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„„SSiikkeerreess””  éévvkkeezzddeett
KÖNYVHÉT, 2011. FEBRUÁR

A könyvszakma nehéz helyzetérôl beszéltünk már ele-
get a Könyvhét korábbi számaiban, emiatt úgy gondol-
tuk, a 2011-ben elsôként megjelenô számunkban be-
széljünk egy kicsit vidámabb témákról, és ezt az elha-
tározásunkat úgy véltük megvalósíthatónak, hogy nem
a humor mûfajában megjelent könyvekrôl beszélünk
(noha a lap egyik recenziója A nagy nevettetôk címû
kötetet ismerteti), hanem úgy gondoltuk, hogy beszél-
jünk most a sikerrôl – ha már annyit beszéltünk koráb-
ban a könyvesek világának keserveirôl. Persze, a keser-
vek azért nem múlnak – maradnak el ebbôl a világból,
és Könyvhétbôl sem: Lelkes Lajos, a Mezôgazdasági
Könyvhónap egyik szervezôje a vele készített interjú-

ban egyenesen „segélykiáltást” hallat az agrárkönyvkiadásért.
Rámutat ez arra a jelenségre is, hogy a magyar könyvpiacon egyszerre, egy idôben tapasztalha-

tó meg a siker és a sikertelenség. Ám ezt itt leírva, rögtön elôtérbe tolakodik személyiségem ke-
keckedô, a kákán is csomót keresô vonása: mi az hogy siker és sikertelenség? E számunkban is
sok kiváló könyvrôl adunk hírt. Ezek egyikérôl-másikáról a könyvkereskedôk finom distinkciókra
képes nyelvezetével elmondható, hogy a „nehezen értékesíthetô mûvek” kategóriájába tartozik,
de hát nem tekinthetô-e maximálisan sikeresnek egy olyan mû megszületése, kiadója által törté-
nô napvilágra segítése, amely talán nem lesz tömegek olvasmánya, mégis fontos gondolatokat
közvetít – esetlegesen csekélyebb számú – olvasója számára? Mi lehet a siker mércéje? Ennek az
egyszerûnek feltûnô kérdésnek a megválaszolásához kevés a Könyvhét terjedelme, könyvtárnyi
kötetek és az egész, hosszú idôn keresztül zajló társadalmi gyakorlatunk adja meg a választ, még
akkor is, ha a Könyvhét érdeklôdési területére – a könyvekre – szûkítjük le a kérdést. (A tágabban
értelmezett siker és társadalmi gyakorlat összefüggésérôl csak azt az eléggé ismert jelenséget idé-
zem fel, amirôl szociológusok tudósítottak bennünket: közkeletûen az élet sikeres szereplôjének
tekintik sokan az „ügyeskedô vállalkozó” figuráját.) 

Szóval, nehezen megválaszolható kérdés, hogy mi a siker mércéje. E számunkban Réz And-
rás, Vámos Miklós, Vass Virág és Walitschek Csilla beszél a velük készített interjúkban más
kérdések mellett arról is, mit gondolnak róla, hogyan látják a sikert a könyvek világában. (Itt
is felhívom olvasóink figyelmét arra, hogy az interjúk élôszóban történô továbbfûzésének is
résztvevôi lehetnek, ha elfogadják meghívásunkat a Könyvhét LapNap február 9-ei rendez-
vényére – meghívó lapunk 81. oldalán.)

Nehezen lennék meggyôzhetô arról, hogy a szerzô, az író nem tekinti-tekintheti szubjektív és
objektív szempontból egyaránt sikernek, ha hivatalos elismerésben részesül, irodalmi díjat kap –
eme utolsó szempont felvetéséig folytatva a siker fogal-
mának hevenyészett körüljárását. Idén Márai Sándor-
díjban részesült Farkas Péter, Majoros Sándor és Pályi
András. A Pályi Andrással készített interjú e tárgykör
összefüggéseirôl is figyelemre méltó tanulságot hordoz.

Mivel nem csupán a sikerrôl beszélünk e számunk-
ban, ajánljuk olvasóink figyelmébe a Gergely Ágnes-
sel készített interjút is, melyben legutóbb megjelent
verseskötetérôl beszél, a Földényi F. Lászlóval készített interjút, amelyben a vizualitás új
megközelítésérôl esik szó, a magyar zsidóságnak a progresszióban játszott szerepérôl meg-
jelent kötetét bemutató beszélgetést Hernádi Miklóssal, a Magyar Írószövetség történeté-
nek legfiatalabb elnökével, Szentmártoni Jánossal készített interjút Írószövetségi terveirôl.

És ajánljuk a Hadikot – találkozzunk… 
(A Szerk.)

ÉPPEN FRISS, CSAK A HONLAPUNKON
Jo Shapcott kapta a Costa-könyvdíjat – Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje – könyvbemutató –
NKA: 8,69 milliárdból gazdálkodhat idén a kulturális alap – A skót „haggis” a hagyományos születés-
napi Burns-lakoma fô fogása – Márai-program – Január végére készülhetnek el a pályázati kiírások
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Vig Balázzsal ez történt.
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„És ez a könyv emlé-
kezés arra a négy fér-
fira, aki fontos volt ne-
kem, vagy így, vagy
úgy, az életemben. Le
akartam tenni egy-egy
virágcsokrot, vagy a
sírjukra, vagy a lábuk-
hoz. Azt akartam, hogy
legyen ott minden,
ami az ô világukat jel-
lemezte: az ízlésük,
az elképzeléseik, még
a tévedéseik is.” –
Gergely Ágnes

„Egyetlen ilyen el-
vem szerepel itt

nyomatékkal: törté-
netekkel és könyvek-
kel még mindig jobb
nevelni, mint nélkü-

lük. Olyan különös
regény ez, amelyik

sokféleképpen olvas-
ható. Az én köny-
veimmel ez ritkán

esik meg.” –
Vámos Miklós

„Az irodalmat bármivel megbélyegezni oktalanság. Mondhatom
rá, hogy pornográf, attól még az életrôl beszél. Ha tényleg az,
ami. Engem az ember belsô világa érdekel, de a teljes emberé,
az a pont, ahol szellemi-lelki-társadalmi ambícióink érzéki dimen-
zióját is látom.” – Pályi András
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– Mi az oka, hogy viszonylag késôn lépett be az irodalmi élet-
be, noha Tigris címû drámája bemutatásakor húszéves volt,
igaz, a második elôadás után betiltották a darabot?
– Akkoriban reménytelenül deviáns dolgokat írtam, nem feleltem
meg az elvárásoknak. Gyerekfejjel könnyen és felelôtlenül gyár-
tottam az írásmûveket. Úgyhogy kellett egy-két pofont kapnom
az élettôl, amíg rájöttem, mi az írás, és fôként hogy nekem miért
van rá szükségem. A Tigris is egy ilyen pofon volt, még 1963-ban,
egy iskolapadban írt diákdarab egy kamaszkori látszatközösség
széthullásáról. Nem mutattam meg a kiutat az erkölcsi fertôbôl,
amit ábrázoltam, és még az „ellenforradalmat” is belekevertem a
történetbe. Hát megkaptam érte a magamét. De ez még hagyján.
Az igazi trauma az volt, amikor rádöbbentem, hogy az általam le-
írt szavak nem azt jelentik a nézônek vagy az olvasónak, amit ne-
kem. Hogy el kell indulnom befelé magamba ahhoz, hogy hitele
és kifejezô ereje legyen az általam leírtaknak. Illetve hogy min-
den ilyen írói kalandban, amivel felfedezem magam, amire tehát
azt mondom, expedíció önmagamba, az a lényeg, hogy olyasmit

tudok meg magamról, amit enélkül talán soha. Így lett a Tiéd a
kert a hetvenes évek közepén, az életem kétségbeejtô mélypont-
ján az elsô igazi elbeszélésem, ma is onnan számítom az íróságo-
mat. Vagy így lett az Éltem, ami egyfajta átokbeszéd és életká-
romlás, jajkiáltás az élhetésért, és belépô az irodalomba. Igaz, an-
nak is tíz évet kellett várnia, míg megjelent. De ez az én mércém,
aminek az úgynevezett irodalmi kánonban nemigen van nyoma.
Mármint nekem magamnak nemigen van ott nyomom.
– Ellentmond ennek, hogy a könyveit hol Nádas Péter, hol Ester-
házy Péter ajánlja az olvasók figyelmébe.
– Jó, lehet, persze. De ha a mai magyar prózáról, a „prózafor-
dulatról”, akármirôl jelenik meg összefoglaló, áttekintô mun-
ka, ott maximum a „futottak még” címszó alatt tûnik fel a ne-
vem. Vagy ott sem. Habár végül is ez nem az én asztalom. Ne-
kem az a dolgom, hogy megírjam, amire képes vagyok, az ol-
vasónak meg – a hivatásos olvasónak is –, hogy elkönyvelje
annak, aminek elkönyveli. Sokan duruzsolják mégis a fülem-
be, hogy miért húzódom annyira vissza, miért nem „mene-

CÍMLAP

MMáárraaii--ddííjjaass  aazz  eellssôô  mmaaggyyaarr  ffeemmiinniissttaa  íírróó
Beszélgetés Pályi Andrással
Az idei magyar kultúra napján Márai-díjas lett Pályi András. Tavaly Az én határain
címmel jelent meg Darabos Enikô vele készített interjúkötete, amelyben részletesen
vall életérôl, pályájáról, irodalmi eszményeirôl. Ugyanezt kértem tôle, persze a folyóirat
szûkösebb terjedelméhez voltunk kénytelenek igazodni.
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dzselem” magam, és így tovább. Azt hiszem, ez is hozzájárult
ahhoz, hogy belevágtam az interjúkötetbe. Hát akkor tessék,
elmondok mindent nyersen, ôszintén, szókimondóan. Gom-
browiczot is a háromkötetes naplója tette ismertté, addig a
regényeit alig-alig olvasták. Neki bejött, nekem… nem tudom.
Habár most kaptam rá egy Márai-díjat.
– Ön kezdeményezte az interjút, vagy csak rábólintott?
– Darabos Enikônek megjelent egy kis angol nyelvû esszéje a hlo.-
hu-n az érzékiség szerepétôl a mai magyar prózában, ott írt az Él-
temrôl és A világ dicsôsége címû elbeszélésemrôl néhány okos
mondatot. Felfigyeltem rá, nem is ismertem ôt. Aztán afféle e-ma-
iles kapcsolatba kerültünk, hisz ô Szegeden élt, ott tanított az egye-
temen, én meg Pesten. Állandóan vitába keveredtünk egymással,
de ahányszor nemet mondott, felvillanyozott. Érdemes lenne
könyvet csinálnunk a szócsatáinkból, mondtam. Szavamon fogott.
– Meglepett, hogy amikor pornográfnak vagy blaszfemikusnak
nevezi az ön írásait, mindig tanítványai véleményére hivatkozik.
Hát nem az ifjúságra jellemzô, hogy a borzongató megközelítés
birizgálja a fantáziájukat?
– Az irodalmat bármivel megbélyegezni oktalanság. Mondhatom
rá, hogy pornográf, attól még az életrôl beszél. Ha tényleg az,
ami. Engem az ember belsô világa érdekel, de a teljes emberé, az
a pont, ahol szellemi-lelki-társadalmi ambícióink érzéki dimenzi-
óját is látom. A mai húszévesek közt megfigyelhetô a tekintély-
elvûség és a konzervatív világkép reneszánsza. Nehéz dolguk
van, be akarnak illeszkedni a világ által kínált szerepekbe, s a be-
illeszkedés vágya nem teszi felfedezôvé az embert. Enikô egyéb-
ként Szegeden egy szemeszteren át Pályi-szemináriumot veze-
tett, végig az én írásaimat elemezték, s az utolsó órára meghív-
tak. Nagyon tanulságos volt számomra is, csak kár, hogy akik el-
lenérzéssel viseltettek a prózám iránt, nemigen nyitották ki a
szájukat. Nemrég viszont az Eötvös-kollégiumban egy pesti böl-
csészlány, Inzsöl Kata tartott elôadást az Éltem és a cenzúra vi-
szonyáról, ami külön regény, s arra a megállapításra jutott, hogy
a szerzô, azaz én, az egész kulturális hagyománnyal ellenzékben
vagyok. Mit mondjak, ez meglepett, de végül is találó. Ha viszont
ellenzékben vagyok, hogyan fogadjanak el azok, akik ebbe a ha-
gyományba be kívánnak illeszkedni?
– A tavalyelôtti Szépíró Fesztiválon Radics Viktória az elsô magyar
feminista íróként mutatta be önt. Valóban többször nôi hôsök bô-
rébe bújva láttatja a kiszolgáltatottságot. Nem kegyetlenül nehéz
ez a feladat, amint hasonló megoldást választó kollégái is beszá-

moltak róla?
– Nekem nem. Bovaryné
ugyanis én vagyok, ezek az
írások rólam szólnak.
– Melyik a kedvenc Márai-
mûve?
– A Napló utolsó kötete,
ami úgy jelent meg nyer-
sen, ahogy ránk hagyta.
Annak idején azt írtam ró-
la, hogy inkább dokumen-
tum, nem is irodalom.
Holott pontosan ez az,
amit én irodalomnak ne-
vezek: amikor nincs elvág-
va a köldökzsinór, ami az
élethez köti. Meg a halál-
hoz, nyilván.

M. Zs.
Fotó: Szabó J. Judit
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Mától kezdve legyen a Könyvhét törzská-
véháza a Hadik. És lôn. A kávéház vezetôi
tetszéssel fogadták az ötletet, így a
Könyvhétnek immár törzsasztala van a
Hadikban, itt várjuk minden hónap máso-
dik csütörtökjén – februárban 10-én – 17
órától a „nyílt szerkesztôségi fogadóórán”
mindazokat, akik írásaikkal jelentkezné-
nek, akik egy könyvre személyesen sze-
retnék felhívni a figyelmünket, vagy ép-
pen csak szívesen találkoznának velünk –
a szerkesztôség munkatársaival – kötetlen
körülmények között.

Indokolt lehet a kérdés, miért éppen a
Hadik? Ennek a magyarázatául teszek egy
szubjektív kitérôt. A Hadik Kávéház kör-
nyékén gyerekeskedtem (a Bercsényi ut-
cában), ahol most a gazdasági bejárata
van, ott valaha játékbolt mûködött, abban
vásárolták szüleim életem elsô játék bar-
kácskészletét (fûrész, kalapács, harapófo-
gó), késôbb sem távolodtam el nagyon a
környéktôl. Amikor pedig olvasóvá cse-
peredtem, irodalmi emlékhelyként is ha-
tással lett rám. Emiatt örültem meg a hír-
nek, hogy a valaha volt Szivárvány Áru-
ház, késôbb cipôbolt helyén újra kinyit a
Hadik. A szerkesztôség is közel van, így
nem is volt kérdés, hol legyen a Könyvhét
törzsasztala.

Csak remélhetjük, hogy a kávéház jövô-
jének történetében egy bekezdésre a
Könyvhét is méltó lesz. A Hadik legendás
múltja közismert, a kávéház tájékoztató
anyagának segítségével idézzük fel rövi-
den e fényes irodalmi múltat.

„A Hadik Kávéház a »lágymányosi pam-
pák« (ahogy Kosztolányiék nevezték elô-
szeretettel a városrészt) egyik legendás
kávéháza volt. Ide járt a ’20-as években
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsô és
feleségeik, akik mind a környéken laktak
(nevüket ma terek, utcák ôrzik), gyakran
megfordult itt Móricz Zsigmond is (aki

egyik írásában egy József Attilával a Ha-
dikban történt találkozását is megörökíti),
de a fiatal Déry Tibor és írók, szerkesztôk,
értelmiségiek, a kor ünnepelt bohémei
szintén itt vertek tanyát. A kávéház fény-
korát Kaiser Adolfnak köszönheti, aki
1922-ben vette át a kávézót és a közelben
lévô Hadik Laktanyáról Hadik Kávéház-
nak keresztelte el. Bár a kávéjáról az a hír
járta, hogy eléggé rossz volt, a hely így is
legendássá vált, elsôsorban azoknak kö-
szönhetôen, akik idejártak. 

A Hadik a kor egyik legtöbbet emle-
getett vendéglátóegységévé vált. Az itt
gyülekezô értelmiségiek, szerkesztôk,
írók, festôk, színészek, a legkülönfé-
lébb bohémek számos irodalmi feldol-
gozást nyertek. Hogy mást ne említ-
sünk, Devecseriné Guthi Erzsébet Bú-

vópatak címû könyvében részletesen
mesél a Hadik furcsa kis világáról, Dé-
ry Tibor is hosszasan emlékezik a Ha-
dikhoz is köthetô ifjúságáról és Böhm
Arankához fûzôdô fiktív vagy valós lie-
zonjáról, Devecseri Gábor a Lágymá-
nyosi istenekben tér ki Karinthyék kö-
rére, Németh Andor pedig egy teljes
kulcsregényt szentelt Egy foglalt pá-
holy története címmel az irodalmi ká-
vémérésnek, amelyben Karinthy a Ti-
tusz nevû szereplô (nem is annyira) kó-
dolt megfelelôje, Aranka pedig Aurélia
néven ármánykodik (a kávézót Belez-
nainak nevezi Németh).”

Csak azt kívánhatjuk a Hadiknak: le-
gyen olyan legendás a jövôje, amilyen a
múltja volt.

(A Szerk.)

TÖRZSASZTAL

TTöörrzzsskkáávvééhháázzuunnkk  aa  HHaaddiikk

A falfestményen látható személyek balról jobbra: Déry Tibor, Schöpflin Aladár, Ady Endre,
Szép Ernô (hátul áll), Kosztolányi Dezsô. Móricz Zsigmond, Böhm Aranka, Karinthy Frigyes,
Babits Mihály, Tóth Árpád, egy pincér, Illyés Gyula
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– Az Írószövetség közel  hét évtized-
nyi története során még soha nem
került ilyen fiatal ember az elnöki
székbe, mint most ön. A választás
eredménye váratlanul érte?
– Nem ért váratlanul, illetve a legelsô
megkeresés igen, kb. két évvel ez-
elôtt, de aztán fokozatosan hozzá-
szoktattam magam a gondolathoz és
elkezdtem fölkészülni a munkára
szellemben, lélekben egyaránt. Több
kompromisszumot is kellett kötnöm
magammal, például tíz évnyi szer-
kesztôi munkát odahagyni nem kön-
nyû, hiszen a Magyar Napló a máso-
dik otthonom volt, meg azzal is szá-
mot vetni, hogy még kevesebb idôm
lesz az alkotói tevékenységre. De úgy gon-
doltam, ha szolgálhatom az irodalom és az
írók ügyét, akkor elvállalom, és igyekszem
minél többet kihozni belôle.
– Ön is három évre tervez, mint elôdje, Va-
sy Géza, vagy több ciklusban gondolkodik? 
– Az az igazság, hogy nem látom elôre,
meddig bírom majd szuflával, és azt sem,
hogy mely elképzeléseim milyen ütem-
ben vagy milyen formában valósulnak
majd meg. Mindezek függvényében tu-
dok majd ebben a kérdésben érdemben
nyilatkozni. Azt viszont rendkívül lénye-
gesnek tartom, hogy olyan döntéseket
hozzunk, olyan munkafolyamatokat indít-
sunk el az elnökséggel és a választ-
mánnyal, valamint Erôs Kinga titkárral,
amelyek egyrészt a szervezet mûködési
körülményeit erôsítik, másrészt az egész
irodalmi élet számára hasznosak. E tekin-
tetben igenis hosszú távú elképzeléseket
kell megvalósítani. Mindig lesznek tûzol-
tás-jellegû feladatok, ahogy egy ország
életében is, de közben le kell rakni azokat
az alapokat is, amelyekre késôbb, esetleg
évek múltán már bátran építkezhetnek. 
– S melyek ezek a hosszú távú elképzelések?
– Hogy az elôbbi gondolatmenetnél marad-
jak, a rövid távú, sürgetô feladatok egyike a
gazdasági stabilitás kiküzdése, a székház
ügyének megnyugtató rendezése, néhány
tovább nem odázható technikai felújítás,

mint például a fûtés korszerûsítése nem
utolsósorban a költségek csökkentése érde-
kében. Programomat, amit az elnökség jó-
váhagyott, sôt, kiegészített, még karácsony
elôtt, négy címszó alá rendeztem: stabilitás,
kommunikáció, aktivitás, hatékonyság. Ezek
bûvös szavaknak tûnnek, de tartalmi ható-
sugaruk nagyon is pontosan bevilágítja azt a
cselekvési horizontot, amit be kell járnunk
viszonylag nagy ütemben.
– Melyiket tartja a legfontosabb lépésnek?
– A kommunikáció megújítása elengedhe-
tetlen. Lényegesnek tartom, hogy az Írószö-
vetség saját arculati elemeket terveztessen,
hogy egy jól mûködô, látványos honlapot in-
dítson, hogy a sajtóban rendszeresen hallas-
sa a hangját, nem utolsósorban azért, hogy
az írók munkájáról a szélesebb közönség is
értesüljön. 
– Ezzel kapcsolatban nyilatkozta, hogy
progresszívebb közönségszervezést szeret-
ne, ezt hogyan képzeli el?
– Ki kell lépnünk a falaink közül. Fesztiválok
programjaiba beépülni, olyan területekre is
kievezni, amelyek nem közvetlenül kapcso-
lódnak az írói tevékenységhez, de fontos
kulturális és társadalmi energiákkal töltik
föl. Saját fesztiválok indításában is gondol-
kodom. Az egyiknek már van is helyszíne, a
tavalyi évben folytak tárgyalások, remélem,
idén meg tudjuk valósítani az elsô Irodalmi
Fôzôversenyt Fóton.

– Azt nyilatkozta, hogy azt is szeretné, ha az
Írószövetség kulturális centrummá válna.
– Az az igazság, hogy eddig is kulturális
centrum volt, de szeretném, ha ez a köztu-
datba is bekerülne, hiszen ez nem egy bel-
terjes intézmény. De ahogy az eddigi
programpontokkal is érzékeltettem, még
inkább nyitni akarunk, s ennek óhatatlan
velejárója, hogy olyan társadalmi rétegeket
is megszólítsunk, akik eddig nem kapcso-
lódtak szorosan az Írószövetség tevékeny-
ségéhez. Jó volt például az ÁNTSZ-szel kö-

zösen szervezett Egészségnap.
Vagy például a Nagy László Em-
léktúrát, amelyet tavasszal ren-
deznek meg minden évben a
Somló környékén, idén szeret-
nénk karitatív kulturális ese-
ménnyé tenni, gyûjtésünk bevé-
telét az iszapkárosult települések
megrongálódott kulturális, okta-
tási intézményeinek rendbeho-
zatalára fordítanánk. Szeretnénk
olyan társadalmi megmozdulá-
sokat kezdeményezni, amelyek
túlmutatnak az irodalom hagyo-
mányos világán, ugyanakkor az
emberi alapértékeket erôsítik,
azokat az értékeket, mint pl. a
szolidaritás, amelyek az iroda-

lom alapértékei is egyben.
– Miként veheti fel a harcot az Írószövetség
a „plázakultúra” ellenében?
– Meg kell gyôzni a médiavezetôket arról,
hogy sokkal több és igényesebb kulturális és
irodalmi mûsort sugározzanak. A napila-
pokba is fokozatosan vissza kell infúzióz-
nunk a hagyományos irodalmi mûfajokat.
Akik eddig nem olvastak, nem kulturálód-
tak, ezután sem fognak, de a mûvelôdni vá-
gyók vagy a tanácstalanok és a jelenlegi kí-
nálatból kiábrándultak igényeit kutya köte-
lességünk kielégíteni.
– Milyen típusú mûsorokban gondolkodik?
– Nem hosszadalmas-beszélgetôs mûsoro-
kat kell készíteni, hanem rövidebb, pörgôbb,
figyelemfelkeltôbb, kritikusabb hangvételû
mûsorokat. Szeretnénk, ha újra tévéjátékok,
hangjátékok, forgatókönyvek születnének. 
– Mit lehet tudni az Írószövetség Íróiskolájáról?
– Képzése akkreditált, tehát OKJ-s oklevelet
kapnak a 2. év végén a hallgatók. Életkortól,
végzettségtôl függetlenül lehet rá jelentkez-
ni, s az eddigiek azt igazolják, hogy az egye-
temistától a nyugdíjasig elég sokan kíván-
csiak rá. Modellje bizonyos értelemben ro-
kona az egyetemeken terjedô kreatív írás
kurzusoknak, de szeretném még tovább bô-
víteni, építeni. Ez is például olyan tevékeny-
sége az Írószövetségnek, amelyben hosszú
távú lehetôségeket látok.

Illényi Mária

INTERJÚ

KKiillééppnnii  aa  ffaallaakk  kköözzüüll
Beszélgetés Szentmártoni Jánossal
Szentmártoni Jánossal az Írószövetség elnöki szobájában
beszélgettünk az elôtte álló, megvalósítandó feladatokról
és céljairól.

KÖNYVHÉT 57



– A szerkezet ötlete született
meg elôbb, s ahhoz válogatta a
verseket, vagy maguk a költe-
mények adták ki a szerkezetet? 
– Ez az utóbbi. Nem hiszem,
hogy a mesterkéltség veszélye
nélkül bele lehetne kényszerí-
teni valamilyen kalodába a
verseket. Egyetlen feltételem
volt: mindenképpen arról

akartam írni, hogy milyen ke-
gyetlenségek között megy
végbe az életnek az a szakasza,
amelyben én vagyok most. Az
öregedést írtam így körül. 
– S miért lett címadó vers a
Jonathan Swift éjszakái?
– Swift súlyos betegségben halt
meg, s amikor a legnagyobb
gyöngédségre és gondoskodás-

ra lett volna szüksége, akkor az
ápolója, ha úgy hozta kedve,
megverte. Az angol irodalom
egyik legnagyobb gondolkodója
volt Swift. S amikor egy ilyen
szellemiségû ember ott fekszik
tehetetlenül, ott hányódik az
élet végsô mezsgyéjén, akkor
megütik, többször is. Ez olyan
hihetetlen. De aztán szétnézek

magam körül, s látom, hogy a
világ rendkívül gyöngédtelen
lett. Nem tudnak mit kezdeni az
emberek a technika behálózta
világgal. Rendelkezésünkre áll
e-mail, sms, üzenetrögzítô és a
szerencsétlen mobiltelefon. Az
autóbuszokon, várótermekben,
üzletekben mindenki mobilo-
zik, még a piacon is, míg a kofá-
nál vásárol. Az a kép, amit a ma-
gyarok magukról szeretnek fes-
teni, az a vitézi és méltóságtel-
jes emberi portré egyszerûen
sehol sincs. Ebbôl az országból
locsogó ország lett. Mindenki
fölösleges dolgokat beszél. Egy
ország, amelyik nem tud csönd-
ben maradni, az nem tudja, mi a
gyöngédség, mi a tapintat és mi
a szeretet. Nincs módja megta-
nulni. Ez volt az érzelmi háttere
a könyvnek. Azért írtam meg,
hogy kibírjam ezt a kegyetlen
korszakot, amelyben élek. Rá-
adásul nemzedékem öregedése
nemcsak a nyugdíjaztatásunk-
kal esett egybe, hanem a rend-
szerváltozással, ezen belül a
kormányok váltakozásával, te-
hát egy csomó újdonsággal,
amelyhez hozzá kell edzôdni, s
mihelyt megszokja az ember,
máris jön egy másik kormány,
egy másik gép, más emberek.
Nagyon nehéz, s akkor hozzá a
biológiai háttér. 
– Képzeletbeli utazás ez a kö-
tet, nemcsak fiktív térben és
idôben, hanem az érzelmek
síkján is. 
– Minden emlékezés utazás.
És ez a könyv emlékezés arra
a négy férfira, aki fontos volt

INTERJÚ

AA  ccsseenndd  hhaannggjjaaii
Beszélgetés Gergely Ágnes
legszemélyesebb könyvérôl
A mottóul választott sorok Gergely Ágnes Jonathan Swift éjszakái címû új kötetének lénye-
gét sûrítik magukba. Arra vállalkozik a költô a négy ciklusra osztott versekben, hogy „a rövid
boldogság és a hosszas szorongás cserepeibôl” összerakja a múltat. Mindegyik rész egy férfi-
hoz kötôdik; a ciklusnyitó és -záró költemények gondolatilag körbeölelik a közbensôket.
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nekem, vagy így, vagy úgy, az
életemben. Le akartam tenni
egy-egy virágcsokrot, vagy a
sírjukra, vagy a lábukhoz. Azt
akartam, hogy legyen ott min-
den, ami az ô világukat jelle-
mezte: az ízlésük, az elképze-
léseik, még a tévedéseik is. Ez
a legszemélyesebb könyvem.
– A négy férfi habitusa szerint
válogatta csokorba a verseket?
– Mondok példát. A Nyugat
centenáriumára címû vers
azért került az elsô ciklusba,
mert a Nyugat költôiért
együtt rajongtunk az elsô sze-
relmemmel az egyetemen,
sôt a középiskolában is. A
második ciklusbeliek: versek
a vándorlásról. Az az ember
hontalan volt, a tengerek ván-
dora. Ebben szerepel Az állo-
máson címû vers; úgy vál-
tunk el egymástól, hogy egy
vasútállomáson odajött hoz-
zánk az ô névleges hazájának
egyik besúgója, nem titkolta,
hogy figyel bennünket. Rette-
netes jelenet volt, szabályo-
san elszakított bennünket
egymástól. A harmadik cik-
lusba biblikus versek kerül-
tek, A prédikátor álma, A tes-
tek útja. Ez a férfi gyönyörû-
en zongorázott és templom-
ban is orgonált, bibliás ember
volt ô is. A negyedik ciklus-
ban van a legtöbb fikció, a ba-
rátom még él, és nem akarom
megsebezni. Ide került A Lif-
fey-parton címû vers, mert

mindig vágytunk Írországba,
szerettünk volna együtt utaz-
ni Velencébe, Toledóba, de
aztán ez nem sikerült. Ebben
a ciklusban van a Fúga címû
vers, amelyet édesanyámról
írtam. Ezzel a férfival ôk ket-
ten nagyon szerették egy-
mást. S mind a négy barátom
kapott valamit a szörnyû
swifti sorsból, mindegyiküket
megütötték valahogyan. Elég
sok tragédia zsúfolódik össze
a kötetben, mégis remélem,
hogy nem deprimáló a könyv.
– A régi emlékekbe beleötvö-
zôdik az a tudás is, amelyet
az azóta eltelt idôk során sze-
reztünk. De igenis ott van e
versekben a szépség. Hogy
aztán közben vagy utána
megjelenik a sötétség, arról
nem a költô tehet.
– Ez a könyv nem csupán em-
lékidézés; jövendölés is akar-
na lenni. Azt sejtem, sejtetem,
hogy nem lesz könnyebb az
életünk. Az, hogy mindennap-
jainkat gazdasági mozgások
határozzák meg, sokkal in-
kább az elôtérbe nyomakodó-
an, mint a közelmúltban, elô-
revetíti, hogy mi vár ránk.
Szerintem a következô nem-
zedéknek nem lesz könnyû
megépíteni az emlékeit, ame-
lyeket majd úgy felidézhet,
ahogyan én most tettem. Még
az ipari forradalomnak is volt
bizonyos romantikája, de en-
nek a mostaninak nincsen.
Azt hiszem, soha nem megy
ki a divatból a romantika, aki
azt hiszi, hogy meg tud nélkü-
le lenni, rosszul öregszik. 
– Lehet jól öregedni?
– Aki nem engedte magát
tönkreverni, annak a lelke ru-
galmas marad. Aki megôriz
valamit a fiatalkora ideáljaiból
és úgy tekint vissza, hogy ne
rögzôdjön bele a múltba, az
könnyebben öregszik. Én is
csupán viszonyítási pontnak
próbálom tekinteni a régvol-
tat. A befelé figyelésre nem-
csak az írónak van szüksége:
az olvasónak is. Így fedezi fel
újra az ember az elfelejtett
csönd áhítatát.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Mesék, képeskönyvek
Kukkos és Kandi, a két száguldó ri-
porter filmet forgat Tesz-Vesz város
nyüzsgô életérôl. Szokványos nap
lesz? Nyitva a pékség, az órás, a já-
tékbolt, a divatüzlet, a mozi stb. De
Szimat ôrmester hívást kap rá-
dión: betörtek a zöldségeshez.
Egy ilyen nagyvárosban min-
dig történik valami, pláne ha
van kikötôje meg repülôtere is.
Szóval egyáltalán nem szokvá-
nyos ez a nap. Mozgalmas, iz-
galmas, változatos. És este a
TV elôtt ülve – miközben a na-
gyi utánozhatatlan pitéjét eszik
– Cicó és egész családja meg-
gyôzôdhetik errôl. Miként az
olvasó, aki már szívébe zárta Richard
Scarry könyveit. A Tesz-Vesz város élô
adásban újabb remek mesekönyv a ki-
csiknek, újabb kiadásban, Réz András re-
mek fordításában. Ám ezt a könyvet sem
szabad/lehet egyszer elolvasni – lapozgat-
ni, nézegetni kell, azaz elmerülni a finom
részletekben.    

Egy Péter nevû kisfiú éppen torokfájás-
sal fekszik, és a nyitott ablakon át beszél-
get Atával, a környék legnagyobb akácfá-
jával. „Sok mindent mesélt Ata Péternek,
madarakról, villámhárítókról, repülôgé-
pekrôl: ismert fecskét, vakondokot, két
autóbuszkalauzt – Atának nagy volt az is-
meretsége. Egyrôl azonban nem mesélt.
Soha. Egy szót sem. Feliciánról.” Pedig
Jankónak, a szürke bársonyból való, belül
rózsaszín fülû, kicsi nyúlnak is meg kell
gyôzôdnie Felicián létezésérôl. „Nagyon-
nagyon szeretné tudni, ki is az a Felicián.”
Egy kisfiú vágyakozik, ábrándozik, fák
gyûlnek össze a budai bérházak közötti
telken társalogni. Ez akkor is inkább köl-
tészet, ha prózában íródott. Nemes Nagy
Ágnes Felicián vagy a tölgyfák tánca c.
meséjében egy kisfiú szeme rányílik a ti-
tokra, vagyis arra, amit csak Ô lát. (Illuszt-
rálta Róth Anikó.)

Tüskeböki, a süngyerek jó pajtása
Csupafülnek, a torkos kisnyúlnak, ám
nem hajlandó hazudni miatta, amikor ô a
leckefelelôs. Csupafül ekkor intôt kap.
Kajlatapsi szerint az éppen egy piros au-
tóval a Jószagú Rétre érkezô Holmi
D’Elorzó, a világhírû bûvész és szemfény-
vesztô el tudja tüntetni az intôt. Ahogyan
a nyulakat szokta a bûvészkalapból.
Csupafül hajlandó lenne a „Nyúl a cilin-

derben” címû mutatványban
fellépni...  Fésûs Éva Nyúl a
cilinderben c. meseregényé-
ben a nyúl könnyelmûsége,
hiszékenysége miatt bajba jut.
Könnyen rajtaveszthetne, ha
hûséges, megingathatatlan
barátja nem törôdne vele.

(Illusztrálta: Szekeres Erzsébet.)  
Volt egyszer három királyfi, Serföld kirá-

lyának fiai, akik világgá indultak. (A kirá-
lyi papa persze udvari íjászát,
Kibökit utánuk küldi, hogy álru-
hába rejtezve kísérje figyelem-
mel ôket.) Csakhogy találkoznak
egy Flukk nevû állástalan bohóc-
cal és bûvésszel, aki meg tudja
sokszorozni magát. Így aztán,
amikor a királyfiak háromfele in-
dulnak, megkeresni egy széttört
mese három darabját, a szófoga-
dó kémnek esélye sincs, hogy kö-
vetni tudja ôket. Mért kell a mese
darabjait megkeresniük? Mert közben
találkoztak egy kisfiúval, akinek egé-
szen egyszerûen eltûnt az arca! Jelleg-
telen, sápadt, semmilyen volt. Szeren-
csére a bohócnak eszébe jut Vízanyó,
aki magyarázatot ad e furcsa jelenség-
re. Így a királyfiak nem sárkányokkal
küzdenek meg majd, hanem megkere-
sik egy ôsi kínai történet részeit, hogy
megszabadítsák Föstit az átok alól. A gaz-
dag, változatos cselekményû meseregény
azok közé a legújabb gyermekirodalmi al-
kotások közé tartozik, amelyekben a mese
ôsi sztereotípiája párosul újító szándék-
kal, játékos, eredeti ötletekkel. Jólesz
György sokadik remek könyvét, A szét-
tört mesé-t Orr Máté illusztrálta.

Két regényrôl
Anglia Northumberland nevû részén a
katolikusok által rég elhagyott Hulne
apátság romos  épületében él Thomas
Luxton, aki nagy tudású ember, de szeré-

nyen csak kertésznek
nevezi magát. Vele él
16 éves lánya, Jessa-
mine, aki minden
dolgos nap legvégén
tovább írja a feljegy-
zéseit. Az apátság
egykori szerzetesei
gyógyítottak is, mint
ahogy most Luxton
teszi. A gyógynövé-

nyekrôl szerzett tudásukat könyvekbe ír-
ták, ezekbôl szerzi ismereteit az Apa, aki
azonban egy szigorúan zárt kertet is mû-
vel. Ide rajta kívül senkinek, Jessaminének
sem szabad belépni. Ám egyszer feltûnik
egy különös fiú, Gyom, aki hallja a növé-
nyeket. A Pratt Otthonból azért tették ki a
szûrét, mert betegeket gyógyított, Tobias
Pratt egyenesen fekete mágiával gyanúsí-
totta a rendkívüli adottságú fiút… Mary-
rose Wood Méregnaplók c. romantikus

regénye a maga különös
világával elgondolkodtató
mûvet kínál, amelyben a
barátság, a szerelem is sze-
repet játszik. (Fordította
Hudácskó Brigitta.) 

Akik jól ismerik a kutya-
fajtákat, állítják, hogy a
schnauzerek vagy a

schnauzer típusú ház-
ôrzôk alkotják a ku-
tyák egyik legértelme-
sebb (legtanuléko-
nyabb) csoportját. Ra-
gaszkodó és kiegyen-
súlyozott természe-
tûek, nyugodtak, bát-
rak, erôsek stb. Nos,
egy Kóbor névre hall-
gató schnauzer újabb
kalandjait írta meg

azonos c. regényében Makk Attila. Kó-
borról, a  kétszeresen talált kutyáról az
egyetemista Öcsi, azaz Czakó Balázs me-
sél nekünk. Csupa olyan történetet,
amely fentebbi állításaimat alátámasztja:
Kóbor vigyáz a táborozó lányokra, felne-
vel kiscicákat, megérzi a rossz emberek
szagát, sôt, felcsap szerelmi közvetítô-
nek. De még ennél is többet tud: Balázs
betegsége idején megtanítja Kóbort be-
szélni. Kiejtése persze nem tökéletes, de
ehhez kapunk szótárt. A derék schnauzer
kalandjain keresztül pedig bepillantha-
tunk egy mai család, tizen-huszonéves
fiatalok életébe. 
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Interaktivitás kicsiknek
A Kis Felfedezô Zsebkönyvek négye-
sével jelennek meg, s egyenként négy
témakör, a természet, az élôvilág, a
technika és a történelem legalapve-
tôbb ismereteit nyújtják a 3–5  éves ko-
rosztálynak. A sorozat 13–16. kötete  A
tigris, A repülôgép, A színek, Az
indiánok címet viseli. A kis köny-
vek kevés szöveggel, inkább a szí-
nes, valósághû rajzokkal segítik
környezetünk megismerését. Raj-
zos fóliák teszik teljessé a valóság
felfedezésének örömét. „A házi
macska a világ minden táján meg-
található. Rokona, a tigris nap-
jainkban már csak a föld kevés
pontján, védett környezetben él.”
(Szibériában, Indiában, Dél-Kelet-
Ázsiában. Macskaféle ragadozó a szervál, a
párduc, a leopárd, a csíkos pampamacska, a
jaguár, a hiúz, a gepárd, az oroszlán.) Sok-
féle repülô masina létezett a mai, szuper-
modern repülôgépek elôtt, s létezik nap-
jainkban is: elôbbiekhez tartozik a hôlég-
ballon, a léghajó, a maiakhoz a helikopter.
A repülôk rendkívül hasznos jármûvek! A
természet bámulatos színkavalkádját mu-
tatja be a következô kötet. „Minden szín
megtalálható a természetben.” A színek
pompás egymásmellettisége a szivárvány
hét színe! Az indiánok története 30 ezer
évvel ezelôtt kezdôdött, Amerika felfede-
zése alapvetôen tragikus következménnyel
járt az „Újvilág” ôslakói számára. Hétköz-
napjaikról, harcmûvészetükrôl, hôseikrôl
kapunk hiteles képet ezúttal.

A legnagyobb magyar zeneszerzô, Ko-
dály Zoltánnal együtt a népzene jelentôs
gyûjteményét hagyta ránk. Népdalfeldol-
gozásai egy részének ô maga adta a Gyer-
mekeknek címet. A Holnap Kiadó Bartók
Béla képeskönyv gyermekeknek c. zenés-
képes-verses összeállítása ebbôl a füzet-
sorozatból adott ki ízelítôül
egy remek kis kötetet,
Reich Károly jellegzetes il-
lusztrációival. A kiadvány
CD-t is tartalmaz, amelyen
Bartókné Pásztory Ditta
játssza tizenöt mû részleteit
(egy 1963-as felvételrôl.) A
15 mûbôl hétnek a kottája is
megtalálható a szövegek és
a színes rajzok mellett.

„A játék a fiatalság titka”
Bertrun Jeitner-Hartman Ügyesedô po-
rontyok c. összeállítása – ahogy az al-
címben is áll – Fejlesztô és szórakozta-

tó játékötleteket kí-
nál gyerekeknek,
már pár hónapos
kortól 5 éves korig.
Az Elôszóból idézve:
„…azoknak a szülôk-
nek nyújt segítséget,
akik gyermekük fog-
lalkoztatásához haté-

kony ötleteket keresnek.” A játékok
„célterületei”: a beszéd, a mozgás, a ze-
nei foglalkozás, az érzékeken
alapuló tapasztalatszerzés, az
ábrázolás, a barkácsolás, az
utolsó fejezet pedig a gyer-
mekzsúrokhoz sorol fel jobb-
nál-jobb ötleteket. Illusztrálta,
fekete-fehér rajzokkal, itt-ott
gyermekrajzokat imitálva, re-
mekül Doris Rübel. Fordította
Markwartha Zsófia. 

Játékos mulatságokat tartal-
maz következô ajánlatom,
amely Sean Callery munkája. A Hasz-
nos Könyvek sorozatban napvilágot lá-
tott kiadvány nemcsak a gyerekeknek,
hanem felnôtteknek is kínál kisebb vagy
nagyobb csoportban játszható játéko-
kat. Felsorolja a könnyen és olcsón be-
szerezhetô kellékeket, segítséget nyújt
a programok elôkészítéséhez, aztán 8
fejezetben sorolja a szórakoztató,
ügyességet fejlesztô stb. játékokat. A
nyolc fejezet címe: Színjátszó játékok,

Mozgásos játékok, Játék éte-
lekkel, Sportjátékok, Zenés já-
tékok, Játékok ceruzával és
papírral, Versenyjátékok, Be-
szélôs játékok. A színes fotók
megmutatják, mennyi vidám-

sággal járhat a
játékkal közö-
sen eltöltött
idô. A leíró szö-
vegek közé rö-
vid figyelmez-
tetéseket, tud-
nivalókat illetve
érdekes kérdé-
seket illesztett
a szerzô. Az is-

kolában és egyéb gyermekközös-
ségekben nélkülözhetetlen kötet
praktikusan névmutatóval végzô-
dik. (Fordította Bánki Vera.)

Csillagos egünk
Az emberiség évezredek óta kí-
séri figyelemmel a Világûrt, a
csillagokat, a bolygókat, a Hol-
dat. „Az elsô mesterséges holdat

1957. október 4-én bocsátották útjára a
Szovjetunióból…” Az új korszak eddigi
legjelentôsebb eseményei az amerikai
(…) asztronauták Holdra-szállásai vol-
tak. Aligha van izgalmasabb tudomá-
nyos (s egyben fantasztikus) kérdés:
vajon a Föld a mi igazi, egyetlen lakó-
helyünk, vagy van más lehetôségünk.
Pl. benépesíteni a Holdat, a Merkúrt? A
Mi Micsoda 27. (negyedik kiadásban
megjelent, tehát népszerû) kötete –

Erich Übelacker szövege
és a többek által készített
kitûnô illusztrációk A
bolygók és az ûrkutatás
témáját járják körül. Szól-
nak a Naprendszerrôl
(„otthonunk a világegye-
temben”), aztán a raké-
tákról és a mûholdakról,
a Naprendszert kutató
ûrszondákról. Az utolsó
fejezetben ilyen kérdé-

sekkel szembesülünk: Eljuthat-e valaha
az ember a Marsra? Más napoknak is
vannak bolygóik? Vannak-e ufók? De ez
– szerintem már nem szorosan tudo-
mányos kérdés. (Fordította Jankovics
István és Németh Mária.)

Cs. A.

Bartók Béla képeskönyv gyermekeknek.
Editio Musica Budapest Zenemûkiadó –
Holnap Kiadó, 20 old, 2000 Ft; Sean
Callery: Játékos mulatságok. Panemex,
192 old., 2500 Ft; Fésûs Éva: Nyúl a ci-
linderben. Kairosz Kiadó, 124 old., 2200
Ft; Az indiánok, A repülôgép, A tigris, A
színek. Móra Kiadó, kötetenként 20
old.,1690 Ft; Jeitner-Hartman, Bertrun:
Ügyesedô porontyok. Tudatos Lépés Kft.,
112 old., 2450 Ft; Jólesz György: A szét-
tört mese. Noran Könyvesház. 225 old.,
2699 Ft; Makk Attila: Kóbor újabb kaland-
jai. Kairosz Kiadó, 309 p., 2400 Ft; Ne-
mes Nagy Ágnes Felicián vagy a tölgyfák
tánca. Akadémiai Kiadó, 36 old., 1690
Ft; Scarry Richard: Tesz-Vesz város élô
adásban. Móra Könyvkiadó, 48 old.,
2490 Ft; Wood, Maryrose: Méregnaplók.
Lybrum Kiadó, 220 old., 2480 Ft.
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Nem esik meg gyakran, hogy valaki teljesen ismeretlenül beküld
egy kiadóba egy kéziratot és azt rögtön kiadják. Vig Balázzsal ez
történt. A 26 éves szerzô a Károli Gáspár Református Egyetem
magyar szakán végzett, 2005-ben megjelent három novellája a
Napút címû folyóiratban, majd csatlakozott az Újnautilus elneve-
zésû online folyóirathoz ahol több rövid írást publikált. Közben
készült a meseregény, amelyet beküldött a Móra Kiadónak. Ôk
felkarolták, és Kárpáti Tibor kitûnô illusztrációival megjelentet-
ték a Három bajusz gazdát keres címû mesekönyvet, amely egy-
szerre mulatságos és groteszk, ugyanakkor a hagyományos mese-
mondás elveit is tiszteletben tartja. Három bajusz anekdotázásá-
ról van szó, akik (gazdáik nélkül) mindannyian nekivágtak egy-
szer a nagyvilágnak és megtették a maguk nagy utazását.

– Bár ez az elsô köteted, az életrajzodból úgy tûnik nekem, hogy
mindig is ambicionáltad az irodalmat.
– Bánki Éva volt az egyik motorja az Újnautilus irodalmi por-
tál megalakulásának, ahová kezdetben olyan tanárok és diákok
csatlakoztak az egyetemrôl, akik szerették az irodalmat, eset-
leg maguk is írtak verset vagy epikát. Mind a mai napig mû-
helyként mûködik, azaz akár kiforratlan írásokat is lehetôség
van publikálni, dolgozatokat, cikkeket, kritikákat lehet közölni.

Kéthetente kortárs irodalmi esteket is szerveznek. Tulajdon-
képpen itt indultam el a pályán. Akkoriban regényt szerettem
volna írni, de ez nem sikerült, valószínûleg túl fiatal voltam
hozzá. Közben mintegy mellékesen elkezdtem mesét írni,
mégis ebbôl lett elôször könyv.
– A meséd fôhôse három kalandvágyó bajusz, akik elmesélik,
miként hagyták el a gazdáikat, hogy világgá menjenek, milyen
kalandokba keveredtek és egyikük miként lelt új gazdára egy
íróember személyében. Hogyan találtál fôhôseidre?
– A figurák és a beszélô nevek voltak meg elôször  (Kunkori
uram, Harcsa szomszéd, Kedves bajusz). A bajusz valahogy
olyan, mint a hölgyek frizurája. Magyarországon egészen a közel-
múltig a férfiak  a bajuszukkal, szakállukkal is kifejezték az egyé-
niségüket, a férfias megjelenés része volt a bajusz. Mióta a könyv
megjelent, mindenhol meglátom a bajuszos férfiakat. Sokat ötle-
teltünk a kiadóval is – például, hogy a bajuszok, bajuszmanók le-
gyenek-e, mert így mesésebb, ellensúlyozza a groteszk, abszurd
oldalát a mesének. A manóság szerethetôbbé teszi a figurákat.
– Számos ismert mesei motívum szerepel a könyvben, mint a
vándorlás, a próbák, vagy a hármasság elve.
– Tudatosan törekedtem arra már az elején, hogy szerethetô,
hagyományos mesét írjak. Nem véletlen, hogy nem a mi ko-

INTERJÚ
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runkban játszódik a történet, az úgynevezett „boldog békeidô-
ket”, szerettem volna felidézni. Természetesen nem puszta
nosztalgiáról van szó, hanem próbáltam a két kort egymásba
csúsztatni. Egy nagypapa meséli a történetet azokból a boldog
békeidôkbôl, ami már eleve meghatározott számos dolgot. A
beszélgetés a családi asztal körül, az anekdotamondás, a gyere-
keknek szóló mesemondás – csupa olyan dolog, ami ma már ki-
veszni látszik, legalábbis háttérbe szorul. A mese kerete ezt a
valaha létezett bizalmat imitálja. A bizalmas, meghitt légkörbe
pedig beleférnek. A népmesei motívumok, mint a három test-
vér, akik közül a legkisebb teszi meg a legnagyobb utat és ha-
sonlók. Ugyanakkor nem megszokott elemek is vannak a mesé-
ben, mint például az egyik bajusz kudarcba fulladt házassága,
vagy a tejivóban üldögélô szomorú zsiványok. Remélem, sike-
rült mindezt humorosan és játékosan elôadni.
– Milyen meséket szerettél gyerekkorodban, és ezek befolyásol-
ták-e a meseírást?
– Városi gyerekként a népmesével nem tudtam közvetlen kap-
csolatba kerülni, viszont szerencsés voltam, mert nekem mindig
meséltek esténként. Csukás Istvánt és Erich Kästnert szerettem
nagyon. Amikor elkezdtem az én mesémet írni, akkor viszont di-
rekt nem olvastam meséket, azt sem nézegettem, most kik nép-
szerûek és a milyen a divatos mesélés. Utána persze alaposan kö-
rülnéztem.
– A könyv ôsz elején jelent meg. Hogy tapasztalod? Megérinti a
gyerekeket?
– Voltunk író-olvasó találkozókon és úgy tûnik, meg tudja
fogni a gyerekeket. Nagyon lelkesek voltak. Vigyázni kell
azonban a gyerekekkel való szóbeli és írott kommunikációban
is arra, mikor vagyunk humorosak és mikor humorkodók. Kü-
lönösen nehéz ez, ha mai környezetünket kell elmesélni. Ne-
kem a bizalom megteremtése a legfontosabb, és hogy a törté-
netek anekdotaszerûen kapcsolódjanak egymásba. Nagyon
szeretem Mikszáthot, és nála megfigyelhetô, hogy ha érzi,
hogy lankad az olvasó figyelme, egy csettintéssel, fordulattal
visz bennünket tovább. 
– Úgy látom, hogy a mai kisfiúknál, akik szeretik a katonákat és
huszárokat, még mindig a bajusz a férfiasság egyik jelképe.
– Még távol vagyok a családalapítástól, így a saját gyerekkori él-
ményeimbôl merítkeztem. Mivel fiatalon kezdtem el írni a mesét
(22 évesen), valamilyen kamaszos hang is van benne, különösen
a harmadik bajusz történetében, aki lázadó alkat, igazi mûvész,

jelentsen ez bármit. A ba-
jusz eben az értelemben a
felnôtté válás metaforája is. 
– Mik a további terveid?
Írsz most valamit?
– Mindig rengeteget írok
egyszerre, aztán késôbb de-
rül ki, melyikben van meg a
kellô lendület a végleges
kidolgozáshoz. Mesébôl
van még három-négy a tar-
solyomban, illetve dolgo-
zom egy felnôtteknek szóló
regényen is. Tornasor cím-
mel elkészültem egy ifjúsá-
gi regénnyel, amirôl már
tárgyalunk a Mórával. Re-
ményem szerint idén ez is
az olvasóim kezébe kerül.

Szénási Zsófia

INTERJÚ
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Függelék
Gyermek- és ifjúsági mûvek
annotált bibliográfiája

(Könyvhét Könyvek)
Kiss József Könyvkiadó
268 oldal, fûzve 2640 Ft

Csokonai Attila mûelemzései,
publicisztikai írásai, interjúi
klasszikusok, klasszicizálódott
kortársak mûvei mellett magyar
szerzôket, mûhelyeket mutatnak be,
a függelékben több száz mû
annotációjával.

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával

Csak kérni kell – a könyvesboltokban

CSOKONAI ATTILA

HÓFEHÉRKE ÉS
A BERLINI FIÚK
Egy hivatásos olvasó kalandozásai
a gyermek- és ifjúsági irodalomban



A Kalligram végre összefoglaló mél-
tósággal „hozza” William Faulkner
kb. „összesét”, és a Kiadót méltó, ih-
letett szakember találta meg, Géher
István professzor, költô, mûfordító,
az angol nyelvû irodalomnak lassan
fél évszázada egyik leginkább elhi-
vatott képviselôje. Aki csak egy kö-
tetet is kézbe vesz itt, látja, mik a
tervek, a címek – és bízom benne,
hogy ez (miért ne?) meg is fog va-
lósulni. Ritkán éreztem ennyire hi-
teles kötelességemnek (tévedés
gyanúja tudniillik
nem forog fenn!),
hogy fordítást „meg-
lelkesedjek”. Idéz-
hetnék bekezdés-
szám Géher pontos,
lendületes, mégis
visszafogott, csep-
pet sem poétikus
utószavaiból, mert-
hogy két kötetrôl
van szó itt, az egyi-
ket ô fordította, a
másikat a jeles, erôs
Pék Zoltán, és mind-
két könyvet Géher
szerkesztette, utó-
hangozta, mondom,
ismertethetném Faulknert az ô szemüve-
gén át. Nem teszem.

Merthogy eddig is tudtuk, ki Faulkner, leg-
följebb a könyvcímkép (fotó) ad hozzá kül-
sôleg olyasmit, hogy lehetne ismerôsünk ô a
buszmegállóból, a kocsmából, a horgász-
stégrôl, legföljebb nekem ez utóbbi helyrôl
nem. Egy ember. Nem a zsenialitás jut
eszünkbe fejtartásából, tekintetébôl, hanem
az egyszerûség, holott...

Kezdem másutt. Mivel (érdeklôdéssel vá-
rom) jön majd több Göncz Árpád-remeklés,
ô Faulkner elhivatott fordítója volt, de követ-
kezik még maga Géher is nyilván, meg sok
fordító (az erôs mezônybôl). A Light in Au-
gust (végre: Augusztusi fény) remek indítás.
Maga Géher is a fordítói remekmûvei közt
tarthatja majd számon, és ezt tanúsíthatja
azonnal a regény pár elsô bekezdése. A szó-
választás... a ritmus... a kopogás ereje... min-
den. Óriási mûvet olvasol, ember! Ezt
mondja az elsô szövegoldal. És Géher nem
lankad. Pék Zoltán is hasonló munkát végez,
másik kategóriában, mert kisebb a könyv, A

legyôzetlenek
(The Unvan-
quished), mint
Géher meg is
jegyzi, mellék-
termék. Ne-
künk erre is el-
sôosztályú for-
dítónk van,
íme. Ismétlem,
mi jön itt még.

Mert Géher
és a Kalli-
gram, végre,
rendszerbe ál-
lítja, rendbe
rakja Faulk-

nert. Ezentúl nem lesz két-
ség. Túl azon, hogy (nehezen
emészthetô?!), óriási író, ki
fog bontakozni a faulkneri
szisztéma. Ezt fölfedezni az
olvasó dolga. Mellesleg, Gé-
her elegáns: elismeri a hajda-
ni fordítás úttörô mivoltát
(Déri György munkája, szép
teljesítmény volt, valóban),
de minden utószóbeli mon-
datából süt-ragyog a dolgos
boldogság, hogy ehhez a fel-
adathoz most a maga igazi

módján lett kiadó, s lesznek felkantáro-
zók is, átültetôk, egyebek. Lesz végre iga-
zi Faulknerünk.

Volt, persze (Göncz Árpád stb.). De Géher
szellemisége áthatja a vállalkozást, és az
egyik legjobb formájában dolgozik ô itt. Be-
érett fordítómûvész, irodalmi gondolkodó
lett Géher István. Faulknernél, persze, elke-
rülhetetlen az amerikai Dél hangsúlyos em-
lítése, de ez még nem jön ki könyéknél, el-
lenkezôleg: a világregényíró általános érvé-
nyébôl ma nem von le semmit, rossz ízt
nem ad hozzá, hogy földrajzi, társadalmi ke-
retbe kerül. Ha most a „legyôzetleneket”
(novellafüzérbôl lett regény, háborús – pol-
gárháborús – „téma”, bár hát Faulkner túllép
a témákon), a kisebb mûvet hagyjuk, arra
például, hogy könnyebb olvasmányélmény
legyen... igen, az „augusztusi fénynél” (ször-
nyû cím lenne, csak hajlításként tettem ide
így), a Nagy Ragyogásból, borzasztó kopár-
ságából indulunk ki, akkor...

Nos, akkor mit mondjunk? Aki belepislog
Géher utószavába, vagy a fülszöveget (ezt

én kihagytam) nézi, látja úgyis, kb. mi a tör-
ténet. De ez, ahogy magam szerénykedtem
mondani valami sajátabb munkám címébe,
„kb. a köbön”! A sztori. Csúnya, véres, eroti-
kus, még több. Torz, megôrzi mégis az em-
berlét elemiségét. Ahogy Dosztojevszkij
gyilkosai is. Emlékszem, mennyit tanakod-
tunk, magam kölyökkutya íróként Mészöly
Miklósék, Nemes Nagy Ágnesék társaságá-
ban, mi is ez a regény. (Akkor: Megszületik
augusztusban, jaj, jó, de brr... is. Persze, alig-
hatvanasok, majdnem ötven éve... még a
faulkneri „avantgárd” is döbbentô volt kicsit.
Betûtípusok, tagolások.) Átütött már az idô
tájt is az elemi emberi tragédia, melyet is al-
kalmasabban nevezünk „emberi kondíció-
nak”, adottságnak. A buszmegállóban (kép-
zetként) álldogáló Faulkner szikrázik. Ellen-
tét, de nem rilkei szépséggel szóló, hanem
rilkei erôvel. A nagy prózaírók „semmibôl
érkezésével”. A balta lecsap, a fegyver elsül,
a távoli tanyán (vagy hol) penge nyomán
ömlik a vér, szorul a hurok, görcsöltet a mé-
reg, aprítódik test és lélek. Válasszunk halál-
nemet, tippelve – el nem árulom. Nem a
borzalom az extra. Az emberi testek-lelkek
igazi össze nem jövése... holott kéj és ölés
vágya tombol. Ahogy másutt fogalmaztam:
mai butácska gépnyelvhasználatunkban, a
lehulló ékezetek (ekezetek) félreértést szülô
világában a „vagy-vagy” lehet „vágy, vágy” is,
és a „Vagy+Vagy” lehet „vagy...vágy”.  Szerele-
mé? Pusztításé? Sodortatás a vágy és a vég-
zet? Faulkner úgy mondja el mindezt, hogy
körömpiszoknyi filozófia, mesterséges tisz-
títószer nem fér sok-sok ezer szavába, akár-
hány mondatába. Zúdulás ez a történet, gö-
rög sorstragédiaként jön az úton a végzet,
ahol egyik hôsnônk ül... nem mondom ezt a
történetet. Simenon is megírhatta volna...
Fitzgerald... Hemingway nem így... De Faulk-
ner lett rá az ember.

Tandori Dezsô

SZUBJEKTÍV

EEggyy  iisstteennccssuuddáájjaa  rreeggéénnyyrrôôll
(Faulkner – vagy amit akartunk)

KÖNYVRÔL
William Faulkner
AUGUSZTUS FÉNYE
408 oldal, 3700 Ft
William Faulkner
A LEGYÔZETLENEK
184 oldal, 2490 Ft
Kalligram Kiadó
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Töröknek lenni
Európában 

Egy erôsen komponált, képek-
bôl, novellákból, tárcákból,
versekbôl álló kiadvánnyal
állt elô   Can Özoğuz második
kötetében. Könyve pontos
mása a török eredetinek,
maga által választott fest-
mények és fotók színesitik
a kötetet. Elsô könyve (An-
karainak lenni) az 1950-es
évek Ankarájának világát
örökítette meg, és ebben a
kötetben is helyet kapott
két ankarai ihletettségû no-
vella. Hangulatos, néha
nosztalgikus történetek

szerepelnek benne a gyer-
mekkor és a nagyvilág tája-
iról. Franciaország, Buenos
Aires és Törökország, ten-

ger és szerelem, az ankarai
régi Sögütözü negyed,
melyben ma sokasodnak a
toronyházak. „Egy reggel,
amikor esôszagú a föld,
megérkezel Haza...” – az ol-
vasó a szerzô segítségével
„bejárhatja az idôbe bele-
kövesült éveket” és talál-
kozhat azokkal, „akik képe-
sek a világot a szív szemé-
vel látni és két kézzel ka-

paszkodnak az életbe”. Can
Özoğuz, A magyar Kultúra
Lovagja török üzletember,
aki magyar felesége és üz-
leti kapcsolatai révén kap-
csolódik Magyarországhoz.
Ô alapította az egyik elsô
török–magyar vállalkozást,
Törökországban gyára van,
ugyanakkor nagyon sokat
tesz a magyar kultúra tö-
rökországi megjelenéséért
és terjesztéséért, finanszí-
rozta páldául a magyar
Operaház egyik törökorszá-
gi vendégszereplését. Igazi
mecénása a kultúrának,
ami manapság kevesekrôl
mondható el.

Sz. Zs.

Rendezte:
Kalmár Tibor

Rendezte: Kalmár Tibor.
Hányszor láthattuk ezt a ne-
vet televíziós szórakoztató
mûsorok, szilveszteri kaba-
rék stáblistáján, színházak
plakátjain. Rendezett földön,
jégen, vízen, levegôben – áll
a fülszövegben. – Sokat ne-
vettünk akkoriban. Ahogyan
most is, ha kézbe vesszük A
nagy nevettetôk címû köny-
vét. Azóta az „idô vasfoga el-
szállt felettünk”, ahogyan
pestiesen mondják. De a Ma-
gyar Köztársaság Érdemes
Mûvésze, Pro Arte-, Jászai
Mari-díjas, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend kiske-
resztjével kitüntetett Kalmár
Tibor nem mondott le arról,
hogy napjainkban is nevet-
tessen. Ha másként nem, hát
írásban. Könyvének alcíme:
Sztorik a pesti éjszakából.
– Kevesen tudják, hogy az ô
kezdeményezésére született
meg 2008-ban a Magyar Hu-
mor Napja (Karinthy Frigyes
születésnapja).
– És bizonyára sokak mulat-
nak majd a magyar humor
nagyágyúinak felidézett tör-
ténetein, a kabaré világának
remek poénjain. 
– Mert nagyágyúk sorakoz-
nak a könyvben, egyszerû-

en muszáj mindnyájukat
felsorolni: Nagy Endre, Ka-
rinthy Frigyes, Molnár Fe-
renc, Heltai Jenô, Rejtô Je-
nô, Nóti Károly, Görög
László, Gádor Béla, Vadnay
László, Kellér Dezsô, Bé-
keffi István, Királyhegyi
Pál, Darvas Szilárd, Tabi
László, Róna Tibor, Komlós
János, Árkus József, Ki-
shont Ferenc (Ephraim Kis-
hon), Peterdi Pali (sic!), G.
Dénes György (Zsüti). Bár
sok történet személyes ta-
pasztalaton alapul, Kalmár
a fentieken kívül olyan „se-

géderôket” is igénybe vesz,
mint Boros Géza, Kaposy
Miklós, Karinthy Márton,
Salamon Béla, Demeter Im-
re, Radványi Ervin, Földes
Péter és Földes György
mûvei. 

Bevallom, legfôképpen Ki-
rályhegyi Pál és Zsüti törté-
netei varázsoltak el. De el-
sônek mégis Molnár Feren-
cet idézem: Egyszer meg-
operálták. Ott feküdt a mû-
tôasztalon és mit lát, mit
hall? Az orvosok bemutat-
koznak egymásnak! Már ha-
tott az altatás, mégis volt
ereje reklamálni:

Kérem, azt hiszem, pilla-
natnyilag én vagyok a sztár,
nem? Akkor engem miért
nem mutatnak be senkinek?” 

Rejtô Jenô olyan tempóban
dolgozott, hogy az kikezdte
az egészségét, és a világ-
helyzet csak rontotta az álla-
potát. Elmegyógyintézeti
ápolt lett, de kijárt. „Estén-
ként aztán villamosra ült és
»hazautazott« a Lipótmezô-
re. Egy este késôn érkezett,
már zárva volt a kapu, rug-
dosni kezdte. A portás meg-
kérdezte, mit keres.

A hálószobámat – válaszol-
ta Rejtô.
– Megôrült?! – kiáltott rá a
kapus.
– Hát persze, azért van itt a
hálószobám!”

És Királyhegyi-történetek
sokasága.  Aki még idejében
hazaérkezett, hogy „le ne
késse az utolsó auschwitzi
gyorsot!” Senki olyan hu-
morral nem tudott írni a
koncentrációs táborban el-
töltött idôrôl, mint ô. Az öt-
venes években ki is telepí-
tették, s talán az elszenve-
dett sanyargatások miatt fo-
galmazott meg egy távira-
tot, ami gyorsan elterjedt a
városban: „Címzett Joszif
Visszarionovics Sztálin.
Stop. Moszkva. Kreml. Stop.
A rendszer nem vált be!
Stop. Kérem sürgôsen abba-
hagyni! Királyhegyi.” 

Azt is kevesen tudják, hogy
Zsüti „keresztanyja” a francia
kiejtésben tájékozatlan Kará-
dy Katalin volt, aki szerint a
slágergyáros eredeti nevét –
Guttman – Zsüttmannak
vagy Zsütinek is lehet ejteni.
Végezetül tôle egy sziporka:
munkaszolgálatosként az uk-
rán fronton lövészárkokat
ásott. Öltözete: zsákruha, de-
rekán dróttal átkötve. Egy al-
kalommal találkozott a szin-
tén rongyokba öltözött, új-
ságpapírba bugyolált lábú Al-
fonzóval, s átkiabált neki: –
Hol dolgoztatsz? 

Tanulság: a humor sok ne-
hézségen átsegít, néha még
az életveszélyen is.

Hegedûs Eszter

Kalmár Tibor
A NAGY NEVETTETÔK 
Sztorik a pesti
éjszakából
Kossuth Kiadó
196 oldal, 2390 Ft

Can Özoğuz:
A HATTYÚS PARKBAN,
ESTEFELÉ  
Fordította: Tasnádi Edit
Napkút Kiadó, 1490 Ft
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Versek egy szere-
lem emlékére

A tavaly 90 éves Hárs Ernô elsô-
sorban Camões (A lusiadák,
1984) és Tasso (A megszabadí-
tott Jeruzsálem, 1996) eposzai-
nak fordításáról nevezetes. Nem-
régen megjelent verseskötete
három ciklust tartalmaz: „Versek
Judithoz 1942–2007”, „Rekviem
szólóhangra 2008–2009” és „Ti-
zenkét ciprus 2009”.

Elsô ciklusa egy 66 évi sze-
relemnek és majdnem ugyan-
ennyi házas együttélésnek,
egy kiegyensúlyozott, szeren-
csés, állhatatos kapcsolatnak
állít emléket. Az irodalom
nagyjai elôszeretettel örökí-
tették meg ellentmondásos,
tragikus, gyakran botrányos
szerelmek történetét. Hárs
Ernô tudatosan vállalta a re-

mekmûvek seregével szente-
sített gyakorlattól való eltérés
kihívását.

A poétikával is behatóan fog-
lalkozó Nicolas Ruwet (1932–
2001) francia generatív nyelvész
szerint minden szerelmes vers
valamilyen értelemben a „sze-
retlek” transzformációjának te-
kinthetô (Langage, musique,
poésie. Paris: Seuil 1972: 197-9).
A grammatikai tárgyat is inkor-
poráló magyar „szeretlek” kife-
jezés más nyelvi megfelelôinek
(angol „I Love You”, francia „Je
t'aime”, spanyol „Te amo”, „Te
quiero”, olasz „Ti amo”, német
„Ich liebe dich”, indonéz „Saya
cinta padamu” stb.) gyûjtése di-
áklányok kedves elfoglaltsága. A
sok nyelvbôl fordító Hárs hoz-
zájárulása a témához többek
között a „Szeretlek” címû rímes
költemény az elsô ciklusból,
amelynek elsô versszaka így

szól: „Utadra küldlek, drága, fur-
csa szó, / kit rejtve hordott ed-

dig csak szívem, / csak menj, te
víg és bánatos lakó, / hisz úgy-
sem érthet itt meg senki sem.”

A harmadik ciklus darabjainak
legérdekesebb soraiban a világ-
látott (egykor diplomata) Hárs
temetôket emleget, s azok fáit:
„Musset fûzfájával üdíti fel / a
gyászt, mit gerjeszt a rengeteg
érdem.” Alfred de Musset ép-
penséggel George Sanddal foly-
tatott szenvedélyes és szeren-
csétlen szerelmi viszonyáról
nevezetes. Az európai hagyo-
mányban a „szomorú fûz” a bol-
dogtalan szerelem és a gyász
jelképe, temetôkben gyakori.
Rémítô szellemekkel és boszor-
kányokkal is kapcsolatba hoz-
zák. A világirodalomban pedig
többek között Thornton Wilder
tette halhatatlanná: elbeszélése
szerint Peruban Szent Lajos ki-
rály hídja ebbôl készült.

K. S. A.

Évszázadok
díszítômûvészete

A Magyar Képzômûvészeti
Egyetem (korábban Fôiskola)
19. századi elôde 1871-ben ala-
kult Mintarajztanoda néven.
A felsôoktatási intézmény
célja a mûvész- és rajztanár-
képzés volt, ehhez tanárainak
ki kellett dolgozni egy teljes,
minden tantárgyra kiterjedô
tantervet.  Az 1870-es, 1880-
as években Keleti Gusztáv
igazgatósága alatt dolgozó
mûvész és építész tanárok
(Székely Bertalan, Izsó Mik-
lós, Schulek Frigyes, Rau-
scher Lajos, Lotz Károly, Vá-
radi Szilárd) a külföldi oktatá-
si mintákat követték. Ehhez
szerezték be azokat az 1790
és 1945 közötti,  javarészt a 19.
század második felébôl szár-
mazó német, francia, magyar,
angol és olasz nyelvû díszítô-
mûvészeti tankönyveket, il-
letve, rajzoktatási tankönyve-
ket, amelyek a hazai viszony-
latban egyedülálló, könyvrit-
kasággyûjteményt hoztak lét-
re a Képzômûvészeti Egyete-
men. A közel 500 tételbôl ál-
ló mintagyûjtemény váloga-

tott anyagát mutatja be két
tanulmánnyal az egyetem ál-
tal közreadott illusztris kötet
Katona Júlia és György Judit
szerkesztésében. A gyûjte-
mény alapján jól követhetô,
miként jelent meg a 19. szá-
zad historizáló szemlélete a
felsôfokú rajzoktatásban. A
könyvritkasággyûjtemény az

építészet, a régészet, a mû-
emlékvédelem, az iparmûvé-
szet, a design, a mûvészettör-
ténet, a mûvészet és rajzokta-
tás területét egyaránt felöleli.
Megjelenik benne a geomet-
ria, a természeti elv és a kü-
lönféle történeti stílusok. A
historizmusra jellemzô tuda-
tos stíluskölcsönzésre példa
a gótika vagy az iszlám geo-
metriai díszítômûvészetének
újrafelfedezése. Voltak úgy-
nevezett történeti minta-
könyvek is, közülük Jones,
Racinet és Dolmetsch kötetei
voltak a legnépszerûbbek. A
történeti korok motívumkin-
csének adaptálásával kíván-
ták elômozdítani az ipari for-
makincs megújulását úgy,
hogy a már ismert mûvészet-
történeti motívumok mellé
eddig ismeretlen, Európán
kívüli motívumkincset is fel-
vonultattak (indiai, török,
japán). Hasonló tapasztalható
a formatani és rajzkönyvek-
ben is. A „keleti” gyûjtônév-
vel jelölt kultúrák aztán je-
lentôs hatást gyakoroltak a 19.
század második felében és a
századfordulón az ipari for-
matervezésre és a képzômû-
vészetre. A Mintarajztanoda

Könyvtárában ugyanakkor
többségében az ókori görög-
római, valamint a reneszánsz
díszítômintákat összefoglaló
mintakönyv és mintalap ka-
pott helyet. Természetesen
voltak magyar nyelvû minta-
könyvek is, mint Szemlér Mi-
hály 1863-as munkája vagy
Pulszky Károly 1878-as köte-
te, késôbb Zierer Géza, Hof-
richter József és Vidéky Já-
nos mûvei. A nemzeti identi-
tás, a „magyar stil” megte-
remtését kívánta szolgálni
Huszka József több népi
gyûjtése, míg Gróh István az
új magyar díszítôformák al-
kotásában jeleskedett. Kato-
na Júlia és György Judit válo-
gatása a képzômûvészeti
egyetem könyvgyûjteményé-
bôl 24 színes táblát és minta-
könyvek mintegy 466 színes
ábráját mutatja be. Tematiká-
jában építészeti, történeti,
iparmûvészeti, valamint for-
ma- és rajzoktatási illusztrá-
ciókat vonultat fel. Az elsô-
sorban a képzômûvészek,
iparmûvészek, építészek és
designerek érdeklôdésére
számot tartó kötet az egye-
tem könyvtárában kapható.

Szénási Zsófia

Katona Júlia –
György Judit
DÍSZÍTMÉNYEK
ÉS IDEÁK
VONZÁSÁBAN
Magyar Képzômûvészeti
Egyetem

Hárs Ernô
ÉLETED NÉLKÜL
Orpheusz Kiadó
103 oldal, 1800 Ft
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PANORÁMA

A magyar nyelv
eredetkérdésének
korlátai
A nyelvtudomány történetét
dióhéjban úgy lehetne felvá-
zolni, hogy egy-egy új para-
digma (tudományos elmélet
és metodológia) a nyelvnek
mindig más-más alapvetô tu-
lajdonságát helyezte elôtérbe.

A hagyományos filológiát és
normatív nyelvészetet felváltó
történeti-összehasonlító para-
digma a nyelv változékonysá-
gát, a strukturalista rendszer-
szerûségét, a generatív pedig
kreativitását hangsúlyozta. A
különbözô paradigmák vezér-
gondolatai meglehetôsen tri-
viálisak: a történeti-összeha-
sonlítóé az, hogy a nyelv az
idôk folyamán szabályszerûen
változik, a strukturalistáé az,
hogy rendszert alkot, a gene-
ratívé az, hogy véges eszköz-
tárral elvben végtelen számú
mondatot alkothatunk.

A történeti-összehasonlító
nyelvészetben világviszony-
latban is áttörést jelentettek
Sajnovics János röviden „De-
monstratio” (1770) és Gyar-
mathi Sámuel röviden „Affini-
tas” (1799) címen megjelente-
tett, a módszeres nyelvhason-
lítás kezdeteit képviselô, még
latin nyelvû munkái, amelyek
a magyar nyelv finnugor, tá-
gabban uráli rokonságára mu-
tattak rá. A hazai történeti-
összehasonlító, ezen belül az
akkor kibontakozó finnugor
és uráli nyelvészetben jelen-
tôs volt a német származású
Budenz József (1836–1892)
munkássága, aki vitacikkeiben
bizonyította, hogy a magyar és

a török nyelv egyezései nem
rokonságon, hanem érintkezé-
sen alapulnak. Az „ugor–török
háború” néven emlegetett tu-
dományos csatából Budenz
került ki gyôztesen, s máig kö-
vetendô programot adott.

Azonban az úgynevezett al-
ternatív nyelvrokonítás kép-
viselôi sem tétlenkedtek, s
máig találkozhatunk nyel-
vünk uráli rokonságának ta-
gadóival, sumer, etruszk, tö-
rök, japán, indián stb. atyafi-
ságának bizonygatóival. Je-
len, egyik vezetô uralistánk,
Honti László által mintasze-
rûen szerkesztett könyv dió-
héjban bevezetést nyújt a
történet i -összehasonl í tó
nyelvtudományba, s bemu-
tatja a legelhíresültebb alter-
natív nézeteket. A kötet szer-

zôi a tudomány nevében és
érveivel immáron sokadszor
megpróbálják legalább csök-
kenteni a képtelenségek ára-
datának mérgezô hatását.
Különös hangsúlyt kap az et-
ruszk rokonságot bizonyító
Mario Alinei, az uráli nyelv-
család létét tagadó Angela
Marcantonio, az uráli nyelve-
ket a japánnal rokonító Kazár
Lajos, a sajátos magyar ôs-
történetet megfogalmazó Ba-
kay Kornél és Kiszely István
munkásságának kritikája. Tu-
dománytörténeti szempont-
ból nemcsak zagyva kurió-
zumként érdekes az uralisz-
tikában „új hullámot” képvi-
selni akaró finn Kalevi Wiik
és észt Ago Künnap nézetei-
nek ismertetése.

Kicsi Sándor András

Megszelídítve
Sheila védtelen kisiskolás, aki
a város szélén, egy telepen la-
kik apjával. Anyja és testvére
még kiskorában elhagyták a
családot, Sheilát azóta az apja
neveli, vagy mondjuk inkább:
terrorizálja – nem testileg, ha-
nem lelkileg, amivel talán még
nagyobb kárt okoz a bontako-
zó gyermeki lélekben. A kis-
lányt iskolából iskolába küldik,
mindenhol kitûnik agresszív
viselkedésével, összeférhetet-
len természetével. Végül To-
rey osztályában köt ki. Speciá-
lis csoport ez: szellemi fogya-
tékos és viselkedészavaros
gyerekek lerakata, ugyanakkor
egy olyan végsô lehetôség,
ahol szeretettel és hozzáértés-
sel fordulnak feléjük. Ide kerül

a kis vadóc is, akinek legutób-
bi „csínytevése” az volt, hogy
egy hároméves kisfiút felgyúj-
tott. Torey érzi, hogy Sheila
több, mint amennyit mutat
magából, lennie kell valami
rejtélynek a kislány múltjában. 

Torey Hayden második, ma-
gyarul megjelent könyve (a
Szellemlányt 2008-ban adta ki
ugyancsak a Göncöl Kiadó)
nem csupán egy tanév króni-
kája, hanem letehetetlen pe-
dagógiai krimi is egyben,
amelyben az író-elbeszélô-fô-
hôs arra vállalkozik, hogy
minden tôle telhetô eszközzel
kimentse a rábízott gyerme-
ket kegyetlen körülményei kö-
zül. A kis herceg és a róka tör-
ténetének parafrázisa az Egy
gyerek, egy történet arról, ho-
gyan sikerült megszelídíteni

egy kislányt, akirôl már min-
denki lemondott. 

Torey ebben a történetben
segítôtársakat is kap, akik
mindenféle szakképesítés nél-
kül, ám nagy szívvel és lelke-
sedéssel segítik a rájuk bízott
gyermekeket. S habár a törté-
net végén felemás érzésekkel
válunk el a szereplôktôl
(Sheila megszelídül, viszont a
speciális osztályt pénzhiány-
ra hivatkozva feloszlatják), jó
érzés olvasni a szerzô honlap-
ján, hogy ezekbôl a lelkes
munkatársakból szakképzett,
sôt doktorált segítôk lettek. A
gyerekek legtöbbje pedig az
értô és szeretô gondoskodás-
nak köszönhetôen visszake-
rülve a társadalomba ember-
hez méltó életet élhet.

Pompor Zoltán

A NYELVROKONSÁGRÓL
Az török, sumer és
egyéb áfium ellen való
orvosság
Fôszerkesztô Honti László
Tinta Könyvkiadó
347 oldal, 2940 Ft
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BRÓDY SÁNDOR-DÍJ 
A Bródy Sándor Alapítvány ebben az évben is kiadja a Bródy
Sándor-díjat.
A díjat azon elsô kötetes magyar nyelvû prózaírók egyike kapja meg,
akinek könyve (novelláskötet vagy regény) 2010-ben jelent meg.
A díj összege 350 000 Ft. 
A díjra pályázhat könyvének beküldésével a szerzô és jelölhet
könyvet ugyanilyen módon a kiadó is. A beküldött példányokat
kérésre visszaküldjük.
A Bródy Sándor Alapítvány postacíme: 2000 Szentendre, Szajkó u. 4.
További információk: 30/297-28-06 vagy brodyalapitvany@yahoo.com
A postára adás határideje: 2011. március 31. 

Torey Hayden
EGY GYEREK
Göncöl Kiadó, 288 oldal,
2499 Ft



„Két jó barát, két notórius bibliofil”: az író, tu-
dós Umberto Eco és a forgatókönyvíró, szí-
nész – a nemrég bemutatott Abbas Kiarosta-
mi-filmben (Hiteles másolat) is szereplô –
Jean-Claude Carrière a könyvrôl, könyvkultú-
ráról, a Gutenberg-galaxisról folytatott közel-
múltbeli beszélgetéseit öleli fel a biztató címû

Ne remélje, hogy meg-
szabadul a könyvektôl
(Európa), melynek moderátora Jean-Philippe
de Tonnac. A biztató címet az író-veteránok
szellemes társalgása követi, azonban
nem ásnak olyan mélyre, hogy különö-
sebb optimizmusra lenne okunk. A két
neves személyiség inkább anekdotikus
emlékeibôl, valamint praktikus és érzü-
leti könyvszeretetébôl vonja le a követ-
keztetést: sem az e-könyv, sem más szö-
veghordozó, sem a kulturális szféra
egyéb várható fejleménye nem fenyegeti
a pozícióit természetesen változtató, új-
ragondolni kényszerülô könyv helyét
mindennapjainkban. Az agyagtábláktól a tele-
vízióig hátra-elôre vont párhuzamok nem oly
újszerûek s nem oly egyértelmûek, hogy a dis-
kurálók óvatos derûlátása feltétlenül átragadna
ránk. Sajó Tamás a szöveg tónusára ráhangoló-
dó fordítása viszont kiemeli Eco és Carrière
mindkettejük esetében tekintélyes, többfelé
osztott könyvtárához, könyvkincseihez való
sokszínû (idônként könyvcsömörös) viszonyát
s a két férfiú humorát. Például mindketten tré-
fásan szólnak a dedikált mûvek áradatának be-
fogadásáról, a könyvtárolás gondjairól (nem ár-
tana, ha a tisztelgô írótársak munkáik mellé
könyvespolcokat is küldenének). Be kell ér-
nünk – s ez nem kevés a jelen helyzetben… –
Eco axiómájával: „A könyv olyan, mint a kanál,
a kalapács, a kerék vagy a vésô. Ha egyszer fel-
találták, nincs mit tökéletesíteni rajta”. Érvként
elhangzik: az újabb tervezésû dugóhúzók, a di-
zájnos citromfacsarók nem jobbak (sôt inkább
rosszabbak) a hagyományosaknál. Könyv tehát
Gutenberg óta volt, évszázadok óta van, és
mindig lesz. Úgy legyen.

– A márciusban nyolcvanötödik születés-
napját ülô német író, Siegfried
Lenz a megállított idô felbontásá-
val hozta létre

Gyászperc
címû emlékezésregényét (Európa).
A végzôs gimnazista, Christian és jó-
val idôsebb angoltanárnôje, Stella kö-
zött szerelem szövôdik, melyre szin-
te teljes titoktartásnak kell borulnia.

Stellát éppen ott éri végzetes baleset,
ahol a fiú – családi vállalkozásuk és ab-
ban játszott szerepe folytán – otthonos: a
tengeren, a tenger végtelenségét nem
megszelídítô, hanem megvadító öbölben.
Az eredménytelen mentésben Christian
is részt vesz. Az iskolai gyászóra kôsúlyával in-
duló kisregény idôbontásos keretében folya-
matos nyelvtani bontás is végbemegy a meg-
idézô és a megidézett összeforrottságának és
szétválásának érzékeltetésére. Eredendôen
egyes szám elsô személyû a szöveg, de egy-
egy mondaton belül is cserélôdnek a nyelvtani

személyek. Egy helyütt Stella
megszólítása így fonódik to-
vább: „Mindig kész voltál nevet-
ni az osztályban, órákon is; ked-
vét lelte a különleges hibákban,
hosszan kitért rájuk, és fölhívta
a figyelmünket, milyen szóra-
koztató vagy éppen súlyos kö-
vetkezményekkel járhatnak a
fordítási hibák”. Ilyen hibát per-
sze a szöveg északias, párás mi-

liôjét is tökéletesen visszaadó Tatár Sándor –
akinek a tengerészeti, hajózási, kôhalászati
szaknyelvbe is bele kellett rázódnia – nem kö-
vetne el. (A 77. oldalon viszont maradt egy fö-
lösleges jegyzet-csillag: a Polarstern hajó-
név már egy mondattal utóbb lefordítja
magát Sarkcsillagra.) A víz- és kômotí-
vum ellentétes anyagszerûsége, mélység
és magasság összefeszülése a nyomatéko-
sító ismétlésekkel bôven élô elôadásmód
bázisa. A két fôalak mellett Christian em-
patikus szüleinek, különféle karakterû ta-
nárainak rajza is pontos a Gyászpercben,
melyet (ha ebben a súlyos tárgyban is-
merhetné a nyíltabb iróniát) Déry Tibor
alkonyi kisregényeihez hasonlíthatnánk.

– Ugyancsak az idô bugyraiba mélyed a
Kalligram ígéretes Maurice Blanchot-so-
rozatának

Mikor eljön az idô
címû kötete. Bende József fordításában ôrzi
eredeti lebegését az elôször 1951-ben publikált
mû alig kilencven oldala. Narrátora régi szerel-

mét keresi fel, ám Judith már egy
nôvel, Claudiával él. A látogató át-
menetileg beköltözik hozzájuk.
Mindhármuk karakterébôl követke-
zik, hogy a szerelmére emlékezô
férfi erre az elhatározásra jut, a sze-
relmes pár pedig enged a szándék-
nak. A figurák dialógusait, testi-lelki
összesúrlódásait, a narrátor egyre
jobban önmagába labirintizálódó

kommentárjait sötétség és
fény viaskodása, a tûz- és csó-
vamotívummal ellenpontozott
víz- (ezen belül a különösen ki-
élezett szomjúság-) motívum
fogja össze. Bende József a sze-

replôk és a történet némi életrajzi azonosításá-
ra alkalmas, eligazító utószavában maga is ki-
emeli: nem az autobiografikusság, hanem az
írás, a leképezhetôség problematikus volta tart-
ja meg a késô modernség körében a kisregényt.
Prousti és más hatások sejlenek. Ha úgy talál-
juk: Lenz olykor magyarázza anyagát, Blanchot-
nál néha a vallomástevô magyarázkodása („Azt
szeretném még mondani…”, „Most pedig ki kell
mondanom…” stb.) a fölösleges nehezék. Fôleg
a könyv utolsó ötödében. Addigra már az egyik
figura halála feltörhette e közlési burkot. „A
megrázkódtatás bensôségességérôl” – hogy is-
mét egy távoli párhuzammal hozakodjunk elô –
Camus adott számot kissé hasonlóan az izzó
kopárság sivatagaiból.

Majdnem véletlen
címmel Tom Stoppard fokozatos megközelíté-
sét nyújtja Upor László (Koinónia). A manap-
ság sokszor elöregedettnek tekintett monográ-
fia-mûfaj újraéled a szerzô tollán. A cseh szár-

mazású angol író pályájának
koncentrikus köreit támadha-
tatlan alapossággal méri fel,
színesítô margináliák, találó-
an választatott idézetek (és
Tettamanti Béla illusztrációi)
kíséretében. Upor fordítóként
sem nyugszik addig, amíg egy
nyelvi kérdésnek végére nem
jár. Hasonlóképp tesz a
kortárs dráma egyik nagysá-

gának munkásságát faggatva. A „körök” persze
Örkény István Polgártársak! címû egypercesé-
nek „kis testi hibával” rajzolt körére emlékez-
tethetnek (van-e még manapság kör, amely ne
horpadna valamelyest?). Upor László Stoppard
észjárásának és formavilágának lényegét isme-
ri fel, amikor – kezdettôl – a „Tegyük fel” típu-
sú közelítés energikus feltételes módjait, a kér-
désekbe sûrített állításokat, a kifejezô majdne-
meket alkalmazza egy-, öt-, tízperces dráma-
elemzéseiben. A Rosencrantz és Guildenstern
halott kulcsfejezete mellett több másik is min-
taszerûen tömör, az utolsó három ciklus realiz-
mus, káosz, utópia lépcsôi pedig az irodalom-
és színháztörténeti hozadékok mellett gondol-
kodástörténeti felismeréseket is tartalmaznak.
De jó lenne a monográfia nyomában egy vaskos
Stoppard-drámaválogatás is Upor Lászlótól!

Tarján Tamás  

KÖNYVBÖLCSÔ
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK

Könyvek. Írásmûvek
CCaarrrriièèrree,,  JJeeaann--CCllaauuddee  ––  EEccoo,,  UUmmbbeerrttoo: Ne remélje, hogy
megszabadul a könyvektôl Bp.: Európa 290, [4] p. Kötve 3200 Ft

Mûvelôdés. Kultúra. Civilizáció
SSoommllyyóóddyy  NNóórraa:: A Balkán kapuja? Pécs, Európa kulturális
fôvárosa. Pozsony; Bp.: Kalligram: Pesti Kalligram 207,
[16] p. Kve 2990 Ft

Könyvtárügy. Könyvtártan
KKeelleemmeenn  LLaajjooss: Kézirattári értékeink Kolozsvár: EME 63 p.
(Erdélyi tudományos füzetek, 265.) Fûzve 1470 Ft

Enciklopédiák, általános lexikonok
LLaarroouussssee::  hhooggyy  iiss  vvaann  eezz?? Bp.: Officina Junior 151 p. Kve
3450 Ft

FILOZÓFIA
CCiioorraann,,  EEmmiill: Könnyek és szentek Bp.: Qadmon K. 220 p.
Kve 2900 Ft
KKuunnsszztt  GGyyöörrggyy: Identitásom és végsô kérdéseim. Pozsony;
Bp.: Kalligram: Pesti Kalligram 229 p. Fve 2500 Ft
PPhhiilllliippss,,  CChhrriissttoopphheerr: Szókratész-kávéház. Gyôr: Laurus
239 p. Fve 2990 Ft
WWaalllleerrsstteeiinn,,  IImmmmaannuueell: Bevezetés a világrendszer-
elméletbe Bp.: L’Harmattan: Eszmélet Alapítvány 221 p.
(Eszmélet kiskönyvtár) Fve 2200 Ft

PSZICHOLÓGIA
5500  ppsszziicchhoollóóggiiaaii  ttéévvhhiitt..  Bp.: Partvonal 350 p. Fve 3490 Ft
BBeerreecczzkkii  SSáánnddoorr: Önismeret: nem csak
szenvedélybetegeknek... Bp.: Emberbarát Alapítvány 287
p. Fve 2450 Ft
BBrriizzeennddiinnee,,  LLoouuaannnn: A férfiagy Bp.: Nyitott Kvmûhely 278
p. Fve 2980 Ft
MMéérrôô  LLáásszzllóó:: Az érzelmek logikája Bp.: Tericum 341 p.
Kve 3570 Ft
WWiillssoonn,,  TTiimmootthhyy  DD.: Ismeretlen önmagunk. Bp.: Háttér 409
p. (Lélek kontroll) Fve 2990 Ft

ERKÖLCS. ETIKA
HHáárrssiinngg  LLáásszzllóó:: Az etikai gondolkodás rövid története. Bp.:
Áron 327 p. Kve 3200 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
FFiicchhttee,,  JJoohhaannnn  GGoottttlliieebb: A boldog élet útmutatója avagy A
vallás tana Bp.: Szt. István Társ. 279 p. (Fides et ratio, 6.)
Fve 2400 Ft
MMeezzeeii  BBaalláázzss: Mai vallásfilozófia. Bp.: Kairosz 366 p. Fve 3600 Ft
RRóónnaayy  LLáásszzllóó  ––  BBuuccccssiiccss  KKaattaalliinn: Hit, tanítás, irodalom.
Bp.: Kairosz 119 p. (Miért hiszek?, 76.) Fve 1500 Ft
VVeerreess  AAnnddrrááss  ––  HHaaiiddeerr  MMáárrttaa: ...mert Isten megszólított.
Bp.: Kairosz 151 p. (Miért hiszek?, 77.) Fve 1500 Ft
BBiibblliiaa..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk
SSttootttt,,  JJoohhnn  RR..  WW..:: Az apostolok cselekedetei. Bp.: Harmat:
KIA 459 p. (A Biblia ma) Fve 2500 Ft
DDooggmmaattiikkaa..  TTeeoollóóggiiaa
CCuullvveerr,,  RRoobbeerrtt  DDuunnccaann: Bibliai, történeti és rendszeres
keresztyén teológia. 1. Bp.: KIA 759 p. Kve 4500 Ft
MMaaaassbbuurrgg,,  LLeeoo: Teréz Anya. Bp.: Vigilia 212 p., [16] t. Fve
3199 Ft
SSiioonn,,  VViiccttoorr: Lisieux-i Szent Teréz spirituális realizmusa.
Magyarszék: Sarutlan Kármelita Nôvérek 255 p. (A Kármel
látóhatára) Fve 1920 Ft

((SSuullppiicciiuuss  SSeevveerruuss  ––  GGeerrggeellyy  ppááppaa))  II..  NNaaggyy,,  SSzzeenntt: Szent
Márton élete + Szent Benedek élete [Pannonhalma]:
Bencés K. 116 p. (Patrisztika) Fve 2250 Ft

Morális teológia
BBeessaanntt,,  AAnnnniiee: Ezoterikus kereszténység. Bp.: M. Teozófiai
Társ. 269 p. Fve 2673 Ft
GGrrüünn,,  AAnnsseellmm: Mit tegyek? Válaszok az élet kérdéseire Bp.:
Jel 268 p. Kve 2400 Ft
NNaaggyymmiihháállyyii  GGéézzaa: A kereszt: Krisztus ikonja. Bp.: Kairosz
108 p., [16] t. Kve 3200 Ft
PPiinncckkaaeerrss,,  SSeerrvvaaiiss  TThheeooddoorree: Katolikus erkölcstan Bp.: Jel
142 p. (Erkölcsteológiai könyvtár, 9.) Fve 1500 Ft
TTaarrjjáánnyyii  ZZoollttáánn: A morálteológia érték- és problémavilága.
Bp.: Jel 197 p. Fve 1800 Ft

Kereszténység. Keresztény egyházak
CCuulllleenn,,  SShhaayy: Nincs elveszett gyermek. Bp.: Kairosz 288 p.
Fve 3100 Ft
MMaaggyyaarr  kkaattoolliikkuuss  lleexxiikkoonn..  1155..  kköött.. Veszp – Zs. Bp.: Szt.
István Társ. 749 p., [48] t. Kve 5900 Ft
MMaarrkkuuss,,  RRoobbeerrtt  AA..::  Az ókori kereszténység vége Bp.:
Kairosz 350 p. (Catena, 11.) Fve 3200 Ft
PPoorrttiilllloo,,  AAllvvaarroo  ddeell  ––  CCaavvaalllleerrii,,  CCeessaarree: A mindennapi élet
szentje: beszélgetés az Opus Dei alapítójáról Bp.: Jel 279
p. Fve 1950 Ft
SSttúúddiiuumm  ééss  sszzeerrzzeetteesssséégg. Bp.: Vigilia 95 p. (Sapientia
füzetek, 18.) Fve 900 Ft
VVaannyyóó  LLáásszzllóó: Nüsszai Szent Gergely teológiai
antropológiája Bp.: Jel 296 p. (Litteratura patristica, 3.)
Kve 2600 Ft
VVáárrsszzeeggii  AAsszzttrriikk  ––  EEllmmeerr  IIssttvváánn: A hely szerelmese. Bp.:
Szt. István Társ. 261, [2] p. (Pásztorok, 14.) Kve 2600 Ft
WWrreessiinnsskkii,,  JJoosseepphh  ––  AAnnoouuiill,,  GGiilllleess: Szegények egyháza.
Pannonhalma: Bencés K. 405 p. Fve 3280 Ft

Általános és összehasonlító vallástudomány.

Nem-keresztény vallások. Mitológia
AAzz  áállllaattookk  ééss  aazz  eemmbbeerreekk  ppeerree  aa  ddzzssiinnnneekk  kkiirráállyyaa  eellôôtttt:
arab ökológiai mese a 10. századból. Bp.: Corvina 338 p.
(Keleti források) Kve 3990 Ft
MMiittoollóóggiiaaii  eenncciikkllooppééddiiaa. Bp.: Saxum 656 p., [32] t. Kve
6500 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
AArroonnssoonn,,  EElllliioott: Életem és a szociálpszichológia. Bp.: Ab
Ovo 232, [7] p. Fve 3850 Ft
EEttnniicciittááss: különbségteremtô társadalom. Bp.: Gondolat:
MTA Kisebbségkut. Int. 487 p. Kve 3890 Ft
FFéékkeevveesszztteetttt  eevvoollúúcciióó. Bp.: Typotex 180 p. (Az evolúciós
gondolat) Fve 2800 Ft
FFrroommmm,,  EErriicchh: Utak egy egészséges társadalom felé. Bp.:
Napvilág 322 p. (Társtudomány) Fve 3199 Ft
KKeelleemmeenn  LLáásszzllóó: Miként vélekedünk a jogról? Bp.: Line
Design K. 214 p. Kve 1950 Ft
LLáátthhaattaattllaannookk:: autista emberek a társadalomban. Bp.:
Scolar 392 p. Fve 2951 Ft
MMéésszzáárrooss  JJóózzsseeff: Elméletek, hipotézisek, mérések, adatok.
Bp.: Gondolat 164 p. Fve 2250 Ft
MMiitt  éérr  aa  kkaattoolliikkuuss  ttáárrssaaddaallmmii  ttaannííttááss  vváállssáágg  iiddeejjéénn?? Bp.:
Vigilia 89 p. (Sapientia füzetek, 17.)
Fve 900 Ft
TTóótthh  EEsszztteerr  ZZssóóffiiaa: Kádár leányai: nôk a szocialista
idôszakban. Bp.: Nyitott Könyvmûhely 197, [2] p. Kve
3990 Ft
VViinncczzee  HHaannnnaa  OOrrssoollyyaa: Helyzet, jelentés. Kolozsvár:
Korunk: Komp-Press 285 p. (Ariadné könyvek) Fve 2100
Ft
WWaarrkk,,  MMccKKeennzziiee: Hackerkiáltvány. Bp.: Noran Libro 213 p.
Fve 2790 Ft

Politika. Politikatudomány
AAllddeenn,,  CChhrriiss: Kína az afrikai kontinensen. Pécs: IDResearch
Kft.: Publikon K. 157 p. Fve 2390 Ft
AAzz  ííggéérreett::  OObbaammaa  eellssôô  eellnnöökkii  éévvee. Bp.: Geopen 599 p.,

[16] t. Fve 3900 Ft
BBiihhaarrii  MMiihháállyy  ––  SSeerreegg  AAnnddrrááss: Bihari Mihály: életrajz,
politika, rendszerváltás. Bp.: Korona 220 p. Kve 3300 Ft
EEggyyhháázzüüllddöözzééss  ééss  eeggyyhháázzüüllddöözzôôkk  aa  KKááddáárr--kkoorrsszzaakkbbaann.
Bp.: Szt. István Társ.: Luther 398 p. Fve 1800 Ft
AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióórróóll  sszzóóllóó  sszzeerrzzôôddééss  AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióó
mmûûkkööddéésséérrôôll  sszzóóllóó  sszzeerrzzôôddééss. Bp.; [Pécs]: Dialóg Campus
232 p. (Conpendiarium) Fve 3490 Ft
FFrraanncciiaa  ddiipplloommáácciiaaii  iirraattookk  aa  KKáárrppáátt--mmeeddeennccee  ttöörrttéénneettéérrôôll,,
11992222––11992277. Bp.: Gondolat 379 p. Kve 4500 Ft
GGeerrvvaaii  AAnnddrrááss: Fedôneve: „szocializmus”: mûvészek, ügynökök,
titkosszolgák. Pécs: Jelenkor 397, [3] p. Kve 3200 Ft
JJoohhaannccssiikk  JJáánnooss: Magyarország külpolitikája 1918–1999.
Bp.: L’Harmattan: ZsKF 342 p. (Társadalomtudomány) Fve
3800 Ft
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttáássookk  BBuuddaappeesstteenn,,  11886677––22001100. Bp.:
Napvilág 332 p. Fve 3800 Ft
SSzziilláággyyii  DDoommookkooss: Bûntelenül büntetve. Csíkszereda: Pro-
Print Kvk. 230 p. Kve 3800 Ft
WWoollff,,  HHuubbeerrtt: A pápa és az ördög: a vatikáni levéltárak és
a Harmadik Birodalom. Bp.: Szt. István Társ. 311 p. Fve
2800 Ft

Gazdaság. Közgazdaságtudomány. Pénzügy
KKiiyyoossaakkii,,  RRoobbeerrtt  TT..::  A gazdagok összeesküvése. Bp.:
Bagolyvár 286 p. (Gazdag papa) Fve 2990 Ft

Jog. Jogtudomány
HHaalláásszz  IIvváánn  ––  SScchhwweeiittzzeerr  GGáábboorr:: Szimbolika és közjog.
Pozsony: Kalligram 215 p., [8] t. Fve 2500 Ft
LLáásszzllóó  FFeerreenncc:: A hipofízisper. Szeged: Bába 335 p. Fve 4291 Ft
NNeemmzzeettkköözzii  jjoogg.. Bp.: ELTE Eötvös K. 494 p. (ELTE jogi kari
tankönyvek, 3.) Kve 5800 Ft
NNoocchhttaa  TTiibboorr: Társasági jog. Bp.; Pécs: Dialóg Campus
366 p. (Institutiones juris) (Dialóg Campus tankönyvek)
Kve 5681 Ft

Közigazgatás
AAggrráárr--  ééss  vviiddéékkffeejjlleesszzttééssii  iiggaazzggaattááss. Bp.: Szaktudás K. 258
p. Fve 2990 Ft
SSiippooss  AAnnddrrááss: A Magyar Királyi Csendôrség egyenruházata
és felszerelései, 1920–1945. Szeged: HK Hermanos K.
214 p. Kve 8900 Ft

Szociális gondoskodás és gondozás
VVeerrrraasszzttóó  GGáábboorr:: Menedék. Bp.: Napkút 157, [2] p. Fve 1691 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
BBaalloogghh  AAnniikkóó: A gyermeknevelés fontos állomásai.
[Nyíregyháza]: Pro-Team 188, [2] p. Fve 990 Ft
CCssôôggöörr  LLaajjooss  bböörrttöönnéévveeii,,  11994499––11995555. Kolozsvár: Polis
142 p. + DVD Kve 3900 Ft
EEvvaannss,,  MMaarrkk: Hogyan vizsgázz sikeresen? Bp.: Partvonal
110 p. Fve 2490 Ft
HHaannnnaahh,,  LLiizz: Te is tudod!: hogyan foglalkozzunk
autizmussal élô kisgyermekekkel? Szentendre; Bp.:
Geobook: AOSZ 112 p. Fve 2500 Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
GGáággyyoorr  JJóózzsseeff: Mátyusföldi rózsák és bogáncsok. 4. köt. O
– Sz. Pozsony: Madách-Posonium 228 p. Fve 3500 Ft
GGöömmöörrii  nnééppmmeesséékk. Pozsony: Madách-Posonium 128 p.
Kve 2700 Ft
LLiippccsseeyy  EEmmôôkkee: Kés, villa, sms: Anna néni illemtankönyve.
Bp.: Helikon 176 p. Fve 1990 Ft
NNaaggyy  OOllggaa: Vallomások. Bp.: Noran 376, [3] p. (Beszéld
el...) (Luna könyvek) Kve 2999 Ft
TTaakkááccss  AAnnddrrááss:: A legkisebb fiú vándorlásai.
Pozsony/Bratislava: Madách-Posonium 175 p. Kve 4500 Ft

FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2010. DECEMBER 3. – 2011. JANUÁR 20.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

NÉV...............................................................................................................................................................

CÍM..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

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.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természetvédelem. Természetrajz
CCaattttaanneeoo,,  MMaarrccoo  ––  TTrriiffoonnii,,  JJaassmmiinnaa: Az emberiség kincsei:
Unesco világörökség. Pécs: Alexandra 512 p. Kve 5999 Ft
GGooooddaallll,,  JJaannee  ––  MMaayynnaarrdd,,  TThhaannee  ––  HHuuddssoonn: Nálatok vannak
még állatok?: igaz történetek az állatok megmentésérôl. Bp.:
Nyitott Kvmûhely 447 p., [32] t. Kve 4990 Ft
MMoollnnáárr  GGyyuullaa: Az én Alföldem. Bp.: Kossuth 205 p. Kve 6500 Ft
AA  vviilláágg  lleeggsszzeebbbb  nneemmzzeettii  ppaarrkkjjaaii.. Pécs: Alexandra 320 p.
Kve 4999 Ft

Matematika
GGoowweerrss,,  TTiimmootthhyy:: Matematika nagyon röviden. Bp.:
Typotex 238 p. (Matematika kívülállóknak) Fve 2400 Ft

Számítógép-tudomány. Programozás
AAddoobbee  IInnDDeessiiggnn  CCSS55: tanfolyam a könyvben. Bp.: Perfact-
Pro X, 365 p. Fve 5880 Ft
BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Outlook 2010 zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO
132 p. Fve 970 Ft

Csillagászat
BBaarrtthhaa  LLaajjooss: Csillagképek. Szentendre: Geobook 359 p.
Kve 5000 Ft
DDaavviieess,,  PPaauull: A kísérteties csönd. Bp.: Akkord 314 p., [4]
t. (Talentum tudományos könyvtár) Kve 3990 Ft
GGrriibbbbiinn,,  JJoohhnn: A multiverzum nyomában. Bp.: Akkord 347 p.
(Talentum tudományos könyvtár) Kve 3990 Ft
MMeetteeoorr  ccssiillllaaggáásszzaattii  éévvkköönnyyvv.. Bp.: MCSE 320 p., [16] t.
Fve 2400 Ft

Ôslénytan
LLaammbbeerrtt,,  DDaavviidd  ––  RRoosseewwaarrnnee,,  GGrraahhaamm: Õslények. Bp.:
Trivium 192 p. (Fürkész könyvek, 14.) Kve 1799 Ft
MMaasshh,,  RRoobbeerrtt: A dinoszauruszok élnek! Bp.: Egmont-
Hungary [44] p. + CD-ROM Kve 4499 Ft
MMoorrvvaann,,  LLyyddwwiinnee  ––  MMoorrvvaann,,  SSttéépphhaanniiee:: A dinoszauruszok
hihetetlen világa. Bp.: Officina Junior 23 p. + mell.
(Játékos Larousse enciklopédia) Kve 2650 Ft

Genetika. Mikrobiológia
OOrrvvoossii  mmiikkrroobbiioollóóggiiaa  ééss  iimmmmuunnoollóóggiiaa. Bp.: Medicina 170
p. Fve 2600 Ft

Növénytan
WWaalltteerrss,,  MMaarrttiinn: Vadvirágok. Bp.: Trivium 256 p. (Fürkész
könyvek, 11.) Kve 1799 Ft

Állattan
DDuurrrreellll,,  GGeerraalldd: Állatkert a poggyászomban. Bp.: Ciceró
211, [3] p. Fve 2200 Ft
GGuuiicchhaarrdd,,  FFlloorreennccee: Leleményes állatok. Bp.: Officina Junior
33 p. (Elképesztô Larousse enciklopédia) Kve 3950 Ft
CChheessnnuutttt,,  MMaarrkk  SS..  ––  DDeewwaarr,,  TThhoommaass  NN..  ––  LLoocckksslleeyy,,  RRiicchhaarrdd
MM.: Az orvosi beavatkozás technikái. Bp.: Medicina 623 p. 
Kve 6200 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Lakás. Lakberendezés
SSoommllaaii  TTiibboorr:: Távol és közel, 1945–1970: belsôépítészet a
háború után. Bp.: Corvina 247 p. Fve 9900 Ft
SSppeenncceerr--CChhuurrcchhiillll,,  HHeennrriieettttaa: Klasszikus elegancia: az
angol lakberendezés hagyományai a mai lakáskultúrában.
Bp.: Geopen 176 p. Kve 6900 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
BBáábbaa  ÉÉvvaa  ––  BBeerrddee  CCssaabbaa: Az idô: a XXI. század erôforrásáról
vezetôknek. Bp.: Szaktudás K. 161 p. Fve 2490 Ft
EEiibbeenn  TTaammááss: Jelszó: hatékonyság. Bp.: Ad Librum 236 p.
Fve 3990 Ft
HHuussttii  IIssttvváánn: Projektmenedzsment a mezôgazdaságban.
Bp.: Szaktudás K. 250 p. Fve 3490 Ft
AA  ssttrraattééggiiaaii  ééss  üüzzlleettii  tteerrvveezzééss  ggyyaakkoorrllaattaa. Bp.: Szaktudás K.
188 p. Fve 2990 Ft
SSzzaabbóó,,  PPeetteerr  ––  MMeeiieerr,,  DDaanniieell  ––  HHaannkkoovvsszzkkyy  KKaattaalliinn: Rövid
és tartós coaching. Bp.: Ad Librum 134 p. Fve 3599 Ft
VVöörröössmmaarrttyy  GGyyöönnggyyii  ––  TTááttrraaii  TTüünnddee: Beszerzés: stratégia,
folyamatok, információ. Bp.: Complex 338 p. Kve 4410 Ft

Nyomdászat
KKnneerr  IImmrree: Könyv a könyvrôl. [Repr. kiad.] [Gyomaendrôd];
Bp.: Gyomai Kner Ny.: Kossuth 80 p. Kve 3400 Ft

Élelmiszeripar. Borászat
CCaassaammaayyoorr,,  PPiieerrrree: 80 kérdés a borról. Bp.: Gabo 173 p.
Kve 3990 Ft
KKaammpp,,  DDaavviidd  ––  LLyynncchh,,  DDaavviidd: Borsznobok szótára. Bp.:
Athenaeum 144 p. Kve 2490 Ft

Bútor- és kárpitosipar
TTaassnnááddii  AAttttiillaa: Vásárhelyi János, a bútortervezô. Bp.:
Balassi 164 p. Fve 3000 Ft

Számítástechnika
BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Access 2010 zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO
170 p. Fve 1190 Ft
BBeerreeggii  TTaammááss: Pixelhôsök: a számítógépes játékok elsô
ötven éve. Bp.: Vince 443 p. + DVD-ROM Fve 5994 Ft
WWeelllliinngg,,  LLuukkee    TThhoommssoonn,,  LLaauurraa: PHP és MySQL
webfejlesztôknek. Bp.: Perfact-Pro XIII, 658 p. Fve 7991 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kédései általában
JJaammeessoonn,,  FFrreeddrriicc: A posztmodern, avagy A kései
kapitalizmus kulturális logikája. Bp.: Noran Libro 454 p.
Fve 4990 Ft

Építészet. Urbanisztika
AA  110000  lleeggsszzeebbbb  vváárr  ééss  kkaassttééllyy: barangolás a világ
legcsodálatosabb várai és kastélyai között.  Pécs:
Alexandra 208 p. Kve 3999 Ft
FFeehhéérr  JJáánnooss: A vargyasi Daniel-kastély. Barót: Tortoma
Kvk. 32 p. (Híres helyek, 1.) Fve 1250 Ft
PPrráággaaii  hháázzjjeeggyyeekk. Bp.: Tandem Graf. Stúdió 141, [2] p.
(Anno) Fve 1650 Ft
SSiippooss  LLáásszzllóó: Õsi örmény templomok. Nyíregyháza:
Örökségünk 64 p. Fve 2900 Ft
ZZeennttaaii  TTüünnddee: Drávaiványi. Pécs: Pro Pannonia 198 p.
(Pannónia könyvek) (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Kve 2951 Ft

Képzômûvészet. Szobrászat
RRóózzssaa  GGyyuullaa: Kerényi Jenô, 1908–1975. Bp.: Glória 203
p. Kve 5900 Ft

Festészet
EErrddééllyy  sszzíínneeii. Kolozsvár: Komp-Press: Korunk 168 p. Kve
4500 Ft
FFööllddéénnyyii  FF..  LLáásszzllóó: Képek elôtt állni: adalékok a látás újkori
történetéhez. Pozsony: Kalligram 201, [3] p. Kve 2900 Ft
KKeerrnnyy  TTeerréézziiaa  ––  MMóósseerr  ZZoollttáánn: Képet öltött az Ige: Johannes
Aquila freskói. Bp.: Kairosz 95 p. Kve 3800 Ft
LLoovvaass  BBeeááttaa  ––  LLoovvaass  DDáánniieell: Milliós festôk és szobrászok.
[Kecskemét]: Panton Bt. 286 p. (DecoArt könyvek, 10.)
Fve 6500 Ft
VVaaddáásszz  IIssttvváánn  ––  CCzzeennkkii  ZZssuuzzssaannnnaa: A Pécsi Székesegyház
freskói és kincsei. Bp.: Panoráma [136] p. + CD Kve 4800 Ft

Grafikai mûvészetek
CCssoohháánnyy  KKáállmmáánn. Bp.: Somos K. 128 p. Kve 3990 Ft

Zene
AAnnddeerrssssoonn,,  BBeennnnyy––UUllvvaaeeuuss,,  BBjjöörrnn  ––  CCrraayymmeerr,,  JJuuddyy:: A
Mamma Mia! musical és az ABBA dalainak története. Bp.:
ShowTime Budapest 263 p. Kve 14501 Ft
BBuucckklleeyy,,  DDaavviidd: David Bowie. Bp.: Cartaphilus 613, [17]
p. (Legendák élve vagy halva, 49.) Kve 4990 Ft
CCsseehh  TTaammááss  ––  BBéérrcczzeess  LLáásszzllóó:: Cseh Tamás. Bp.: Palatinus
333, [2] p. Kve 3800 Ft
FFoooottmmaann,,  TTiimm:: Leonard Cohen. Bp.: ShowTime Budapest
286 p., [16] t. Kve 4900 Ft
GGááll  RRóóbbeerrtt: Szeressük egymást, gyerekek. Bp.: Rózsavölgyi
165 p. + CD Kve 2989 Ft
LLaajjttooss  IIssttvváánn: A Rackák világa. Bp.: Cartaphilus 128, [4]
p. + CD Kve 4990 Ft
LLeennnnoonn,,  PPaauull: Billentyûs akkordok. Bp.: Officina ‘96 256 p.
Kve 4650 Ft
LLiiggeettii  GGyyöörrggyy  vváállooggaattootttt  íírráássaaii.. Bp.: Rózsavölgyi 476, [4]
p. Kve 5990 Ft
AA  MMaaggyyaarr  HHäännddeell  TTáárrssaassáágg  éévvkköönnyyvvee. Bp.: Rózsavölgyi:
Athenaeum 281 p. Fve 2890 Ft
TTeemmppeerrlleeyy,,  NNiicchhoollaass  ––  AAbbrraahhaamm,,  GGeerraalldd  ––  SSeeaarrllee,,
HHuummpphhrreeyy: Korai romantikusok: Chopin, Schumann és
Liszt élete és mûvei: Új Grove-monográfia. Bp.:
Rózsavölgyi 282 p., [24] t. Kve 4990 Ft

Filmmûvészet
CCooookkee,,  CCaammeerroonn  ––MMccCCoorrmmaacckk,,  PPaattrriicckk: Glee: sztárok
leszünk: a szereposztás. Bp.: Totem 30 p. Fve 999 Ft
SSppeenncceerr,,  BBuudd:: Különben dühbe jövök. Bp.: Nyitott
Kvmûhely 197, [2] p., [16] t. Kve 3490 Ft
VVáággóó  IIssttvváánn  ––  BBáárrddooss  AAnnddrrááss:: Vágó István: kinyitom a
számat. Bp.: BBMS K. 252, [3] p. Kve 3490 Ft

Színházmûvészet
AAbblloonncczzyy  LLáásszzllóó  ––  KKuubbiikk  AAnnnnaa: Árvai Réka csodái. Bp.:
Kairosz 247 p., [24] t. Fve 3200 Ft
BBeenncczzee  IIlloonnaa:: Arány és erény: elsô könyvem. Bp.: Galenus
123 p. Kve 3900 Ft
DDaarriiddaa  VVeerroonniikkaa: Színház-utópiák. Bp.: Kijárat 270 p. Fve
2500 Ft
HHiizzssnnyyaann  GGéézzaa:: Színházi világaim. Pozsony: Madách-
Posonium 289, [4] p. Kve 4500 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
CCzziiffrraa  ÉÉvvaa: Angol bébiszittereknek/au paireknek. Bp.:
Szerzô 158 p. Fve 2750 Ft
KKoonnttrraa  MMiikkllóóss: Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum
Kisebbségkutató Int. 235 p. Fve 2940 Ft
LLooggii,,  FFrraanncceessccaa: 15 perc olasz: tanulj meg olaszul napi
15 perc alatt. Bp.: Mérték K. 160 p. (Útitárs) Fve 2699 Ft
MMaaggyyaarr  éérrtteellmmeezzôô  sszzóóttáárr  ddiiáákkookknnaakk. Bp.: Tinta 911 p.
(Tinta szótárak, 1.) Fve 2989 Ft
SSzzaatthhmmáárrii  IIssttvváánn::  Stíluseszközök és alakzatok kislexikona. Bp.:
Tinta 146 p. (Az ékesszólás kiskönyvtára, 14.) Fve 990 Ft
ÚÚjj  mmaaggyyaarr  ttáájjsszzóóttáárr..  55..  kköött..  SSzz  ––  ZZss. Bp.: Akad. K. 856 p.
Kve 8600 Ft

Irodalomtudomány
CCssiillllaagg  TTiibboorr: Shakespeare és más alkalmi útitársaim. Bp.:
Stádium 207 p. Kve 2800 Ft
CCuurrrraann,,  JJoohhnn: Agatha Christie titkos jegyzetfüzetei. Bp.:
Európa 495 p. Kve 3900 Ft
KKáánnyyááddii  AAnnddrrááss: A képzelet topográfiája: mítoszkritikai
esszék. Kolozsvár: Korunk: Komp-Press 301 p. (Ariadné
könyvek) Fve 2300 Ft
KKaarrááccssoonnyyii  ZZssoolltt: A tér játékai. Kolozsvár: Korunk: Komp-
Press 229 p. Fve 2300 Ft
OOsszzttoovviittss  SSzzaabboollccss  ––  TTuurrccssáánnyyii  MMáárrttaa: Ki kicsoda? Bp.:
Helikon 15 p. + 100 kártyalap Fve 3990 Ft
PPáásszztt  PPaattrríícciiaa: Mai lengyel drámairodalom. Pozsony:
Kalligram 256 p. Fve 2400 Ft

Magyar irodalom
AAllffööllddyy  JJeennôô: A megszenvedett éden. Miskolc:
Felsômagyarország K. 294 p. (Vízjel sorozat) Fve 2600 Ft
AAnnddrrááss  SSáánnddoorr: Bretonhídon Atlantiszba. Pozsony:
Kalligram 312 p. Fve 2600 Ft
BBóóddii  KKaattaalliinn: Könny és tinta: a magyar levélregény és
heroida történeti és poétikai háttere. Debrecen: Debreceni
Egy. K. 239 p. (Csokonai könyvtár, 46.) Fve 4578 Ft
AAzz  éénn  vváánnddoorrlláássoomm: Horváth István emlékezete. Kolozsvár:
Polis 346 p. Fve 3500 Ft
FFeekkeettee  JJ..  JJóózzsseeff: Elmélet helyett: koreográfia: újabb
Szentkuthy-olvasatok. Bp.: Cédrus Mûv. Alapítvány: Napkút
123, [4] p. (Értekezôk – etûdök, 3.) Fve 1290 Ft
HHaajjdduu  PPéétteerr: Tudás és elbeszélés: a Mikszáth-kispróza
rejtelmei. Bp.: Argumentum 240 p. (Irodalomtörténeti
füzetek, 168.) Fve 2300 Ft
KKoollllaarriittss  KKrriisszzttiinnaa: Egy bujdosó írónô – Tormay Cécile.
Vasszilvágy: M. Nyugat Kvk. 334 p. Kve 2380 Ft
AA  kkööllttéésszzeett  jjeelleennllééttee: in memoriam Czjzek Éva. Bp.: Vigilia
75, [2] p. Fve 1200 Ft
NNaavviiggááttoorr: kortárs gyerekirodalmi lexikon: böngészô és
olvasókönyv. [Szentendre]: Cerkabella 207, [7] p. 
Kve 3800 Ft
SSeebbôôkk  MMeelliinnddaa: Halálmotívum Rónay György és Pilinszky
János tájköltészetében. Bp.: Kairosz 242 p. Fve 2500 Ft
TToollddii  ÉÉvvaa: Egyetlen történeteink. Miskolc:
Felsômagyarország K. 277 p. (Vízjel sorozat) Fve 2600 Ft
TTüüsskkééss  TTiibboorr: Az ablakmosó és a többiek. [Pécs]: Pro
Pannonia 212 p. (Pannónia könyvek) (Irodalmunk
forrásai) Kve 2000 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
BBuurrggeennllaanndd  ééss  SSzzlloovvéénniiaa  sszzáázz  ccssooddáájjaa. Bp.: Totem 205,
[3] p. (Rejtôzködô értékeink nyomában) 
Kve 5996 Ft
DDoommoonnkkooss  LLáásszzllóó: A kicserélt város: Fiume: volt és van.
Bp.: Unicus 199 p., [16] t. Fve 3360 Ft
EEggyyiippttoomm  11000011  ffoottóónn. Pécs: Alexandra 463 p. Kve 2999 Ft
FFuuccsskkáárr  ÁÁggnneess  ––  FFuuccsskkáárr  JJóózzsseeff  AAttttiillaa    ––  NNááccssaa  JJáánnooss:
Pécs, a sokszínû város. Pécs: Alexandra 175 p.
Kve 2319 Ft
JJuuhháásszz  BBaalláázzss  ––  LLeevveelleess  ZZoollttáánn: Álmom India. [S.l.]:
Juhász B.: Leveles Z. 218 p. Kve 8900 Ft
KKlleemmeenntt  JJuuddiitt: Gôzmalmok a Duna partján: a budapesti
malomipar a 19-20. században. Bp.: Holnap 163 p.
(Iparkodó Budapest) Kve 4900 Ft
NNaaggyy  EEuurróóppaa  kköönnyyvv: keresztül-kasul a kontinensen. Bp.:
Officina ‘96 255 p. Kve 8700 Ft
AA  vviilláágg  ccssooddááii  11000011  ffoottóónn. Pécs: Alexandra 463 p. Kve 2999 Ft
FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk
AAnnttaall  TTaammááss: Úton lenni jó: alázatról, emberekrôl,
kitartásról, korlátokról, túlélésrôl. Dunaszerdahely: Lilium
Aurum 191 p. Kve 4950 Ft
EEddiinnbbuurrgghh.. Bp.: Panemex 64, [3] p. + térk. (Zsebútitárs)
Fve 1290 Ft
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GGáálloossii--KKoovvááccss  BBeerrnnaaddeetttt: Környezetfejlesztés a kistérségekben.
Pécs: IDResearch Kft.: Publikon K. 247 p. Fve 2490 Ft
GGrraayy,,  WWiilllliiaamm: Európa gyerekekkel. Bp.: Jel-Kép 304 p.
(Kelet – Nyugat útikönyvek) Fve 4490 Ft
KKaattoonnaa  RRóózzssaa  HHeellggaa:: Guadeloupe: pokol vagy
paradicsom? Sopron: Novum Pro 144, [2] p. Fve 4190 Ft
MMiiéérrtt  ffeennnnttaarrtthhaattaattllaann,,  aammii  ffeennnnttaarrtthhaattóó?? Bp.: L’Harmattan
311 p. (Környezet és társadalom) Fve 2900 Ft
MMoooorree,,  RRoobbeerrtt  JJ.: Idôtlen csodák. Pécs: Alexandra 320 p.
Kve 4999 Ft
RReeiiffff,,  TTaattjjaannaa: Stockholm. Bp.: Corvina 137, [3] p. (Marco
Polo) Fve 1990 Ft
SSeevviillllaa  ééss  AAnnddaallúúzziiaa. Bp.: Panemex 80, [3] p. + térk.
(Zsebútitárs) Fve 1290 Ft
TTôôzzsséérr  JJáánnooss::  Szerelmünk Görögország. [Szada]: Kassák
160 p. Kve 3900 Ft

Életrajzok. Családtörténet
GGöörrtteemmaakkeerr,,  HHeeiikkee  BB..:: Eva Braun: életre-halálra Hitlerrel.
Bp.: Noran Libro 378 p. Kve 3490 Ft
KKaammppuusscchh,,  NNaattaasscchhaa  ––  GGrroonneemmeeiieerr,,  HHeeiikkee  ––  MMiillbboorrnn,,
CCoorriinnnnaa: 3096 nap. Bp.: Scolar 261, [2] p. Fve 3250 Ft
AA  ttuuddoommáánnyy  sszzoollggáállaattáábbaann. [Pozsony]: SZMÍT [100] t.fol.
Fve 3600 Ft

Történettudomány. Világtörténet
CCaassttlleeddeenn,,  RRooddnneeyy: Konfliktusok, melyek megváltoztatták a
világot. Bp.: Ventus Libro 534 p. Kve 3990 Ft
GGoonniicckk,,  LLaarrrryy: Képregényes világtörténet. 3. Arábia
felemelkedésétôl a reneszánszig. Bp.: Nyitott Kvmûhely
[6], 298 p. Fve 3980 Ft
OOrrmmooss  MMáárriiaa  ttöörrttéénnéésszz. Bp.: Medicina 78 p. (Akadémikus
portrék – nôk a tudományban) Kve 1899 Ft

Mûvelôdéstörténet
BBiilllliioouudd,,  JJeeaann--MMiicchheell: Lenyûgözô civilizációk. Bp.: Officina
Junior 33 p. (Elképesztô Larousse enciklopédia) Kve 3950 Ft
BBuuzzááss  PPááll: Bánffyhunyad és vidéke. Kolozsvár; Sztána:
Mûvelôdés: Szentimrei Alapítvány 159 p., [24] t. (Sztánai
füzetek, 9.) Fve 1527 Ft
CCaassttlleeddeenn,,  RRooddnneeyy: Felfedezések, melyek megváltoztatták a
világot. Bp.: Ventus Libro 508 p. Kve 3990 Ft
AA  KKeelleett  rriittkkaa  nnyyuuggaallmmaa: VII. Nemzetközi Vámbéry
Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 479 p.
(Vámbéry tanulmányok, 7.) Fve 3990 Ft
LLoozzssááddii  KKáárroollyy: HeArt: kordiológia: valóság és szimbólum,
tudomány és mûvészet a szívrôl. Bp.: Medicina 146 p.
Kve 4200 Ft
MMuurrrraayy,,  PPeetteerr  AA..: Események, amelyek megváltoztatták a
világot: 138 fontosabb esemény az elmúlt századból,
amely megváltoztatta a világot. Békéscsaba: Livermore
288 p. Fve 2700 Ft
TTiibbbbaallllss,,  GGeeooffff:: Hiszed vagy nem. Pécs: Alexandra 256 p.
Kve 5999 Ft

Európa (és az európai államok) története
EEiicckkhhooffff,,  EEkkkkeehhaarrdd: Velence, Bécs és a törökök: a nagy
átalakulás Délkelet-Európában, 1645–1700. Bp.: Európa
556, [6] p. Kve 3900 Ft
LLeewwiiss,,  BBrreennddaa  RRaallpphh: Európai uralkodók sötét titkai: a
középkortól napjainkig. Bp.: Ventus Libro 256 p. Kve 6990 Ft
OOlliivveerr,,  NNeeiill:: Skócia történelme. Bp.: General Press 486 p.,
[8] t. Kve 3900 Ft
WWiillssoonn,,  DDeerreekk:: Szentpétervár megálmodója: Nagy Péter
cár. Bp.: Gabo 299 p., [8] t. (Királyi házak) Kve 2490 Ft

Magyarország és a magyarság története
EErrddôôddyy  GGáábboorr: A demokrácia katonái: a magyarországi
polgári-alkotmányos átalakulás és a szabadságharc belga
megítélése 1848–1849-ben. Bp.: ELTE Eötvös K. 394 p.
Kve 3800 Ft
EEssttóókk  JJáánnooss: Széchenyi István gróf élete és kora. Bp.:
Officina 199 p. Kve 6990 Ft
HHaanngguullaattjjeelleennttéésseekk  aa  ffôôvváárroossbbóóll  11998888  ookkttóóbbeerrééttôôll  11998899
ookkttóóbbeerrééiigg. Bp.: BFL: MOL 320 p. (Budapest Fôváros
Levéltára forráskiadványai, 11.) Fve 4001 Ft
SSzzeerreennccssééss  KKáárroollyy: Eltékozolt évtized: adalékok a kádári
hetvenes évek történetéhez. Bp.: Kairosz 251 p. Kve 3200 Ft
VVeerrrraasszzttóó  GGáábboorr: Marczibányi István. Bp.: Napkút: Budai
Polgár Kht. 177, [2] p. Fve 2000 Ft

Más földrészek története
MMoorroo,,  JJaavviieerr: Buddha hegyei: Tibet lelke. Bp.: Bodhiszattva
K. 288 p., [14] t. Fve 3000 Ft

SZÉPIRODALOM
AAddaammss,,  DDoouuggllaass: Dirk Gently holisztikus nyomozóirodája.
Bp.: Gabo 349 p. Fve 2490 Ft
ÁÁggaaii  ÁÁggnneess: Hol voltam, hol nem voltam: levelek
Zsombinak. Bp.: Hungarovox 270 p. Kve 2780 Ft

ÁÁggoossttoonn  LLáásszzllóó,,  TT.: Csendélet tigrissel. Bp.: Hungarovox
102 p. Fve 1500 Ft
AAllvvtteeggeenn,,  KKaarriinn: Árulás. Bp.: Animus 196, [3] p.
(Skandináv krimik) Fve 2390 Ft
AAnngghheelliiddeess,,  PPeetteerr: Esôs napok Cardiffban. Bp.: Elektra
272, [3] p. (Torchwood) Kve 2490 Ft
AAuusstteenn,,  JJaannee: Meggyôzô érvek. Bp.: Palatinus 289 p. Kve
2490 Ft
BBääcchheerr  IIvváánn:: Igazad van, Loncikám: „Alzsíri” levelek. Bp.:
Ab Ovo 118 p. Fve 2790 
BBaarraannyyii  FFeerreenncc: Nulladik kötet: válogatás az 1954 és
1960 között született zsengékbôl. Bp.: Hungarovox 84 p. 
Fve 1500 Ft
BBaarriicczz  LLaajjooss: A templom egere. Székelyudvarhely: Erdélyi
Gondolat 68 p. (Erdélyi Gondolat gyermekkönyvtár) Fve 1800 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa: Hoppla meséi. Pécs: Alexandra 247 p. Kve
2499 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Magyar mese- és mondavilág. Bp.:
Könyvmíves Kvk. 752 p. Kve 3990 Ft
BBeerrgg  JJuuddiitt  ––  AAggóóccss  ÍÍrriisszz: Maszat alszik. Áramszünet +
Maszat alszik. Bp.: Pozsonyi Pagony [48] p. Kve 1680 Ft
BBiinncchhyy,,  MMaaeevvee: Esôs és csillagos éjszakák. Pécs:
Alexandra 310 p. Fve 2999 Ft
BBíírróó  GGeerrggeellyy: Oroszlánkeringô. Bp.: M. Napló: Fokusz
Egyes. 239, [2] p. Fve 1890 Ft
BBíírróó  SSzzaabboollccss: Sub Rosa. Pozsony: Median 303 p. (Praga
Caput Regni sorozat, 1.) Fve 2400 Ft
BBoollaaññoo,,  RRoobbeerrttoo: Távoli csillag. Bp.: Európa 169 p. Fve
2200 Ft
BBoorrbbááss  MMáárriiaa:: Így írtunk mi avagy: A mûfordító sem
fenékig tejfel. Bp.: Móra 117, [2] p. Kve 1990 Ft
BBöösszzöörrmméénnyyii  GGyyuullaa: Monyákos Tuba, a pipamocsok-lidérc
élettörténete. (3. r.). Szeged: Könyvmolyképzô K. 238 p.
Kve 2499 Ft
BBrroocckkmmaannnn,,  SSuuzzaannnnee: Második esély. Bp.: General Press
223 p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
BBrryyaann,,  TToomm: A csörgôkígyó útja. Bp.: M. Napló 82, [3] p.
Fve 1260 Ft
BBuucckk,,  PPeeaarrll  SS.: A boldogság ára. Bp.: Tericum 343 p. Kve
3570 Ft
BBuukkoowwsskkii,,  CChhaarrlleess: Forró vízi zene. Bp.: Cartaphilus 254,
[3] p. Kve 2700 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: Airhead: Nikki bôrében. Bp.: Ciceró 374 p.
Fve 2890 Ft
CCoollee,,  MMaarrttiinnaa: Könyörtelen üzlet. Pécs: Alexandra 447 p.
Fve 2999 Ft
CCoolllliinnss,,  MMaaxx  AAllllaann: Gyilkos játék. Bp.: JLX 312 p.
(Helyszínelôk) Fve 2590 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: Azincourt: a lovagkor alkonya. Pécs:
Alexandra 382 p. Kve 3499 Ft
CCoorrtteezz,,  DDoonnnn: Szörnyfesztivál. Bp.: JLX 330 p.
(Helyszínelôk) Fve 2590 Ft
CCoovviillllee,,  BBrruuccee: Békát a békának. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 174 p. (Varázsbolt sorozat) Kve 1999 Ft
CCrroonniinn,,  JJuussttiinn: A szabadulás. Bp.: Cartaphilus 834, [3] p.
(Carta light) Kve 3990 Ft
CCssáákk  GGyyöönnggyyii: Pillanatképek a torokszorítóból. Bp.:
Hungarovox 110 p. Fve 1400 Ft
CCsseekkee  GGáábboorr: Szerpentin vándora. Kolozsvár: Polis 103 p.
Fve 2520 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn: Bátor Tintanyúl. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 20, [12] p. (Pom Pom meséi) Kve 1699 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn:: Festéktüsszentô Hapci Benô. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 20, [10] p. (Pom Pom meséi) Kve
1699 Ft
DDaahhllqquuiisstt,,  GGoorrddoonn: A sötétség könyve. Pécs: Alexandra
511 p. Fve 2999 Ft
DDaallmmaaddii  JJeennôô: Egy ötvenhatos emlékei. Bp.: Kairosz 202
p. Kve 2400 Ft
DDéévvéénnyy  IIssttvváánn: Gondolatok 99 szóról. Bp.: Kairosz 334,
[2] p. Fve 2700, Ft
DDiicckkeennss,,  CChhaarrlleess: Nehéz idôk. Bp.: Európa 318 p. (Charles
Dickens mûvei) Kve 3400 Ft
DDiimmoovvaa,,  TTeeooddoorraa: Az anyák. Bp.: Napkút 173, [2] p. Fve
1990 Ft
DDoobbaaii  LLiillii:: Formula pietatis. Bp.: Vigilia 87 p. Fve 1100 Ft
DDssiiddaa  JJeennôô:: Estharangok. Kolozsvár: Polis 81, [2] p. Fve
3990 Ft
DDuummaass,,  AAlleexxaannddrree: A vörös szfinx.  Bp.: Európa 730 p.
Kve 4500 Ft
EEnnsslleerr,,  EEvvee: Érzô lelkek. Bp.: Nyitott Kvmûhely 203, [4] +
125, [2] + 227, [3] p. Kve 5990 Ft
EErrddééllyyii  sszzéépp  sszzóó  22001100. Csíkszereda: Pro-Print Kvk. 191 p.
Kve 2400 Ft

EEvveennssoonn,,  BBrriiaann: Nincs kiút. [Szeged]: Szukits 329, [2] p.
Fve 2590 Ft
FFaalluussii  MMáárrttoonn: Fagytak poklaid. Bp.: M. Napló: Írott Szó
Alapítvány 112, [2] p. Fve 1470 Ft
FFeejjôôss  ÉÉvvaa: Cuba libre. Bp.: Ulpius-ház 517 p. Fve 3499 Ft
AA  fféénnyy  ffeelléé: nôk imakönyve. Bp.: Szt. István Társ. 194 p.
Kve 1400 Ft
FFeerreenncczzeess  IIssttvváánn: Amor mystica. Csíkszereda: Pro-Print
Kvk. 108, [3] p. Kve 1800 Ft
FFéérreett--FFlleeuurryy,,  CChhrriissttiinnee  ––  FFéérreett--FFlleeuurryy,,  MMaaddeelleeiinnee: Atlantisz.
1. Az örökösnô. Szeged: Könyvmolyképzô K. 282, [3] p.
Kve 2699 Ft
FFiiaattaall  lleennggyyeell  ddrráámmaa. Pozsony: Kalligram 430 p. Fve 2800 Ft
FFiittzzggeerraalldd,,  FFrraanncciiss  SSccootttt: Szépek és átkozottak. Bp.: Európa
575, [2] p. Kve 3500 Ft
FFllaauubbeerrtt,,  GGuussttaavvee: November: stílusgyakorlat-töredék. Bp.:
Napkút 101 p. (Remekírók retró, 2.) Fve 1290 Ft
FFööllddeess  PPéétteerr: Az órák körbejárnak. Bp.: Mundus Novus Kv.
555 p. (Mundus – új irodalom, 88.Kve 3600 Ft
FFrraanncciiss,,  DDiicckk  ––  FFrraanncciiss,,  FFeelliixx: Veszélyes futam. Bp.:
General Press 319 p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
FFrreeuunndd,,  PPeetteerr: Misztéria. [2.]. Ayani : a Sólyom lánya. Bp.:
Mérték K. 472 p. Kve 3499 Ft
FFuurrnniivvaallll,,  KKaattee: Szentpétervár ékköve. Bp.: I.P.C. Kv. 443
p. (IPC mirror) Fve 2990 Ft
FFüüllööpp  SSáánnddoorr: Elindultam Kolozsvárról, megérkeztem Clujra.
Csíkszereda: Pallas-Akadémia 249, [5] p.Fve 1800 Ft
GGááll  SSáánnddoorr  eeggyybbeeggyyûûjjttöötttt  mmûûvveeii..  1100. Versek, mesék,
mûfordítások.: AB-Art 399 p. Kve 2900 Ft
GGnnoonnee,,  EElliissaabbeettttaa::  FFaaiirryy  OOaakk..  [[44..]].. Grisam kapitány és a
szerelem. Szeged: Könyvmolyképzô K. 235 p., [32] t. Kve
2999 Ft
GGrreeeennee,,  GGrraahhaamm: A csendes amerikai. Bp.: Holnap 208 p.
Kve 2600 Ft 
GGrriiffffiinn,,  WW..  EE..  BB..  ––  BBuutttteerrwwoorrtthh,,  WWiilllliiaamm  EE..:: Becsületbeli
ügyek. 5. kv. Kémek becsülete.  [Debrecen]: Gold Book
458 p. Kve 2999 Ft
GGuuaarreesscchhii,,  GGiioovvaannnniinnoo: Don Camillo kisvilága. Bp.: Európa
279 p. Fve 2600 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Európa szôttese. Bp.: Hungarovox 126 p.
Fve 1500 Ft
GGyyüürree  LLaajjooss: Gesztenye Guszti különös kalandjai. Pozsony:
Madách-Posonium 98, [4] p. Kve 2450 Ft
HHaallmmaaii  TTaammááss: Kalligráfia. [Pécs]: Pro Pannonia 229 p.
(Pannónia könyvek) Kve 2000 Ft
HHaarrrriiss,,  JJooaannnnee: Kékszemûfiú. Bp.: Ulpius-ház 599 p. Fve
3999 Ft
HHaarrrriiss,,  RRoobbeerrtt: Imperium. Bp.: Gabo 397 p. Kve 3490 Ft
HHaasssseell,,  SSvveenn: Lánctalpak. Bp.: Partvonal 358 p. Fve 2989 Ft
HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: A sasfiókok lázadása. Bp.: I.P.C. Kv. 413 p.
(I.P.C. könyvek) Fve 2298 Ft
HHuuggoo,,  VViiccttoorr: A nevetô ember. Bp.: K.u.K. K. 534, [2] p.
Kve 3900 Ft 
HHuurrlleeyy,,  TToonnyyaa: Szellemlány. Bp.: Pongrác K. 324 p. Kve
3600 Ft
JJaannccssiikk  PPááll: Fecskeszárnyon száll a nyár.
Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat 22 p., [4] t.fol. (Erdélyi
Gondolat gyermekkönyvtár) Fve 1800 Ft
IIggnnáácczz  RRóózzssaa: Hazájából kirekesztve. [Csíkszereda]: Pro-
Print Kvk. 237, [2] p. Kve 2800 Ft
JJáánnkkyy  BBééllaa:: Szeretnék csergôóra lenni. Székelyudvarhely:
Erdélyi Gondolat 41 p. (Erdélyi Gondolat gyermekkönyvtár) 
Fve 1800 Ft
KKeellee  FFooddoorr  ÁÁkkooss: Textolátria. Bp.: JAK: Prae.hu 67, [3] p.
(JAK, 162.) Fve 1490 Ft
KKiinngg,,  SStteepphheenn: Napnyugta után. Bp.: Európa 466, [3] p.
Kve 3200 Ft
KKiinngg,,  SStteepphheenn: Napnyugta után. Bp.: Európa 466, [3] p.
Fve 2600 Ft
KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd: Fekete és fehér. Bp.: Metropolis Media
314, [3] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 2.) Kve
2990 Ft
KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd: Hogyvolt-mesék. Bp.: Sziget 128 p. Kve
2900 Ft
KKiirráállyy  FFaarrkkaass: A Boldog utca hava és egyéb történetek.
Kolozsvár: Kriterion 127 p. Kve 2500 Ft
KKiirráállyy--AAccaammppoorraa  AAnniikkóó: Pasipanoptikum: XXI. századi
dekameron. Bp.: I.A.T. K. 222 p. Fve 2999 Ft
KKooeellsscchh,,  AAddoollff: Narkózis. [Dunakeszi]: Mandorla-ház 462
p. Kve 3490 Ft
KKoonnrráádd  GGyyöörrggyy: Zsidókról. Bp.: Európa 203, [2] p. Kve
3300 Ft
KKoooonnttzz,,  DDeeaann  RR..:: A bosszúálló. Bp.: Animus 382 p. Fve
2290 Ft
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KKóóss  KKáárroollyy: A Gálok. Varju nemzetség + Budai Nagy Antal
históriája. Kolozsvár: Kriterion 449 p. (Kriterion kincses
könyvtár) Kve 4100 Ft
KKoovvááccss  BBaarrbbaarraa: A legszebb varázslat. Bp.: Képzômûv. K.
88 p. Kve 1990 Ft
KKoovvááccss  GGeerrggôô: Visszajátszás: az álom. Bp.: Ad Librum 79
p. Fve 1390 Ft
LLaaggeerrllööff,,  SSeellmmaa: Gösta Berling. Bp.: Palatinus 416 p.
(Nobel-díjasok könyvtára) K 3600 Ft
LLee  CCaarrrréé,,  JJoohhnn: A mi emberünk. Bp.: Agave Kv. 278 p. Fve
2680 Ft
LLeerrmmaann,,  DDrreeww: Bûvös város. Szeged: Könyvmolyképzô K.
325 p. Fve 2499 Ft
LLiinnddeellll,,  UUnnnnii  ––  SSkkaavvllaann,,  FFrreeddrriikk: Rém Rozi és az éjjeli
tanoda. Pozsony/Bratislava: Madách-Posonium 149 p.
(Rém Rozi, 1.) Kve 3800 Ft
LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: Lebegôk. Bp.: Gesta 529, [2] p. (Leslie
L. Lawrence életmû-sorozat) Kve 2500 Ft
LLuuggoossii  PPaapppp  JJáánnooss: A temerini szépasszony. Bp.: M.
Napló 180, [2] p. Fve 1680 Ft
LLuukkááccss  JJóózzsseeff: Csonka délibáb. Bp.: Hungarovox 117, [2]
p. Kve 2500 Ft
MMaaddoorree,,  NNaannccyy: Megigézve. Szeged: Könyvmolyképzô K.
246 p. Fve 2300 Ft
MMaajjoorrooss  SSáánnddoorr: Közelebb, mint amilyen távol. Üllô: Timp
467 p. (Timp széptár, 17.) Kve 2990 Ft
MMaannddaannnnaa,,  SSaarriittaa: Tigrisdomb. Bp.: Athenaeum 573 p. Fve
3990 Ft
MMaarrkkóó  BBééllaa: Út a hegyek közt: 99 haiku. Csíkszereda:
Bookart 109, [6] p. Kve 2490 Ft
MMaarrkkóó  MMaarrcceellll: Szibérián át a kolostorig. Repr. kiad.
Pápa: Jókai Vár. Kvt. 195 p. (Jókai reprint, 19.) Fve
1818 Ft
MMaarrttiiggllii,,  CCaarrlloo A.: 999: a titkok titka. Bp.: Nyitott Kvmûhely
363, [4] p. Kve 3990 Ft
MMaarrttiinnss,,  RRuuii  CCaarrddoossoo: És ha nagyon meg szeretnék halni.
Bp.: Európa 299, [4] p. (Modern könyvtár) Fve 2200 Ft
MMaauurriiaacc,,  FFrraannççooiiss: A szerelem sivataga. Bp.: Európa 485
p. Kve 3800 Ft
MMaayy  SSzziillvviiaa: Imbusz mester és a taxifutam. Bp.: Pozsonyi
Pagony 32 p. Kve 2150 Ft
MMaaxxwweellll,,  RRoobbiinn: Ó, Júlia!. Bp.: Tericum 284 p. Kve 3570 Ft
MMeeaadd,,  RRiicchheellllee: Vámpírakadémia. 4. Véreskü. Bp.: Agave
Kv. 350 p. Fve 2980 Ft
MMeennaassssee,,  EEvvaa: Bocsánatos fôbûnök. Bp.: Ab Ovo 191 p.
Fve 2850 Ft
MMéénneess  AAttttiillaa: Hidegdauer. Pécs: Jelenkor 339 p. Kve 2500 Ft
MMeennyyhhéérrtt  AAnnnnaa: A kis ló és a tigrisek. Bp.: Csodaceruza
28, [3] p. Kve 1490 Ft
MMeennyyhhéérrtt  AAnnnnaa: A kis ló Tündérországban. Bp.:
Csodaceruza 32, [3] p. Kve 1490 Ft
MMeezzeeii--HHoorrvvááttii  MM..  AAttttiillaa: Gombi, a pókból lett tündérfiú. Bp.:
Cser K. 60 p. Fve 1695 Ft
MMiicchhaaeellss,,  DDaavviidd  ––  CCllaannccyy,,  TToomm: Sakk-matt. Bp.: Partvonal
342 p. Fve 2990 Ft
MMiicchhaauuxx,,  HHeennrrii: Ideogrammák Kínában. Bp.: Bozóthegyi K.
[41] p. Fve 1499 Ft
MMiiggnnoollaa,,  MMiicchhaaeell: Hellboy: ördögöt a falra. Bp.:
Cartaphilus 135, [9] p. Fve 2480 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn: A székelyek között. Bp.: Noran Libro
494, [4] p. Kve 2990 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánnnnéé  MMaauukkss  IIlloonnaa: Két különös házasság.
Bp.: Palatinus 227 p. (Híres sorsok titkai) Fve 2800 Ft
MMoollnnáárr  EEddiitt,,  LL..:: Mese a kislányról, aki nem akart felnôni és
más történetek. Bp.: Ciceró 44, [3] p. Kve 1990 Ft
MMóórraa  FFeerreenncc: Aranykoporsó. Bp.: Szt. István Társ. 447 p.
Kve 2600 Ft
MMoorrggeennsstteerrnn,,  CChhrriissttiiaann: Akasztófa-énekek és más
költemények. Bp.: Kairosz 149 p. Kve 2700 Ft

„„MMûûvvéésszzeett””: mai francia drámák. Bp.: Európa 556, [4] p.
Fve 3700 Ft
NNaaggyy  IIrréénn: Veletek dalol sok ezüst madárka.
Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat 17 p., [4] t.fol. (Erdélyi
Gondolat gyermekkönyvtár) Fve 1800 Ft
NNéémmeetthh  IIssttvváánn,,  ZZ.: Kiber tér, végállomás. [Pozsony]: AB-Art
231 p. Kve 1800 Ft
NNeessbbøø,,  JJoo: A megváltó. Bp.: Animus 460 p. (Skandináv
krimik) Fve 2890 Ft
NNoovváákk  GGáábboorr: Mesebeli mesterek. Bp.: Napsugár és Virág
Kft. 27 p. Kve 2400 Ft
NNyyeerrggeess  AAnnddrrááss: A barátságszédelgô. Bp.: Noran 488, [4]
p. (Luna könyvek) Kve 3499 Ft
OO’’KKnneeyy,,  GG..:: Borra: az invázió. Sopron: Novum Pro 325 p.
Fve 4310 Ft
OOssbboorrnnee,,  MMaarryy  PPooppee: Kaland a Holdon. Bp.: Animus 71 p.
(Csodakunyhó, 8.) Kve 994 Ft
OOssbboorrnnee,,  MMaarryy  PPooppee: A kardfogú tigris birodalma. Bp.:
Animus 70 p. (Csodakunyhó, 7.) Kve 994 Ft
OOssbboorrnnee,,  MMaarryy  PPooppee: Nindzsák éjszakája. Bp.: Animus 70,
[2] p. (Csodakunyhó, 5.) Kve 994 Ft
OOssbboorrnnee,,  MMaarryy  PPooppee: Õserdô mélyén. Bp.: Animus 70 p.
(Csodakunyhó, 6.) Kve 994 Ft
ÖÖrrkkéénnyy  IIssttvváánn: Novellák. Bp.: Palatinus 906 p. (Örkény
István mûvei, 3.) Kve 4900 Ft
PPaallááddii  JJóózzsseeff:: Lila nôszirom. Bp.: Dunapress 154 p. Fve 990 Ft
PPiillcchheerr,,  RRoossaammuunnddee: Tengerparti románc. Bp.: Ulpius-ház
239 p. Fve 3499 Ft
PPooddaaggrraa,,  DDuuaa: Szélnek hagyott lovagok. Bp.: Ad Librum
158 p. Fve 1990 Ft
PPoollcczz  AAllaaiinnee: Két utazás Erdélyben. Pécs: Jelenkor 182 p.
(Polcz Alaine mûvei, 14.) Fve 2500 Ft
RRáácczz  BBoogglláárrkkaa: Ahová meg nem érkezünk. [Pozsony]: AB-
Art 52 p. Kve 1800 Ft
RReemméénnyyiikk  SSáánnddoorr: Csendes csodák. Bp.: Olvasók Háza
175 p. (Keresztény élet) Fve 2390 Ft
RRoobbiinnssoonn,,  PPaattrriicckk: Pusztító tûz. Pécs: Alexandra 422 p.
Fve 2999 Ft
RRooffuusszz  KKiinnggaa  ––  SSáánnddoorr  CCssiillllaa: Samu és egy esôs nap. Bp.:
Csodaceruza [28] p. Kve 1990 Ft
RRoouubbaauudd,,  JJaaccqquueess: Vala mi: fekete. Pozsony; Bp.:
Kalligram: Pesti Kalligram 127, [24] p. Fve 2300 Ft
RRöönnkkää,,  MMaattttii: A határjáró. Bp.: Animus 198 p. (Skandináv
krimik) Fve 2390 Ft
SScchhääffffeerr  EErrzzsséébbeett: A temesvári lány. Bp.: Sanoma 146, [3]
p. (Nôk lapja mûhely) Kve 2400 Ft
SScchhlloossbbeerrgg,,  SSuuzzaannnnee: 1001 éjszaka szex nélkül. Bp.:
Tericum 276 p. Kveve 3570 Ft
SSeebbeessttyyéénn  RRiittaa:: A tizennegyedik. Csíkszereda: Bookart 108,
[3] p., [16] t. Kve 2490 Ft
SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm: Szeget szeggel + Szentivánéji álom.
Bp.: Napkút 199, [4] p. Fve 1990 Ft
SShhiieellddss,,  GGiilllliiaann: Elli és a titkos fôzet. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 88, [7] p. (Sellôvilág: a tenger
nôvérei, 2.) Kve 1499 Ft
SShhiieellddss,,  GGiilllliiaann: Kira és a csapdába esett delfin. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 95 p. (Sellôvilág: a tenger nôvérei, 3.)
Kve 1499 Ft
SShhiieellddss,,  GGiilllliiaann: Tina megmenti az erdôt. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 91, [4] p. (Sellôvilág: a tenger
nôvérei, 1.) Kve 1499 Ft
SSiimmmmoonnss,,  DDaann: Hyperion. Bp.: Agave Kv. 537 p. Fve
3280 Ft
SSiinnggeerr  MMaaggddoollnnaa: Júlia vagyok, és válok. Bp.: Garbó K. 190
p. Fve 2600 Ft
SStteewwaarrtt,,  PPaauull  ––  RRiiddddeellll,,  CChhrriiss: A szirt krónikái. [3.]. Éjfél
Mennykôváradon. Szeged: Könyvmolyképzô K. 365 p. Kve
2999 Ft
SSuunnddaarreessaann,,  IInndduu: A huszadik feleség. Bp.: Tericum 451 p.
Kve 3570 Ft

SSuutteerr,,  MMaarrttiinn: Az emlékezet csapdájában. Bp.: Trivium 267
p. Fve 3290 Ft
SSüüsskkiinndd,,  PPaattrriicckk: A galamb. Bp.: Partvonal 116 p. Kve
2490 Ft
SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Karácsony Kolozsvárt: egyszerû kis
koldustörténet. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 141 p.
(Aranyrög könyvtár, 15.) Kve 2200 Ft
SSzzáázz  vveerrss. Bp.: Helikon 262 p. Kve 3990 Ft
SSzzeeiittzz  JJáánnooss: Tükrözôdô szerelem. Bp.: Hungarovox 59 p.
Fve 1500 Ft
SSzziijjjj  FFeerreenncc : A nereidák délutánja. Pécs: Jelenkor 148, [9]
p. Kve 2300 Ft
SSzziilláággyyii  AAttttiillaa: Ludibunda. Bp.: Hungarovox 220 p. Fve
1901 Ft
SSzziilláággyyii  JJúúlliiaa: Jegyzetek az akváriumból. Kolozsvár:
Korunk: Komp-Press 255 p. Fve 2300 Ft
SSzzuurroovveecczz  KKiittttii: Gyémántfiú. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 595, [13] p. (Vörös pöttyös
könyvek) Fve 2999 Ft
TTaallii  GGiittttaa: Jókor jöttél. Bp.: Kornétás 148 p. Fve 2100 Ft
TTaammááss  TTíímmeeaa: Hangyalkák. Csíkszereda: Pallas-Akadémia
63, [3] p. Fve 1400 Ft
TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Medvék minden mennyiségben. Bp.:
Pozsonyi Pagony 83, [4] p. Kve 2650 Ft
TTaarrbbaayy  EEddee: A kíváncsi királylány. Bp.: Holnap 105, [4] p.
Kve 2500 Ft
TTaassnnááddii--SSááhhyy  PPéétteerr: Hidd el, ez Delhi! Bp.: Sanoma
Budapest 311 p. Fve 2490 Ft
TTeellkkeess  MMaarrggiitt: Botcsinálta történetek. Bp.: I.A.T. K. 242, [3]
p. Fve 2999 Ft
TTeerrssáánnsszzkkyy  JJ..  JJeennôô: Grillusz úr sárgarigói. Bp.: Holnap
227 Kve 2500 Ft
„„TTiisszzttáákk,,  hhôôssöökk,,  sszzeenntteekk… Bp : Szt. István Társ. 196 p.
Kve 1400 Ft
AA  ttiittookkzzaattooss  óórráássmmeesstteerr  mmeessééjjee. Bp.: Egmont-Hungary [32]
p. Kve 1999 Ft
TToorrmmaayy  CCéécciillee: Hordozom azt is, ami másoknak fáj:
Tormay Cécile füveskönyve.  Szeged: Lazi 160, [7] p. Kve
1990 Ft
TTóótthh  EElleemméérr: Keserû leltál. Pozsony/Bratislava: Madách-
Posonium 160, [7] p. (Magyar Antaeus könyvek)
Kve 3300 Ft

TTrrooiissii,,  LLiicciiaa : Sárkánylány. 2. Idhunn fája. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 218, [4] p. Kve 2999 Ft
TTuurraaii  LLaauurraa: Mágnesangyal. Bp.: M. Napló 95, [5] p. Fve
1260 Ft
UUggrroonn  ZZssoollnnaa: Úrilányok Erdélyben. Bp.: Ulpius-ház 302 p.
Fve 3499 Ft
UUnniiggwwee,,  CChhiikkaa: Fekete pillangók. Bp.: Nyitott Kvmûhely
342 p. Kve 3490 Ft
VVeerrnnee,,  JJuulleess: A rejtelmes sziget. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 812, [11] p. Kve 3999 Ft
VViiddaa  GGeerrggeellyy: Horror klasszikusok. Pozsony: Kalligram
137, [5] p. Fve 1990 Ft
VViiddáámm  vveerrsseekk. Bp.: Sziget 206 p. (Sziget verseskönyvek)
Kve 2380 Ft
VViittéézz  KKááddáárr  IIssttvváánn: históriás ének. Székelyudvarhely:
Erdélyi Gondolat 21 p. (Erdélyi Gondolat gyermekkönyvtár)
Fve 1800 Ft

VViittkkoollcczzii  IIllddiikkóó: Walter, a falra festett sárkány.  Bp.: Luna
Kv.: Noran 158 p. Kve 2999 Ft
WWaallsshh,,  PPaatt: Crowfield átka. Debrecen: Lybrum K. 241 p.
Fve 2590 Ft
WWaarrdd,,  RRaacchheell: Számok. Debrecen: Lybrum K. 271 p. Fve
2590 Ft
WWeeöörreess  SSáánnddoorr: Psyché. Bp.: Helikon 302 p.
(Egybegyûjtött mûvek) Kve 4990 Ft
WWiinnssllooww,,  DDoonn: Barbár állatok. Bp.: Agave Kv. 243 p.Fve
2880 Ft

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Tel.: (06-1) 428-1010
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra

KAZINCZY FERENC KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Tel.: (06-62)-559-559
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9–17 óra

KEZDJE VÁSÁRLÁSÁT A KÖNYVTÁRELLÁTÓNÁL!
A magyar könyvtermés közel teljes választékával, szakkönyvek, tankönyvek, iskolai kiegészítôk,
idegen nyelvû könyvek kínálatával, CD -és DVD-ajánlatokkal várjuk  kedves vásárlóinkat!
Látogassanak el Internetes áruházainkba is: www.kello.hu, www.gyermek-konyv.hu,
www.ajandek-konyv.hu, www.szak-konyv.hu, és jöjjenek el boltjainkba!
Minden érdeklôdôt szeretettel látunk!



A Tenger Katedrálisa Arnau Estanyol lenyûgözô élettörténete. Erôszak-
ban fogant 1320-ban, apjának, Bernatnak Navarcles vára mellett fekvô ta-
nyáján. Jobbágynak született, és szolgaságban cseperedett, de szabad
emberként öregedett meg. Szélsôséges íveket követô sorsa – tiszta szíve,
a szerencse, az égi és földi szerelem hatására – a szívbemarkoló gyerek-
kori nyomorúságtól az irigylésre méltó gazdagságon, sikeren, hírnéven
át a bukásból való felemelkedésig vezérelte. Megélte a középkori Kataló-
nia világának brutális kegyetlenségeit: a földesurak jogosított önkényét,
az inkvizíció kínzatásait, a királyok és nemesek embernyúzó törvényeit.
Üldözött zsidókat mentett, majd ôt mentették, volt háborús hôs, látott
zendülést, pestisjárványt, gazdasági válságot. Ahogy az ô ideje telt, úgy
épült naggyá ötvenöt év alatt Barcelona legszebb temploma, a Santa Ma-
ría del Mar, A Tenger Katedrálisa

(Részlet a regénybôl)
– A mamája pedig kinyúlt a szoba egyetlen ablakán, és úgy simogatta a
fejét – mesélte Arnau suttogva az apjának aznap este, mikor mindketten
a szalmazsákon feküdtek. – Soha nem látta az arcát. Az apja nem hagy-
ja, hogy lássa, és az anyja sem.
Bernat a fia haját simogatta, ahogy Arnau elbeszélésében új barátja any-
ja tette. A velük egy helyiségben alvó rabszolgák és az inasok horkolása
törte meg a közéjük telepedett csendet. Bernat szerette volna tudni, mi-
lyen bûnt követett el az asszony, hogy ilyen súlyos büntetéssel sújtották.
Ponç, az üstmester, nem habozott volna a válasszal: „Házasságtörést!” Tu-
catnyi alkalommal mesélte el mindenkinek, aki csak végig akarta hallgatni.
– Rajtakaptam, mikor a szeretôjével paráználkodott, egy olyan fiatal kö-
lyökkel, mint ô; nem vesztegették az idôt, amíg én a mûhelyben dolgoz-
tam. Elmentem a fôbíróhoz is, hogy jóvátegyék a becsületemen esett fol-
tot, ahogy azt a törvény elôírja – magyarázta a termetes üstkészítô, az-
tán a törvény dicséretébe fogott, ami lehetôvé tette, hogy igazságot szol-
gáltassanak neki. – A mi elöljáróink igen bölcs férfiúk, tudják, milyen go-
nosz az asszonyi állat. Csak a nemesasszonyok tagadhatják a házasságtö-
rés vádját eskü terhe alatt; a többin, mint az én Joanámon is, csak a pár-
baj segíthet, és Isten ítélkezik felettük.
Akik tanúi voltak a párbajnak, ma is emlékeznek rá, hogyan aprította
miszlikbe Joana ifjú szeretôjét; a mûhelyben edzett, goromba üstkészítô-
nél Isten sem tudott igazán közbenjárni a finom lelkû,
szerelmes fiatalember ügyében.
Az ítéletet az Usatges, a barcelonai törvények szerint
mondták ki: „Ha az asszony nyer, akkor ura tisztesség-
ben tartsa meg, és fizessen meg minden költséget,
melyet a felesége és annak barátai támasztottak a per-
ben és a párbajban, hozzávéve a másik küzdôfél kárát.
Ám ha az asszony vereséget szenved, akkor ura birto-
kába kerül személye és minden vagyona.” Ponç nem
tudott olvasni, de fejbôl felmondta az ítélet szövegét,
miközben kezében lobogtatta a papírt, ha valaki a sa-
ját szemével akarja látni:
Kijelentjük, hogyha fent említett Ponç Joana kiadatá-
sát akarja, megfelelô óvadékot kell letennie, és bizo-
nyosságot kell adnia arról, hogy saját házában tizenkét
arasz hosszú, hat arasz széles és három rôf magas he-
lyiséget alakított ki asszonyának. Fekvôhelyül egy szal-
mazsákot kell adnia, és akkora takarót, ami teljesen be-
fedje, a helyiségen kisebb nyílást kell vágnia, amin ke-

resztül Joana a szükségét végezheti, és egy másikat ablak gyanánt, amin
az ételt kapja meg. Ponç minden áldott nap tizennyolc uncia teljesen ki-
sütött kenyeret kell asszonyának jutasson, és annyi vizet, amennyit az
akar, de semmi olyat nem adhat neki és nem adathat neki, ami a halálát
okozná, se olyasmit nem tehet, ami a fent nevezett Joana halálát idézné
elô. Amennyiben mindezen dolgokat Ponç megfogadja és a megfelelô
óvadékot leteszi, akkor neki Joanát kiadassák.
Ponç letette a bíró által elôírt óvadékot, és az átadta neki Joanát. A vete-
ményesben két és fél méter hosszú, másfél méter széles szobácskát épí-
tett, lukat ütött rajta, hogy asszonya oda végezze a szükségét, feljebb ab-
lakot nyitott a falon – amelyen keresztül a simogatást kapta Joanet, aki az
ítélet után kilenc hónappal született, és akit Ponç sose ismert el fiának –,
és ezzel örökre befalazta fiatal feleségét.
– Apa! – suttogta Arnau Bernatnak. – Az én anyukám milyen volt? Miért
nem beszélsz róla sohase?
„Mit mondhatnék róla? Hogy a szüzességét egy részeg nemes ragadta el
erô szakkal? Hogy a Bellera vár szajhája lett?”, gondolta Bernat.
– Anyád… – kezdte –, anyádnak nem volt szerencséje. Szomorú sors jutott
neki. Bernat hallotta, hogy Arnau szipog egyet, mielôtt újra megszólal: 
– Engem szeretett? – kérdezte erôt véve magán. 
– Nem volt rá ideje szegénynek. Meghalt, mikor te születtél. 
– Habiba szeretett engem.
– Én is szeretlek téged.
– De te nem vagy az anyám. Még Joanetnek is van mamája, aki megsi-
mogatja a fejét.
– Nincs minden gyereknek… – javította ki Bernat, de megakadt. Minden
keresztény hívô anyja…! A pap szavai csengtek a fülében. 
– Mit mondasz, apa?
– Hogy van anyád. Természetesen neked is van – Bernat érezte, hogy a
fiában nyugalom árad szét. – Azoknak a gyerekeknek, akik édesanya nél-
kül maradtak, mint te, azoknak Isten másikat ad: a te anyád Szûz Mária.
– És ez a Mária hol van?
– Szûz Mária – javította ki a fiát – az égben lakik.
Arnau hallgatott néhány percig, aztán újra megszólalt:
– És mire jó egy anya, aki az égben van? Nem simogat meg, nem játszik
velem, nem ad csókot, nem…

– Dehogynem – Bernat hirtelen tisztán emlékezett ap-
ja szavaira, amikor ô ugyanezeket a kérdéseket tette fel
neki – elküldi az ég madarait, hogy megsimogassanak.
Hogyha látsz egy madarat, küldj vele üzenetet az
anyádnak, és meglátod, hogy az ég felé fog repülni,
hogy átadja Szûz Máriának; aztán elmesélik egymás-
nak is, mit üzentél, és meglátod, vidáman csipognak
és trilláznak majd körülötted.
– De én nem értem a madarak nyelvét.
– Majd megtanulod…
– És sohasem láthatom…
– Dehogynem láthatod. Láthatod a templomokban, és
még beszélhetsz is hozzá.
– A templomokban?
– Igen, fiacskám. Az egekben lakik és a templomok-
ban, és beszélhetsz vele a madarak segítségével és a
templomokban. Ô pedig a madarakkal üzen majd,
vagy éjszaka, mikor alszol, szeretni fog, meglátod, és
jobban kényeztet majd, mint bárki mamája.
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Legfôbb mûve: az élete. Író, tudós ember ese-
tében ez kíméletlen s legfôképp keserû követ-
keztetés. Gránitkeménység és önmarcangolás,
állhatatos büszkeség és végletes bizonytalan-
kodás – folytathatnánk Lôcsei Pál új könyve ol-
vastán az ellentétpár-jelzôket, helyette vegyük
inkább szemügyre magát az Egy élet szilánkjai
címû kötetet, amely a Nagy Imre-kör egyik
emblematikus figurájának – immár a második
– posztumusz könyve. 

A megbicsaklott 20. században, s a remény-
kedéssel és csalódásokkal terhes 21. század el-
sô éveiben a 85 esztendôt megért Lôcseinek
nem adatott meg, hogy kötete legyen. Ha akár
a most közzétett curriculum vitae-i alapján te-
kintünk vissza az életére, be kell látnunk, ilyes-
mire sokáig nem is lehetett reménye. Az 1922-
ben, Békéscsabán zsidó kocsma- és szatócs-
bolt tulajdonos sarjaként született ifjú az ül-
döztetés után 1945-ben – önjellemzése szerint
– „igen gyors, képesség és szaktudás tekinteté-
ben kellôen meg nem alapozott” karriert futott
be, huszonévesen megyei napilap felelôs szer-
kesztôje, majd a kommunista párt központi or-
gánumának, a Szabad Népnek szemellenzôs
rovatvezetôje. Ekkori írásaiból kötetet is állít-
hatott volna össze, szerencsére, nem tette.
1954-tôl pedig, mikor is egyike lett a pártlap ki-
józanodó és lázadó újságíróinak, ha netán
akarta volna, sem nyílik meg elôtte a könyv-
publikálás lehetôsége. A rá 1958 májusában el-
lenforradalmi szervezkedésért kirótt 8 év
(melybôl négyet le is kellett ülnie) egészen a
rendszerváltásig tartotta másodrendû állam-
polgári státuszban, úgy hogy még a „politikai-
lag kevésbé kényes területen”, a családszocio-
lógiában is pária maradt. Vagyis 67 éves korá-
ban gondolhatott elôször arra, hogy írástudó-
ként, már élettapasztalatait összegezve állítson
össze kötetet, köteteket. Készült is erre éveken
át. Többször, számtalanszor futott neki, volt
olyan elképzelése is, hogy tudományos mun-
káit majd emlékirata keretébe foglalja. Legen-
dás „lassúsággal”, betegségekkel és kedélyte-
lenséggel viaskodva dolgozott. Tudományos
„szilánkjait” halála után egy évvel a szocioló-
gus utód, Neményi Mária rendezte sajtó alá, ír-
tam is róla, ha nem is szakmai szemszögbôl
(Könyvhét, 2008. október). S ha egy szocioló-
giai tanulmánykötet jó apropónak bizonyult
Lôcsei arcélének felvillantására, még inkább
erre ösztönöznek az írások, beszélgetések, do-
kumentumok alcímet viselô „életszilánkok”. 

Lôcsei hagyatékából felesége, Kende Éva
szerkesztett az életút állomásait kilenc + egy
fejezetbe foglalt kötetet, s a szerzô önmarcan-
goló hajlamának szellemében még szabad-
népes korszakból származó szörmedvények-

bôl is olvashatunk kettôt
mutatóba. Ennél azonban
sokkal fontosabbak azok az
írások, melyek eddig szét-
forgácsolódva, elfeledett,
tán sosem volt újságok ha-
sábjain vagy éppenséggel
a szerzô asztalfiókjában
bújtak meg. Hogy me-
lyiknek mi volt a sorsa,
azt a sugárzó szeretettel
és kifogástalan szaksze-
rûséggel sajtó alá rende-
zô, jegyzetelô feleség minden alka-
lommal megosztja az olvasóval. (Csak az a
fránya névmutató, csupán csak az hiányzik a
tökéletességhez…) 

Elöljáróban azt írtam: Lôcsei legfôbb mûve
az élete. Ezt a megállapítást most kissé elbi-
zonytalanítanám, mondván a legfôbb mûvet
immár egy teljességre törekvô könyv örökíti
meg. Joggal, mert Lôcsei történelmi tanú, né-
hány esetben egyenesen koronatanú. Ott volt,
aktív szerepet játszott a már említett szabad-
népes újságíró-lázadásban, a Petôfi Kör ülé-
sein, a forradalom kitörésének napján a tehe-
tetlenségét önagyonülésezgetéssel palástolni
akaró politikai bizottsági ülés egyik napirendi
pontjánál, mikor is éles szóváltásba került a
hisztérikus kultúrpápával, Révai Józseffel,
majd estefelé, a Szabad Nép székházának ost-
románál, mikor is éppen Révai kimenekítésé-
nek kényszerû feladata hárult rá. S ott volt a
Magyar Szabadság címû forradalmi lap grün-
dolásánál, s ô írta meg azt a kérô-felszólító
nyílt levelet a túlontúl sokáig tétovázó Nagy
Imrének 1956. október 29-én, hogy a vele
szembeni reménykedô bizalom, bizony, már
nem a régi. 

A csupán jelzésszerûen felsoroltak (és az itt
fel nem soroltak) tették Lôcsei vállára az emlé-
kezés történelmi felelôsségét és kötelezettsé-
gét (vagy ô magára). Kende Éva elôszavából
azt is megtudhatjuk, hogy magát a kötetcímet
még Lôcsei formálgatta, s elsô látásra, elsô
megközelítésre igen találónak gondolhatták
mindazok, magamat is beleértve, akik csak egy

kicsit is ismerték a szer-
zôt. Ám a most megje-
lent mû e téren is vaskos
meglepetéssel szolgál: a
szilánkok szinte hiányta-
lan, törésmentes egésszé
állnak össze. Az ismert, a
legkülönfélébb idôkben, a
legkülönfélébb helyeken,
a legkülönfélébb alkal-
makra, felkérésekre és az
ismeretlen, belsô készte-
tésbôl született írások csi-
szolás nélkül illeszkednek

egymáshoz. Mintha csupán csak arra vártak
volna, hogy egy külsô „szem” elvégezze ezt a
puzzle-összerakósdit. A fenti állítás alátámasz-
tására nehéz lenne jobb érvet lelni, mint a
könyv háromszáz oldalát, melyek el-, illetve új-
raolvasását melegen ajánlom mindenkinek. S
ha valakinek mostanság nincs ideje az egészre,
hát szemelgessen, lapozza fel azokat az oldala-
kat, az eligazító tartalomjegyzék segítségével
könnyen megteheti, amelyeken Lôcsei – a ma-
ga idején megválaszolatlan – leveleit találja.
Megdöbbentô tanúságtételek ezek a palack-
posták. 1957 januárjában, mint 116-os fogoly írt
az akkori belügyminiszternek, Münnich Fe-
rencnek, kijelentve, hogy hazafiúi becsülete
megóvása érdekében: az ôt törvénytelenül le-
fogó, szószegô kádári apparátussal megtagad
minden együttmûködést. Konokságáért, mint
említettem, nem csak börtönévekkel, évtize-
des páriasággal fizetett, hiszen e tekintetben
élete végéig nyughatatlan maradt, ahogy ezt a
most publikált levelek bizonyítják. Önbecsülé-
sére kényes állampolgárként követelte például
1965-ben a Magyar Rádió elnökétôl, hogy a ve-
le – figyelmeztetése ellenére – felvett, majd el-
sikkasztott interjú honoráriumát (azaz a felké-
szülésre fordított s kárbaveszett idô órabérét)
fizessék ki. S hogy mennyire nem anyagiasság-
ról volt itt szó, hajszálpontosan jelzi egy másik,
1973-as levele, melyre a magyarországi zsidó-
ság kárpótlását úgymond intézményesen inté-
zô bank igazgatója „felejtett el” válaszolni. Ek-
kor Lôcsei azért tiltakozott, hogy az ô nevében
a bank semmifajta kárigényt ne jelentsen be,
merthogy meggyôzôdése szerint nem csak az
ilyen pénz elfogadása, már az ezért való folya-
modás is sértené a pusztulásba hajszolt apja és
anyja emlékét. Az útleveléért huszonhat évig
sikertelenül küzdô Lôcsei 1988 februárjában a
belügyminiszteri tárcát átvevô Horváth Ist-
vánhoz is állampolgári öntudattal fordult,
mondván: „Nem kegyet kérek Öntôl, hanem
jogfosztottságom megszüntetését”.

Murányi Gábor

LAPMARGÓ
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Julia Navarro (Madrid, 1953) újságíró, pályája során a sajtó szá-
mos területén dolgozott. Eddig több esszét és tanulmányköte-
tet jelentetett meg, az igazi sikert azonban a 2004-ben kiadott
A Szent Lepel titkos szövetsége címû regény hozta meg neki,
amely eddig félmillió példányban kelt el és több mint húsz
nyelvre lefordították (magyar nyelven 2006-ban jelent meg).
Második regénye az Agyagbiblia (ez is olvasható magyarul)
szintén példátlan sikert aratott nemcsak a spanyol, hanem a
nemzetközi könyvpiacon is. Az Ártatlanok vére címû új regé-
nye a korábbi kettôhöz hasonlóan izgalmas történelmi thriller,
Navarro különleges, egyéni meseszövésének és stílusának jel-
legzetességeivel. A történet a katárok 13. századi elpusztításá-
val kezdôdik, és ennek történelmi nyomai mozgatják a szöve-
vényes cselekményt, keresztül évszázadokon át napjainkig,
amikor az Európai Unió Terrorizmuselleni Korrodinációs
Központja veszi fel a küzdelmet a terroristákkal, együttmû-
ködve a Vatikán „titkosszolgálatával”.

(Részlet a regénybôl)
Raymond megvetô tekintettel pillantott rá. A férfi csak egy bér-
gyilkos volt, egy azok közül, akik a Jugoszlávnak és Karakoznak
dolgoztak. A kiejtésébôl rájött, hogy Dél-Franciaországból szár-
mazik. Kereskedô, aki a halállal üzletel.
– Lehet, hogy beszélnem kell a fônökével.
– Nos, tudja, hogyan érheti el; de eszébe ne jusson az otthoni szá-
mán keresni, az a telefon nem biztonságos; ne kövessen el újabb
hibát. Ami a pénzt illeti…
– A szokásos csatornán keresztül küldöm.
– Felmentek az árak, tudja; a megbízatás bonyolultabb volt, mint
gondoltuk.
– Elôször ellenôrizzük az áru minôségét, és utána majd beszé-
lünk az árbeli differenciáról. Most, ha megengedi, látogatót
várok.
– A lányt? Nincs Párizsban.
– Maga honnan tudja?
– Mi gondoskodunk a párizsi biztonságáról, nehogy valami hibát
kövessen el. Holnapig nem léphet kapcsolatba önnel. Csinos, no-
ha ez a sötét haj nem áll túl jól neki.
– Ha megbocsát, most el kell intéznem egy telefont. Viszontlátásra.
Amikor egyedül maradt, megkönnyebbülten felsóhajtott. Taszítot-
ta, hogy bérgyilkosokkal kell tárgyalnia. Elôvette a calvadost, és
töltött magának egy tekintélyes adagot. Tíz nap, mondta; tíz na-
pon belül beteljesül a bosszúja; legalábbis Bashir biztosította róla.

Ebéd után Salim al-Bashir úgy döntött, hogy sétál egyet Párizs-
ban. Minden másik városnál jobban szerette, és arra gondolt, va-
jon milyen lesz, ha már egészen a muzulmánok hatalmába kerül.

A séta segítségére volt, hogy rendezze a gondolatait, és bizony
szüksége volt rá, hogy újra átgondolja a három terrortámadás
részleteit. Mindenekelôtt Hakimban bízott. Tudta, hogy ô szem-
rebbenés nélkül feláldozza magát. Egy jeruzsálemi terrortáma-
dás, az óvárosban, a Szent Sír Templomában, bizony megrázza
majd a világot.

A Kör továbbra is áthatolhatatlan volt, és az izraeli akció való-
ságos csemegének ígérkezett. A kulcs abban rejlett, hogy a tett
órájában függetlenül cselekedjenek; hogy minden egyes kom-
mandó autonóm módon mûködjék. Tudta, hogy más szervezetek
segítségére is számíthatnak, akik az elfoglalt földeken tevékeny-

kedtek, a Kör azonban jobbnak lát-
ta, ha a maga erejében bízik. Ha-
kim a turisták százainak szeme lát-
tára robbantja majd fel magát, akik
közül sokan vele együtt halnak, és
elpusztítja az a szent helyet, ahol a
Kereszt maradványait ôrzik.

A római Jeruzsálemi Szent Ke-
reszt templom felrobbantása miatt
sem fájt a feje. A nôre gondolt, aki-
vel az elmúlt években intim vi-
szonyt folytatott, aki mindent lá-
tott és hallott az Európai Unió Ter-
rorizmuselleni Központjában.
Tudta, hogy elôbb-utóbb leleple-
zik, miután ô maga mondta, hogy
az utóbbi hetekben gôzerôvel fo-
lyik a nyomozás a frankfurti me-

rénylet kapcsán. Hans Wein, az igazgató, és Lorenzo Panetta, a
helyettese továbbra is számítanak a kollégák segítségére, de nem
osztják meg senkivel a begyûjtött információt. Salim biztos volt
benne, hogy nem jutottak elôbbre, ugyanakkor Wein hermetikus
elzárkózása arra utalt, hogy valami mégiscsak gyanús neki.

Még nem döntötte el, hogy kérje-e meg egyenesen, robbantsa
fel magát, vagy csapja-e be; noha ez utóbbi megoldás egy kicsit
problematikus volna, ugyanis a garantált sikerhez fel kellene csa-
tolnia a robbanószeres övet. Végig akarta gondolni, vajon mit
mondjon majd neki, noha nem kételkedett benne, hogy a nô bár-
mit megtesz érte. Talán, gondolta, az volna a legjobb, ha átadna
neki egy robbanószerrel teli táskát, és megkérné, hogy helyezze
el a kápolnában, ahol a relikviákat ôrzik. Természetesen, mielôtt
a nô elhelyezné a táskát, és kimenekülne, ô, Salim, gondoskodna
róla, hogy mindent idôben felrobbantson, a nôt is meg az Igaz
Kereszt darabjait, a töviskoszorút, és a többi relikviát.

Mohamed Amirt meg a barátját, Alit illetôen Omar biztosítot-
ta, hogy elég felkészültek, és bízhat bennük. Ha meg kell halniuk,
hát meghalnak.

Bashir úgy vélte, elengedhetetlen, hogy mindannyian meghalja-
nak. Ez garantálta, hogy ne hagyjanak nyomokat.

Kétségkívül Santo Toribiót, a cantabriai hegyekben meghúzódó
kolostort volt a legkönnyebb megtámadni. Egyáltalán nem állt
semmiféle védelem alatt, mintha a Lignum Crucist ôrzô szerze-
tesek úgy gondolnák, hogy senki és semmi nem tehet kárt a
szentélyben.

Elôre ízlelgetni kezdte a három merénylet gondolatát, amely
felrázza majd az egész világot. A robbantások után a Nyugatnak
nem lesz más választása, mint hogy beismerje, elveszítette a há-
borút, és a legjelesebb vezetôik sem képesek tovább homokba
dugni a fejüket. A testvér-országok számára sem lesz hátraarc, és
a legengedékenyebbek sem mennek majd semmire a nyugati ba-
rátaikkal, hiába üzletelnek némelyekkel, és beszélnek másokkal a
különbözô civilizációk szövetségérôl. Pillanatokon belül kitör a
harmadik világháború, és ôk gyôznek.

Mert ôk Isten kiválasztottjai

Kiss József Könyvkiadó, 512 oldal, 3290 Ft

www.konyv7.hu
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„Megmártózás” Ottlikban – ez jut eszé-
be elôször az embernek Horkay Hör-
cher Ferenc Ottlik kadét történetei cí-
mû tanulmánygyûjteménye kapcsán
(Kortárs Kiadó, 2010). Szakrális és
profán értelemben egyaránt: egyfelôl,
mert Ottlikra nem lehet az Iskola…
Lukács uszodai jelenet nélkül gondol-
ni, másfelôl pedig Horkay Hörcher is
hasonló attitüddel lát neki értekezé-
sei tárgya elemzésének, mint amikor
az ember a késônyári napnak oda-
tartva az arcát feltöltôdik testben és
lélekben az uszoda vizében. Szakrá-
lis megmártózás, amennyiben Hor-
kay közelítése Ottlikhoz alapvetôen
etikai-filozófiai, illetve a kegyelem
kérdésének rendel alá bizonyos írói
kérdéseket, amelyek Ottlikot foglal-
koztatták.

Talán szerencsés szerkesztôi dön-
tés lett volna az Utószót a kötet ele-
jére venni Elôszóként, mert a szerzô
maga tisztázza benne e cikkek, az
„Ottlikkal folytatott párbeszéd” mû-
faji besorolhatatlanságát. „Számom-
ra Ottlik Géza több mint egy magyar író
a sok közül” – mondja Horkay, s e nyil-
vánvaló szeretet, tisztelet, olykor ma-
gasztosság hatja át a kötet szövegeit.
Horkay hangja széles regiszteren mo-
zog – nem csúszkál, ezt fontos megje-
gyezni, hiteles és kongruens elemzô
marad mindvégig – de a szólamot ne-
héz lenne befogni, már csak a cikkek
sokfélesége okán is. Hol a személyes
vallomás felé közelít e hang (mindjárt a
nyitó cikkben, az Ottlik Gáza a piarista
közben címû részben), hol komolyabb
igényû kitekintést, „külsô” apparátust
felvonultató elemzést prezentál (Képek
Ottlik-mûvekben), hol középiskolai tan-
anyag-szerûen elemez (Ezüstszárnyú
madarak – ez a tétel A drótszemüveg
elemzése), hol pedig lírai vallomás tö-
redékei sorakoznak fel (Buda halála). 

A sokféleségnek kézenfekvô oka egy-
részt a cikkek eltérô eredeti megjelené-
si helye és ideje, másrészt a szerzô cél-
ja kitapinthatóan nem egy szigorú
szisztémával felépített tanulmánykötet
létrehozása volt, inkább egy hommàge-
kötet összeállítása, és nemcsak Ottlik,
hanem Horkay egykori tanárai, meste-
rei, olvasmányai és alma matere tisztele-
tére. A kritikus szívesen bukkan fel ma-
ga is elemzéseiben, írásairól könnyen
asszociál az ember az egyetemi katedrá-

ról elhangzó elôadások hangne-
mére, amely akár védjegye, sajátja is le-
het ezeknek a tanulmányoknak, a „sze-
mélyiség szelleme”.

Az Ottlik kadét történeteinek metó-
dusa, szemügyre vett motívumai sok-
szor a szerzô stílusának sajátjai is. Így
például a Kosztolányit, Márait, Ottlikot
a maguk közös „literary gentleman”-sé-
gében vizsgáló szöveg egy kicsit kivetí-
ti az irodalmi gentleman képét a cikk-
íróra is: Horkay mintha kritikusként
képviselné a maga visszafogottságával,
a „szeretet-tapintat-beleérzés” hármas-
ságát követô szövegelemzôi attitüdjé-
vel ezt a habitust. Nem tesz sarkos, for-
radalmian új, csattanóra kihegyezett ki-
jelentéseket, amely e gentlemanség
szempontjából imponáló, irodalomkri-
tikusi szempontból viszont betöltetlen
várakozást keltô lehet. Vagy másik pél-
da: Az Ottlik Budája: a mitikus város és
az emlékezet városa a kötet egy igen
érdekes koncepciójú tanulmánya – ta-
lán legizgalmasabb és -egyénibb, ennek
a vonalnak a mentén lenne érdemes
haladni az egész Ottlik-cikkgyûjte-
ményben – ahol Horkay megjegyzése
szerint „Ottlik könyvét mint az ars me-
moriae  hagyományába tartozó emléke-
zetgyakorlatot fogom olvasni”. Ez a me-
tódus a kötet egészére jellemzô: Hor-

kay vizsgálódásaiban sokszor vissza-
térnek az asszociatív kapcsolódások,
mind a hivatkozásokban, mind saját
megállapításaiban. Néha a koncepció
szinte a lapokon bontakozik-formáló-
dik-alakul a szemünk elôtt, s ez a fajta
ihletszerûség szintén egyik védjegye
ezeknek a szövegeknek. De talán épp e
spontaneitásnak kevésbé szerencsés
melléktermékei azok a modorosságok,
közhelyek, üresen kongó megállapítá-
sok, amelyek nem egy helyen felbuk-
kannak a cikkekben. Így a bölcsészka-
ron elôadó, és a folyosón lepihenô Ott-
liknak a szerzô a „lába elé kuporog”;
vagy: „Ottlik Géza okos író volt” – kez-
dôdik e mondattal a Csalás és megcsa-
lás címû fejezet, vagy egy még proble-
matikusabb cikluskezdô mondat: „Ott-
lik Géza a magyar irodalom egyik leg-
sajátosabb figurája.” Vagy: „Különösen
nagy kihívást jelent, ha a szerzô – egy
alteregó segítségével – igazából magá-
ról akar számot adni regényében”;
vagy: „nem tükrözni kívánja a valósá-
got, hanem magába foglalni.”

Ezeknek a mondatoknak ellenpontjai a
kötetnek azok a rendkívül értékes pilla-
natai, amikor Horkay oly jó érzékkel mu-
tat rá az egyébként gazdag Ottlik-szaki-
rodalom figyelmének látóterén eddig kí-
vül esô momentumokra. Például Ottlik
saját családtörténetének az író részérôl
„már-már kérkedô” bemutatása, vagy az
„Elbeszélt tér, térbe és idôbe vetett iden-
titás” motívumai a Budában, a szabály és
szabályszegés logikájának megjelenési
formái a Hamisjátékosokban, (de az Is-
kola a határonban is), vagy a janzeniz-
mus felbukkanása az Iskolá…-ban.

Horkay Hörcher nem titkolt, sôt büsz-
kén vállalt elfogultsága okán válik a
részletekre sokkal érzékenyebb, élesebb
szemû Ottlik-olvasóvá az átlagkritikus-
nál, amelynek pozitív hozadékai szeren-
csére mind felsorakoznak e cikkgyûjte-
ményben.

Laik Eszter

UNICUS
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KÖNYVRÔL
Horkay Hörcher Ferenc
OTTLIK KADÉT
TÖRTÉNETEI
Kortárs Kiadó
184 oldal, 2000 Ft
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A 2010. év szakmai slágertémája az elektronikus könyv volt. A té-
ma a budapesti könyvfesztiválon külön vitanapot kapott, egyre
több könyvkiadó figyelt fel az induló hazai letölthetô tartalomfej-
lesztésekre, a külföldrôl behozott e-readerekre – speciális könyv-
olvasó berendezésekre -, divattá vált errôl beszélgetni. A könyv-
kiadás jövôjére vonatkozó szakmai elemzések egy hosszú távú
folyamatra utalnak, a nyomtatott könyvek visszaszorulására az e-
book, azaz elektronikus könyvek javára. 

Fontosnak tartom jelezni, hogy már a nyomtatott könyv
alapját képezô kézirat is digitálisan kódolt formában jön létre,
amikor a szerzô vagy fordító számítógépén szövegfájlt alkot.
A nyomdákban sincs már szétszedhetô betûformákból törté-
nô nyomtatás, ami a gutenbergi innováció lényegét képezte.
Mindez azt mutatja, hogy a jelenlegi könyvkiadás a kapott di-
gitális tartalom átalakítását, sokszorosítását jelenti. (Ha pedig
egy régi könyv újrakiadásáról beszélünk, a munka a szkenne-
léssel kezdôdik.) Ez felveti a könyv megszokott fogalmának
újraértelmezését. Ilyen alapon azt mondhatjuk, hogy a külön-
bözô anyagi hordozókon és különbözô eszközökkel megjele-
nített digitális szövegtartalmak képezik a könyvek családját. E
családnak tagjai a papírra nyomtatott könyv, az elektronikus
könyv, és a hangoskönyv.  

A nyomtatott könyvek családján belül megkülönböztethetô a
nyomdai úton nagy példányszámban gyártott könyv, az értékesí-
tés helyén letöltött és egy példányban kinyomtatott könyv – a
print on demand books (POD), a két alcsoport között elhelyez-
hetjük az egyre olcsóbb DTP-s technológiákkal létrehozott kiad-
ványok tömegét. 

A hangoskönyv a felolvasott, mûvészileg elôadott könyv, koráb-
ban audió-CD-n, ma már többnyire MP3-CD-n tárolt hanganyag.
Ide tartozhat a letölthetô hangoskönyv is, amely a hordozó esz-
közön való megjelenítve nem szöveget, hanem hangot ad vissza. 

Az elektronikus könyvet, mint a hordozójától független digitá-
lis, szövegszerûen megjeleníthetô adatállományt (szövegfájlt)
szokás definiálni. A megjelenítés feltételez egyrészt valamilyen
anyagi adathordozót – tárolót (e-könyvolvasó, merevlemez,
pendrive, netbook és számítógép merevlemeze, DVD lemez) és a
megjelenítést végzô szoftvert (pl. ADOBE Reader, az e-könyvol-
vasó szoftvere, stb.). Utóbbi meghatározza a szöveg tárolásának
rendszerét. A szabványosított adatstruktúrák terjednek el, és
gazdaságilag is ez térülhet meg, a tömegszerûség miatt.  Figye-
lembe véve a másolásvédelmet is, jelenleg a PDF és az ePUB for-
mátum a legelfogadottabb. Mindenesetre a megjelenítéstôl meg-
követelhetô, hogy közelítse a hagyományos könyvolvasás fizioló-
giai körülményeit és élményét.

Nem zárható ki, hogy a  közeli jövôben olyan könyvszerû tartalmat
hordozó multimédiás könyvolvasó eszköz (és szoftver, valamint
adatstruktúra) születik, ahol választásunk szerint a szöveget olvas-
hatjuk, vagy kellemes hangon egy automatizált program felolvassa
azt, miközben az odaillô gazdag illusztrációkat vetíti a képernyôre.

A digitális tartalmak köre sokkal szélesebb, mint a könyvszerû al-
kalmazásoké (lásd digitális képtárak, zenetartalmak, digitális rádió-
zás és tévézés, vagy például a szövegszerû tartalmak közül a felhasz-
nálói útmutatók bármilyen vásárolt eszközhöz stb.). Minden analóg
jelfelvevô és visszaalakító technikát felvált, kibôvít, átalakít a digitali-
zálás. A folyamatot az vezérli, hogy a tartalmak tárolása, továbbítása,
elérhetôsége, felhasználása digitálisan olcsóbb, gyorsabb, tömege-
sebb, nagyobb profittal kecsegtet. Mi hát akkor a könyvszerû digitá-
lis tartalom – röviden a Könyv jellemzôje? Én ilyennek tekintem:
– az eredetileg digitális kódokból (bitekbôl, bájtokból) álló, 
– rendezett betûsorozatokban megjeleníthetô (lektorált, szer-

kesztett, tipografált), 
– olvasási célt szolgáló, önmagával rendszert alkotó szöveget

(van tartalmi felépítése, kifejtésének logikája), 
– amely általában rendelkezik olyan formai jellegzetességekkel,

mint tartalomjegyzék és tagolás (pl. fejezetek, bekezdések, ol-
dalszámozás és hivatkozások…), elôszó, utószó, borító,

– valamint ezt a felépítést és rendszert visszaadó képi, és hang
általi reprodukció (hangos könyv) 

– visszaadja az átalakuló könyvolvasás fiziológiai körülményeit
és élményét. 

A KÖNYVEK családja (ld. ábra)

Az ábrán lévô osztályozás bizonyára vitára ösztönzi a kedves olvasó-
kat. Ma még kérdés, hogy eljött-e a könyvfogalom újradefiniálásának
ideje az egyre teljesebbé váló digitális médiákban, abból a célból
hogy megkülönböztessük a multimédiás alkalmazások tömegében.
Általában elfogadható, ha valaki könyvön csak a nyomtatott változa-
tot érti, az elektronikus és hangoskönyveket külön médiának tekinti.
Véleményem szerint a tartalmak digitalizálása, és a többféle felhasz-
nálási mód párhuzamos elterjedése valószínûen a média második
forradalmának fô iránya.  A Könyvek ismertetett csoportosítása egy-
ben lehetôséget ad arra, hogy ne beszéljünk a nyomtatott sajtó kö-
zelgô haláláról, hanem így tegyük fel a kérdéseket?

Milyen feltételek közt éri meg a Könyveket (azaz digitalizált
könyvszerû tartalmakat) az elektronikus, illetve hagyományos
nyomtatott formájában is megjelentetni? Probléma-e, ha többfé-
le formában is elérhetô a vásárlók széles köre részére egy
Könyv? Milyen idôtávban értékesíthetô a nyomtatott és az elekt-
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ronikus formájú könyv, az adathordozóhoz kötött, vagy letölthe-
tô könyv és hangoskönyv?

E-cikk írójától elsôsorban gazdasági természetû válaszok vár-
hatóak. A címválasztásom is erre utal, a különféle könyvek árai-
nak összetevôit kell elemeznünk. Két szempontból is szükséges
ennek átgondolása, egyrészt a kiadó és kereskedô ráfordításai ol-
daláról, másrészt a piaci verseny és a fizetôképes kereslet olda-
láról. A cikksorozat következô számaiban errôl írok.

A Kossuth Kiadó elsô multimédiás alkalmazása a CD-s korszak-
ból a többkötetes Brehm: Az állatok világa lexikonjának digitali-
zálása volt. (1993).  Alapvetôen ez is elektronikus könyv volt, ol-
vasható, lapozható, kiegészítve keresôrendszerrel, képekkel, ál-
lathangokkal. Akkor még az e-book kifejezés nem is létezett. 

Az elektronikus könyvek fogalmával kapcsolatban ma kettôs
félreértést észlelek, az egyik szerint az e-book a világhálón el-
érhetô, azaz letölthetô könyv, mintha a letöltés lenne az elekt-
ronikus könyv legfontosabb jellemzôje, lényege. A másik félre-
értés az e-könyvolvasók azonosítása az elektronikus könyvvel.
Utóbbi az ingyenes vagy az olvasó árába beszámított tartalmak-
kal feltöltött olvasóknak köszönhetô. Meggyôzôdésem, hogy a
kötött tartalmú, vagy csak a meghatározott adatbázisból letöl-
teni képes olvasóknak nem lesz tartós jövôje, legyen az adatbá-
zis akár olyan hatalmas, mint az Amazoné (Kindle), vagy ami-
lyent a Google épít. 

Befejezésül kitérek arra a jó hírre, hogy a hangoskönyvek 2011.
január elsejétôl a kedvezményes 5%-s áfa kulcsú termékek közé
tartoznak. Az MKKE kezdeményezése sikerre vezetett, azonban
nézzük meg konkrétan hogyan is szól a törvénymódosítás (áfa tv.
3. sz. melléklet, HVG Adó 2011 különszám,  230. oldal)

„Az áfa tv. 3. számú mellékletének új 18 . pontja alapján a könyv,
illetve kotta bármely más fizikai adathordozón reprodukált
formája,  az 5 % adómérték alá kerül.”

A hozzáfûzött indoklás, amelyet az adószakértôk is vallanak:
Kedvezményes 5% áfa kulcs alá kerülnek az eddigi 25% helyett

azok a könyvek és kották, amelyeket nem papíron jelentetnek
meg, hanem más fizikai adathordozón, és használatukhoz nincs
szükség elektronikus szolgáltatások igénybevételére. Ennek
alapján hangoskönyvekre alkalmazható az 5%-os áfa, digitális
könyvre viszont nem (az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás
ugyanis továbbra sem kedvezményezett)

Véleményem szerint adathordozó nélkül nincs reprodukció, a
letöltött digitális könyv igenis reprodukció. Vagyis nem az a lé-
nyeg, hogy van letöltés vagy nincs, hanem hogy mit vásárolunk:
– szolgáltatást veszek, a hordozót én adom, fizetek a letöltésért

a kereskedônél, vagy magam végzem el a világhálóról, ez a te-
vékenység 25%-os kulcshoz sorolt.

– terméket veszünk a kereskedô boltjában, az adathordozó álta-
lam kívánt feltöltését ott elvégzik (CD-re, pendrive-ra másolt
e.book, stb.) és a terméket a hordozójával kell kifizetni, akkor
szerintem az 5%-os áfa kulcs alkalmazható. E-könyvolvasó ese-
tében a számla állhat az üres olvasó árából (25%),  és a rátöltött
e-könyvek árából (5%),  ez több tételes számla lesz.

Analógia a nyomtatott könyvvel: ha a papírt a kiadó vásárolja meg és
a nyomda erre dolgozik, az nyomdai szolgáltatás 25%-kal, ha viszont
a nyomda adja az alapanyagot is, akkor mint tudjuk, a könyv áfája 5%.

Ebbôl a szempontból az áfa-törvény idézett új megfogalmazása
nem szerencsés, és ez nem segít a hangoskönyveken, hiszen meg
kell védeni, hogy a felolvasott, elôadott könyv is a papíralapú
könyv reprodukált formája – hol a határ, és a színdarab, a film
nem reprodukció? A definíció nem segít az elektronikus könyve-
ken sem, az nem reprodukció, vagy nincs adathordozója?

Úgy vélem, hogy a gazdasági és jogi szabályozás késve reagál a gya-
korlat által felvetett kérdésekre, és ezúttal kapkodó választ adott.

dr. Bódis Béla
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z irodalom, kezdettôl azt tartottam, kom-
munikáció. Valamit el akartam mondani.
Úgy éreztem, talán tudok valamit. Thomas

Mann, Dosztojevszkij után? Nem arcátlanság ez?
De igen. Csakhogy az én életem (is) egyedi, „mint
fán se nô egyforma két levél…” minden egyedi
sorsból más-más tanulság fakad. Tudhatok valamit,
amit más nem. Ha csak egy érvényes mondatot is…
Késôbb már szerénytelenül azt gondoltam, ha csak
egyetlen regény is telik tôlem, már megérte… 

De ha az ifjú írópalánta ilyen ambíciókkal indul,
világos, hogy az egész emberiséghez
akar szólani. Ezért rendített meg az a
fölismerés, hogy kommunikáció által
az ellenfelet meggyôzni nem lehet.
Az ellenfelet csak legyôzni lehet, de
az nem a kommunikáció dolga. 

A kommunikáció-elmélet egyik, már
fél évszázada ismert alaptétele kimond-
ja, hogy minden befogadó (vevô) a szá-
mára elérhetô kommunikációk (adá-
sok) közül elôítéletei alapján válogat.
Például, az amerikai elnökválasztások alkalmával végzett megfigye-
lések szerint republikánus beállítottságú választó csak a republiká-
nus médiát keresi, a demokrata beállítottságú csak demokrata mé-
diára, elemzôre, politikusra kíváncsi és így tovább. Nagyon kicsi az
u.n. bizonytalan választók száma, de rájuk sem az a jellemzô, hogy
többféle érvelést mérlegelve döntenének. A bizonytalanok semmi-
lyen érvelést nem mérlegelnek, az utolsó pillanatban hangulatuktól
függôen, mintegy „hirtelen fölindulásból” döntenek. Ha valami hat
rájuk, az a környezet. Család, barátok, munkatársak, ivócimborák. 

Nehéz volt tudomásul vennem, hogy csak annak írok, aki ele-
ve ugyanúgy gondolja, ugyanúgy tudja és érzi, mint ahogy én.
Akkor meg minek? 

Azért megpróbáltam meggyôzni magam, hogy mégse hiábavaló
minden, nincs két egyforma sors, nincs két genetikailag teljesen
azonos ember, még az egypetéjû ikrek között sem. Ha így van,
nincs két ember, akinek a szemlélete százszázalékig ugyanaz volna.

Hogy triviális, de érthetô példát mondjak: máskép-
pen ítéli el a gyorshajtást egy közlekedési rendôr, egy
profi kamionsofôr, egy taxisofôr és egy civil; más-
képpen az, akinek nekimentek és az, aki nekiment, és
ismét egészen másképpen az, akinek a szerettei kö-
zül odaveszett valaki gyorshajtás következtében. És
még nem beszéltem nemekrôl, életkori, vérmérsék-
leti, kulturális különbségekrôl; noha a fölsoroltak
mind-mind elítélik a gyorshajtást. 

Vagyis azonos gondolkodás esetén is óriási tere
van még a vélemények árnyalásának, finomításá-

nak, pontosításának, megerôsítésé-
nek. Ha a velem egyívású olvasó, aki-
nek a szemlélete az enyémhez többé-
kevésbé hasonló, egy történetemet
olvasva a homlokára csap, hogy jé! –
ez csakugyan így van, én is így tapasz-
taltam, csak nem tudtam volna így
összeszedni, így elmondani, akkor
már nem éltem hiába. 

Attól, hogy egy olvasó nem utasít-
ja el zsigerbôl az érveimet, még nem

biztos, hogy nem kell a véleményét kicsit formálni, átigazíta-
ni, árnyalni és megerôsíteni. Nem szólva arról, hogy a mûalko-
tás, a fikció nem véleményt közöl és nem is tényeket. 

Hanem mit? Hozzáállást, attitûdöt vagyis egyfajta viszonyt mellyel
a mûvész is, a közönség is (olvasó, nézô, hallgató) a világ dolgaihoz
viszonyul. És ez a viszony sokkal mélyebb és tartósabb is, mint a vé-
lemény vagy az ismeret, mert ez ösztönös, vegetatív kapcsolat a va-
lóság és az egyén között. 

Miért mondom, hogy tartósabb? Mert viszony, vagyis arány. A
dolog behelyettesíthetô, az változik, az arány nem.

És nem annyira az ész, mint inkább a szív, az ösztönök dolga. 
Az eszeddel elítélheted Bovarynét, ezt a házasságtörô

asszonyt, de ha egyszer megszeretted, akkor a szívedbe zá-
rod és megsiratod. Miért? Mert jó ember vagy, és az író a
jóságodra apellál, nem az eszedre. Flaubert az empátiát
erôsíti benned.

Könyvbe zárt múlt
Szilágyi Júlia esszéíró, irodalomkritikus, publi-
cista, szerkesztô Jegyzetek az akváriumból c.
kötetének szövegei személyes huszadik száza-
dának lenyomatát adják. Az esszék, „mini-pró-
zák” és publicisztikai írások az erdélyi közéleti
portálon, a transindex.ro oldalon jelentek meg
elsôként. Szerkesztettségük, választékosságuk
is mutatja, hogy szerzôjük nem kapkod, átgon-
dolt, ezért megformált textussal találkozik az
olvasó a könyv lapjain.

Az írások Szilágyi Júlia életének helyszínén,
a kolozsvári, erdélyi mikroklímán csíráznak,
ám száruk, leveleik, viráguk magasabbra tör, és a nemzedéki, nem-
zeti és kisebbségi tapasztalat, melyet akarva, akaratlan hordoznak
más horizontról nézve is jelentôssé válik. Persze nyilvánvaló, hogy
azoknak, akik bennfentesek a kolozsvári, erdélyi közéletben és tör-
ténelemben a kötet egy egészen más, sokkal személyesebb és talán
szélesebb olvasatot tesz lehetôvé.

A könyv két nagy egységbôl áll. Az elsô rész apró publicisztikai jel-
legû pillanatok, felháborodások és hangulatok gyûjteménye. Itt kap-

nak helyet visszaemlékezések, köszöntôk, a szépirodalom mû-
fajával kísérletezô szövegmorzsák. Jellemzôjük, hogy mindig
egy-egy problémát ragadnak meg, és analizálnak. A második fe-
jezet kortársak arcképcsarnoka. Írásaik, életmûvük méltatása,
elemzése által a szerzô többféle identitását is megismerhetjük.
Így beszélhet általuk zsidóságáról, magyarságáról, a kisebbsé-
gen belüli kisebbségi létrôl, a Ceauşescu rezsim beszéd-, tudat-
és személyiségformáló erejérôl és az elfojtott fel nem dolgozott
traumákról, melyek mind a mai napig befolyásolják a Partium
és Erdély hétköznapjait.

A szövegek személyes hangvételûek, hiszen Szilágyi sze-
rint számára elérkezett az összegzés, a kortársakkal való vi-
szony tisztázásának ideje. A személyes hangvétel egyik
nagy kockázata az, hogy elvész a tárgyilagosság, de a szer-

zô fegyelmezetten visszafogja tollát, és a háttérben marad, ám az
írás segítségével hû képét adja annak a viszonynak, ahogy magát
és az ôt körülvevô világot szemléli. Annak az elkötelezett felelôs,
elfogulatlan értelmiségi magatartásnak, mely manapság oly ritka
és oly szükséges volna.

Hományi Péter
Szilágyi Júlia: Jegyzetek az akváriumból – Esszék, feljegyzések
Korunk – Komp Press, 256 oldal, 2300 Ft
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2011. február 9.
MEGHÍVÓ

Mi Magyarországon a könyvsiker? Mi a könyvsiker, a sikerkönyv titka? Van-e titok
egyáltalán, vagy a recept csak annyi, egy másik világ szlogenjét idézve: „írók, írja-
tok remekmûveket”? Mit tehetnek a könyvpiac szereplôi – író, kiadó, kereskedõ,
olvasó – a siker érdekében? Mi a siker mércéje? Mit tükröznek a sikerlisták? Siker
vagy divat – a divatos a sikeres? „Megcsinálható-e” a könyvsiker? Mi az író szerepe
a sikerben? Mi az olvasóé? 
Ilyen és hasonló kérdésekrõl beszélgetnek majd a résztvevõk a február 9-ei
Könyvhét LapNap rendezvényen.

BESZÉLGETÉS A SIKERES KÖNYVEKRÕL, A KÖNYVSIKERRÕL

Beszélgetnek:

RÉZ ANDRÁS író - olvasó
VÁMOS MIKLÓS író

VASS VIRÁG író
WALITSCHEK CSILLA, ügyvezetõ igazgató, Libri Kft.

Moderátor:

KÕRÖSSI P. JÓZSEF

Könyvhét LapNap
2011. február 9. szerda, 17 óra

Petõfi Irodalmi Múzeum Lotz-terme
(Budapest V., Károlyi Mihály utca 16.)

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány
és a Könyvhét szerkesztõsége

szeretettel hívja és várja a Könyvhét minden olvasóját a
Könyvhét LapNap rendezvényre

és a Könyvhét februári számának bemutatójára

A MASZRE és a Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány támogatásával

LapNap



Még csak néhány hónapja jelent meg Vá-
mos Miklós A csillagok világa címû köny-
ve, de máris többször a sikerlisták élbolyá-
ba került. Különös vonzereje a regénynek,
hogy többszintû; ki-ki könnyen rátalálhat
benne a hozzá közelálló értelmezésre. Ne-
kem például számos gyengesége ellenére is
rendkívül rokonszenves az apa szerepében
megismert tengerjogász. Az annak idején
sokszor megmosolygott gyereknevelési
gyakorlatomat vélem igazolva látni általa:
rendelésre „fejbôl meséket”, rögtönzött
történeteket mond óvodáskorú ikerfiainak,
és a legbonyolultabb tudományos, filozó-
fiai vagy vallási témákat is igyekszik elma-
gyarázni nekik, kissé leegyszerûsítve; még
az ikes igék ragozására is rávezeti ôket.
Megkérdeztem a szerzôtôl, akinek magá-
nak is ikerfiai vannak:
– Saját nevelési elvei állnak hôse cseleke-
detei mögött?
– Egyetlen ilyen elvem szerepel itt nyoma-
tékkal: történetekkel és könyvekkel még
mindig jobb nevelni, mint nélkülük. Olyan
különös regény ez, amelyik sokféleképpen
olvasható. Az én könyveimmel ez ritkán esik
meg. De ezt a mostanit néhányan úgy olvas-
sák, mint egy mesegyûjteményt, amelybôl
megtudják, mit meséljenek a gyerekeiknek.
Mások úgy viszonyulnak hozzá, mint óvo-
dásokat nevelô szülôk számára készült se-
gédkönyvhöz. Megint mások úgy tekintik,
mintha a 20. század kultúrtörténeti anyagát
gyûjtöttem volna össze, hogy megspóroljam
nekik az eredeti mûvek tanulmányozását. S
végül vannak, akik egyszerûen regénynek
olvassák, s ôk járnak jól. Ez családregény, né-
mi irodalomtechnikai trükkel: végig beszél-
getnek benne, s maga a történet csak ebbôl
következtethetô ki. Ezúttal az emberi hang
az egyetlen eszközöm. Az okozott fejtörést,
hogy miként tegyem egyértelmûvé, mikor
ki szólal meg. A felnôtt a szokásos mûvelt
köznapi stílusban beszél, a gyerekek szöveg-
részeiben a tévesen artikulált szavak kiejtés

szerint szerepelnek, kisbetûvel kezdôdnek a
mondatok, és nincs pont a végükön. A két
gyerek által mondottakat pedig erôs stiláris
eszközökkel különböztettem meg, egyikük
például ismételve beszél.
– Van „dôlt betûs” hang is: ô elôször az
apa túlzásait próbálja mederbe terelni,
de késôbb a gyerekekhez is szól, majd
végül még bele is avatkozik a cselek-
ménybe. Netán Kököjszi és Bobojsza
utódával van dolgunk?
– „Õ” a belsô én. Mindannyiunknak több
belsô énünk van, elképzelésem szerint egy
kicsit olyan az ember, mint a sakk, amely
eredetileg önismereti játék volt. Mind-
annyiunknak vannak igahúzó gyalogosaink,
futáraink, ott lakozik bennünk a csábító ki-
rálynô, az uralkodó király, satöbbi. Ilyen bel-
sô énem természetesen nekem is van, sokat
beszél hozzám, gondoltam, ideje ezt
megörökíteni. Természetesen, ha Kököjszi
és Bobojsza jut eszébe, az nagyon megtisz-
telô, mert Török Sándor mûve mégiscsak a
magyar gyerekirodalom egyik kincse.
– A könyvbeli gyerekszövegek a saját ikrei-
nek éveken át feljegyzett beszédjén alapul-
nak. Már akkor készült erre a regényre?
– Szó sem volt könyvrôl, amikor elkezdtem
írni a most már két kötetesre duzzadt vastag
füzetbe az ô mondataikat. Ennek az anyag-
nak a regényben csak húsz százaléka hasz-
nosult, s azt is átírtam. Nekem van egy, már
felnôtt lányom…
–  Akár a regénybeli tengerjogásznak…
–  Igen, s amikor ô kicsi volt, ugyanígy följe-
gyeztem, amit beszélt, eltettem a rajzait, az
elsô levágott hajtincsét, a tejfogait. Ezt min-
denkinek ajánlom, nemcsak azért, mert na-
gyon fog örülni a gyerek, amikor húszéve-
sen megkapja ezeket az emlékeket, hanem
mert mi is elfelejtjük ôket. Mindig azt
hisszük, hogy azok az idôk örökre belénk
vésôdnek, pedig rövidesen jön a szellemi
hamisítás, amikor azt meséljük el, ahogyan
mi emlékszünk. A naplóírásra is ezért be-
szélnék rá mindenkit. Arra is, hogy tegyük
el a régi naptárainkat. 
–  Családregény, mely egy válás körül for-
golódik, gyerekhangok, párhuzamok a szer-
zô életével… Ezekben látja a könyv sikeré-
nek nyitját? 
– A siker bizonytalan kérdés, a sikerszerzô
pedig már-már szitokszó, sokaknak azt je-
lenti, megveszik az olvasók, mert vacak.
García Márquez mûve nem lesz lektûr attól,

hogy több millió példányban kel el világ-
szerte, ugyanakkor Stephen King könyve
nem kerül a szépirodalom kategóriába a sok
eladott példány miatt. Hogy mitôl lett siker-
könyv A csillagok világa? A vak szerencse
miatt. Jó pillanatban ír az ember valamit,
amire valamiért sok olvasó szíve megdob-
ban. A legfôbb elismerésnek ezúttal azt ér-
zem, hogy gyermekpszichológusok jelezték:
fontos ez a könyv. Az egyik olvasó pedig azt
írta, hogy a könyvemtôl kedve támadt be-
szélgetni a gyerekeivel, amire olyan ritkán
van idô. Ettôl én boldog vagyok. Mert szíve-
sen beleimádkoznám a magyar alkotmány-
ba azt a mondatot, hogy legyen valamifajta
szülôi vizsga, netán képzés a leendô szülôk-
nek. Elvégre a pedagógusok évekig tanul-
nak, hogy gyerekekkel foglalkozhassanak.
– Hajdani könyvkiadóként mit tart a könyv-
reklám legfôbb eszközének?
– Az elsô száz olvasót. Ha nekik tetszik,
nyert ügyünk van, A könyv híre a mai napig
fôleg szájhagyomány útján terjed. Mellesleg
minden könyv sikere részben a szerzô elôzô
munkáinak fogadtatásától függ. Vannak,
akik szerették az Apák könyvét vagy a
Zenga zéneket, ôk talán emiatt vették meg
A csillagok világát. Ehhez  kapcsolódik,
hogy a kortárs íróknak nem érdemes hara-
gudniuk a sikeres szerzôkre, vagy azt hin-
niök, hogy azok elveszik tôlük az olvasókat.
Ez fordítva van: a keresett szerzô nem a má-
sik kenyerét eszi, hanem a másik kenyerét
süti. Ha az olvasónak tetszik egy kortárs ma-
gyar regény, esélyes, hogy vesz egy másikat
is. Magyar kollégáim sikere az én malmom-
ra hajtja a vizet. Ha egy kortárs szerzô köny-
ve megbukik, az egyikünknek sem jó.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

SIKERES KÖNYVEK, KÖNYVSIKEREK

EEggyymmááss  kkeennyyeerréétt  ssüüttööggeettiikk  aazz  íírróókk
Beszélgetés Vámos Miklóssal

KÖNYVRÔL
Vámos Miklós
A CSILLAGOK VILÁGA
Mesés regény
Európa Könyvkiadó
500 oldal, 3500 Ft
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– Felhagytál-e teljesen az újságírói munká-
val, mióta regényeket írsz?
– Nem hagytam fel, az újságírás tréningben
tart, ami prózaíróként is jól jön, hiszen más
jellegû készségeket is ébren tart, például a
hírérzékenységet, a naprakészséget. Az,
hogy az elmúlt másfél évben megírtam há-
rom regényt,  mélyvíz volt számomra, bor-
zasztó intenzív munkát jelentett. Amit nem
bánok, mert így talán hamarabb készséggé
tudott válni, amit elméletileg tudtam a kre-
atív írásról. A következô regényre több
idôm jut, közben biztos, hogy ismét hangsú-
lyosabbá válik majd az újságírás.
– Amikor belevágtál a regényekbe, a siker
biztos tudatával tetted?
– Nem tudom, létezik-e olyan, aki így kezdi,
de az nagyon szerencsés alkat lehet. Sikertu-
datot ez az egész nekem egyelôre nem
adott, inkább egy tanulási folyamatnak ér-
zem. Az eladási listákon szerencsére elôke-
lô helyen szerepelnek a könyvek, de ha
ôszinte vagyok, egyelôre több sikerélmény
ért újságíróként. Az én motivációm, hogy
szeretek írni. Az újságírás és általában a mé-
dia úgy átrendezôdött az elmúlt években,
hogy az egyéni hangvétel szerepe háttérbe
szorult. Tíz éve még volt helye krokiknak, a
publicisztikának, a szó hagyományos értel-
mében vett riportoknak. Világszerte jellem-
zô a tendencia, hogy akik újságíróként in-
kább írni, mint informálni szeretnek, azok
elôbb-utóbb könyvszerzôként bukkannak
fel. Ám ha a biztos sikerre akartam volna
menni, maradtam volna az Elle magazin fô-
szerkesztôje.
– A visszajelzések mennyire alakítják a
szerzôi koncepciót?
– Lényegében semennyire: látok magam
elôtt egy utat, mit szeretnék csinálni, hova
szeretnék eljutni, és ha ez közben pozitív
visszajelzéseket vált ki, az ôrült nagy
szerencse. Jó dolog, hogy közösségi oldala-
kon visszajeleznek az olvasók, elküldik a re-
gényekkel kapcsolatos élményeiket. De nem
tudom ahhoz igazítani a mondandómat,
hogy mit várnak tôlem. Csak azt tudom
nyújtani, ami a saját érdeklôdésembôl, alka-
tomból fakad. Az viszont jólesik, hogy sokan
rám bízzák a személyes történeteiket, hogy
írjam meg. Azért választottam mottóul,
hogy minden nô megér egy regényt, mert

szerintem mindenki életében ott van az a
pillanat, vagy a személyiségében az a vonás,
amely regényhôssé teszi.
– A népszerûség produkált-e olyan meg-
nyilvánulásokat, amelyek akár pozitív, akár
negatív értelemben meglepetésként értek?
– Amikor egy ilyen fantasztikus lehetôség
adódik, hogy rád talál egy kiadó, nem a mar-
keting jut eszébe az embernek, hanem arra
koncentrál, hogy szakmailag meg tud-e bir-
kózni a feladattal… Hiába mozogtam a sajtó-
ban, nem volt konkrét elképzelésem arról,
hogyan mûködik a marketing a könyves te-
rületen. A könyv szempontjából elôny, ma-
gánemberként viszont nem könnyû, ha hir-
telen rád irányul a figyelem. Ráadásul Ma-
gyarországon irritálóan hat mindenféle
csinnadratta és siker. A könyvszakmában
eddig nem is nagyon voltak mintáink ehhez,
mert a befutott írók nagy része még egy má-
sik rendszerben vált ismertté, más volt a rit-
mus, a kiadók és terjesztôk viszonya, az út
az olvasóhoz. De elég volt bemenni egy
könyvesboltba és körülnézni a több tízezer
cím között, hogy megértsem, másképpen
nincs értelme belevágni, mert pár száz olva-
só még nem legitimálja azt a munkát, ami
egyébként hatalmas energiabefektetés.
– Mintha egyfajta magyar specialitássá vál-
tak volna az utazós nôi regények…
– Ôszintén szólva én még azért nem vettem
könyvet, mert az „utazós”, a nôi szerepek vi-
szont különbözô kulturális és földrajzi köze-
gekben kifejezetten érdekelnek. A külföldi
helyszínek minden bizonnyal azért jönnek
elô újra és újra a történetszövés során, mert
az elmúlt években nemzetközi közegben
dolgoztam újságíróként és ez rengeteg in-
tenzív élményt adott. Az idegen ország a
könyveimben nem az egzotikumot képvise-
li, Indiának, Párizsnak vagy Moszkvának

sem az utazási prospektusokban bemutatott
varázsa jelenik meg, hanem egyéni sorsok,
amelyek egy eltérô társadalom számunkra
kicsit idegen nôiségtudata miatt válnak ér-
dekessé. India esetében sem a szokásos út-
keresô európai attitûd izgatott, hanem azok
az élethelyzetek, amelyek egy másik kultú-
rában is rokoníthatóak a mieinkkel. 
– Mi lesz a következô regényed és mikorra
várhatják az olvasók?
– Ôsszel jön a Krásznájá Moszkva, amely a
szláv nôk mítoszát járja körbe. Moszkva
most szerintem a világ egyik legizgalmasabb
városa. Ahogy elkezdtem az anyaggyûjtést,
kiderült: az orosz nô mennyire eltér a nyu-
gat-európaitól. Az ilyen kitekintéseknek szá-
momra olyan a hatása, mint amikor kitárom
az ablakot, és a szobába tóduló friss levegô-
tôl másképp érzem magam a megszokott
pár négyzetméteren. Jólesett az anyaggyûj-
tés során arra az értelmiségi attitûdre rácso-
dálkozni, ami valaha nálunk is mûködött, és
rémlett a saját kamaszkoromból, a szüleim
életébôl. Amikor még nem szórakozóhelye-
ken zajlott az élet, hanem otthonokban, kis-
közösségekben, személyes kapcsolatok
szintjén. Jó, ha egy téma „benne van a leve-
gôben”, az engem is felpezsdít, egy-egy re-
gényötlet születésénél mégsem az aktualitás
a döntô. A belülrôl fakadó élménynek, a sze-
mélyes érdeklôdésnek kell megjelennie, csak
az adhat megfelelô muníciót ahhoz a hosszú
hónapokon át tartó, meglehetôsen monoton
munkához, amit prózaírásnak neveznek. 

Laik Eszter
Fotó: Szabó J. Judit
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„„MMiinnddeenn  nnôô  mmeeggéérr  eeggyy  rreeggéénnyytt””
Bár Vass Virág regényeit is gyakran sorolják az „utazós” könyvekhez, ô maga kevésbé
kedveli ezt a mûfajt. Az idegen országok nála nôi sorsok, élethelyzetek bemutatásához
szolgálnak helyszínül, mert ez az, ami íróként leginkább izgatja.
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Réz András esztéta, filmesztéta, reklám-
szakember, munkájából eredendôen, saját
könyvei tapasztalatával, több szemszög-
bôl nézi a sikert. Kicsit szkeptikusan, ki-
csit bizakodva:
– A siker elképesztô ökörség, a marketinge-
sek találták ki. Elvont semmi, aminek nagy-
jából az a lényege, hogy ezzel embereket le-
het beterelni olyan kurzusokra, amelyeken
megtanítják nekik, hogyan legyenek sikere-
sek, és amelyek elvégzése után garantáltan
semmivel sem lesznek sikeresebbek, mint
voltak korábban. Merthogy a sikert nem le-
het ilyen egyszerûen definiálni. Éppen a
könyvek sorsa mutatja meg ezt világosan:
amikor azt mondják, hogy sikeres, akkor
egész pontosan nem is tudják, hogy mirôl
beszélnek. A siker szó 20. század végi, 21.
század eleji varázsige, amellyel mindent el
lehet adni. Hiszen nem vagy ember, ha nem
vagy sikeres. Akármiben. Mindenben. 
– Vajon egy könyv mitôl lesz sikeres? A
témájától? A szerzô miatt? Netán a vélet-
len mûve csupán az egész Harry Potter-
és vámpír-ôrület?
– Beszélhetünk akár Harry Potterrôl, akár a
ma oly divatos vámpírtörténetekrôl, de
akár Shakespeare-rôl is. Iszonyúan bonyo-
lult dolog, ugyanis a sikernek sokféle jelen-
tése van, és nagyon sok mindentôl függhet,
mit látunk sikeresnek. A téma? És mi van,
ha a szerzô sikeres? Mi van akkor, ha a mû-
faj válik divatossá? Vagy ha a siker valami
olyasmibôl fakad, amit a széles közönség
nem is nagyon ért? Hiszen vannak olyan
szerzôk, akik csak nagyon szûk körben is-
mertek, mégis elismertek. Akkor is lehet

valaki sikeres, ha amúgy az aluljáróbeli
könyvesboltban nem bunyóznak a könyve-
iért. Hiszen a siker nagyon sokszintû. Egy
irodalmi mû úgy is lehet sikeres, hogy egy-
szerûen túléli a maga korát. A kérdésre,
hogy hogyan sikeres, a listák társadalma,
amelyben élünk, a fogyasztói világ egyete-
mes mércéjét, a számadatokat adja. Hány
példány kelt el belôle, hányan kattintottak
rá, vagy hányan „lájkolták”. Ezek persze
mind valamifajta sikermércék. Attól függ, ki
mit lát fontosnak. Millióféle siker létezik, és
aki úgy gondolja, hogy ebbôl csak az egyik
lehet igazi, az téved. 
– Talán a siker korfüggô is lehet. Voltak ko-
rok, amikor a lányregények voltak divato-
sak, máskor a krimikért tolongtak az olva-
sók. Ma hogy áll a helyzet? Megmaradtak a
régi divatok?
– A világban minden változik, a divat, így
az irodalmi divat is, alkalmazkodik a kor-
hoz. Változik a nyelv, változnak az írásmes-
terség eszközei, s ha kicsit bulvárosabb, ki-
csit modernebb formában is, de krimik, ka-
landregények, lányregények ma is vannak.
Tulajdonképpen a mai vámpírsztorik a mai
fiataloknak szóló romantikus történetek.
Amikor Bram Stoker megírta a Draculát,
vagy jóval elôtte John Polidori A vámpírt,
akkor ezek még igazi rémmesék voltak. De
Stephenie Meyernél tökéletesen átlénye-
gült a vámpír, iskolatárs lett belôle, ezt túl-
lépve pedig igazi angyal. Tiszta, romlatlan,
gáncs nélküli lovag. 
– Ha már az ember tisztában van a siker
összetettségével, s próbál az olvasó kedvé-
ben járni, divatos lenni, akkor vajon megjó-
solható a siker? 
– Igen is, meg nem is. Mert ugye az egyes
számú kérdés megint az, hogy milyen siker-
rôl beszélünk. Vannak olyan szerzôk, akik-
nek a személye valamiféle garancia. Ha egy
új Esterházy-regény megjelenik, akkor az
nyilvánvalóan sikeres lesz. Mert kötôdik a
szerzôhöz. De elôfordul, hogy senkit nem
érdekel a szerzô, merthogy ki az J. R Ward?
Még azt sem kell tudnunk, hogy ennek az
írói álnévnek a viselôje Jessica Rowley Pell
Bird. De ha valaki beleszeretett a Fekete tôr
testvériség véres-romantikus vámpírtörté-
neteibe, a sorozat logikája szerint fogja azt
mondani, hogy mivel én szerettem az elsô
részt, bejött a második, tehát megveszem a
harmadikat is. Amikor az olvasó úgy dönt,
hogy megvesz egy könyvet, valamiféle bi-

zonyosságot szeretne. Például a Harry Pot-
terrôl sem lehetett a kezdetekben tudni,
hogy ekkora siker lesz. Magyarországon va-
lahogy nem nagyon akart elindulni. Kinn
volt a könyvesboltokban, és kezdetben a
kutya se vitte. Néhány hónapos késéssel in-
dult be, de a késésben az is benne volt,
hogy nálunk az ilyenfajta irodalomnak nem
volt elôképe. Nem úgy, mint Nagy-Britanni-
ában. Valószínûleg Rowling is ebbôl a ha-
gyományból meríthetett. Tizenkét éves le-
hetett, amikor Angliában megjelent a Chre-
stomanci-krónika elsô kötete, a Varázslatos
élet. Furcsa kis történet, egy árva testvér-
párról, akiket varázslóiskolába küldenek.
Ne vádoljuk a Harry Potter íróját azzal,
hogy lopott, hiszen a Diana Wynne Jones
regénysorozata, a Chrestomanci-krónika
sohasem lett olyan sikeres, mint Harry Pot-
ter. Érdekes elgondolkodni tehát azon, hogy
elég-e egy varázslóiskola és egy árva gyerek
a sikerhez. Elég-e egy jó téma? Elég-e egy
izgalmas sztori? Vagy kell valami olyan fur-
csaság, amit Rowling tudott, az amúgy meg
nagyon színesen és jól író Diana Wynne Jo-
nes és sokan mások meg nem. Lehet, hogy
J.K.Rowling  regényei éppen ezért lettek si-
keresek, mert a szerzô mágikus világban
játszódó, mégis hihetô, már-már földhözra-
gadt történet írt, amelynek a konfliktusai
nagyon is ismerôsek az iskolából, a gazda-
sági, politikai életbôl. Az olvasót néha saját
kora ragadja meg, a világ melyben él, mind-
az, ami bármikor megtörténhet vele is.
Máskor pedig az egzotikus ismeretlen, az
elvágyódás témája az, ami közelebb áll az
olvasókhoz. Nem véletlen, hogy Fejôs Éva
regényei távoli, egzotikus országokban –
Thaiföldön, Balin Mexikóban és Kubában
játszódnak, nem az itt és mostban, hanem
az itt és most élôk álmaiban. Mégis mind-
két téma – a jelen és az elvágyakozás is – le-
het sikeres. És még sok más is. A siker re-
ceptje örök rejtély marad, hiszen nincs be-
lekódolva semmibe, és temérdek összete-
vôje van. És még az idôzítés is számít. Az,
hogy mikor támad az olvasókban egyfajta…
hiányérzet, nem is tudom, minek nevezzük,
amelyre például a Potter-, vagy a vámpírre-
gények megfelelô választ adtak. Szóval ez
tök fura világ, s ezért nehéz megmondani
mi lesz sikeres. Ha ismerném a siker képle-
tét, most készülô kötetemet nyilvánvalóan
ennek alapján írnám. Vagy ki tudja… 

KO
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Mekkora szerepe van a kereskedônek egy-
egy sikeres könyv felfutásában, és lehet-e
része kisebb kiadóknak, magyar szerzôk-
nek is nagy sikerekben? Walitschek Csillá-
val, a Libri Zrt. ügyvezetô igazgatójával be-
szélgettünk.

– Nagyon sikercentrikus lett a hazai könyv-
kereskedelem. Fenntartható-e hosszú tá-
von ez a stratégia?
– A könyvpiacon is nagyon erôsen a külföl-
di modelleket követjük, jellemzôen az an-
golszász trendeket. Ennek tipikus megnyil-
vánulása az akciózás, például a „kettôt fizet,
hármat kap”. Az akciók hatása egyre jelentô-
sebb, a számuk és a volumenük is megnöve-
kedett. A kereskedônek itt nem nagyon van
választása, mert ha nem vállalja fel, akkor
megteszi helyette a másik. Jól felfogott érde-
künk, hogy a kereskedelmi modelleket pró-
bálgató kiadóknak is segítséget nyújtsunk,
együttmûködjünk velük. 
– Van-e létjogosultsága egy hazai modell-
nek, ami a hagyományos kis „böngészôs”
könyvesboltokat jelentené? A Libri is valami
hasonlóból alakult áruházlánccá…
– Amikor megjelentek a bevásárlóközpon-
tos koncepciók Magyarországon, mi arra
tettük le a voksunkat, és ez be is vált. A be-
vásárlás áttevôdik a központokra, így azokat
a kis passzázsforgalmú boltjainkat zártuk és
zárjuk be, ahonnan sajnálatosan kikopik a
közönség. Ez a belvárosra jellemzô, így saj-
nos el is vész egy darab lelke a városnak…
– Ki lehet alakítani nagykerekedôként is
egyfajta arculatot, profilt?
– Egyrészt igen, másfelôl nem. Mind a három
vagy négy nagykereskedô ugyanazzal a szor-
timenttel dolgozik. Amivel a Libri ki tud tûn-
ni, az az elhivatott eladói gárda, a szaktudás,
a tanácsadói szerep, amibe sok energiát is
fektetünk a munkatársaink képzésével. Ez a
legkellemesebb útja annak, hogy különböz-
zünk, hiszen ahol a vásárlónak kellemes él-
ménye volt, oda szívesen visszamegy. Külsô
arculatban is igyekszünk elkülönülni, az Allé-
ban például új belsôépítészeti koncepciót va-
lósítottunk meg: a bolt egy nagyon letisztult,
világos, áttekinthetô látványt nyújt. Óriási
címszámokat kell egy-egy boltban prezentál-
nunk, ezzel a letisztultsággal rend- és kom-
fortérzetet szeretnénk kelteni.
– Mennyire igaz a fáma, hogy majdnem
minden könyvbôl lehet nagy sikert csinálni,
csak a kereskedôn és a marketingen múlik?

– Ez így szó szerint nem igaz, de egy-két ki-
adó valóban szinte veresenyistállóvá avan-
zsált, mert ráérzett a receptre, és azt követi.
– Van recept?
– Ezek a kiadók általában újságírót vagy jó
írói vénával rendelkezô népszerûbb em-
bert „fognak meg”. De nekünk is sokkal
könnyebb a dolgunk, ha van kereskedelmi-
vagy marketingaffinitás a kiadóban. Nem
véletlenül tájékozódunk egy könyv hátte-
rérôl az üzleti szándékot illetôen. Ez egy-
elôre sajnos elég nehéz, általában gyôzköd-
ni kell a kiadókat, hogy a számukra üzleti
titoknak minôsülô információkat kiadják,
márpedig csak így tudunk együtt gondol-
kodni. Nem baj, ha más kereskedôvel is
szerveznek marketingakciót, csak arról
tudnunk kell, hogy ahhoz igazítsuk a Libri
aktivitását, ne oltsa ki egymást a két akció.
Nagyon tanulságos eseteink vannak, amit
fel szoktam emlegetni. Egy kereskedônél
mindig látszik forintra és darabra, hogy va-
lami valóban jó ötlet volt-e vagy sem.
– A kisebb kiadók részérôl gyakori a pa-
nasz: nekik nem jut rész a „sikertortából”,
hiszen még a marketingtevékenységet sem
engedhetik meg maguknak.
– Azt be kell látni, hogy errefelé megy a vi-
lág. Érdemes elôször akár egyetlen könyv-
nél kipróbálni a marketinget, és az eredmé-
nyek úgyis magukért beszélnek. Egy kicsit
bátrabbnak kell lenni, „bevállalni”, amit ed-
dig nem mertek. Sikerült már rábeszélnünk
olyan kiadókat, akiken látszott, hogy sokkal
több van bennük, elô lehet csalogatni a si-
kert belôlük. A marketingbefektetéshez per-
sze szükséges, hogy „húzócím” legyen az
adott könyv, mert csodát tenni mi sem tu-
dunk. De minden kiadónak van évente két-
három olyan könyve, amire érdemes na-
gyobb hangsúlyt fektetni az adott keretek
között. Nem szükséges több. A ráfordítás
pedig sokszorosan megtérül.
– A nagykereskedô kiadót választ vagy
könyvet?
– A saját ajánlásaimat, például a Napos Ol-
dalakban mindig a saját élményeim alapján
írom, ezek soha nem kereskedelmi irányult-
ságúak. Például egy fiatal elsôkötetes költô,
Daróczi Dani egy kis kiadónál, a K. und K-nál
jelenik meg, és egészen nagy siker lett. Nem
is tudni, ki „kapta fel” elôször, de ilyenkor rá-
veti magát a többi kereskedô is. Ennek a köl-
tônek szerveztünk már több dedikálást –
természetesen egy ilyen mûfajnál nem jele-

nik meg annyi ember, mint mondjuk Frei
Tamásnál – de mégiscsak 250 ezer embert
tájékoztatunk a hírlevelünk által. Nyilván
sokkal lassabban lehet így felfuttatni valakit,
mintha a metrók lennének kiplakátolva az
arcképével, de itt nem is ez a cél. Az olvasó
pedig egyértelmûen témát vagy címet ke-
res, nem kiadót. Ezért is vannak a Librinek
saját tematikus akciói, a kiadók pedig el-
dönthetik, részt akarnak-e venni bennük. 
– A mennyiségi látvány uralja mostanában
a könyvesboltokat. Valóban számít ez?
– A kiadók sokszor vélekednek úgy, ha
nagy példányszám van a készletükbôl a
boltban, azzal kiszoríthatnak másokat, de
ez nem így van, mert nem tudjuk hová ki-
tenni. Még egy kétezer négyzetméteres
boltban is korlátozott a hely, mert 24 ezer
címet kell elhelyezni. Ugyanakkor igaz az,
hogy a médiáról egyre inkább áttevôdik a
figyelem a kereskedôre, aki a kihelyezései-
vel, a saját felületeivel tud rámutatni arra,
hogy mi az, amit meg kell venni.  
– Tavaly hozták létre az Aranykönyv-díjat.
Kit jutalmaznak ezzel?
– A díjat nem a Libri, hanem az ország la-
kossága osztja, hasonló módon, mint a
Nagy Könyv pályázatnál. Öt kategóriában
indítottunk könyveket, de bárki bármit be-
szavazhatott a három körben. Óriási ered-
mény volt az egymillió szavazat. Magyar és
külföldi szerzôknek, valamint kiadóknak
osztottunk díjakat. Mai élô magyar szerzôk
közül Rácz Zsuzsa nyert a Terézanyuval a
szórakoztató irodalom kategóriában. Az el-
múlt több tíz évben megjelent könyvekbôl
bármire lehetett szavazni, és sajnos a szép-
irodalmat – leszámítva a kötelezô olvasmá-
nyokat – nagyon bátortalanul támogatták
az olvasók. Idén emiatt változtatunk egy ki-
csit: külön kategóriába, a „klasszik”-ba so-
roljuk a klasszikus mûveket, így próbáljuk
„kiprovokálni”, hogy a frissen megjelenô
magyar irodalmi mûvekrôl is beszéljünk,
olvassuk ôket.

Laik Eszter
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– Gondolom, e hatalmas és
szerteágazó témát nehéz volt
egy ilyen viszonylag kis terje-
delmû kötetben körüljárni.
– Így van. Rengeteg mindenbe
bele kellett menni, miközben
megpróbáltam nem túl felülete-
sen kezelni a felmerülô kérdése-
ket. Volt olyan téma, amit egy-
szerûen nem lehetett kihagyni
vagy túlságosan leegyszerûsíte-
ni. Kína jelenkori története az
erôltetett gazdasági fejlôdésen
alapul, arról muszáj volt szót ej-
teni. A pártállami berendezke-
dés szintén fontos. Ha ezeket
nem világítom meg kellô mély-
ségben, akkor az olvasó nem
sok mindent ért meg Kínából.
– Hogy került Kínába?
– A történet hivatalosan akkor
kezdôdött, amikor 2002-ben ki-
jöttem. Természetesen már ko-
rábban is érdekelt az ország.
Az édesapám is dolgozott Kí-
nában mint mérnök. Jómagam
pedig komolyan foglalkoztam a
kung fuval korábban. Tegyük
még hozzá, hogy az ELTE-n vé-
geztem filozófia szakon és min-
dig is borzasztóan érdekeltek a
keleti filozófiák. Késôbb diplo-
máciai vonalon kezdtem dol-
gozni, az ENSZ, majd az EBESZ
(Európai Biztonsági és Együtt-
mûködési Szervezete) kötelé-
kében. Végül fôiskolai tanár-
nak jöttem ki, azzal a feltett

szándékkal, hogy az elsô évet gya-
korlatilag a nyelvtanulásra fordí-
tom. Ez így is történt.
– A kínaiak nem tudnak angolul?
– Én egy viszonylag kis városban
éltem kezdetben, ahol egyáltalán
nem, de a nagyvárosokban sem
beszélnek sokan angolul. 
– Utána kezdett el tanácsadással
foglalkozni?
– Igen, jelenleg vezetési tanács-
adó vagyok. Eredetileg nemzetkö-
zi szervezetnél terveztem dolgoz-
ni, de ez Kínában problémásabb,
mint máshol. Kutakodásom azon-
ban tanácsadói megbízásokhoz
vezetett, 2005-ben pedig saját cé-
get alapítottam Campanile Con-
sulting néven. Klienseink nagy ré-
sze multinacionális nagyvállalat, a
felsô- és középvezetést tréningez-
zük, illetve stratégiai és vezetési
tanácsokat adunk. 
– Mi az, ami az európai ember
számára a legnehezebben meg-
szokható Kínában? 
– Szerintem kétségkívül a legne-
hezebben megszokható dolgok
azok az európai szemmel bosszan-
tó kínai szokások, mint a köpkö-
dés, tülekedés, szemetelés. Amíg
nem él az ember olyan helyen,
ahol nap mint nap szembesül vele,
addig nem is tudja, mennyire za-
varják, mennyire bántják ezek a
szokások. Lehetetlen megszokni,
olyan európaiakat is zavar, akik
már húsz éve élnek itt. 

INTERJÚ

Kínához kíváncsiság
és türelem kell
HHoollcchh  GGáábboorr
A Jószöveg Mûhely Kiadó gondozásában
jelent meg Holch Gábor Mindenki szellemi
kalauza – Kína címû kötete. A könyv szak-
szerû, alapos, érdekes fejezetekben mutatja
be Kínát. A szöveget Balogh Attila szemet
gyönyörködtetô, informatív képei árnyalják
és egészítik ki. Holch Gáborral a világháló
segítségével Sanghajban beszélgettünk.

86 KÖNYVHÉT



– Milyen más különbségek vannak?
– Rengeteg különbség van. Ahogy megérkezik az ember, és az el-
sô döbbeneten túl van, hamar ráébred például, hogy mennyire
kevés itt a régi épület, mûtárgy, vagyis a történelemnek az a fizi-
kai jelenléte, amely Európában körülvesz minket és természetes
számunkra. Nekünk az is furcsa, hogy Kínában az emberek állan-
dó versenyben, folytonos nyomás alatt vannak. Ezt sokan a kom-
munizmusnak tulajdonítják, ez azonban nem helytálló, egyszerû-
en így mûködik ez a társadalom. Van egy aránytalanul nagy ha-
talommal rendelkezô elit, akik felhasználják a többi embert mint
erôforrást. Természetesen mindenki az elitbe szeretne tartozni,
ezért a nagy könyöklés. 
– A könyvben szó esik róla, hogy mennyire fontos a kínai em-
bernek az „arca”.
– Ez nagyon fontos dolog. Ha valaki egy kicsit sem érti „az arc”
lényegét, az nem fog tudni elboldogulni Kínában. De nehéz meg-
fogni a mibenlétét, csak a saját bôrünkön lehet megtapasztalni
igazán. Ez az oka, hogy sokszor az európai ember igazságtalan-
nak érzi az itteni társadalmat. Épp azért, mert másképp mûködik
az egész. Az ázsiai társadalom etikai motorja egyértelmûen a
külsô kontroll, ellentétben az európai zsidó-keresztény ember
belsô lelkiismeretével. Ha bárkit kritizálok mondjuk a munkahe-
lyemen, azzal olyan presztízsveszteségre kárhoztatom, amelynek
a felelôsségét nem nagyon vehetem magamra. A kínaiak sokkal
ritkábban és máshogy kritizálnak, fogalmaznak meg ellenvéle-
ményt, szólalnak fel, mint mi. A hierarchiában felettük állótól
várják tehát, hogy megtegye az elsô lépést, hogy kritizáljon stb.
– Hogy viszonyulnak az idegenekhez? Mennyire engedik ôket
közel magukhoz?
– A japánokhoz képest például nagyon pozitív kíváncsiság van
bennük a külföldiekkel szemben. A kínaiak nagyon gyakorlatias
emberek, tisztában vannak azzal, hogy Kína milyen sokáig elszi-
getelôdött a külvilágtól, és ez milyen nagy károkat okozott nekik.
Nemcsak a Mao-idôszakról beszélek, hanem már a 18. században
kezdôdô folyamatról. Nagyon érdeklik ôket a külföldiek.
– Hogy annyira sokan vannak, hogy mindenhol olyan óriási nagy
a zsúfoltság, az nem nyomasztó egy európai ember számára?
– Ez egy megszoksz vagy megszöksz dolog. Aki éveket tölt Kíná-
ban, azt valószínûleg nem idegesíti olyan nagyon a tömeg. Na-
gyon nagy tömeg van, otthoni szemmel nézve tényleg hihetetlen.

Amikor hazamegyek, úgy
érzem, mintha ott kihaltak
volna az emberek. De
mindennek van elônye és
hátránya. 
– A kötetet gyönyörû képek
illusztrálják.
– A fotós nagyon jó bará-
tom, hosszú évek óta ô is
Sanghajban él. Hogy ilyen
nagy a képek aránya, ez in-
kább a kiadón múlott, mert
azt szerették volna, hogy
hasonló legyen, mint a soro-
zat elôzô kötete, amely Ja-
pánról szól. Ahogy felkértek
a könyv megírására, rögtön
Balogh Attilára gondoltam,
mert több mint tízévi ittléte
alatt a lenyûgözô képek ez-
reit készítette.

Jolsvai Júlia

INTERJÚ

KÖNYVRÔL

Holch Gábor
MINDENKI SZELLEMI
KALAUZA – KÍNA
Jószöveg Mûhely Kiadó,
176 oldal, 6990 Ft





– A 18–19. században a technikai eszközök
addig nem látott tartományokba engedtek
bepillantást, nem sejtett módon alakították
át az ember és a világ viszonyát. Az ember
elôször szembesült azzal, hogy a látás során
nemcsak egy látványt „rak össze”, hanem
önmagát is „létrehozza.” A látás újkori törté-
netéhez kap adalékokat az olvasó Földényi F.
László legújabb esszékötetébôl. 
– Aki elolvassa ezt a könyvet, biztos más-
képpen fog „képek elôtt állni” ezután. Tet-
szett az a fejtegetés mindjárt az elején, hogy
a képet szemlélô maga is a mûalkotás része
lesz. Ön mikor tapasztalta ezt elôször?
– Sok évvel ezelôtt, amikor egy nagy nyu-
gat-európai múzeumban jártam. Fáradt vol-
tam, nehezen tudtam érdeklôdést kicsiholni
magamból. Ültem az egyik teremben, és
azon gondolkoztam, hogy ezek a festmé-
nyek évszázadok óta ott lógnak a falakon, s
miközben generációk születnek és halnak ki
körülöttük, ôk egyforma intenzitással van-
nak jelen. Minél többet töprengtem ezen,
annál erôsebb lett a meggyôzôdésem, hogy
azok a festmények elevenebbek, mint én.
Valamiképpen felvillanyozott akkor ez az ér-
zés, és frissebben kezdtem járkálni a ter-
mekben, mint valaha. A tekintetem pillana-
tokon belül belekapaszkodott hol ebbe, hol
abba a festménybe, párbeszédbe elegyed-
tem velük, és minél élénkebben néztem
ôket, azok annál jobban megnyíltak elôttem.
Azóta tudom, hogy egy festménynek igenis
szüksége van rá, hogy párbeszédbe lépjen a
nézôvel. És a párbeszéd mindig kétoldalú:
csakis akkor tudok a szememmel megszólí-
tani egy képet, ha az is kérdéseket tesz fel
nekem. Nem szavakkal, hiszen nem tud be-
szélni, nem mutogatva, hiszen nincsen teste.
De valamiképpen mégis megszólít. Úgy te-
kint rám, ahogyan én ôrá – számára én is
egy megnyílásra váró mûalkotás leszek. 
– Nem jelenti ez azt, hogy egy festmény
minden nézônek mást mond? Vagyis hogy
mindenkivel másképp lép párbeszédbe?
– Természetesen. Egy festmény minden rá
szegezôdô tekintetnek egyszeri, kivételes le-
hetôséget kínál, hogy önmagára ismerjen a
képben, saját belsôjének kivetülését lássa
benne. A kép „nyitott ablak”, amelyen át ki-
látás nyílik. Ám a „kinti” látvány végsô so-
ron az ôt figyelô nézônek az önarcképe,
amennyiben ez saját belsôjének megerôsí-
tését, igazolását látja benne. És ez mindenki
esetében különbözô. Állítsunk oda tíz em-

bert egy festmény elé: eleinte ugyanazt lát-
ják mindnyájan, de azután, ahogyan elkezdik
ízeire szedni a látványt, kiderül, hogy min-
denki másról fog beszámolni.
– A Berlin sûrûjében címû könyvében olvas-
tam, hogy gyermekkorában a németóráin,
Heine versét ismételve, érzett rá arra a rej-
télyre, ami késôbb a német kultúrához von-
zotta. Metafizikai tapasztalatnak nevezi ezt
a rejtélyt, ami ön szerint az európai kultúra
számára példamutató lehet. Gondolom, a
képzômûvészettel kapcsolatban is volt
ilyen élménye. Micsoda?
– Az ilyen tapasztalatot nem kötném egyet-
len alkotáshoz. Attól jelentôs egy festmény,
hogy metafizikai tapasztalatokat kínál, füg-
getlenül attól, hogy mikor festették, a rene-
szánszban, a 19. században vagy éppen nap-
jainkban. Ez a tapasztalat egyáltalán nem
zárja ki az érzékiséget. Ellenkezôleg. A festé-
szet a legérzékibb mûvészetek egyike, ahol a
szem folyamatosan élvezi, ahogyan valaki
színeket meg formákat visz fel egy vászonra.
Ha sikerül a mû, akkor ez az érzéki világ tö-
mény és sûrû lesz. És ilyenkor az következik
be, ami minden erôs érzéki élmény eseté-
ben: az ember azt tapasztalja, hogy az a leg-
kevésbé megfogható, ami a legérzékibbnek
látszik. Olyan ez, mint amikor az ember re-
pülôgépen sûrû felhôk közé kerül. A festé-
szetben az érzéki elválaszthatatlan attól, ami
szellemi és bekeríthetetlen. Ott vannak pél-
dául Caspar David Friedrich képei, amelyek
valamikor igen nagy hatással voltak rám. A
vásznain ködbe vesznek a részletek, homály-
ba burkolóznak a konkrét látványok, kavargó
fényözön vakít el mindent, felhôk takarják el
a tájat, sôt a felhôk még a konkrét felhôket is
eltakarják. Minden valami mögöttesre utal,
amit azonban soha nem lehet tetten érni. 
– Egy interjúban elmondta, hogy az európai
kultúra kétarcúsága izgatja. Az ész álma cí-
mû esszékötetében utalt Goya rézkarcának
a címére, „Az ész álma szörnyeket szül”,

ami kétféleképpen fordítható spanyolból.
Egyszer jelentheti azt, hogy ha elalszik az
ész, megszületnek a szörnyetegek, de azt
is, hogy maga az ész álmodja meg a ször-
nyeket. Azt mondta, hogy szeretné feltérké-
pezni ezt a kétértelmûséget. Hol tart a tér-
képezés?
– Foglalkozom vele, de azt hiszem, soha nem
fejezhetô be ennek a kettôsségnek a feltérké-
pezése. Hiszen az életünk alapszerkezetérôl
van szó. Kevés olyan emberi megnyilvánulást
tudnék említeni, amelyben ne lehetne egy és
ugyanazon pillanatban kimutatni az ésszerû
és az irracionális elemeket. Folyamatos fény-
árnyékban létezünk, az életünk – festészeti
szakkifejezéssel – merô chiaroscuro. 
– A könyv befejezése titokzatos. Három
ponttal zárul az utolsó rövid fejezet. Azt je-
lentse ez, hogy folytatni kívánja ezt a témát?
– Nem. Hanem hogy befejezhetetlennek tar-
tom. A könyv címe: Képek elôtt állni. És ma
egyebet sem teszünk, mint képek elôtt ál-
lunk. Sôt: nem is elôttük, hanem közöttük. A
három pont jelzi, hogy tetszés szerinti irány-
ba gondolkodhat tovább az olvasó. Egyéb-
ként ezzel a három ponttal a könyv elejéhez
is visszakanyarodtam – az utolsó oldalon egy
olyan mondat felénél hagytam abba az írást,
amelyet a könyv legelején már befejeztem. 
– Hogy látja a világot ön, aki keresztül-ka-
sul tanulmányozta (olvasva-írva-nézve) a
mûvészetet, mint esztéta? Mi a véleménye
mai, erôteljesen hangsúlyozott képi vilá-
gunkról? 
– Könyvtárnyi irodalom szól a mai képdöm-
pingrôl és arról, hogy a legtágabb értelem-
ben vett képek uralma alatt élünk, szinte
már elvakultan. Meggyôzôdésem, hogy ha
egy évszázadokkal ezelôtt élt festô, mond-
juk a kedvencem, Tiziano, feltámadna, akkor
pár héten belül ô tényleg megvakulna. Nem
tudná elviselni azt, amihez a mi szemünk
már hozzáedzôdött. Bár ki tudja, valóban
hozzáedzôdtünk-e a sok álló és mozgó kép-
hez. Lehet, hogy nem, s úgy károsodtunk
belül, hogy közben észre sem vettük.

Szepesi Dóra

INTERJÚ

KKééppeekk  eellôôtttt  áállllnnii
Beszélgetés Földényi F. Lászlóval

KÖNYVRÔL
Földényi F. László
KÉPEK ELÔTT ÁLLNI
Adalékok a látás újkori
mûvészetéhez
Kalligram Könyvkiadó
206 oldal, 2900 Ft
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2010. december 1. – 2011. január 15.

Szépirodalom
1. Frei Tamás: A Megmentô

Ulpius-ház Könyvkiadó
2. Szalai Vivien: Hamis gyönyör –

Egy luxusprostituált vallomásai
Art Nouveau Kiadó

3. Kiss Ádám: Szütyiô
Ulpius-ház Könyvkiadó

4. Leslie L. Lawrence: A teaültetvény I–II.
Studium Plusz Kiadó

5. Fejôs Éva:
Cuba Libre
Ulpius-ház Könyvkiadó

6. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Könyvkiadó

7. Robin Cook: Beavatkozás
Alexandra Kiadó

8. Ken Follett: A titánok bukás
Gabo Könyvkiadó

9. Vámos Miklós: A csillagok világa
Európa Könyvkiadó

10. Paul Wm. Young: A viskó 
Immanuel Alapítvány

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Isten bohócai

Alexandra Kiadó
2. Rhonda Byrne: Az erô

Édesvíz Kiadó
3. dr. Csernus Imre, Pampuryk Péter:

Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó

4. Bárdos András:
Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó Kft.

5. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely Kiadó

6. Paulo Coelho: Bölcsesség – Naptár 2011
Alexandra Kiadó

7. Vujity Tvrtko:
Búcsú a pokoltól… és ami azóta történt
Alexandra Kiadó

8. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

9. Veiszer Alinda: Záróra 
Alexandra Kiadó

10. A világ legszebb helyei
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj!

Alexandra Kiadó
2. Bartos Erika: Hoppla meséi –

Kirándulás Pécs városába
Alexandra Kiadó

3. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek Kiadó

4. Stephenie Meyer:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

5. Geronimo Stilton:
Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Alexandra Kiadó

6. Mesélô könyv alapkészlet+L’ecsó
Alexandra Kiadó

7. Tea Stilton: A legdrágább kincs
Alexandra Kiadó

8. Barney Stinson, Matt Kuhn:
A Tesó kódex
Könyvmolyképzô Kiadó

9. Geronimo Stilton: Boldogulj angolul
Alexandra Kiadó

10. Joanne K. Rowling:
Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

Bookline sikerlista
2010. december 16. – 2011. január 15.

Szépirodalom
1. Frei Tamás: A Megmentô

Ulpius-ház Kiadó
2. Kiss Ádám: Szütyiô

Ulpius-ház Kiadó
3. Follett, Ken: A titánok bukása

Gabo Kiadó
4. Gilbert, Elizabeth: Ízek, imák, szerelmek

Ulpius-ház Kiadó
5. Young, William P.: A viskó

Immanuel Alapítvány
6. Gilbert, Elizabeth: Hûség

Ulpius-ház Kiadó
7. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Ulpius-ház Kiadó
8. Ward, J. R.: Sóvárgás

Ulpius-ház Kiadó
9. Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók 5. 

Könyvmolyképzô Kiadó
10. Szalai Vivien: Hamis gyönyör 

Art Nouveau Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Spencer, Bud: Különben dühbe jövök 

Nyitott Könyvmûhely
2. Felsôoktatási felvételi tájékoztat

2011 – szeptember
Educatio Kht.

3. Csernus Imre dr. – Pampuryk Péter:
Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó

4. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó

5. Byrne, Rhonda: Az Erô
Édesvíz Kiadó

6. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

7. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó

8. Bárdos András:
Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó Kft.

9. Bagdy Emôke:
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó

10. Pál Ferenc: A függôségtôl az intimitásig 
Kulcslyuk Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos 

Manó Könyvek
2. Stinson, Barney: A Tesókódex

Könyvmolyképzô Kiadó
3. Meyer, Stephenie:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

4. Flinn, Alex: Beastly – A szörnyszívû
Könyvmolyképzô Kiadó

5. Vámos Miklós: A csillagok világa 
Európa Könyvkiadó

6. Pike, Aprilynne: Wings – Szárnyak
Könyvmolyképzô Kiadó

7. Meyer, Stephenie:
Bree Tanner rövid második élete
Könyvmolyképzô Kiadó

8. Gnone, Elisabetta: Fairy Oak 4. –
Grisam kapitány és a szerelem
Könyvmolyképzô Kiadó

9. Riordan, Rick: A Titán átka
Könyvmolyképzô Kiadó

10. Kinney, Jeff: Egy ropi naplója 3. 
Könyvmolyképzô Kiadó

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2010. december 1. – december 31.

Szépirodalom
1. Wiggs, Susan: Mennybôl az angyal

Harlequin Kiadó
2. Fejôs Éva: Cuba Libre

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
3. Brockmann, Suzanne: Második esély

General Press Kiadó
4. Lôrincz  L. László: A teaültetvény I–II.

Gesta Kiadó
5. Lôrincz  L. László: Lebegôk

Gesta Kiadó
6. Sundaresan, Indu: A huszadik feleség

Tericum Kiadó
7. Macomber, Debbie: Kisvárosi karácsony 

Harlequin Kiadó
8. Pilsher, Rosamunde: Tengerparti románc

Ulpius-Ház Könyvkiadó.
9. Cook, Robin: Beavatkozás

Alexandra Kiadó
10. Schaffer Erzsébet: A temesvári lány

Sanoma Budapest Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Iskolaválasztás elôtt... 2011

Könyvtárellátó Kft.
2. Hársing László:

Az etikai gondolkodás rövid története
Áron László Könyvkiadó 

3. Magyarország története a XX. században
Osiris Kiadó.

4. Felsôoktatási felvételi tájékoztató
2011 – szeptember 
Educatio Kht.

5. Magyar katolikus lexikon XV. – VESZP-ZS
Szent István Társulat

6. Fromm, Erich:
Utak egy egészséges társadalom felé
Napvilág Kiadó 

7. Német feladatsorok középszintû érettségire
Nemzeti Tankönyvkiadó 

8. Az üzleti tervezés gyakorlata
Aula Kiadó.

9. Horváth Mária:
Bevezetés a házi ápolás világába
Lilium Aurum Kiadó.

10. Johancsik János:
Magyarország külpolitikája 1918–1999
L’Harmattan Könyvkiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Hoppla meséi

Alexandra Kiadó
2. Navigátor – gyerekirodalmi lexikon

Cerkabella Könyvkiadó
3. Berg Judit: Maszat alszik

Pozsonyi Pagony Kft
4. Tar Károly: Mesés közlekedés

Ab-Art Kiadó
5. Cabot, Meg: Nikki bôrében 

Ciceró Kiadó
6. Magyar írók, költôk a gyermekirodalomban

Cahs Kiadó
7. Lipcsey Emôke:

Kés, villa, SMS. Anna néni illemtankönyve
Helikon Kiadó 

8. Wilson, Jacqueline: Szólíts Sütinek!
Animus Kiadó

9. Barbie mesés karácsonya
Egmont Hungary Kft.

10. Agosti, Silvano: Pinokkió visszatér
Pongrác Kiadó 

Vass Virág:
Sokszor csókol,
India!
Libri sikerlista,

szépirodalom, 10.

Vass Virág ko-
rábbi köteteihez
hasonlóan ez a
regénye is felke-
rült a sikerlis-
tákra. A kötet-
rôl, a sikerrôl, a
regénye helyszí-
nérôl és ter-
veirôl olvashat-
nak a vele készí-
tett, e számunk
83. oldalán talál-
ható interjúban.

Lipcsey Emôke:
Kés, villa, SMS
Líra sikerlista,

ismeretterjesztö, 1.

A Svédország-
ban élô magyar
szerzô Anna né-
ni illemtanköny-
ve alcímet vise-
lô kötetének si-
kere remények-
re jogosít fel
bennünket azt
illetôen, hogy
hamarosan az il-
lemszabályokat
betartó fiatalok
vesznek majd
körül bennünket
mindenütt.
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Libri sikerlista
2010. december 1. – december 31.

Szépirodalom 
1. Frei Tamás: A megmentô

Ulpius-ház Kiadó
2. Kiss Ádám: Szütyiô

Ulpius-ház Kiadó
3. Fejôs Éva: Cuba Libre

Ulpius-ház Kiadó
4. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek

Ulpius-ház Kiadó
5. Ken Follett: A titánok bukása

Gabo Kiadó
6. Kovács András Péter: Multigáz

Ulpius-ház Kiadó
7. Elizabeth Gilbert: Hûség

Ulpius-ház Kiadó
8. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Ulpius-ház Kiadó
9. Ljudmila Ulickaja: Elsôk és utolsók

Magvetô Kiadó
10. Vass Virág: Sokszor csókol, India!

Ulpius-ház Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: Az Erô

Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre: Felnôtt húsleves

Jaffa Kiadó
3. Bud Spencer: Különben dühbe jövök

Nyitott Könyvmûhely
4. Bárdos András:

Vágó István – Kinyitom a számat
BBMS Kiadó

5. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó

6. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó

7. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

8. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó

9. Natascha Kampusch: 3096 nap
Scolar Kiadó

10. Szendi Gábor:
Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos

Manó Könyvek
2. Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya

Pozsonyi Pagony
3. Stephanie Meyer:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

4. Bartos Erika: Hoppla meséi
Alexandra Kiadó

5. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca süteményei
Pozsonyi Pagony

6. Jeff Kinney: Egy ropi naplója 3.
Könyvmolyképzô Kiadó

7. Rajzolj lovakat!
Móra Kiadó

8. Stephanie Meyer:
Bree Tanner rövid második élete
Könyvmolyképzô Kiadó

9. Geronimo Stilton:
Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Alexandra Kiadó

10. J. K. Rowling:
Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Aniums Kiadó

Líra sikerlista
2010. december 1. – december 31.

Szépirodalom
1. Frei Tamás: A Megmentô

Ulpius-ház Kiadó
2. Ken Follett: A titánok bukása

Gabo Kiadó
3. Leslie L. Lawrence: A teaültetvény I.–II.

Studium Plusz Kiadó
4. Ljudmila Ulickaja: Elsôk és utolsók

Magvetô Kiadó
5. Szalai Vivien: Hamis gyönyör

Art Nouveau Kiadó
6. Fejôs Éva: Cuba Libre

Ulpius-ház Kiadó
7. Kiss Ádám: Szütyiô

Ulpius-ház Kiadó
8. Spiró György: Tavaszi Tárlat

Magvetô Kiadó
9. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek

Ulpius-ház Kiadó
10. Paulo Coelho: Brida

Athenaeum Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Rhonda Byrne: Az Erô

Édesvíz Kiadó
2. Müller Péter: Isten bohócai

Alexandra Kiadó
3. Bud Spencer: Különben dühbe jövök

Nyitott Könyvmûhely
4. Bárdos András:

Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó Kft

5. Házi receptjeim
Corvina Kiadó

6. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

7. Paulo Coelho: Bölcsesség – Naptár 2011 
Alexandra Kiadó

8. Moldova György: Harcolj vagy menekülj
Urbis Kiadó

9. Vujity Tvrtko:
Búcsú a pokoltól ...és ami azóta történt
Alexandra Kiadó

10. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos

Manó Könyvek
2. Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj

Alexandra Kiadó
3. Téli mondókák 

Manó Könyvek
4. Barney – Matt: A tesó kódex

Könyvmolyképzô Kiadó
5. Elisabetta Gnone:

Grisam kapitány és a szerelem
Könyvmolyképzô Kiadó

6. Karácsony – Puzzle-Könyv
Manó Könyvek

7. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony

8. Bartos Erika: Hoppla meséi
Alexandra Kiadó

9. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca süteményei
Pozsonyi Pagony

10. Stephenie Meyer:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

Hahner Péter:
100 történelmi
tévhit
Alexandra Könyváru-

házak sikerlistája,

ismeretterjesztö, 8.

Figyelemre mél-
tó Hahner Péter
történelmi isme-
retterjesztô kö-
tetének sikere, a
mû hosszabb
ideje állandó
szereplôje a si-
kerlistáknak, s
itt és most do-
kumentáljuk a
tényt: négy lis-
tán van jelen
egyszerre.

Varró Dániel:
Akinek a lába
hatos
Bookline sikerlista,

gyermek, ifjúsági, 1.

Három sikerlis-
tán is elsô helyen
szerepel Varró
Dániel picikhez
szóló mondókás
kötete. A szerzô
azt mondta köte-
térôl (ld. elôzô
számunkban a
vele készített in-
terjút), hogy „po-
zitív, nevetôs” a
hangulata. Ez le-
het a siker titka.

Rajzok, hajtincs,
tejfogak

– A könyvbeli gyerekszövegek a
saját ikreinek éveken át feljegyzett
beszédjén alapulnak. Már akkor
készült erre a regényre?
– Szó sem volt könyvrôl, amikor el-
kezdtem írni a most már két köte-
tesre duzzadt vastag füzetbe az ô
mondataikat. Ennek az anyagnak a
regényben csak húsz százaléka
hasznosult, s azt is átírtam. Nekem
van egy, már felnôtt lányom…
– Akár a regénybeli tengerjogász-
nak…
– Igen, s amikor ô kicsi volt,
ugyanígy följegyeztem, amit be-
szélt, eltettem a rajzait, az elsô le-
vágott hajtincsét, a tejfogait. Ezt
mindenkinek ajánlom, nemcsak
azért, mert nagyon fog örülni a
gyerek, amikor húszévesen meg-
kapja ezeket az emlékeket, hanem
mert mi is elfelejtjük ôket. Mindig
azt hisszük, hogy azok az idôk
örökre belénk vésôdnek, pedig rö-
videsen jön a szellemi hamisítás,
amikor azt meséljük el, ahogyan mi
emlékszünk. A naplóírásra is ezért
beszélnék rá mindenkit. Arra is,
hogy tegyük el a régi naptárainkat.

(Részlet Mátraházi Zsuzsának
Vámos Miklóssal  készített, e szá-
munkban megjelent interjújából.) 

Vámos Miklós: A csillagok világa
Bookline sikerlista, gyermek, ifjúsági, 5.

Nemzetközi sikerkönyvek

TOREY HAYDEN
megtörtént esetei

válságba került gyerekekrôl



A skandináv krimi gyûjtôfogalommá lett,
nem csupán földrajzi értelemben fogja össze
Dániát, Svédországot, Norvégiát, Izlandot,
hanem egy új árnyalatot jelöl a krimi- vagy
bûnregény körben. Mióta magyar nyelven is
szaporodik a teoretikus mûvek száma, óva-
tosan tesz az ember általánosító megjegyzé-
seket, mindazonáltal az
Animus Kiadó „szürke-pi-
rosbetûs” sorozatának há-
rom legújabb darabja érde-
kesen simul egymás mellé,
és párhuzamok-kereszte-
zôdések felfedezésére csá-
bít. Összefogja a mostani
hármast, hogy mindhárom
író elnyerte már a legjobb
skandináv kriminek járó
Üvegkulcs-díjat, számos
más nyelvre is lefordítot-
ták ôket. A finneket –
szemben a norvégokkal és az izlandiakkal –
még úgyis kevésbé ismerjük e tekintetben.
Matti Rönka elsô megjelent regénye A ha-
tárjáró, 2002-bôl való – és nagy lendülettel
és nagyot akarással mutatja meg, amitôl ez a
borzongató hûvösségû vidék úgy áttüzese-
dik: az erôs társadalmi beágyazottság, a
konkrétumokhoz való ragaszkodás, a képze-
let és a realitás érdekes viszonya.

A finn szerzônél olyan erôs a valóság-ábrá-
zolás és „megmutatás” igénye, hogy szinte el
is vész minden ettôl a sodrástól, hiszen való-
ban szinte elsôként járunk Karélia tájain, az
inkeri-finn vidéken, az egykori Szovjetunió
és a fenyegetett Finnország között hányódó
népcsoportok között. (Talán aki hallgatott
magyar nyelvtörténetet, annak lehet ismerôs
az inkeri népnév.) Kicsit olyan a helyzet,
mintha csángókról akarnánk magyarázni,
vagy azt az abszurditást, hogy lehet Kis-
szelmenc és Nagyszelmenc, két tiszta ma-
gyar falu elválasztva, s lehetnek jelenleg ép-
pen Ukrajna és Szlovákia államalakulatába
tartozóak. Körülbelül ugyanezt próbálgatja a
regény: egy finn nyelvû, Sortavalából szár-
mazó kora negyvenes férfi szájába adva,
hogy a Szovjetunióba került finnek miként
próbáltak oda illeszkedni, és milyen nehéz
aztán egy nyugati típusú országban elfogad-
tatni finnségüket, szinte hazátlanul, gyöke-
reiket takargatva, magyarázgatva. Ez a szá-
munkra ismerôs helyzet színezôdik a renge-
teg bûnre csábító lehetôséggel: seftelés, szí-
nesfém, benzin, dohány, fegyver, papírok,

prostik kavarognak a Helsinki–
Tallin–Szentpétervár s finn–orosz
határmenti településeken a mostani
idôkben is. Az egyes szám elsô sze-
mélyû elbeszélô, a leningrádi kato-
naságot és nemzetbiztonsági ügy-
nökséget is megélt magánnyomozó-tolmács

férfi elbeszélése nehezen mond-
ható kifogástalan narrációnak, ô
maga jól pozicionált elbeszélô-
nek. Különösen zavarossá válnak
a többszörösen összetett, több-
rétegû leleplezéseket hozó utol-
só részek: ennek ellenére ennek
a világnak, a posztszovjet létnek,
a baltiak öntudatának, a finn–
orosz viszony libikókájának gya-
korlatilag nem volt eddig magya-
rul olvasható híradása. Se a krimi-
szál, se a szerelmi szál nem olyan
izgalmas, mint ezek a félorosz,

fél-finn maffiózó figurák és rendôrök, akik
eléggé benneragadnak a sémákban, hogy
életszerûek legyenek, de egy sivár, egykori
oroszok lakta lakótelep leírása kétségkívül
hoz különlegességet. Az erôltetett lazaság és
poénkodó beszéd nyilvánvalóan nem a fordí-
tó hibája, hogy kibírható, az viszont az ô, azaz
Bogár Edit invenciózusságának érdeme.

Elôször jelenik meg regény  a már szintén
nevet szerzett svéd írónôtôl, Karin Alv-
tegentôl is, 

az Árulás, Szôllôsi Adrienne megszokottan
megbízható, kiváló színvonalú fordításában.
Egy internetrôl származó, rövid önéletrajz is
jut a kötet legvégére, mintegy magyarázatul,
milyen belsô feszültségbôl, gyászmunkából,
depresszióból szabadult ki az alkotó azáltal,
hogy írásba kezdett, szinte terápiaként. Ez
pedig rávilágít arra a pszichológiai motivált-
ságra, amelyben a regény a legerôsebb. Mint
minden, ez is egy banális esetbôl indul ki:
egy jól szituált, ám
kicsit tunya újság-
író azt mondja ak-
tív, probléma-
megoldó, fegyel-
mezett feleségé-
nek, hogy „nekünk
már nem olyan iz-
galmas együtt”. A
világ déliesebb
pontjain ennél
sokkal több kell,
hogy kiverje a biz-

tosítékot, de a pengesz-
ájú és hiperzárkózott
svédeknél lehet, hogy
ez nagyon durva. Min-
denesetre az asszony,
Eva, kutatómunkába

kezd, és persze, hogy megleli a harmadikat.
Nagyon leleményes és önreflexiv módon
kezd a büntetôhadjáratba, ez igényes, konst-
ruktív szála a regénynek. A csavart, és most
nyilván nem írhatjuk ide, hogy SPOILER,
nos, egy elmebeteg nem várt mûködésbe lé-
pése okozza. A férj teszetoszasága, vívódása
remekül megképzôdik, de a krimiszál végül
patológiába fordul.

Tuttiban szól, nagyzenekarra viszont Jo
Nesbo immár negyedik magyarul megjelent
Harry Hole-nyomozót a centrumba helyezô
regénye, A megváltó. Nesbo igazi, vérbeli pró-
zaíró, abszolút nagyágyú, akinek igazi próza-
poétikai szándékai is vannak. Legalább négy
nagy szálat elindít, menetközben intéz el tra-
gédiákat, nagyobb társadalmi csoportokat ele-
mez behatóan (itt történetesen az Üdvhadse-
reget), és elképesztôen ragaszkodik a városá-
hoz, Oslóhoz, aminek most a zord, mínusz
húsz fokos, karácsony elôtti arcát láttatja (a
Boszorkányszögben a város nyári verítékben
úszott). Megpróbálja, hogy a fejezetrész utol-
só mondatára válaszul a következô szál mon-
data feleljen úgy, hogy egy másik szituációra
legyen érvényes. Ezt azért, hál’istennek, végig
nem tudja és nem akarja tartani… de okoz iz-
galmat, fejtörést, hogy egyáltalán ki beszél.
Elejt egy motívumot az elején, és háromszáz
oldallal késôbb még emlékszik, és felhasznál-
ja. Ettôl még az utolsó harmadban, és a megol-
dási kulcsokban nagyon elszálltnak tûnik, de
annyira jól van felépítve és megcsinálva Harry,
az alkoholistán is nagyeszû és érzékeny fô-
tiszt, olyan intelligens és empatikus a szöveg,
hogy megbocsájt az ember.

A pici konkrétumok, a sok kávéivás, a
mínuszban befagyó kocsiablakok, az ut-
cán síelô emberek, a Holmenkollenen
lévô villák: nagyszabású északi panorá-
mát feszítenek fel a bonyolult, ám isme-
rôs bûnös tettek mögé. Táj- és emberi
anziksz-kártyák.

Budai Katalin

Karin Alvtegen: Árulás. 200 oldal, 2390 Ft
Matti Rönkä: A határjáró. 199 oldal, 2390 Ft
Jo Nesbo: A megváltó. 464 oldal, 2980 Ft
Animus Kiadó

ÉSZAKI TÁJAKON

AAzz  eeggzzoottiikkuuss  éésszzaakk
Új  skandináv krimik
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A közelmúltban jelent meg az
ismert szociológus, író legfris-
sebb kötete Zsidó írók és mû-
vészek a magyar progresszió-
ban 1860–1945 címmel. A
könyv kimerítôen elemzi a ma-
gyar íróknak és képzômûvé-
szeknek a magyar kultúra meg-
újításában játszott szerepét a
tárgyalt idôszakban. A részle-
tekrôl kérdeztük a szerzôt.

– Biztosan találkozni lehet
olyan nézettel e könyv kapcsán,
hogy most mit jön itt ez a Her-
nádi, miért akarja átértékelni az
irodalomtörténetünket, a mû-
vészettörténetünket, hogy felnagyít kis
formátumú mûvészeket, írókat csak azért,
mert zsidók. Lerántva olyanokat, akik nem
voltak zsidók. Ezt kivédeni nem lehet. Én
azonban nem ezen mesterkedtem. Miköz-
ben egységben akarom látni a zsidókat és a
nem zsidókat, egyszerûen azt szeretném,
ha minél többen felfigyelnének arra, hogy
ebben a közös teljesítményben a zsidó
rész, hozzájárulás elhanyagolhatatlan, mel-
lôzhetetlen. Éppen azért, mert a magyar
összkultúra felemelése volt a céljuk, egyút-
tal a társadalmi progresszió elômozdításán
is munkálkodtak. 
– Nem fél attól, hogy ezzel erôsíti a sza-
kadékot?
– Miért csak a káromlóknak lenne joguk
rá, hogy kimondják, hogy ki zsidó és ki
nem? Miért ne lehetne az elismerôknek is
joguk ehhez?
– Már a könyv elején felmerül az a prob-
léma, hogy hogyan definiáljuk a zsidó
írókat vagy mûvészeket.
– Hosszas megfontolás után eltekintettem
azoktól a kitérôktôl – felfogásom szerint

ezek azok –, amelyek a tematika vagy a tu-
datosság alapján definiálnak. Tehát azt
mondják, hogy az a zsidó író, aki zsidó tu-
datú vagy zsidó tematikát örökít meg. Sze-
rintem ez csak egy pár arasszal arrébb tolja
a definíciós kényszert, hiszen ha nem defi-
niálom, hogy mi a zsidó, márpedig azt szin-
te lehetetlen definiálni, akkor hogyan tud-
nám azt definiálni, hogy mi az a zsidó téma.

Ezért én mindenkit zsidó írónak, mû-
vésznek tekintek, akinek a kontextusa, a
családi háttere, a származása ezt igazolja.
Tulajdonképpen a katolizált, kikeresztelke-
dett zsidó írók elég nehéz problémáját is
át lehet így hidalni. Hiszen ôk soha nem
tagadták – gondolok itt Vas Istvánra, Déry
Tiborra és másokra –, hogy zsidó környe-
zetbôl jönnek. Úgy érzem, hogy ez, tekint-
ve, hogy kultúrszociológiai a megközelíté-
sem, kielégítô megoldás.
– Könyvében használja a „kétszeres erôfe-
szítés” kifejezést. Mit takar ez pontosan?
– Az elôzôekben vázolt definíciót megtá-
masztom azzal, hogy a zsidó író és a zsidó
mûvész beépítetten kétszeres erôfeszítés-
re kényszerül. Legalábbis az elmúlt száz-
százhúsz évben. Nem feltétlenül azért,
mert gyanakvással, elôítélettel, lekicsiny-
lôen néznek rájuk, bár ez is sûrûn elôfor-
dul, hanem azért mert egyrészt a zsidó
írót vagy mûvészt nem táji vagy lelki mi-
voltában fogadják el, ha elfogadják, hanem
típusában. Ez szemben áll minden nem
zsidó író vagy mûvész megítélésével, akit
nem típusában, hanem például földrajzi
szempontok alapján ítélnek meg. Ez a két-
szeres erôfeszítés egyik arca, a másik arca
– ez most már csak az írókra vonatkozik –,

hogy írhat akármilyen szépen vagy
ötletesen egy zsidó író, neki még
azt is el kell hitetnie a publikum-
mal, a kritikusokkal, hogy magyar
az a nyelv, amelyet ô használ. Tehát
nem automatikus, hogy jelentkezik
egy zsidó író, és rögtön azt mond-
ják, hogy szép magyar nyelven ír.
Nem, azt mondják, hogy szépen ír,
de nem magyarul. Idegenszerûen
fogalmaz, idegenszerû a stílusa.
Ezért a zsidó írónak kétszeres erô-
feszítést kell tennie, hogy magyar
íróként elfogadják. 
– Milyen jellegzetes válaszok szü-
lettek a tárgyalt nyolcvanöt év
alatt erre a megkülönböztetésre?

– Rendkívül változatos válaszok születtek.
Említettem, hogy típusukban kezelik ôket,
viszont nincs két egyforma válasz. Voltak
olyan zsidó írók, akik tüntetôen ízes, népi
árnyalatokat felvillantva jelentkeztek,
mint például Kiss József, A Hét szerkesz-
tôje. Ezzel bizonyítani akart valamit, de ez
a mûvészetben mindig rossz tanácsadó.
Kortársa, Ágai Adolf viszont, aki a Bors-
szem Jankót indította, nem akarta kény-
szeresen bizonyítani magyarságát a tárcá-
iban, sokkal természetesebben írt. Ami-
kor Ady Endre feltûnik és körülötte a ren-
geteg zsidó költô, kritikus, író, akkor nyil-
vánvalóvá válik, hogy az az ôseredeti,
zengzetes, biblikus magyarság, amelyen
az ô versei megszólalnak, megközelíthetô,
de felül nem múlható. Ezért a zsidó írók a
huszadik század elejétôl kezdve éppen azt
kezdik hangoztatni és megvalósítani mû-
veikben, hogy igenis létezik egy külön, az
ô számukra elérhetô, kényelmesen, ottho-
nosan igénybe vehetô modern magyar
nyelv. Ez egy óriási, nyelvújítással felérô
folyamat. Gondoljunk Molnár Ferencre
vagy Bródy Sándorra vagy Kóbor Tamás-
ra, akit én nagyon nagyra tartok. 
– A képzômûvészeknek milyen támadá-
sokkal kellett szembenézniük?
– A képzômûvészeknél nyelvi aggályok nem
merülhettek fel. Ezáltal például az emigrá-
ció lehetôsége sokkal inkább nyitott volt
számukra. Minthogy nem verbális mûfajt
mûveltek, nem lehetett rájuk sütni, hogy
nem tudnak magyarul. De volt rá példa,
hogy azért támadták ôket például, hogy
nem elég „magyarok” az alakjaik.

Jolsvai Júlia
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A mezôgazdasági könyvhónapot valami-
kor az ötvenes években a tavaly 100 éve
született Erdei Ferenc indította el abból a
meggondolásból, hogy a szakképzetlen
mezôgazdasági dolgozók kimûveléséhez
legyen tankönyv és mezôgazdasági iroda-
lom. Ilyentájt tartották az arany- és ezüst-
kalászos mezôgazdasági tanfolyamokat.
Ma ugyanúgy szükség van a mezôgazda-
ságban dolgozók szakképzésére mint an-
nak idején. Vagy még jobban. A kis családi
vállalkozások  többsége sem szakképzett-
ségben sem eszköztárban nem tud ver-
senyre kelni nyugati szomszédjaival. A me-
zôgazdasági könyvkiadás helyzetérôl Lel-
kes Lajost a Mezôgazda Kiadó igazgatóját,
a könyvhónap szervezôjét kérdeztem. 

– Már tavaly is arról beszélgettünk, hogy
válságban van a hazai szakkönyvkiadás.
Mi változott azóta?
– A szakkönyvkiadás problémái közösek.
A természet- és mûszaki szakkönyvki-
adás természetesen különbözik a közgaz-
daságtudományi könyvek kiadásától,
mert az utóbbiakból nagyobb a kereslet.
A mûszaki és természettudományos
szakkönyvkiadás szinte megszûnt Ma-
gyarországon. Az agrárkönyvkiadás is
azért él csupán, mert még fut az a négy-
éves program, amely létrehozott egy
Gazdálkodói Információs Hálózatot,
vagyis 202 helyen mûködô tanácsadói
hálózatot, amely saját szakkönyvtárral
rendelkezik. Ezek a könyvtárak biztos
megrendelôi az agrár szakkönyveknek,
háromszor 180 kötetnyi mini szakkönyv-
tárat hoznak létre az állattenyésztés, a
növénytermesztés, kertészet, szôlészet,
borászat, vadászat és erdészet témaköré-
ben. A program ebben az évben lejár,
küzdenünk kell a folytatásért. Szüksé-
günk van az agrártárca támogatására. En-
nek jegyében tartjuk az idei mezôgazda-
sági könyvhónapot: fel akarom hívni a
tárca figyelmét az agrárkönyvkiadás
problémáira. Szerencsére az agrárium-
ban meg tudom szólítani az embereket,
eljönnek, ha hívom ôket! A vajdahunyad-
vár-beli megnyitóra meghívtam Ángyán
Józsefet a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkárát, aki egyébként egyetemi ta-
nár. Neki igazán nem kell magyaráznom,
mirôl van szó. Mosonmagyaróváron lesz
egy szakmai találkozó, az agrár felsôokta-

tás jeles képviselôivel és nívódíjak átadá-
sára kerül sor, amelyekkel a legjobb felsô-
oktatási tankönyveket jutalmazzuk. Vé-
gül Bonyhádon, egy hagyományos mezô-
gazdasági városban lesz szakmai találko-
zó. Bonyhád híres a magyar tarka marhá-
járól és szôlészetérôl. Mindenhol segély-
kiáltást szeretnék hallatni, mert baj van!
– Nem csak a gazdasági válságot okolja
a szakkönyvkiadás haldoklásáért.
– A szakkönyvkiadás ma olyan mélypon-
ton van, mint az 1990-es évek elején. Mi-
után 2007-ben megvonták a tudományos-
és szakkönyvek támogatását, padlóra ke-
rült a magyarországi – szerintem színvo-
nalas – tudományos könyvkiadás. Annak
idején a volt szocialista országok csodájá-
ra jártak a Mûszaki Egyetemen évente
megrendezett felsôoktatási tankönyv- és
szakkönyvvásárnak. Nem is kellett hozzá
olyan nagy pénz. Reméljük, az új kormány
lépéseket tesz az ügyben. Az osztott, bo-
lognai képzés szintén nem kedvezett a
felsôoktatási szakkönyvek kiadásának.  A
papíralapú tankönyvkiadás lassan kimegy
a divatból, felváltja az internet és az e-
book. Alig jelenik meg új szakkönyv. Min-
denki abból él (az utánnyomásokból),
amit az elmúlt években kiadott. Azaz a
szakkönyvkiadás elavul. Az új könyveket
muszáj támogatni.
– Papíralapú könyvkiadás, vagy e-book?
Melyiké a jövô?
– Az elmúlt évek oktatáspolitikája abban
hibázott, hogy csak az elektronikus fel-
sôoktatási tankönyvek megjelenését tá-

mogatta és egy vonással megszüntette a
papíralapú könyvek támogatását. Nem
azt mondom, hogy nincs erre szükség,
de az arányokat nem felülrôl kell meg-
határozni. Azt majd az élet hozza. Hadd
döntse el a kiadó, hogyan akarja megje-
lentetni a szakirodalmat. Ugyanakkor
meg kell barátkozni a gondolattal, hogy
a szaktudományok területén a papír ala-
pú könyvkiadás ma már sok mindent
nem tud: egy anatómiai szervet, vagy
egy dísznövényt csak egy nézetbôl ké-
pes ábrázolni például.
– A kutatók szinte többet publikálnak fo-
lyóiratokban,  mint könyvekben.
– Abból is az idegen nyelvûekben, ami a
magyar szaknyelv elsatnyulásához, a ré-
gi szaknyelv elfelejtéséhez vezet. Ki
tudja ma már, hányféle megnevezése
van az állatok ivarjának, vagy például a
lovak színének
– Európa más részein jobb helyzetben
van a mezôgazdasági szakkönyvkiadás?
– Más helyzetben. Ausztriában például
fejlett a szövetkezeti mezôgazdasági tár-
sulás. A szövetkezeti rendszerben a szö-
vetkezet gondoskodik a szakmai tudásról,
felveszi a képzett agrármérnököt, aki ta-
nácsot ad a különbözô tevékenységek-
ben. Komoly, képzett agrárértelmiségi
osztály van. Ez nálunk is így volt, de a
szövetkezetek felszámolásával szétesett a
rendszer. Ma nem akarnak szövetkezni az
emberek. A családi gazdaságokban pedig
nincs elegendô tudás és felkészültség. A
mostani kormány nagyobb hangsúlyt kí-
ván helyezni a családi gazdaságokra.
Márpedig ez megkívánja a képzettséget,
amit támogatni kell. A bejegyzett 250
ezer gazdálkodót képezni kell, nincs me-
se. Nem mindegy, milyen növényvédô
szert veszek, milyen állatfajtát tenyész-
tek, kivel kötök szerzôdést. A mezôgaz-
daságban keveset lehet hibázni, mert
vérre megy. Vannak kitûnôen képzett,
nyugati színvonalon gazdálkodó szakem-
berek, de kevesen. Persze a sikerekrôl
nem, vagy csak ritkán szól a sajtó, annál
inkább a hibákról. Az agráriumról szóló
tudósítások legtöbbször tudatlan és tájé-
kozatlan embereknek tüntetik fel a mezô-
gazdászokat. Nem csoda, hogy az agrár-
fôiskolákra alig jelentkeznek, és még ke-
vesebben végzik el.

Szénási Zsófia
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