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KÖNYVHÉT, 2011. MÁRCIUS
Mostanában nem nagyon lehet jó híreket hallani a
könyvszakma szereplôitôl, február második felében
még csak azt érzékelhetjük, hogy egyelôre kevés könyv
jelenik meg, a kiadók késôbbre idôzítik újdonságaikat;
a várva várt Márai-program pályázati kiírása sem jelent
meg lapzártánkig, pedig január 25-ei sajtótájékoztatójukon az illetékesek azt jelentették, hogy várhatóan január végére elkészülnek a kiírások, az újabb hír pedig az,
hogy a bejelentett pénzügyi zárolások a program idei
keretösszegét is érintik, azaz kisebb lesz valamennyivel
a tervezettnél. Az enyhe depresszió hangulatában leledzik most éppen a könyvszakma.
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
A könyvszakmára vonatkozóan a kérdést az elôbbiek alapján könnyen meg lehetne válaszolni, csak a negatívot kellene pozitívra fordítani, de ama „költôi kérdést” nem emiatt írtam
le: a neves pszichológus, Bagdy Emôke kötete viseli ezt címként.
Azok az olvasóink, akik a sikerlistákat is böngészik lapunkban, hosszabb ideje tapasztalhatják, hogy a lélektani tárgyú, pszichológiai ismeretterjesztô kötetek elôkelô helyezésekkel
szerepelnek a toplisták ismeretterjesztô könyvei között. Nyilván nem érdemtelenül, hiszen
kiváló szerzôk kiváló mûveirôl van szó, bennünket mégis foglalkoztatott a kérdés, mi lehet
a magyarázata annak, hogy – ismét a sikerlistákra utalva – a szakács- és diétás-fogyós könyvek egy-két évvel ezelôtti vezetô helyét mostanában a pszichológiai tárgyú irodalom vette
át. Csupán jellemzô trendként állapítom meg ezt, aminek így nem mond ellent az sem, ha
egy-egy sikerszerzô mûve szerepel a sikerlistán a gasztronómia kategóriájából.
A Könyvhét márciusi számában pszichológiai megalapozottságú köteteket mutatunk be olvasóinknak, szokásos rovataink és témáink mellett.
Alighanem kevesen vannak, akik azt mondják, ôk nem kíváncsiak arra, hogyan lehetnének
boldogabbak, nem meglepô tehát Bagdy Emôke könyvének sikere. A szerzôvel készített interjúból megtudhatjuk azt is, hogy a boldogság érzését milyen pszichológiai-tudományos
alapozottsággal járja körül – és válaszokat is kapunk.
Dr. Buda Béla pszichiátert közvetlenül arról kérdezKönyvhét-törzsasztal
tük meg, hogy vajon az említett trendnek, a nagyköa Hadik Kávéházban
zönségnek a pszichológia iránt tanúsított fokozottabb
(Budapest
XI.,Bartók Béla út 36.)
érdeklôdésének vajon mi lehet a magyarázata, és az erNyílt szerkesztôségi fogadóóra
re a kérdésre adott válasz mellett azt is megtudjuk, mi2011. március 10. 17 óra
lyen kötetre számíthatunk hamarosan az ô „tollából”.
Bácskai Júlia korábbi kötetének néhány új írással
gyarapított újrakiadása alkalmából a boldogságérzetünkben is meghatározó párkapcsolati témáról beszél, érintve sok egyéb tényezôt is, melyek mind szerepet játszanak közérzetünk alakulásában.
Ismertetünk két olyan kötetet, amely – sajátos közelítésben – ugyancsak kötôdik a pszichéhez: a Gyógyító mesék a szülôk számára ad útmutatást, hogyan használják fel a mesét, a
mesélést gyermekük nevelése során, a Tavaszi történet pedig olyan regény, amely szorosan
a neves családterapeuta, Gary Chapman elméleti munkásságára alapoz.
Noha nem a lélektani tematikánkba illeszkedik a Turcsány Péterrel készített interjú, a „lélek” még az ô, költészetét összegzô verseskötetének címében is megjelenik, ily módon: Arc
és lélekzet, és hogy ennek mi a magyarázata, azt is megtudhatjuk az interjút elolvasva.
Ajánljuk magunkat, olvassák a Könyvhetet.
(A Szerk.)
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Népszerû brit gyermekkönyvíró eddig ismeretlen mûvére bukkantak – Felkérték a Kossuthés Széchenyi-díj Bizottság új tagjait – A Wolters Kluwer kiadóvállalat profitja tavaly nôtt –
Szerbia a lipcsei könyvvásár idei díszvendége – Elhunyt Olasz Sándor
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A FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK LISTÁJA
2011. január 21. – február 17.
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CÍMLAP

„Az igehirdetés nem stílusom”
Bácskai Júlia a párkapcsolatokról
Játékos komolyság – leginkább ez jellemzi a könyveit. Könnyednek és humorosnak
tûnik, miközben véresen komoly dolgokkal foglalkozik. Fôleg párkapcsolatokkal. Tanít
a MÚOSZ Akadémián médiapszichológiát, könyveket ír, Pszichoszínházat csinál és
párterápiával is foglalkozik.

– 1999-ben jelent meg elôször Együttélôsdi címû könyved,
amelyet most a Saxum újra kiadott.
– Alapvetôen a párkapcsolatról szól a könyv, nagy siker volt egykor, és most szerepel benne néhány új írás is. Ilyen az egyedülálló anya, aki egyedül neveli a gyerekét, vagy az apákról szóló fejezet. Annak idején az eredeti kéziratot négy különbözô korú és
státuszú férfi kommentálta.
– Szinte minden könyvedben jelen van a párkapcsolat, csak a
Saxumnál ez már negyedik könyved a témában.
– Elsôként az Akit a kalapból kihúztál címû kötetem jelent meg
náluk, nemsokára kiadják a Mamahotel címû könyvecskémet, aztán több többszerzôs könyv (Mások férjével, Ex. Exek. Miért vannak itt, ha már nincsenek?) is napvilágot látott, amelyeknek a Pszichoszínház révén én voltam az ötletadója. A mamahotel kifejezést 2000-ben használtam elôször a Népszabadság oldalain, arra
a tendenciára gondolva, hogy a felnövô generációk egyre jobban
kötôdnek a szüleikhez és nem hajlandók önállósulni és elköltözni
otthonról. Úgy fogalmaztam, hogy megnyúlt a köldökzsinórjuk.
Ezek a fiatalok végtelenített kamaszkorban élnek, éretlenek, emi-
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att borulnak a házasságok, és nem hajlandók elkötelezôdni. Ajánlottam nekik továbbá a médiapszichológiát mint témát, errôl is
születik egy kötet, sok mondanivalóm van róla. A médiának ma
óriási hatása van, nagyobb mint az iskolának és a szülôknek
együttvéve. És visszaél a hatalmával. Részt vettem a Mesterkurzusban is, ennek kapcsán jelent meg a Szeretôk címû könyvem.
– Az általad létrehozott Pszichoszínház 11 éve mûködik nagy sikerrel, teltházas elôadásokkal. Hogyan épül fel a színház?
– Két színészt és egy zenészt kérek fel egy-egy elôadásra, valamint én is jelen vagyok mint moderátor és pszichológus-szakértô. Témát választok, majd megírom belôle a kb. nyolc jelenetes
elôadás vázlatát. A szituációkat a színészek improvizatív módon
jelenítik meg. A nézôkkel is beszélgetek, ha akarják. A nézô magára ismerhet, vagy örülhet annak, hogy nem ismer magára, de a
szomszédasszonyra igen. Mindenféle generációjú és státuszú
ember jár hozzánk. Az Eötvös10-ben mûködünk, semmiféle támogatást nem kapunk, így reklámozni nem igazán tudom magam. Vannak hasonló, improvizációra épülô színházak, amelyek
amerikai mintákból merítenek, az enyém azonban originális.
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– A Pszichoszínházban felbukkanó témák írásban is sorra megjelennek. Nekem úgy tûnik, hogy inkább élethelyzetek bemutatásairól van szó és nem a megoldások összefoglalásáról.
– A színházba mindig aktuális témákat válogatok, amelyek „itt és
most” érdeklik az embereket, amelyekkel még nem tudják, hogyan birkózzanak meg. Persze vannak örökzöld témák, mint a féltékenység, a szorongás, a birtokló szeretet. Aztán vannak témák,
amelyekrôl kötelességemnek érzem megszólalni, mint a homoszexualitás, vagy a drogosok. Most megint élesedik a helyzet, pedig ideje lenne már a tudatlanságból magunkban hordozott elôítéletekbôl kivetkôzni. Nem kell nekem útmutató csillagnak lennem és az elôadásokból mindenki annyit visz haza magával,
amennyi megérinti. Csodás dolog, amikor az elôadás után halljuk,
hogy vitatkoznak az emberek a látottakról. Sokan visszajeleznek
e-mailben is. Sok energiát vesz el a színház, de sokat ad is.
– Számos pszichológus ír népszerûsítô könyveket különbözô stílusban. Sokan írnak olvasmányosan. A te írásaid, nagyon játékosak, szellemesek, ironikusak, egyszerre könnyen fogyaszthatók és tartalmasak. Rövidek, de lényegre törôek és minden generációt képesek megszólítani. Egyes írásaid pedig novellaként
vagy tárcaként is megállják a helyüket.
– Ezt kapom legtöbbször visszajelzésnek. Lehet a WC-n ülve olvasni éppúgy, mint a buszon utazva. Szeretem, hogy kis alakúak
ezek a könyvek, bárhová magunkkal vihetôk. Az amerikai könyvekkel ellentétben én nem „mondom meg a tutit”, nem mondom, hogy „így csináld, vagy úgy csináld”, nem a tanácsadás és
az igehirdetés a stílusom. Ez nagy munkámba került egyébként,
mert régebben én is úgy gondoltam, hogy nekem kell felmutatnom a megoldást. De rájöttem: ha meg is mondod, mit kell tennie a másiknak, úgysem hallja meg, ha nem akarja. Azt teszi csak
meg, ami már rég ott van neki készültségi állapotban, és csak egy
löket kell a megvalósításhoz. Teljesen átalakítani embereket ritkán lehet. Ehhez kisebb csoda kell. A másik arcod. Egy nô beszélgetései a pszichológusával címû regényes könyvem például egy
ilyen fikcionált terápiát örökít meg, sok valós nôbôl összegyúrva.
– Miféle témák izgatnak mostanában?
– Mivel a Pszichoszínház számára havonta ki kell találnom egy új
témát, mindig van valami a tarsolyomban. Márciusra például a témám: „kidobni, lecserélni, megtartani – mérlegen a párkapcsolat.”
Furcsa számomra, hogy egyesek szinte patikamérlegen mérik az
érzelmi dolgokat, kit és miért érdemes megtartani, vagy leváltani.
Divatba jött, hogy elválunk, szétmegyünk, nem próbálkozunk javítani a kapcsolaton. Pedig
van, amikor érdemes várni
és tûrni. Mert mi a veszíteni valód: 20 év, amit beletettél; vagy két év; vagy elég
visszatartó erô-e a gyerek?
– úgy tûnik, nem. A közös
vállalkozás, a ház, a vagyon
gyakran nagyobb összetartó
erô, mint a gyerek. Sokan
élnek életük végéig rossz
kapcsolatban, mert ez egy
csóró ország, ahol nem
könnyû a válás. Tervezek
egy könyvet Kapcsolat –
Bácskai Júlia
Teremtés címmel, ami a
EGYÜTTÉLÔSDI
kommunikáció pszcihológiSaxum Kiadó
ájáról szólna, mert ezzel is
185 oldal, 1480 Ft
nagy bajok vannak.
Szénási Zsófia
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Mesepirula rosszaság ellen
Napjaink egyik alternatív lélekgyógyászati módszere a meseterápia, Boldizsár
Ildikó révén hazánkban mûködik a világ
elsô meseterápiás központja, a módszerhez kapcsolódó „tankönyvet” (Meseterápia) pedig tavaly jelentette meg a
Magvetô Könyvkiadó. A népszerû meseterapeuta hagyományos népmesékkel
próbálja az elveszett lelki egyensúlyt helyreállítani, ugyanakkor léteznek más módszerek is, amelyek
például a mûmese erejét használják fel kisgyermekek viselkedészavarainak kezelésében. Az osztrák
Gerlinde Ortner Gyógyító mesék
címû könyvében évtizedes gyermekpszichológusi munkája során
sikerrel alkalmazott meséket ad
közre, olyan történetek ezek, amelyek nemcsak a gyermek, de a felnôtt számára is segítséget tudnak
nyújtani az útkeresésben.
A Gerlinde Ortner alkotta „terápiás” meséknek közös vonása, hogy
mindegyik a szerzô lélektani koncepcióját követve épül fel – egyszerre
igyekszik szórakoztató és segítô lenni.
A könyv bevezetôjében leírja, hogy a
gyerekek nagyon kedvelik ezeket a rövid meséket, amelyeknek szereplôi és
fordulatai közel állnak a kis paciensek
világához, így könnyen azonosulni tudnak velük. Az azonosulást segíti, hogy
a mesék hôsei problémás karakterek,
problémájuk hasonló, mint a mesét
hallgató gyermeké, és mint a jó meséknek, ezeknek a történeteknek is van
megnyugtató megoldásuk.
De tényleg ennyi gond van a mai gyerekekkel? Biztos, hogy olyan nagy baj,
ha fél a sötétben, nem szívesen simogat
meg kutyát-macskát, retteg a fogorvosi
széktôl vagy húzza az idôt az öltözködésnél? A könyv szerzôje szerint a
problémák oka nem a gyermekek, hanem a szülôk helytelen magatartásában
keresendô. Elôször is roppant mód hiányzik egy szülôk iskolája szerû képzés,
amelyben a leendô apákat és anyákat
felkészítenék a gyermekáldással járó
nehézségekre, a kritikus helyzetek higgadt megoldására. Ha nincs kellô rálátásuk a helyzetre, ha nincsenek megfelelô
mintáik és tanult eszközeik, akkor csak
azt használják, ami személyiségük legmélyén van, úgy nevelnek, ahogy ôket
is nevelték – és ez nem minden esetben
vezet jó végeredményhez.
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A gyermek mindeközben cseperedik,
és ezzel együtt fejlôdik, változik, átalakul. A nyugodtabb idôszakokat több
problémával járó, labilis korszakok követik (a szerzô szerint összesen négy
ilyen válságos szakasz van a gyermek 18
éves koráig), az egyszeri szülô pedig
nem érti,

mi ütött ebbe a gyerekbe, valahogy (legtöbbször helytelenül) reagál a csemete
viselkedésére, de éppen a helytelen reakció következtében az ellenkezô hatást éri el, mint amit szeretne.
A gyermek célja, hogy megfelelô
mennyiségû figyelemhez jusson, ezt
úgy is meg tudja szerezni, ha jól, és úgy
is, ha rosszul viselkedik. Ebbôl a nevelési zsákutcából kínál kiutat Gerlinde
Ortner azzal, hogy könyve bevezetôjében felhívja a szülôk figyelmét az ösztönzés fontosságára: „A könyv célja tehát az, hogy elmagyarázza a szülôknek,
hogyan ösztönözzék helyesen a gyereket, hogyan értsék meg jobban a problémáit, és hogy jó szándékú, de téves módon ne erôsítsék helytelen magatartásformáját.” A buzdítás történhet direkt
formában, de ennél hatékonyabb, ha indirekt módon, például a mûvészet – jelen esetben a mese – erejének segítségül hívásával „hátulról támadunk”. A
minta utáni tanulásnál mindig fontosabb a sikerbôl való tanulás. A dicséret,

elismerés „fontos életelixír”, jó, ha vannak kiváltságok és néha hasznos az
anyagi megerôsítés is – ez utóbbit
azonban nem szabad túlzásba vinni. És
még egy fontos lecke: a gyermek minden kívánatos tevékenységét azonnal
meg kell dicsérni. A szülôktôl ez az újszerû megközelítés komoly gondolkodásbeli átalakulást követel, jó hír azonban, hogy elég három dologra odafigyelni: kellô empátiával, türelemmel és
önkritikával minden helyzet megoldható (legalábbis kezelhetô).
Az elméleti bevezetô után következnek a mesék, amelyek azonos sémára
épülnek, éppen ezért jól, könnyen használhatók. Nem esztétikai mélységükben van ezeknek a történeteknek az
ereje, hiszen egyszerû tanmeséket olvasunk, hétköznapi szereplôkkel és
megoldásokkal. Ám éppen ez a hétköznapiság teszi átélhetôvé a gyermek számára a történetet. A valóság
és a fantázia keveredésébôl születô
mesék hôsei lépésrôl lépésre küzdik
le negatív, romboló tulajdonságukat –
ez megerôsítô, bátorító lehet a mesét
hallgató és hasonló gondokkal küzdô
gyermek számára is. A szülôk pedig
amellett, hogy a tartalomjegyzékbôl
kikereshetik a gyermekük élethelyzetéhez leginkább passzoló esti olvasmányt, minden mese végén tanácsokat is kapnak az aktuális probléma kezeléséhez. A gyógyító mesék azonban
csak akkor mûködnek jól, ha a változást
nem csak a gyermektôl várjuk el.
Érdekes tan(mese)könyv Gerlinde Ortner mûve, sokak bizonyára haszonnal
forgatják majd. Számomra tanulságosabb
volt a bevezetés, mint maguk a mesék. El
tudtam volna képzelni egy színesebb
mesekönyvet sok-sok képpel. Így viszont
a gyerekek helyett a szülôk kapnak mesekönyvet, és ötleteket, amelynek segítségével könnyebben beadhatják a mesepirulát rosszaság ellen.
Pompor Zoltán
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Gerlinde Ortner
GYÓGYÍTÓ MESÉK
Móra Könyvkiadó
1990 Ft
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Felelôsek vagyunk a lelkiállapotunkért
Bagdy Emôke könyve a boldogságról
Hogyan lehetnénk boldogabbak? Egészségtudatossággal – üzeni legújabb könyvében Bagdy Emôke, az ismert pszichológus: „Ha tudod,
mitôl leszel te és a környezeted reménytelibb,
boldogabb, egészségesebb, akkor a te felelôsséged, hogy teszed-e! Rajtad áll!” A könyv a
gyakorlati példákon keresztül összeszedi és bemutatja a boldog ember legfôbb ismérveit,
megismertet a pszichológia új kutatási irányaival, szó esik a nôi és férfilélekrôl és a párkapcsolati játszmákról, számos olyan területrôl,
melyeken döntéseket kell hoznunk, tudatosan
kell formálni életünket.
– Sokan keresik ma (is) a boldogságot, sorra
jelennek meg a komoly pszichológiai és a bulvár könyvek a témában. Mi inspirálta, hogy e
témában publikáljon?
– A válogatásba olyan írásaim kerültek be –
részben a Mesterkurzus anyagából válogatva –
amelyek azonos szellemi üzenettartalmúak. A
közös nevezô a boldogság. Örültem, hogy valami pozitív üzenetet tudok küldeni az olvasóknak. Annyira tele vagyunk szomorú, negatív üzenetekkel, hogy az örömre alig jut kapacitásunk. Tele vagyunk információéhséggel, a
borzalom, a szenzáció érdekel minket, nézzük
csak meg a televíziós csatornák híreit. Az
egészségpszichológia, mint a pszichológia
egyik új iránya, arra tanított meg, hogy amilyen az ember gondolatvilága, amivel feltöltôdik, ami áthatja a tudatát, az parancsol a testnek. A test olyan, mint egy szolga, és ha rossz
üzeneteket közvetítünk, elromlik, letört lesz,
immunszupresszió következik be, nincs örömhormon-termelés. Bizonyítottan léteznek életerô-serkentô technikák, amelyekkel az immunrendszer stimulálódik, endorfin termelôdik, és az örömközpont aktív lesz. Sok évig
dolgoztam a klinikumban, ma is rendelek –
ami az élet árnyoldala. Szeretem az egészségpszichológiát, ami a derû, a reménység és a
napsütéses oldal. Még a traumákat, az élet sebeit is úgy kezeli, hogy poszttraumás növekedésként foglalkozik vele. Ami nem öl meg, az
megerôsít – mondja. Pozitív a szellemisége és
a filozófiája. Az én szakmám: a reménység
szakmája, nem is lehetne másképp mûvelni. A
hozzám kerülô összetört emberben látnom
kell a helyreállt lelki egyensúlyú, egészséges,
egész embert. Az egészségpszichológia nem
mondja, hogy beteg vagy, nem címkéz, csak
sebzettnek mond. Mindenki él meg gödröket,
válságokat, az életünkbe beépülnek normatív
életkrízisek, egyik szakaszból megyünk a másikba. Krízishelyzet áll elô, de kikapaszkodha-
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tunk. Erre ösztönöz a pszichológia: légy úrrá a
nehézségeken, felelôs vagy magadért, vedd segítségül a társas kapcsolataid hálóját, vagy ha
nincs, csinálj magadnak. Vissza kell hoznunk
azt a kultúrát, ahol az emberi kapcsolatoknak
nagy szerepük van. Az egymás segítô, szolidáris
és humánus társas világ megerôsítésével felvértezettebbek leszünk a krízisekkel szemben.
– A boldogságra való hajlamot a kutatások
szerint 45–50%-ban a genetika határozza
meg – ez meglepôen nagy arány.
– A genetika egy potenciál, azaz könnyebben
tud az ember az élet derûs oldalán lenni, ha
megkapta ezt az 50%-os muníciót. De ahogy Falus András genetikus is hirdeti: a gének lehetôségek. Végtelen lehetôséggel születünk, de csak
ha jön a kulcsinger, akkor kel életre az adott gén.
Kinyílik és létrejön az életre szóló tanulás, az
inprinting. Ha van pl. egy szkizofréniára hajlamosító génem, akkor lép mûködésbe, ha speciális környezeti inger ér. Vannak szenzitív idôszakok, nem mindegy, mikor ér az a behatás.
Lehetséges, hogy sohasem ér el olyan inger, ami
berobbantaná a negatív gént, vagy az óvó, védô
környezet felülírja a rossz gént. Azaz: a gén nem
mindenható! Úgy tûnik, nem érdemes a rossz
géneken szorongni, mert legyôzhetôk.
– Korábban úgy tudtuk: a genetika mindenható. Most kiderül, hogy önismereti tréningekkel
és különbözô technikákkal sok mindenen túljuthatunk.
– Úgy érzem, az öröklés–környezet vita elavult. Tudjuk, hogy már intrauterin folyamatokban is léteznek különbségek. Nézzük a
ikertestvéreket. Az elsô pillanattól kezdve
magzati versengés van. Az egyik erôsebb, több
táplálékhoz jut, vagyis a születésre nagyobb
lesz. Ha meghatározott, szenzitív idôszakban
behatás éri a gyereket, eldôl, hogy extrovertált,
vagy introvertált lesz-e. A simogatott babáknak például másképp alakul a finommozgásokat szervezô kisagyi rendszerük. Aki az érintést, ringatást nem kapja meg, annál ezek a
mozgások elsorvadnak.
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Bagdy Emôke
HOGYAN LEHETNÉNK
BOLDOGABBAK?
Kulcslyuk Kiadó
256 oldal, 3150 Ft

– Manapság általános igény és érdeklôdés
van a pszichológiai könyvek iránt és kiváló
szakértôk vannak a témában.
– Most írok egy tanulmányt a magyar klinikai
pszichológiáról. Az egészségügy gyakorlatilag
kiirtja a klinikai pszichológiát, alig vannak pszichológusok a klinikákon, pedig nagy szükség
lenne rájuk. Nincs idô a pszichológiára, nem
termelünk elég pontot a teljesítményfinanszírozásban. A laikus közönség, az outsiderek viszont nyitottak. Nem jó, hogy elintézetlenül
tesszük be lelki dolgainkat, veszteségeinket és
fájdalmainkat a lelki temetôbe, ami csak szaporodik. Ez egyenes út a pszichoszomatikus betegségekhez.
– Tíz pontban megírja, hogyan legyünk boldogok. Nem más ez, mint önismereti gyakorlat.
– Abszolút. Az embereket arra szeretném csábítani, hogy érdemes önismereti munkát folytatni. Mert nem ugyanaz: hogyan látom én
magam, hogyan vélem, hogy mások látnak
engem, és mit jeleznek ténylegesen rólam
mások. Mindezekbôl meg lehet tudni, mire,
milyen élethelyzetekre leszek érzékeny, mire
leszek közömbös. Az önismeretben az az izgalmas, hogyan váltam ilyenné? Mi ennek a
története? A pszichológia kérdése nem a miért, hanem a hogyan. Mi nem hibáztatunk,
nem okolunk senkit, hanem azt vizsgáljuk, kinek, mekkora része volt egy adott probléma
kialakulásában. Ha megértjük az emberi viselkedés rúgóit, akkor tudjuk megérteni és elfogadni a másikat. Hiú remény azt kérni a másiktól: változz meg, mert nem lehet veled így
élni! Nem fog megváltozni. De ha mi magunk
is megpróbálunk megváltozni, talán ô is elmozdul. nekem kell elôször adni. Ez törvény.
A pszichológia annyi mindenre megtanít. Áldott, jó szakmám és hivatásom van, nekem is
sokat segített az életutamon.
Szénási Zsófia
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LapNap
2011. április 6.
MEGHÍVÓ
A XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon - a korábbi évek gyakorlatától eltérõen,
amikor egy-egy ország volt a díszvendég - az Európai Unió lesz a díszvendég. A tagállamok irodalma, kultúrája mutatkozik be Budapesten. Ez adta az ötletet, hogy a Könyvhét LapNap témája ennek a fordítottja legyen: mi a magyar irodalom helyzete az EU-ban és a nagyvilágban. Sokat
hallani a magyar szerzõk külföldi népszerûségérõl, most bõvebben és részletesebben beszélgetünk majd mûfordításról, a magyar irodalom idegen nyelven történõ népszerûsítésérõl, a
külföldi piac fogadókészségérõl, a mûfordítás és könyvkiadás támogatásáról, a magyar irodalom
helyzetérõl az Európai Unióban.

A MAGYAR IRODALOM AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Beszélgetnek:
– kiadóvezetõ, aki szervezi szerzõi mûveinek külföldi megjelenését,
– az MKA Fordítástámogatási Iroda képviselõje, aki a kiadásösztönzõ gyakorlatról beszél,
– a Kultúrpont Iroda képviselõje, aki elmondja, hogyan támogatja
az EU a magyar mûvek kiadását,
– egy – idegen nyelven a magyar irodalom népszerûsítését szolgáló – honlap mûfordító
fõszerkesztõje, aki a külföldi olvasók érdeklõdésérõl beszél

Moderátor:
KÔRÖSSI P. JÓZSEF
Könyvhét LapNap
2011. április 6. szerda, 17 óra
Petôfi Irodalmi Múzeum Lotz-terme
(Budapest V., Károlyi Mihály utca 16.)
A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány
és a Könyvhét szerkesztôsége
szeretettel hívja és várja a Könyvhét minden olvasóját a
Könyvhét LapNap rendezvényre
és a Könyvhét áprilisi számának bemutatójára
A MASZRE és a Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány támogatásával

INTERJÚ

A lélektani érdeklôdésrôl
Beszélgetés

Buda Bélával

Dr. Buda Béla pszichiáter-szakíró neve a
szakmai körökön túl ismert a mûvelt nagyközönség elôtt is, a nemzetközi sikereket
elért pszichiáter professzor számos területen alkotott maradandót: a pszichoterápiától és a devianciakutatástól kezdve a szexológiáig és a kommunikációelméletig.
Ezúttal ôt is a lélektani/önismereti kiadványok növekvô népszerûségérôl kérdeztük.
– Az utóbbi években – eddig soha nem
látott mértékben – megnôtt az érdeklôdés a különbözô pszichológiai, önismereti kiadványok, elôadások iránt. Ön szerint
mivel magyarázható ez a jelenség?
– Az emberekben mindig élt érdeklôdés
önmaguk és a másik ember iránt. Ilyen
könyvek régóta divatosak, különösen az
értelmiség körében. Pl. Carnegie könyvei
a harmincas években valódi bestsellerek
voltak (ma is veszik, olvassák ôket). De
még korábban Freud munkái sokkal szélesebb körben hatottak, mint a szakemberek világa, ugyanígy történt Junggal is. A
szocializmus ideje alatt a pszichológia sokáig tiltott tudomány volt, majd késôbb
ideológiailag bizonytalan tématerület.
Nem adták ki a nyugati lélektani ismeretterjesztô irodalmat. Az érdeklôdés a szakkönyvek felé talált utat. Sok kiadó és szakíró ezért engedett is a tudományosságból,
vagy egyenesen a közérthetôséget tartotta szem elôtt. A hatvanas évek közepétôl
pl. Hárdi István Lelki élet – lelki bajok címû könyve tucatnyi kiadást ért el.
A rendszerváltozás után a szabad
könyvkiadás kezdte kiszolgálni a pszichológia iránti érdeklôdést. Egyrészt a népszerû szerzôk addig ismeretlen munkáinak kiadásával, másrészt a nyugati ismeretterjesztô irodalommal. Hazai szerzôk
is felléptek könyveikkel. Sok gyenge pszichológiai szöveg is napvilágot látott. Az
érdeklôdés azonban növekszik, és nem
nehéz megjósolni, hogy a közérthetô
pszichológiai könyvek még keresettebbek
lesznek a jövôben.
– Lehet-e azt mondani, hogy ez a pszichológiai érdeklôdés egyfajta – társadalmi méretû – válságjelenség kísérô tüneteként jelentkezik?
– Ebben nem a társadalmi válság – értékválság, identitásválság, szerepbizonytalanság, stb. – megnyilvánulását látom. Persze,
sok ember problémáira is keres választ,
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ahogy a könyvkiadásban önálló ágazat lett
a „do it yourself” könyvek elterjesztése,
mindenféle gép vagy tevékenység ezek révén megismerhetô, ugyanúgy a szorongók, félelmekkel küzdôk, lelki betegek szívesen merítenének segítséget könyvbôl is.
De fôleg az érdeklôdés és a lélektan megértésének vágya hajtja az embereket. Kialakult egyfajta lélektani kultúra. A pszichológia gyakran elôször írókra, költôkre,
filmesekre hatott, és mûveiken át keltett
tömegérdeklôdést. Pl. a pszichoanalízis az
amerikai regényen és filmeken át hatott
így. Majd lélektani ismeretek bekerültek
iskolai tananyagokba is, és sokféle pszichológiai gyakorlat is elterjedt. Fejlesztô
(ú. n. tréning) módszerek, lélektani tanácsadás, pszichológiai technikák a viselkedés megváltoztatására, korrekciójára
stb. Elterjedt a mediáció, a „coaching” (a
lelki „edzés”) és még számtalan technika.
A pszichológia behatolását a mindennapi
életbe pszichokultúrának is szokták nevezni. Gondoljuk csak el, hány filmben jelenik meg pl. a csoportpszichoterápia, a
viselkedésterápia, a hipnózis! Ezek azután
sok ember számára érdekessé válnak.
– Biztosan tudom, hogy az emberek nem
„pszichologizálják” el a társadalom és a
kultúra változásaiból és ellentmondásaiból eredô gondjaikat. Ezeket a média és
a mûvészetek is megfelelôen kezelik.
– Az kétségtelenül igaz, és ez helyes megvilágításba kerül, hogy az önismeret, az
emberi kapcsolatok ismerete, az önkifejezés és a kommunikáció képességeinek
növelése segíti az embert a társadalmi tájékozódásban és problémamegoldásban.
Ha ennek felismerése lélektani érdeklôdésben tükrözôdik, ez helyes törekvés.
– Ön is számos olyan mûvet írt, mely a
szakma mellett a tágabb nagyközönséget is megszólította.
– Magam a szexualitásról írott könyveim
esetében tapasztaltam, hogy szakkönyvnek szántam ôket, de a mûvelt nagyközönség olvasta ôket leginkább. Az empátiáról szóló könyvem szakkönyv akart volna lenni, de nagyon sok ember önismeret
vagy pszichológiai tudás szerzésének céljából olvasta.
– Ön – ahogy magát jellemezte – „Muszáj-Herkulesként” újabb és újabb területeket keresett, és szerteágazó munkássága során jelentôset alkotott számos

területen, a pszichoterápiától és az addiktológiától kezdve a szociálpszichológiáig. Jelenleg melyik terület áll érdeklôdése középpontjában?
– Magam mindig szakírónak tekintettem
magam, népszerûsítô céllal alig írtam valamit. Kb. 80 könyvem közül a többség ismeretlen a nagyközönség számára. Pl. a
magatartástudományi kézikönyv, a pszichoterápiáról kiadott több kötet, a mentálhigiéné, az alkohol- és a drogmegelôzés, az egészségpromóció, stb. kötetei. A
„muszáj Herkulesség” egy korábbi nyilatkozatomban arra utalt, hogy mindig több
témával kellett foglalkoznom, és mindig
újakba kezdenem, mielôtt a régieket már
befejeztem, vagy szívesen abbahagytam
volna. Könyveim többsége így is közérthetôbb, mint a tudományos átlag, de csak
szûk körben hat.
– Várható, hogy a közeljövôben új kötettel jelentkezik?
– Visszatérve kiinduló témánkhoz, a lélektani ismeretterjesztéshez, magam nem
tervezek most ilyen munkákat. Meg fog
talán jelenni a közeljövôben egy nagyobb
könyvem, Az elme gyógyítása címmel.
Kritikus pillantások egy különös orvosi
szakterületre. Ez szakmakritika, önkritika.
A szakmának írom, de biztos, hogy ha figyelmet kelt, elsôsorban a mûvelt átlagemberek vagy az értelmiség révén fog ez
történni. Nagyon sok tanulmányt írok,
amely publicisztikai jellegû. Ezekbôl elképzelhetô késôbb kötetek kiadása. Bár a
„világöregség” része vagyok, aktívan dolgozom. Megértem az öreg Lukács Györgyöt, aki 80 éves korában azt nyilatkozta,
hogy neki még 10 évre van feladata, munkaterve. Én nem programozom be magam, de messze tekintek elôre.
Maczkay Zsaklin
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Születésnapi
versek
Beszélgetés

Turcsány Péterrel
„Csak szemtôl szemben örülhetek
azoknak, akiket szeretek.” Mottóul
idézi e szavakat Aranyszájú Szent
Jánostól Turcsány Péter, aki Arc
és lélekzet címmel jelenteti meg
friss verseskötetét, éppen március
elejére, önnön hatvanadik születésnapjára. Úgy tûnik, kötôdik az évfordulókhoz, az elôzô kötete 2007ben jelent meg. A címe: 56 után –
Isten- és tücsök-hangra, amellyel
nem csak a forradalomra, de életkorára is utalt. Munkamódszerébe
vezet be a kezdô mondatokkal:
– Rájöttem egy titokra, amelyet már gyerekkoromban is
tudtam, maga Földessy Gyula
tanította meg Ady Endrével
kapcsolatban: a költôk egy-egy
kötetük megjelenésével általában lezártak egy témát, amely
soha többet nem tért vissza a
verseikben. Nekem 1998-ban
megjelent a Megmentett tisztásaink, 2003-ban az Emelkedj,
Atlantisz!, aztán az említett 56
után, s ez a mostani. Évek óta
éreztem, hogy megalapoztam
a kötetet, tavaly szeptemberre
már majdnem elértem a végére, megvolt a két záró vers a
zenérôl és a barátságról, de akkor beleszólt a biográfia, s
még legalább harminc verset
megírtam februárig. Egy 7-ei
datálású a végsô.
– Egyéb érdekessége is van a
kötet szerkezetének: nemcsak új versek vannak benne,
hanem nagyon koraiak, az
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1960-70-es évekbôl valók is,
valamint kötetekbôl kimaradt
töredékek. Hogyan illeszkednek ezek ide, a frissek közé, s
miért pont most jutott eszébe
közzétenni ôket?
– Cikluscímnek azt adtam, a
költôi pályakezdés eme elsô
kirakós darabkáinak, hogy Országos a bánat. És mindenekelôtt „a mai fiataloknak és az

a lányom adott át nekem a
múlt év nyarán. Többségüket
dacból és korszellembôl nem
is terveztem megjelentetni. Fiatalkoromban hirtelen sok versem látott napvilágot az Ifjúsági Magazinban, a Kortársban,
de soha nem az kellett, amit én
szerettem. Akkor már komoly,
súlyos, gondolati verseket írtam. Zavart, hogy ezeket nem

„Az egzisztencializmus értelmezését szerintem
nagyon összekuszálták a 20. században.
Úgy vélem, lesz errôl még mondanivalónk,
különösen most, hogy az ember magára ismer
ebben az elszámítógépesedett világban.”
élet széles országútjára lépôknek ajánlom” ôket. Ezek az elsô feleségemhez írt leveleimben maradtak fenn, amelyeket

igénylik, idôvel ezért már nem
is küldözgettem a költeményeimet. Voltak költô barátaim,
Nagy László, Ratkó József,

Bella István, Kormos István,
tiszteltem ôket, s általuk az underground és a népiesek egyaránt testvérükké fogadtak. Ez
nekem elég volt. Írtam ugyan,
de annyit sem tettem, hogy
kötetbe szerkesszem a verseket. A tizenhat és huszonegy
éves korom között írott költeményeimnek a kilencven százaléka elkallódott.
– Milyen volt szembesülni a
korai versekkel?
– Csodálatos, mert arra gondoltam, hogy ez kicsit olyasmi, mint Rimbaud Egy évad a
pokolban-ja. Nekem egy évad
a katonaságnál. S látszik,
ahogy az ember építgette magát, érzett, kicsit önmagát is
vizsgálva, amint Rimbaud is
tette. Egy-egy versben felismertem a három éve építgetett mostani versciklusomnak
a motívumait, a lélek feltûnését, ezt a kis önvonszoló
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áramlatot, hogy ugyan nem
bántott senki, ugyan nem
csaltak meg, de mégis egy kicsit átkozódó verset írok. Úgy
érzem, az ember köröket ír le,
vagy egy gömbnek a kívül-belüljét vizsgálja az életében.
– A címben fontos az átlényegített lélekzet szó, amelybe
így belekerült a „lélek”.
– Nem készítettem statisztikát, de a lélek szó bizonyára a
legtöbbször szereplôk között
van a kötetben. Az elôzô kötetem pascali gondolatokat vet
fel, a makro- és mikrokozmoszt vetíti elô, a mostani viszont rejtettebb utalást tartalmaz, az esse és az egzisztencia, a lét és a létezés közötti
különbséget vizsgálja, kezdettôl ez izgatott engem. Az,
hogy az ember drámai lény.
Szerettem volna megidézni
azokat a gondolatokat is, amelyek a görögöket vezették,
vagy Rilkét.
– Nem egészen mindegy, hogy
a görögökig megy vissza,
avagy Rilkéig….
– Szerintem azonosak. A görög szobrokra rímelnek Rilke
tanítómestere, Rodin alkotásai
is. Mert itt is, ott is jelen van
az eszménykeresés és az esendôség. És errôl szól az én kötetem is. Amint a nyitó vers, Hüperion feltámadása jelzi: „Van
egy költészet, van, amely a világ felé fordított arc, a személyiség / (az individuum) költészete, és van egy másik, ami
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Turcsány Péter
ARC ÉS LÉLEKZET
Kráter Mûhely Kiadó
140 oldal, 1951 Ft
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az élet felôl nézve nincs, ami
valóvá soha / nem vált, a lélek
felé fordított arc, a világ felé
fordított arc másik fele, másik
oldala: a meg / nem valósulás
örök éneke. / Ami itt szól, az
kizárólag a lélek és a lét dicsérete…” De a halálközelség is
benne van ebben a szerintem
mégis vidám és erôs kötetben.
Fontosak a versek születését
jelzô dátumok is. Nem véletlen, hogy még a fordítás végére is odabiggyesztettem az évszámot, magyarázatként, hogy
miért nyúlok egy idôszámítás
után alig száz évvel született
költeményhez. Mert az még
ôrzi a görög filozófiát, de már
jelen van a krisztiánus üzenet,
s felfedezhetôk benne az én
mai, szentlélekkel, lelkiséggel
való vívódásaim, drámáim is.
Az egzisztencializmus értelmezését szerintem nagyon
összekuszálták a 20. században. Úgy vélem, lesz errôl
még mondanivalónk, különösen most, hogy az ember magára ismer ebben az elszámítógépesedett világban. Lehet,
hogy egy új romantika következik, s ennek az én költészetem az elôfutára.
– Egymás után idéz saját verseibôl. Sokat tud kívülrôl közülük?
– Most már nehezebben
jegyzem meg ôket, de korábban, amikor félni kellett a
mûvek elkobzásától, akkor
fejbôl fújtam ôket. Volt, hogy
a rendôrségi fogdában írtam
le a lefoglalt sorokat újra.
Ezért akad olyan költeményem, amelynek két-négy
változata is létezik.
– Hogyan fogja a születésnapját ünnepelni?
– Pár nappal korábban lesz a
könyvbemutató, aznap, március 7-én pedig a barátaimmal, többek között a pályakezdésemet jól ismerô Szörényi Lászlóval, Ferenczi Lászlóval, Kabdebó Lóránttal és
késôbbi költô barátaimmal,
Tóth Évával, Bágyoni Szabó
Istvánnal a metafizikai költészet jövôjérôl beszélgetünk
az Írószövetségben.
(mátraházi)
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A didergô királytól a hômozgásig
Olvasmányok a
legkisebbeknek
Móra Ferencnek legalább két
tucatnyi verse mintegy száz
éve kincse, népszerû, nélkülözhetetlen része a magyar
gyermekirodalomnak. A didergô király c. kötet most
Kass János több mint tizenkét jellegzetes, színes, nem
egy egész oldalas rajzával illusztrálva ismét a 3–5 évesek
kezébe kerül. A megható címadó verses
mesén kívül két vidám, játékos mû is
megtalálható a kötetben: a Kecskebál és a
Csalimese.
Klasszikus szerzô, klasszikus grafikus
mûvei szerepelnek A kiskondás c. kötetben is, amely ugyanennek a korosztálynak
jelentheti az elsô könyv- illetve esztétikai
élményt. A tündérmese, amelyben a szegény asszony haszontalan („teddlenerontsd”) fia elindul szerencsét próbálni
Illyés Gyula feldolgozásában látott napvilágot. A fiú segítôtársai, két fehér galamb,
egy sánta róka, egy kis hal révén – jótett
helyébe jót várj! –, kiállja a királylány által
feladott, teljesíthetetlennek tûnô próbát.
S ezzel persze elnyeri a kezét. A kiskondásból persze finom ember lett, a királylányból pedig dolgos, szép asszony...
Reich Károly rajzai színben-formában
nagy átérzéssel követik a mese világát.

Idôutazás és köznapi
mese
Mary Pope Osborne Csodakunyhó címû
sorozatában a nyolcéves Jack és hétéves
húga, Annie újabb és újabb fantasztikus
kalandjairól olvashatnak a 6–8 évesek. A
varázskunyhó telis-tele van mindenféle
könyvvel. „Csak rá kell mutatniuk egy
képre valamelyik könyvbôl, és azt kívánni, bárcsak ott lennének.”
A testvérpár már járt e
különös módszer segítségével a dinoszauruszok
korában, az ôsi Angliában, és Egyiptomban,
meg egy kalózhajón. Legújabb idôutazásuk során
most a néhány száz évvel
ezelôtti Japánba kerülnek
vissza. Itt megismerkednek nindzsákkal, akik
képzett harcosok voltak a
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mesék, hogy színes képeken megörökített
egy-egy jelenetet belôlük. A Meséim
egyébként hat kötetbôl álló sorozat, tehát
a kalandok folytatódnak.

Nézz körül, játssz
és nyomozz!

14. és a 17. század között. A nindzsa mester parancsait követték, aki bölcs ember
volt, ismerte a természet titkait. Tôle kapják e három fontos tanácsot: 1. Használd a természetet!, 2. Legyél te magad a természet!, 3. Kövesd a természetet! Mostani kalandjukat az teszi
izgalmassá, hogy a nindzsáknak halálos ellenségeik voltak a félelmetes
szamurájok!
Bár az álnév mögött rejtôzô szerzô – Pusztai Róka – legtöbbször úgy kezdi Meséim c. kötetének
fejezeteit, ahogy a népmesék kezdôdnek
(Egyszer volt, hol nem volt…), ezek mai
történetek, amelyek ráadásul összefüggenek, lévén ugyanaz a három gyerek: Iván
és unokatestvérei, a vele egyidôs
Hanna és annak kishúga, Szonja a
fôszereplôi. Ám ebben a valós világban (szó van a Moszkva térrôl, a
Lánchídról, a Rákóczi útról) is történnek csodák: beszél a hógolyó,
az ibolya, a kapu. Az események
közül nem Alexandra babának a
holdra (Nyafogó Mihályhoz) kerülése a legmeglepôbb, hanem a porcelántányérfa égig növése. Ekkor
lesz igazán fontos szerepe kis barátjuknak, a piros fejtollú stiglicnek,
Csivitinek. Másoknak talán a
Házak Elsô Országgyûlésérôl
szóló rész lesz a kedvence, ha
ebben a könyvben kalandozik.
Ezt a magasból látják, mintha
egy varázsló emelte volna ôket a
levegôbe, pedig csak egy hosszú
szakállú, öreg parkôrrel találkoznak a Gellért-hegyen. Szeivolt
Katalint úgy megragadták ezek a

A Tessloff és Babilon Kiadó Mi micsoda?,
Junior Mi micsoda sorozatai mellett rendszeresen jelentet meg még két olyan szériát, amelyek darabjainak célja kisebb részben az ismeretterjesztés – két gyerekkorosztály körében –, mint inkább az interaktív
ismeret-gyarapítás: vagyis tudásszerzés
szórakozással-játékkal egybekötve. Ezek
ugyanis kérdéseket tartalmaznak (kvíz-„könyvek”), a Rejtvényes barangoló pedig, melynek ugyancsak a természet a
tárgya, a kérdések mellett
többféle feladatot és játékot kínál. Furfangos logikai játékok,
betûrejtvények, labirintusjátékok, szókeresôk, összerakók,
képrejtvények, igaz vagy hamis? eldöntendô kérdések
ezek, amelyek szórakoztató, a
figyelmet megkövetelô illetve
fokozó formában vezetnek végig erdôk, mezôk és vizek világában. Itt van
a rejtôzködô Quentin és a Timi-Tomi páros,
aki csak kérdez-kérdez. Persze az utolsó két
oldalon elárulják a megoldást, megadják a
helyes válaszokat.
(Csak nem szabad
túl hamar, elkényelmeskedve a dolgot,
odalapozni!) Matthias Raden és Lisa
Mauer munkája is
(kitûnô grafikusok
közremûködésével)
kedvet csinál a természet megismeréséhez. (Fordította:
Francz Magdolna.)

„A világban az a
legérthetetlenebb,
hogy megérthetô”
A Tudásház a Panem Kiadó kitûnô sorozata, amelynek most két kötetérôl
szólok, elôször Horányi Gábor Hôfény-kép c. munkájáról, amely a fizikai
világ három jelenségérôl, ezen belül e
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tudományág számos eredményérôl és képviselôjérôl
nyújt rövid, de rendkívül olvasmányos leírást (12–18
éveseknek). Egészen pontosan a fizika két nagy fejezetével, a hôvel és hômérséklettel, valamint a fénnyel
foglalkozik. E könyv, úgy
ítélem meg, nem összefoglaló kíván lenni, inkább
nagyszerûen illusztrált, szövegében is színes „kaleidoszkóp”, amelynek fô célja, hogy megtanítson bennünket gondolkodni, kedvet csináljon a gondolkodáshoz, felébressze az érdeklôdést bizonyos részletek további tanulmányozásához. Természetesen a kötet használható az iskolai
tanulmányok során is, de nem tankönyv, „a szükséges alapismeretek mellett számos kiegészítô információt, érdekességet, rejtett belsô összefüggést”
tartalmaz. Csak néhány fejezetcím –
kedvcsinálóként – a rendkívül gazdag
kötetbôl: Nagy melegek és nagy hidegek a kozmoszban, Gondolatok a fény
természetérôl, Vizuális furcsaságok,
Távcsô, Mikroszkóp, Lézerek, Fényképezés, A látás titkai, A színek eredete,
Fénysebesség és téridô.
„A kémia az anyagok tudománya. Egyaránt foglalkozik az anyagok szerkezetével, tulajdonságaival és átalakulási lehetôségeivel” – olvashatjuk Albert Viktor és Hetzl Andrea Az anyagok világa
c. munkájának bevezetô soraiban. A kötet a bennünket körülvevô anyagok felépítését, szerkezetét mutatja be színes
rajzok, ábrák és képek segítségével
(10–14 éveseknek). Természetesen az
atomokkal mint minden anyag – legyen
az gáz, folyadék vagy szilárd halmazállapotú, élô vagy élettelen – legkisebb
egységével kezdôdik az ugyancsak
kedvcsinálónak nevezhetô áttekintés.
Majd szó esik az elemekrôl, vegyületekrôl és keverékekrôl, a halmazállapotváltozásokról, a kémiai jelölésekrôl, a
molekulák szerkezetérôl, a kémiai kötésekrôl stb. A szerzôk
ugyancsak azt tartották szem elôtt, hogy
játékos formában felhívják a figyelmet az
anyagok szerkezete
és tulajdonságai közötti összefüggésekre. Az „Érdekességek” hasznos kiegészítô olvasmányokat
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tartalmaznak, a „Kísérletek” pedig egyszerû kísérletek és megfigyelések leírását kínálják.
(Fontos: mindkét kötethez munkafüzet tartozik,
amelyek segítségével az
ifjú olvasók próbára tehetik ismereteiket.) A fejezetcímben
idézett
mondat egyébként einsteini gondolat.

Felnôtt közremûködésével
Laura Blanco és Silvia Carbonelli Erények
és értékek c. kötete annyiban hajaz a másutt
ismertetett
Móra-kiadványra
(G. Ortner: Gyógyító mesék), hogy felnôtteknek (szülôknek-pedagógusoknak-hitoktatóknak)
és
gyerekeknek
egyaránt szól, másképpen: együtt érdemes/lehet/kell
használniuk. Elég
egyetlen fejezetet
leírnom, s mindez az indoklás világossá
válik. A könyv 52 fejezete az év minden
hetére kidolgozásra javasol egy erényt
vagy értéket, amely a gyerekek mindennapi élményével függ össze. Pl. barátság, önfegyelem, egyszerûség, öröm, szeretet,
következetesség. Minden fejezetre egy
oldalpár jut: egy bibliai idézet vezeti
be a feldolgozást, e „mottót” egy-két
mondatos magyarázat (elmélkedés)
követi, majd a témával kapcsolatos
gyermeki kérdés, jellegzetes kijelentés
olvasható. Erre következik egy válasz,
majd a (felnôttnek szóló) felszólítás:
Gondolkodjunk! Vajon miért éppen
így reagál a gyerek adott helyzetben. A
páratlan oldalon aztán vidám játékokat
javasolnak a szerzôk, a témához kapcsolódó foglalkozásokat ajánlanak. A játékokhoz nem szükségesek drága,
bonyolult kellékek, elég papír és
ceruza, festék, gyurma vagy
agyag, mindenesetre arra alkalmasnak kell lenniük, hogy bôvítsék ismereteiket, fejlesszék alkotóképességüket. Ez lehet pl. figyelemjáték, drámajáték (egy bibliai
jelenet elôadása), néhány tárgy
elkészítése vagy díszítése, esetleg
fôzôcskézés, akrosztichon készítése, közös éneklés és így tovább.
Ahogy a borítón mintegy alcím-

ként áll: a kötet egészében ahhoz nyújt segítséget, hogy a gyermekek nyitott, barátságos személyisége kibontakozhassék. A
színes illusztrációkat Rosa Maria Curto
készítette, sok humorral, a magyar szöveg
Kiss Emil munkája.
Maja Pitamic gazdagon, egyben célszerûen illusztrált könyve kifejezetten kisgyermekes szülôknek szól. A közös játék fontosságát hangsúlyozza elôszavában dr. Claire
McCarthy gyermekorvos: a játék erôsíti
szülô és gyerek kapcsolatát, segít a gyermek megismerésében, és tulajdonképpen
fejlesztés-tanulás is. „Életük elsô néhány
életéve alapvetô fontosságú a szellemi és
érzelmi fejlôdésük szempontjából. Az agy
óriási sebességgel fejlôdik, és a gyermek
szerzett élményei alakítják ezt a fejlôdést. A gyermekek által átélt élmények, illetve az, ahogy szeretik és
gondozzák ôket, alapvetôen befolyásolják azt, ahogy majd a világot látni
fogják, és ahogy önmagukról gondolkodnak majd az életük folyamán.” Majd a szerzô hat fejezetben
adja az 1–3 évesekkel való célzott, játékos és szórakoztató tevékenységekhez az ötleteket. A fejezetek: Az
érzékek felfedezése, Koordináció,
Kézmûves foglalkozások, Mozgásos
játékok, Nyelvi játékok és történetek, A szabadban. Minden fejezet rövid (elméleti) bevezetéssel indul, majd a több mint hatvan
játék és foglalkozás ismertetése a kellékek
felsorolásából, a pontos „menetrendbôl” áll,
és kapcsolódó
(„nehezített”, bonyolultabb) feladatok megadásával egészül ki.
(Illusztrálta Isabel Alberdi, fordította Fekete
Adrienn.)
Cs. A.
Albert Viktor –
Hetzl Andrea: Az
anyagok világa.
Panem, 64 + 40 old., 1490 Ft; Blanco, Laura – Carbonell, Silvia: Erények és értékek.
Kálvin Kiadó, 128 old., 3000 Ft; Horányi
Gábor: Hô-fény-kép. Panem, 68+24 old.,
2290 Ft; A kiskondás. Móra Könyvkiadó, 16
old, 1890 Ft; Móra Ferenc: A didergô király.
Móra Könyvkiadó, 16 old., 1890 Ft; Osborne, Mary Pope: Nindzsák éjszakája. 72 old.,
995 Ft; Pitamic, Maja: Tanítsd meg, hogyan
játsszak! Tudatos Lépés Kft., 160 old., 3990
Ft; Pusztai Róka: Meséim. Karizma Kiadó,
100 old., 1400 Ft; Raden, Matthias – Mauer, Lisa: Rejtvényes barangoló. A természet
világa. Tessloff Babilon, 26 old., 990 Ft
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INTERJÚ

Mindenmásrafigyelôs
Beszélgetés

Szalóczi Dániellel

„Nagyon nehéz a felelôsséget összeegyeztetnem a
szemellenzôs, gyermekien önzô szerelemmel, rengeteg
buborékot fújok az érzelmeim köré, hogy azokat ne
bánthassa a külvilág.”
– Közeleg a tavasz, amikor életre kel a természet, zsongani kezd a világ, és elôtérbe
kerülnek a csakrádfigyelôs pillanatok. Hogy
érzed magad? A Te életedben jelenleg
mekkora hangsúlyt kapnak ezek a percek?
– Jelenleg sajnos a mindenmásrafigyelôs
korszakomat élem, mert életkoromból adódóan a körülöttem levôk arra a következtetésre jutottak, hogy Danikám, nôj fel és
kezdj felelôsségteljes lenni. Nagyon nehéz a
felelôsséget összeegyeztetnem a szemellenzôs, gyermekien önzô szerelemmel, rengeteg buborékot fújok az érzelmeim köré,
hogy azokat ne bánthassa a külvilág.
– Mesélnél kicsit magadról? Mivel foglalkozol, honnan származnak a verseid alapélményei?
– Huszonhat éves vagyok, Egerben születtem, és a Petô Intézet fôiskoláján most vagyok végzôs hallgató. Mozgássérült gyermekekkel foglalkozom, az alapélmények kábé fele ebbôl a varázslatos közegbôl származik, a másik fele pedig a gyermekkoromból,
ami olyan húsz éves koromig tartott. Ebbôl
is látszik, hogy nem vagyok kibékülve a felnôtt léttel. Nem sok értékeset látok benne.
– Milyen érzés volt az elsô versike kötetedet a kezedben tartani?
– Hú, hát elég sokkoló. A K.U.K. Kiadó jelentette meg, ôk adták oda az elsô példányt, és
amikor mentem hazafele a kék metrón,
agyonszagolgattam. A legjobb dolog egy
könyvben. Aztán persze el is olvasgattam,
de másnap megint a szagolgatással kezdtem. Ma már ujjlenyomat-illata van, pont
mint nekem.
– Van a kötetedben kisgyerekszerelem,
nagygyerekszerelem, felnôttszerelem miért
nincs? Hiszen azoknak a felnôtteknek is írtad, akik szeretnék megôrizni a gyermeki
énjüket, róluk, nekik miért nem írtál?
– Azért, mert úgy nem lett volna hiteles,
hogy én még nem próbáltam ki a felnôtt-létet. Egyetlen fô alapelvem az ôszinteség.
Hogy lehet olyan dologról írni, amit az ember még nem élt át? Szerintem az gagyi.
Most, három évvel azután, hogy megírtam a
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kötetet, talán elkezdek írni egy felnôtt szerelmes témát. Mondjuk a sok gondolkozás
sose tesz jót a szerelemnek.
– A pusziversek szintén külön fejezetet alkotnak, nagyon kreatív és kedves versikék, melyik volt az elsô „puszi”? S Neked melyik a
kedvenced? Bevallom, nekem a Lufipuszi…
– A puszik pont abban a sorrendben jöttek
létre, ahogy a kötetben vannak. Tôlük indult
minden. A kedvencem? Mindig mosolygok
ezen a kérdésen, mert ez elôfeltételezi, hogy
egyáltalán tetszenek a versikéim. Érzem
másokon a jókedvet, amikor olvassák, meg
beszélnek róluk, de én nem ezt érzem. Amikor befejeztem egyiket-másikat, akkor újraolvasva elszomorodtam, aztán kezdtem egy
újat. Ha az ember a múltját veti papírra, akkor hiába kakaózza le, meg veszti el, mégiscsak kiírta. Lekaparta a szív belsô faláról.
– Ha már itt tartunk tartunk, a kötet végén
olvasható +1 vers, Kirakó címmel, amihez
mégis azt írtad, a kedvenced, miért pont
az, s miért tetted a végére?
– Az a vers nem nagyon illik bele a kötetbe,
de én nagyon szerettem volna, hogy ott legyen. Ez az elsô igazi dalszövegem is egyben. Imádok zenélni, néhányat meg is zenésítettem a kötetben levô versek közül. Talán
a Kirakó az a vers, ami – közhelyesen fogalmazva – leginkább én vagyok. Na igen. Cél
vagyok, a startot néha körbejárom.
– Nagyon jók az illusztrációk is. Írtad, hogy
rajzolgattál is a versek mellé, nem fordult
meg a fejedben, hogy Te illusztráld a kötetet?
– Naná, hogy megfordult. El is kezdtem illusztrálni, de túlgörcsöltem. Órákon át raj-
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72 oldal, 1800 Ft

zoltam a kisgyerekszerelmes vershez a
gyurmakatonákat, meg a faízû kockákat, de
nem jött át az ízvilág. Aztán szerencsére a
kiadó rátalált Gyôrfi Andrásra, és Kaufmann Angie-ra, akik szerintem tök szuper
rajzokat készítettek a versikékhez. Örülök,
hogy nem erôltettem a rajzolást. Néha tök jó
döntéseket lehet hozni egy kis alázattal.
– Milyen visszajelzések érkeztek? Hogy fogadták a „kollégák”? Kinek a gratulációja
esett a legjobban?
– Kétféle visszajelzés jött, mint minden normális esetben. Az egyik szerint ez egy gügyögôs, komolytalan kötet béna versekkel, a
másik szerint pedig egy kedves, könnyed,
ugyanakkor mély és kifejezô alkotás. Örülök
mindkét pólusnak, mert így nincs az az érzésem, hogy ezek mesterséges vélemények,
amik mögött bármiféle megfelelés van. Furcsa érzés hatni az emberekre, sosem tudtam,
hogy ehhez jogom van-e. A legjobban esô
gratuláció? A kedvesemé.
– Olvastam az Olvass bele oldalain más írásaidat (Keretjáró, Taigetosz-pozitív, Fôzelék) is, és meglepôen érzékeny, átütô ábrázolások, Kosztolányi egyik mondata jutott
róluk eszembe: „Szemedben éles fény legyen a részvét”, ezekbôl az írásokból hiányzik a gyermeki játékosság, a szerelmes
infantilizmus, tervezel esetleg újabb kötetet
ezekbôl az írásaidból?
– Lassan összegyûlik még egy kötetnyi vers.
Ahogy így összességében nézegetem ôket,
leginkább az a szó jut eszembe, hogy átmenet. Gyerekkorból felnôtt korba. Nem tudom, nem biztos, hogy ezt is meg kell jelentetni. Már nincs bennük az a felhôtlenség, a
problémákra meg ki kíváncsi? Mindenkinek
van belôle elég. Szóval ez még eléggé alakulóban van.
Viszont lassan befejezek egy regényt, amitôl sokat várok. Nem visszajelzést, hanem
azt a bizonyos „végeérzést”, hogy milyen az,
amikor nemcsak kapargatod, hanem le is téped a szívednek azt a bizonyos marcangolható pitvarát.
Illényi Mária
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HÁZASSÁGTERÁPIA

Télbôl tavaszba
Gary Chapman amerikai lelkész, lelkigondozó napjaink egyik legfelkapottabb
családterapeutája, házassági tanácsadója és nem mellesleg a mûfaj sikeres
szerzôje – legnépszerûbb könyve az
elôször 1992-ben kiadott Egymásra hangolva (az öt szeretetnyelvrôl) csak angol
nyelven 6 millió példányban kelt el (38
nyelvre fordították le), emellett még 27
másik könyve is megjelent a házasság, a
család és az emberi kapcsolatok témakörben. Közel három évtizedes párkapcsolati missziója során az egész világot
bejárta, számtalan helyen tartott szemináriumokat, elôadásokat, beszélgetett
házaspárokkal a házasság titkáról. A
könyveiben leírt hangzatos elméletek
komoly tapasztalati anyagon alapulnak,
s talán nem is lehet másként megérteni
az emberi kapcsolatok összetettségét,
csak úgy, ha közelrôl megfigyeljük, miként viselkednek az emberek, amikor a
legintimebb közösségben, a családban
próbálnak boldogulni.
Magyar nyelven legutóbb a Házasság
négy évszaka címû könyvét és az ehhez
kapcsolódó négyrészes regénysorozat
elsô kötetét, a Tavaszi történetet jelentette meg Chapman könyveinek magyarországi kiadója, a Harmat. A Házasság négy évszakában a szerzô a szeretetnyelvekhez hasonlóan újfent metaforákból építkezik: a négy évszak jellemzôihez párosít emberi érzelmeket, attitûdöket, magatartásformákat. Így lesz
például a házasság telének jellemzô érzelme a düh, a csalódottság és a magány. Amikor a kapcsolat télbe fordul, a
házastársak elidegenednek, elzárkóznak
egymástól, nem veszik figyelembe a
másik érzéseit, durván, sôt erôszakosan
reagálnak társuk megnyilvánulásaira.
„Megszûnik a kettejük közötti egység. A
házasság olyanná válik, mintha a két fél
egy-egy különálló igluban élne.” A tavasz ezzel szemben az új kezdet, az
öröm és a remény idôszaka. Férj és feleség közösen terveznek, optimizmussal tekintenek a jövôbe. „A párok (…)
közösen vetik el azokat a magvakat, melyekbôl örömöt és boldogságot remélnek aratni.” Majd jön a nyár és az ôsz…
Fontos azonban megjegyezni, hogy az
évszakok a házasságban – a természettel ellentétben – teljesen kiszámíthatatlanul követik egymást. Törvényszerû
viszont, hogy mindegyik kapcsolatban
vannak téliesebb és nyáriasabb idôsza-
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kok, hullámhegyek és hullámvölgyek.
Catherine Palmerre olyan
nagy hatással voltak Gary
Chapman házasságról alkotott újszerû eszméi, hogy a
neves terapeuta kérésére tollat ragadott, és irodalmi formába öntötte „a tönkrement
házasság hét gyógymódját”.
A négykötetes sorozat elsô,
magyarul megjelent könyve,
a Tavaszi történet egy szétesô kapcsolat megmentésére tett elkeseredett kísérlet
mély empátiával megírt
krónikája.
Idill városa az Ozarks-tó
partján fekszik. A városka
lakói összetartó emberek,
mindenki ismer mindenkit, aminek van jó és rossz
oldala egyaránt. Az amerikai lakóparkok világát a Született feleségek címû sorozatból ismerô hazai
médiafogyasztók ismerôsnek találhatják Idill lakóinak mindennapjait. Ám
mivel jelen esetben keresztyén fikcióról
beszélünk, kicsit nagyobb hangsúlyt
kap a templom és az ima, és kisebbet az
ármánykodás; a nôi pletyka és jószomszédi tenni akarás ugyanakkor ennek a
világnak is jellemzôje. Tennivaló mindig akad, nem is kevés: legújabban egy
különös hajléktalan fiú felbukkanása
borzolja az Amint vagyok fodrászszalonban rendszeresen „ülésezô” hölgyek
idegrendszerét. Állítólag ez a Cody nevû fura figura tanyát vert Hansenék verandáján, Brenda Hansen pedig jó lélekkel eteti a csontsovány jövevényt.
Hansenék köztiszteletben álló házaspár: szárnyra bocsátottak három szép
gyermeket. Steve az utóbbi idôben ingatlanvállalkozásába öli minden idejét,
Brenda pedig kreatív képességeit bonta-
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koztatja ki a
ház pincéjében kialakított mûhelyben.
Úgy tûnik – és ezt a történet szereplôi
rendszeresen fel is emlegetik – házasságuk harmóniája páratlan a környéken.
Ám csak úgy tûnik, mert a csillogó felszín alatt egyre több nyugtalanító jel
mutat arra, hogy Steve és Brenda kapcsolatában a nyár helyét szép lassan az
ôsz, majd pedig a tél vette át. A férj egyre kevesebb idôt tölt otthon, üzleti vacsoráiról mind késôbb ér haza magányos
feleségéhez. Brenda nehezen lép túl a
gyermekek elvesztésén, és mivel Steve-t
is egyre ritkábban látja, szép lassan magába fordul, depresszióssá válik, elhidegül férjétôl – csak egy hajszál választja el
attól, hogy eddigi életét, céljait, vágyait
feladva a pince felújítását végzô munkás
karjaiban keressen vigaszt.
Vajon megmenthetô-e még vagy végzetesen válásba torkollik kapcsolatuk?
Hogyan sikerül Brendának kikeverednie
depressziójából? Képes-e megbocsátani
és több idôt tölteni feleségével Steve?
És mindebben milyen szerepet játszik
az aggódó barátnôk Nemes Teaklubja?
A válaszokat megtudhatjuk ebbôl a
cseppet sem könnyed, ugyanakkor nagyon érzelemgazdag történetbôl. Aki
pedig kíváncsi a szereplôk sorsának további alakulására, a stílusosan nyáron
megjelenô Nyári szellôben követheti
tovább Idill lakóinak életét.
Pompor Zoltán
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PANORÁMA

Élô adásban
a vers
Báger Gusztáv legújabb verseskötete, az Élôadás tudatosan felépített könyv. A ciklusok címeibe rejtett szójáték rögtön a tartalomjegyzék fellapozásakor felkelti figyelmünket. Az Elôbeszéd elsô ciklusából a Visszfény
címû vers vezet át, mint egy
függôfolyosó az Elôadás ékezet
nélküli, második szobájába.
Majd onnan az Ôrtorony-vers
„megmászása” után léphetünk a
harmadik terembe, az Élôbeszédbe. S valóban itt a legtöbb
az élôbeszédre emlékeztetô
szöveg. Innen a Teljes ember
(kitûnô vers) kíséretében sétálhatunk át akkurátusan és méltósággal, a legbelsô, tisztaszobába, amelynek a címe azonos a
kötet fô címével: Élôadás.
Cizellált textúrák, a tradíció finom szálaiból fölépített szerkezet, ezek a fô jellemzôi a bágeri
formáknak. Honnan ez a strukturált, precizitásra hajló eltökéltség? Az olvasást könnyíti?
Vagy csak azért ilyen a kötet fölépítése, mert közgazdász és
egyetemi tanár az auktor?
A válasz is-is. Átlátható és ol-

vasóbarát szövegekkel szereti
megörvendeztetni olvasóit az
Élôadás professzora. Az élô szó,
mint melléknév, eleve magában
hordozza a szervesség igényét,
az adás meg a közvetlenség, az
odaadás és a nyilvánosság ötvözetét kívánja fölvillantani. Amíg
élünk, mindig és folyamatosan
élô adásban vagyunk. Nincs
szünet még alvás közben sem.
Valahogyan, valamiként kívülrôl
kell néznünk magunkat, ha hitelesen akarunk ebben a „darabban” szerepelni, ami az életünk.
Ez a külsô nézôpont a vers.
Nincsenek külön társadalmi
gondokról írott opusai és külön
magánpraxis. Minden vers
együtt: közérdek. Az Arcostársak aratja nálam a legnagyobb
tapsot, ebbôl a típusból, amely a
rendszerváltás húsz évét tette
mérlegre: „ A magyar átlag sokoldalú/ duplán hajtott szendvics típus.” Az Ima az országért
megdöbbentô vers, ilyen komoly és mégis üde ódát írni az
elkoptatott fogalmakról, nem
kis teljesítmény.
A szerzô szerelmes versei, idôs
kora ellenére, nem ôszikék, hanem izzó és bölcselettel teli – remekbe szabott – groteszkek.

Virágos
templomok
krónikái
A virágdíszes, festett fakazettás
templomok különleges helyet
foglalnak el a magyar kultúrtörténetben. A maguk teljes szépségében viszonylag kevés helyen csodálhatók meg Magyarországon és Európában. A magyarországi templomokban a virágozás a román kortól követhetô nyomon, nyomott hagyott rajta a „virágos gótika”, ám a reneszánsz „olaszkorsós”, olaszkoszorús” virágtöves, majd az oszmán török ornamentikából ismert díszítés vált uralkodóvá. A
reneszánsz stílus a vidéki kézmûvesek keze nyomán a népmûvészetben még a 19. században is élt. Természetesen a barokk, illetve a rokokó tovább formálta a díszítôvilágot. A temp-
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Zentai Tünde
DRÁVAIVÁNYI
Deim Péter fotóival
Pro Pannonia Kiadó
200 oldal, 2950 Ft

lombelsô díszítéseiben az iparmûvészet, a népmûvészet és a
nagy mûvészeti irányzatok egybeforrtak. A Pro Pannonia Kiadó

Ezek közül is az Elôjáték egy
gyermekkorában molesztált lány
története, megrendítô modalitásban és distanciával. S a végére
kiderül, hogy mindezeket szerelmeskedés közben meséli el.
Sok jó mondatra, sok tömény,
filozofikus kijelentésre bukkanhatunk a kötetben, a bibliai eszkatológia, a teológia ugyanúgy
témája a verseknek, mint a citromsárga tornazsák vagy az etikett. Az Idôtlen illat címû vers
nagyszerû befejezése felfrissíti

az olvasót „ Mintha a változás
mozdonya/ behúzott fékkel araszolna./ A mosószappan az
más:/ idôtlen illatot áraszt.”
Ritka jelensége Báger Gusztáv
a mai, kortárs lírának. Úgy ötvözi a megszokottat a váratlannal,
mintha magától értetôdô lenne
közös
szövegkörnyezetük.
„Hogy a valóság micsoda? kell-e
tudnom definiálni? Vagy elég
áttekinteni, mint egy tervet? Lépések, határidôk, felelôsök és
anyaggazdálkodás. A téglák száma és a cement. Ablakok méretei, típusai. Ajtók helye, cseréptetô és villanyszerelés…” (Analóg konfiguráció)
A Prédikáció a minôség elsôbbségérôl nagyon találó megállapításokkal hozza meg az
életkedvet: „Mi az, hogy nincs
talentumod, öreg? Kérdi a tanár.
legalább eggyel rendelkezzél, ha
meg nem sértelek. valami
adottságod neked is van. Egy kis
képesség, amivel befuthatsz.”
Igen. Bágernek van. Jól is használja.
Összetéveszthetetlen
hangon versel és ráadásul frissített, naprakész. Mégsem földhözragadt. Érdemes olvasgatni,
idézgetni verseit.
Kántor Zsolt

gyönyörû fényképfelvételekkel
illusztrált kötetei a Dél-Dunántúl
jórészt ismeretlen festett templomainak felfedezésére invitálják
az olvasót, hisz a Drávaiványi
már a sorozat hatodik kötete. A
sorozat szerzôje, a néprajzkutató
Zentai Tünde, maga is dél-dunántúli születésû és munkássága
ezer szállal kötôdik szûkebb pátriájához. Munkahelyén, a szentendrei skanzenben ô hozta létre
a dél-dunántúli tájegységet, a
festett templomokat bemutató
sorozatból pedig eddig Adorjás,
Rétfalu, Kórós, Patapoklosi és
Kovácshida templomainak történetét mutatta be. Mindegyik
kötetben röviden feltárta a helység történetét, a református egyházi élet alakulását, a templomok építését, az eklézsia létrejöttét, majd részletesebben a
templomépítést és a festett
mennyezet történetét, szimbolikáját. Drávaiványiban a 19. szá-

zad elején még fatemplomuk
volt a reformátusoknak, majd az
1791-es vallási rendelet nyomán,
amikor országszerte nagy templomépítési hullám indult meg,
1793-ra elkészül az új téglaépület.
Az iványi templom festését a rokokó ízlés határozta meg, amelyben háttérbe szorultak a virágok,
és a rokokónak nevet adó kagyló
és a kartus, azaz keretdísz kerültek elôtérbe, a virágok közül a
tulipán helyett az apró bimbós
rózsa és bazsarózsa. A drávaiványi templomban közel 300 festett, díszített elem található. A
templomba azért is érdemes ellátogatni, mert ez a legnagyobb
és a legegységesebb festett
templomi enteriôr a Duna és a
Dráva között és 18. századi állapotában megôrzött gazdagsága,
népies rokokó stílusa révén az
egész Kárpát-medencében kiemelkedô jelentôségû.
Szénási

Báger Gusztáv
ÉLÔADÁS
Tiszatáj Könyvek
124 oldal, 2100 Ft
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Egy aktív érzékelô
versei
Számadással is kezdhetnénk az
1989-ben született Nyerges Gábor Ádám Helyi érzéstelenítés
címû kötetének olvasását. A
bölcsészhallgató szerzô hét éve
ír verset és szépprózát, 2007
óta az Apokrif irodalmi folyóirat
alapító-fôszerkesztôje.
Negyvenhat vers áll elôttünk.
Ennyi került be a számos már
megírt, közölt után. Nyergesnek írásai jelentek már meg a
Kritikában, Új Forrásban, Beszélôben, Palócföldben, Kalligramban, Ligetben, 2000-ben
és a Beszámított veszteség
(2009) antológiában.
Jelen kötetének fô témája talán az érzékelés, amire már a ravaszul választott cím is utal. Érzékelôként is akarattal bíró, hatni képes. A grafológia eszközeit
segítségül hívó elemzés szerint
zárkózottságra mindössze a záródarab, a Lovasi Andrásnak

Stilisztikai kislexikon
Az ékesszólás elsôsorban a
szónokok, kiváltképpen a jogászok, politikusok erénye. Elméletének kidolgozását a görög demokrácia viszonyai tették szükségessé. Ekkor vált lehetôvé azoknak az eszközök-

Szathmári István
STÍLUSESZKÖZÖK ÉS
ALAKZATOK KISLEXIKONA
Tinta Könyvkiadó
147 oldal, 990 Ft
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ajánlott Vörösnek Jordanrôl és
Mengyelejevrôl táviratilag csupa nagybetûje utal. Az érzékelés elutasítása csak egy-két sorban jelentkezik, a Csendéletek
elsô darabjában: „elrághatnám a

fejembe vezetô ereket / hogy
ezentúl ne kelljen látnom.”
A szerzô kerüli a csúnya szavakat, még az elárvult, megvetett univerzum jelzôje is nála:
„nem írom ki a csúnya szót
hogy milyen.” A kötetben az
erotikát leginkább a Hyeros
Gamos ciklus (“szekszuális
helyzetdal”) képviseli. Ennek
legizgatóbb darabja az Aktus:
„Onnan tudod, hogy nem stimmel, / hogy a poén jól sült el.”
Nyerges Gábor Ádám az elbizonytalanodások, az értékvesztés korában is határozott egyéniségnek mutatkozik. Miként
korunk sok költôjére, rá is jellemzô az, hogy támaszkodót
keres hasonlóan érzô-gondolkodó elôdeiben. Erre utal egy
sokat megverselt téma nyergesi megoldása, a Kasszandra:
„És annyi balszerencse közt, /
oly sok viszály után / megfogyna bár, de többre nem / juthatna már hazám.”
K. S. A

nek és eljárásoknak összefoglalása, amelyek a háromfajta
szónoki beszéd elkészítésére
vonatkoznak: tanácskozó beszéd (genus deliberativum),
törvényszéki beszéd (genus
iudiciale) és ünnepi beszéd
(genus demonstrativum).
Szathmári István, az ELTE
professzora ezúttal olyan gyakorlati célú, közvetlenül felhasználható kötetet jelentetett
meg, amely egyrészt az alkotás területén hozzásegít a
szép, helyes és hatásos fogalmazáshoz, másrészt pedig, a
befogadást illetôen, a legkülönfélébb szövegek értô feldolgázását teszi lehetôvé.
Ami a stilisztika fejlôdését illeti, a romantika irodalomszemlélete fordult szembe az
antik hagyományt közvetítô
klasszicizmussal. Például a digresszió, a tárgytól való eltérés nevezetes példája az ókorban az eposzi kellékek között
az úgynevezett epikus hasonlat. Gyakori alakzat ez a szónoki beszédben, epikai mûvekben, s különösen a társalgásban. A romantika korától

azonban elképesztô túlburjánzása figyelhetô meg, nálunk
például Petôfi, Arany, Jókai,
Mikszáth mûveiben, s tudatosan élnek vele mai, kiemelkedô íróink is (például Esterházy Péter: Harmonia caelestis).
Jelen kötetbôl megtudhatjuk
például, hogy a görög „simaság,
egyszerûség, mesterkéletlenség” jelentésû szó egy viszonylag bonyolult alakzatot, a litotészt jelöli, amely valamely fogalmat vagy tényállást ellentétének tagadásával fejez ki, nyomatékosítás vagy éppen kicsinyítés céljából (például a nem
éppen takarékosan kifejezés
„bôkezûen” értelemben).
Magyarországon jeles latin
nyelvû elméleti stiliszta volt
Kaprinai István (18. század), a
késôbbi, már magyar nyelvû
szerzôk közül kiemelkedik
Kulcsár Endre a 19. század végérôl. Zlinszky Aladár a 20.
század elsô felébôl, s nem túlzás Szathmári István munkásságát a tudományág legjobb
hagyományai betetôzésének
tekinteni.
K. S. A.

Nyerges Gábor Ádám
HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS
Orpheusz
79 oldal, 1800 Ft

Az Assange-sztori
A WikiLeaks története napjaink
egyik médiaszenzációja Lady Di
fiának, Vilmos hercegnek az esküvôi készülôdése mellett. A WikiLeaks botrányokkal tarkított –
nem is túl hosszú: mindössze
négyéves – történetét foglalja
össze Rákócza Richárd nagy ívû
kis zsebkönyvben. A történet a
WikiLeaks alapítójának, késôbbi
„despotikus” vezetôjének gyerekkorától indul, eljutva Assange
tavaly év vége felé történt – nemi
erôszak vádja miatti – letartóztatásáig. A szerzô leírja ezt a történetet, rámutatva, hogy a „leleplezésre szakosodott” WikiLeaks
akkor lett – némi túlzással – „média-világhatalommá”, amikor az
USA kormányzatát, a Pentagont
kezdte ki. A folyamat állomásait –
és a hozzájuk tartozó, a sajtóban
és a világhálón terjedô összeesküvés-elméleteket – megismerhetjük a kötetbôl, nyomon követve azt is, ahogyan Assange vezetôi stílusa, személyisége alakult,
együtt a WikiLeaks átalakulásával. Egy lassan kiveszôben lévô
ismeretterjesztô mûfaj felújításával Rákócza Richárd kötete
hasznos segítséget nyújt a napjaink információözönében eligazodni kívánó olvasójának.
K. A.

Rákócza Richárd
A WIKILEAKS-BOTRÁNY
K.u.K. Kiadó
166 oldal, 1800 Ft
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Az örök falánkság
A Torkosság címû kötetet kézbe véve az ember elsô gondolata: vajon ô maga melyik vétséggel kezdte volna a „7 fôbûn”
címû sorozatot, amelyet a Typotex Kiadó indított útjára.
A szerzô, Francesca Rigotti nem meglepô
módon az Egyesült Államokban járva jutott az elhatározásra, hogy alaposabban feldolgozza a falánkság, az elhízás – profánabbul és vulgárisabban: a zabálás – történetét
és mûvelôdéstörténeti vonatkozásait.
A korai kereszténységben megfogalmazott kerülendô gyarlóságok a 14. századra a
mûvészetek kedvelt toposzai is lettek –
ezek közül alapmûnek tekinthetô Hieronymus Bosch A hét fôbûn címû festménye.
Korunkban egyre inkább újra népszerû a
téma, paradox módon éppen világi vonatkozásai miatt. Az élvezeteket kínáló, hajszoló „lájkoló” fogyasztói társadalmat a középkori mérce szerint tekinthetnénk igazi fertônek, holott – ahogy erre Francesca Rigotti kötete is számos jó példát szállít – emberi gyarlóságunk valójában mit sem változott
az évszázadok során. Más kérdés, hogy belsô késztetéseink milyen külsô kontrollal,
társadalmi-egyházi-szociokulturális represszióval találják szemben magukat. Nos, a
torkossághoz – stílszerû képpel élve – a jelen tálcán kínálja a kísértéseket. És ne feledkezzünk meg a „ló túlsó oldaláról”: a tipikusan 21. századi betegségrôl, az anorexiáról
sem. Mint a kötet szerzôje rámutat: még ez
sem elôzmény nélküli, hiszen az ehhez hasonló mazochista mutatványokat már igen
hamar ostorozta az egyház.
Hogy hogyan kapcsolódik egyáltalán
az evés a vétkek sorába? Természetesen
a test megregulázásán keresztül: a mértéktelen falánkság a szellem és lélek
pallérozása helyett a földi élvezetekben
való tobzódást részesíti elônyben. Ennek elítélésében például Seneca odáig
ment – mint az a kötet Az ínyenc ember bûnössége címû fejezetébôl kiderül
–, hogy szerinte „valamennyi perverzió
közül a legveszélyesebb az evésben
megnyilvánuló mohóság.”
Az evést és az étel bôségét persze nem lehet leválasztani a javakkal járó bôségrôl, és
ezért különösen érdekes a könyv azon fejezete, amelyben az oly szívesen gúny tárgyává tett, karikatúraszerûen ábrázolt kövér
szerzetesek példáját hozza fel. A lemondást
életformául választó egyháziak esetében
számos racionális magyarázatot találhatunk
a hiányok ily módon való kompenzálására,
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de még tanulságosabb a szerzô kitérôje az
apácák és a szerzetesek közötti különbségek hangsúlyozására. Ezek ugyanis alapvetô
nembéli különbségek: ahogy a férfiak hajlamosabbak az iszákosságra, úgy a – szinte
adná magát a szó: „eszékességre”, vagyis falánkságra is. Ennek messzire vezetô pszichológiai és társadalmi gyökerei vannak, de
Francesca Rigotti a pszichologizálástól sem
riad vissza, és alaposan áttekinti a túlevés
lélektani vonatkozásait is, úgy korunkban,
mint a korai századokban.
A könyv legértékesebb fejezetei a falánkság mûvészeti (irodalmi és mûvelôdéstörténeti) megjelenési formáit elemzik, a mitológiai hôsöktôl kezdve Gargantua és Pantagruel dobzódásain át
Dante Pokláig és a 20. századi Roald
Dahl Karcsi és a csokoládégyár címû
mûvéig. Az extrém nagyevôk az irodalomban a szórakoztatáson túl mindig
kedvelt motívumaként jelentek meg az
elrettentésnek, a bizarrnak, az idegennek, s ebben olyan valós történelmi elôképekre támaszkodhattak, mint Stuart
Anna – „aki a krónikák szerint olyan kövér volt, hogy csak egy megerôsített
széken tudott ülni, a palotájában pedig
emelôkkel és kötelekkel vitték föl az
egyik szintrôl a másikra” – vagy IV.
György, „akinek a hasa a térdéig ért”.
Nehéz persze felülmúlni az antik világ
dôzsöléseit, nem véletlenül ihlette Fellini
híres filmjét Petronius Satyriconja, pontosabban annak Trimalchio lakomája címû
fejezete. E mûnek köszönhetôen egészen
pontos képet kaphatunk arról, milyen is
volt, amikor az ókori emberrel elszaladt a
ló, és átadta magát a változatos perverziókba átcsúszó zabálásmaratonnak.

KÖNYVRÔL
Francesca Rigotti
TORKOSSÁG
A falánkság
szenvedélye
Typotex Kiadó
160 oldal, 1800 Ft

Ami a középkori embertôl sem állt távol: a kötet színes képmellékletében megtalálhatjuk a már említett Bosch-kép falánkságra vonatkozó részletét. Emellett
gyönyörködhetünk (vagy borzonghatunk)
más bizarr festmények láttán is: itt vannak például Gustav Doré Dante Poklához
készített illusztrációi, Otto Dix-tôl A hét
fôbûn, vagy a nemrég a Szépmûvészeti
Múzeumban is bemutatott Fernando Botero órási képeinek egyike: A család.
Míg egyfelôl Francesca Rigotti kötetének
épp sokoldalúsága, szerteágazó tájékozottsága, a történelmi vonatkozásoktól a jelenlegi kereskedelmi aspektusokig terjedô figyelme igen imponáló, addig e gazdag információáradat kevésbé logikus rendezettsége, nehezen követhetô fejezetelése,
„túldarabolása” kifejezetten zavaró a kötet
olvasásakor. Az egyes alfejezetek közötti
átfedések, az elkalandozások a címben
meghirdetett témától, az „áthajózások”
szomszédos vagy egészen más tudományterületekre, kissé szétdarabolják az egyébként szórakoztatóan informatív anyagot.
Úgy is mondhatnánk: Rigotti nagyobb falatokat is kínálhatott volna olvasójának.
Feltétlenül érdemes megemlíteni még
a fenti kötettel összhangban, jó idôzítéssel megjelentetett másik Typotexes kiadványt, a Fékeveszett evolúciót (Csányi Vilmos és Miklósi Ádám szerkesztésében), amelyben többek között annak
is megtaláljuk tudományos magyarázatát: miként fajult az evés és azzal szemben az éhezés óriáshamburgereket preferáló korunk egyik legnagyobb társadalmi problémájává.
Laik Eszter
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Dramaturgia apologetica
Amikor a nyolcvanas-kilencvenes években
szöveggondozó, konzultáló színházi munkát
végeztem, vibráló szellemi izgalmat jelentett
lengyel drámával találkozni. Sajnálom például,
hogy Tadeusz Różewicz Fehér házasság címû
darabjának próbáiról – dramaturgként – nem
vezettem naplót. A nézôk és az alkotók emlékképei, a fényképes és kritikai dokumentáció
mellett így elsôsorban az anekdotizáló emlékezet ôrzi a Beke Sándor jegyezte rendezés készülésének és szokatlanul hosszú játszási folyamatának egyszeriségét. A(z erotikusan is)
merész színpadi víziók szinte az egész város
(Kecskemét) érdeklôdését kiváltották.
Az idén kilencvenéves Różewicz a Névmutató tanúsága szerint a második legtöbbet hivatkozott írója Pászt Patrícia (1970)

Mai lengyel drámairodalom
címû könyvének (Kalligram) – Sl/awomir
Mrożek után, a két legnagyobb mester egyikeként. Igaz, a fôszövegben téves születési évszámmal szerepel (a 6. számú mellékletben viszont a helyessel, és fényképe is látható). A
disszertáción alapuló kötet – több évtizedes
témavezetôi tapasztalatom nyomán
úgy látom – eredeti mûfajának összes
erényét magán viseli (és két-három
tehertételével küzd, például a különben igen hasznos mellékletek helyenkénti esetlegességével, túlbonyolításával, fölöslegességével). A világos
szerkezet a nem szakmabeli számára
is áttekinthetôvé, jól követhetôvé teszi a kifejtést. Mind a név szerinti, mind a tartalmi-formai vonatkozásokat érintô kiemelések célratörôek. Kis jártassággal a „drasztikus
realizmus” (1995–2000) vagy az „erkölcstelen
nyugtalanság” (2000 után) címszavai összefüggésbe hozhatók a mai magyar dráma (általában a közép-kelet-európai új drámai hullám)
reprezentációival. A mini-pályaképek – a nálunk sajnálatosan alig ismert, ugyancsak „nagy
öreg” Boguslaw Schaefferé, továbbá Janusz
Gl/owackié, Tadeusz Sl/obodzianeké, Marek
Bukowskié és másoké – az egyetemistát, a
színházi embert, a kritikust, az érdeklôdôt egyként segítik. Kiváló a lengyel színházi és dramaturgiai hagyományokból levezethetô közelmúltbeli, kortársi helyzetkép, a színházi struktúra, az ízlésszerkezet változásainak bemutatása. A lengyel dráma és színház több centrumú,
erôsebben mûhelyjellegû és visszhangosabban nemzetközi hírû, mint a magyar. Általában
újításai is radikálisabbak (bár alighanem a konzervativizmusa is mélyebb). A Befejezés tételes konzekvenciáit nyitott és bôvíthetô-finomítható listaként érdemes mérlegelni.

KÖNYVHÉT

A szerzô megállapításait, vélekedéseit, kérdéseit a színmûszövegek közvetlen anyaga
szemlélteti az ugyancsak Pászt Patrícia által
összeállított és fordított gyûjtemény, a

Fiatal lengyel dráma
lapjain (Kalligram). Valóban jobbára fiatalokkal
találkozunk („tízbôl heten negyven alattiak,
hárman a húszas éveikben járnak”). A Michal/
Walczaktól Dorota Masl/owskáig ívelô sor, a
keresztmetszet-jelleg ellenére óvakodnánk túlzott általánosításokat levonni a kortárs lengyel
drámairodalomról (vázlatos eligazítással megteszi ezt az Utószó. Az Életrajzi jegyzetek fele
sajnos hiányzik, meglehet, nem csupán az én
példányomból). A mûvek majdnem mindegyike egyfelvonásos (vagy egyhuzamban játszható): a darabok rövidülése a tegnapi ír, a mai
orosz, magyar és más dramaturgiában is megfigyelhetô (ugrásszerûen nôtt a szünet nélküli,
kilenc óra elôtt befejezôdô színházi elôadások
száma idehaza). Jelenetszervezési, stilisztikai
és egyéb hiányosságokat majdnem minden
esetben szóvá kellene tenni, általában azonban
impulzív az anyag. Jó lenne minél több itt szereplô drámát tudni színházaink repertoárján.
Ragadjuk ki Artur Pal/yga A zsidó
címû darabját. Egy majdnem mûködésképtelen városi iskola ravaszdian
brahista Igazgatója szeretné az intézménybe édesgetni a hazalátogatási
szándékát levélben tudató, jelenleg
Izraelben élô egykori tanulót. Úgy
véli, akár „harmincezer dolcsi” is kipréselhetô
ajándékként, ha egy kicsit feldobják a vendégeskedést. A régi értékrendû, idôs Lengyeltanárnô, a félmûvelt modern fiatal – az Angoltanárnô -, a tornatanár-séma szerint bunkó, tolakodó (és enyhén antiszemita) Tesitanár, valamint az egyházi hivatása és világi orientációja
közt egyensúlyozgató Krisi atya egyre szétgyûrûzôbb vitában járja körül a lehetôségeket. A múlttudat (illetve hiánya), az egyházi befolyás
(és elsorvadása), a szabdalt politikai és gazdasági paletta, a rengeteg személyes konfliktus súlya az ironikus felhangok ellenére nem csekély. Óriási vendégszöveg-készlet mûködik (akár a
tényleges megírtságot helyettesítve): az intarziák egy részét Pászt a magyar fül számára otthonossá tette (Arany János közismert fordítástöredéke a Hamletbôl, Vörösmarty-utalás
stb.). A kifejlet bohózat is lehetne; nem az.
A lengyel dráma „apologétája”, Pászt Patrícia
után – a színházi világnap hónapjában – a

Mai francia
drámák
alcímû drámagyûjteménnyel (Európa) a
francia dráma (és próza)
még régebbi elkötelezettjének, Bognár Róbertnek (1947) a munkáját
dicsérjük. A – Yasmina Reza idehaza is sikerrel
játszott darabjától vett – „Mûvészet” címû drámaantológia kiterjesztettebben értelmezi a
„mai” fogalmát. Huszonéves szerzôje nincs,
többen már távoztak az élôk sorából. Az átlagéletkor így sem túl magas. Az írók harmada-negyede mondható nálunk ismertnek (Peter
Brook, Roland Topor, Bernard-Marie Koltès,
Reza). Bognár sok szempontú, igényes válogatása igyekszik mindig a színház közelében maradni. A párizsi Nemzetközi Színházi Kutatóközpontot harminckilenc éve megszervezô –
orosz emigráns szülôktôl származó, angol –
Brook jelenléte ugyanúgy elegendô bizonyság,
mint Théâtre du Soleilrôl nevezetes Ariane
Mnouchkine alkotótársáé, Hélène Cixous-é).
Lakos Anna gondos-gazdag utószava az 1950
körüli drámai és színházi elôzményekbôl egyszerre indul ki, s a drámát, színházat lehetôleg
együtt említi. A történeti keretek más mezôket
határolnak, mint a lengyelek esetében, természetesen az irányultságok, hangok is eltérôek, a
„legnagyobb mesterek” panteonja népesebb. A
dramaturgiai, szövegezéstechnikai problémák
mégis lehetnek hasonlóak. A modern francia
dráma látszólag messze esik a magyartól, holott – mint a korábbi idôszakokban is – a francia
minták idônként ma is hatnak.
A Bognár, Lakos és Gulyás Adrienn által fordított kötet nagy mûfaji változatosságról tanúskodik. A fragmentáló drámaszerkesztés itt
sem ritka. Jean-Michel Ribes esetében Monológok, bilógok, trilógok a cím, Jelenetek az alcím. A mû helyenként lefelé építkezik. A francia sebészek felhívása epizód olyan, mint
Örkény István valamelyik egypercese: „A
hasüregi gyöngytenyészet megcsappanása
miatt kérünk minden mûtétre váró beteget, hogy siessenek minél többen a sebészek megsegítésére: a mûtét elôtti napon
legyenek szívesek lenyelni egy-egy családi
ékszert, értékes tárgyat vagy némi aprópénzt!” – olvassuk.
Örkény a francia dráma avatott ismerôje, alkalmanként fordítója volt. A színházi világnap
(március 27.) után kevéssel (április 5.) születésének kilencvenkilencedik évfordulóját üljük, s
belépünk az újabb magyar drámát is megújító
szerzô centenáriumának évébe.
Tarján Tamás

117

FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. JANUÁR 21. – 2011. FEBRUÁR 17.
Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
Fiatal kutatók: az életpálya kezdete. Bp.: Typotex 275 p.
(Tudomány & ...) Fûzve 2900 Ft
Köteles Viktória: 88 magyar találmány. Bp.: Sanoma 127
p. Kötve 3300 Ft
Könyvtárügy. Könyvtártan
Keresztúri József: Bibó István, a könyvtáros. [Pécs]: Pro
Pannonia 157, [2] p. (Pannónia könyvek) Kve 1901 Ft
Folyóiratok. Újságírás. Sajtó
Lôcsei Pál: Egy élet szilánkjai. Bp.: Nagy I. Alapítvány:
Gondolat 304 p. Kve 2951 Ft
Takáts Árpád: Elmondom hát mindenkinek. Gyôr: Hazánk
260 p. Fve 2500 Ft

FILOZÓFIA
Béky Tamás: Symbolvilág: I.–II. kötet. Bp.: Püski 380, [2]
p. Fve 4980 Ft
Lélek és elme a kartezianizmus korában. Bp.; [Szeged]:
L’Harmattan: SZTE BTK Filozófia Tanszék 295 p. (Rezonôr)
Fve 3000 Ft
Luhmann, Niklas: A modernség megfigyelései. Bp.: AKTI:
Gondolat 136 p. Fve 2250 Ft
A politikum filozófiája: Bence György-emlékkönyv. Bp.:
Gondolat 244 p. Fve 2450 Ft
Rozsnyai Ervin: A gondolat felemás forradalma. 1–2. Bp.:
Szerzô 383, [4] + 251 p. Fve 1000 Ft
Sziklai László: Megélt esztétika. Bp.: Argumentum: Lukács
Archívum 509 p. (Alternatívák) Fve 3200 Ft
Várdy Péter: Gúny és öncáfolat. Bp.: Pont 46, [3] p.
(Csintalan múzsa sorozat) Fve 1260 Ft
Pszichológia
De Bono, Edward: Hat keret: a figyelem tudatos
irányításához. Bp.: HVG Kv. 179 p. Fve 3500 Ft
Harkai Schiller Pál: Pszichológia és emberismeret.
[Miskolc]: Pythia 146 p. Fve 2300 Ft
Pease, Allan – Pease, Barbara: A férfinak szex kell, a
nônek szerelem. Bp.: Park 293 p. (Hétköznapi
pszichológia) Fve 2900 Ft
Ranschburg Jenô: A serdülés gyötrelmei. Bp.: Saxum 169
p. (Kérdések és válaszok) Fve 1680 Ft
Szendi Gábor: A nô felemelkedése és tündöklése. Átd. kiad.
Bp.: Jaffa 344 p. Fve 2940 Ft
Weinhold, Barry K. – Weinhold, Janae B.: Törj ki a
társfüggôségbôl! Bp.: Casparus XXIV, 276 p. + DVD Fve
3199 Ft
Erkölcs. Etika
Kovács Gusztáv: A páciens neve: Doktor House. Pécs: PHF
143 p. (PHF kiadványok, 11.) Fve 1200 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Bolberitz Pál – Kozma László: A hit kalandja. Bp.: Kairosz
145 p. (Miért hiszek?, 78.) Fve 1500 Ft
Biblia. Bibliamagyarázatok
Kroeker, Jakob: Ámosz és Hóseás próféták
könyvének magyarázata. Bp.: Evangéliumi K. 167 p.
Fve 1499 Ft
Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. Bp.: Kálvin
460 p. Kve 3600 Ft
Langenberg, Heinrich: Jézus tanítványi iskolája. Bp.:
Evangéliumi K. 163 p. Fve 1499 Ft
Paglia, Vincenzo: Isten szava minden napra, 2011. Bp.:
Kairosz 522 p. Fve 4200 Ft

Stott, John R. W.: A hegyi beszéd. Bp.: Harmat: KIA 223 p.
(A Biblia ma) Fve 1980 Ft
Dogmatika. Teológia
Gyógyító szentek. Bp.: Éghajlat Kvk. 245, [4] p. Kve 4990 Ft
Schnackenburg, Rudolf: Jézus Krisztus személye a négy
evangélium tükrében. Bp.: L’Harmattan 311 p. (Coram
Deo) Fve 3100 Ft
Morális teológia
Blackaby, Henry T. – Blackaby, Richard: Isten
megtapasztalása napról napra. Bp.: KIA 392 p. Fve 1901 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Avanesian Alex – Szám László: Az örmény egyház története.
Bp.: Mo. Örmény Apostoli Egyh. 158, [2] p. Fve 3480 Ft
Juhász József: Mi lesz veled, cölibátus? Bp.: Szófia K.
170, [5] p. Fve 1990 Ft
Mezei Balázs: Karácsony az Andok fölött. Bp.: Kairosz 119
p. Fve 2400 Ft
Róbert László: Tisztelendôk. Bp.: Fapadoskonyv.hu 266 p.
Fve 2558 Ft
Általános és összehasonlító vallástudomány.
Nem-keresztény vallások
Davie, Grace: A vallás szociológiája. Pannonhalma:
Bencés K. 406 p. (Napjaink teológiája, 15.) Fve
3950 Ft
Guyau, Marie-Jean: A vallás szociológiája. [Miskolc]:
Belsô EGÉSZ-ség 381, [3] p. Fve 2600 Ft
A Kegyes Korán értelmezése és magyarázata magyar
nyelven. Bp.: Hanif 840, 604, [4] p. Kve 6500 Ft
Pákozdy László Márton: Szövetség és hûség. Bp.: Kálvin
213, [2] p. F 2900 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Bódy Zsombor: Az ipari munka társadalma. Bp.:
Argumentum 253 p. F 2800 Ft
Erdei Ferenc emlékezete. Szeged: Bába 384 p. Kve
4545 Ft
Kemény István: Elôadások a magyar társadalomfejlôdés
szociológiájáról. Szeged: Belvedere Meridionale 199 p. Fve
3245 Ft
Köz/tér: fogalmak, nézôpontok, megközelítések. Bp.; Pécs:
Gondolat: PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi
Tanszék 338 p. (Kommunikáció- és kultúratudományi
tanulmányok) Fve 2590 Ft
Neményi Ágnes: Nemek szociológiája. Kolozsvár: Ábel K.
123 p. Fve 1800 Ft
Serdülôk világa. Bp.: Pont 98, [2] p. Fve 2100 Ft
Politika. Politikatudomány
Aranykorszak?: a Ceauşescu-rendszer
magyarságpolitikája 1.: 1965–1974. Csíkszereda: ProPrint Kvk. 573 p. (Források a romániai magyarság
történetéhez) Kve 4900 Ft
Balázs Sándor: Román képviselet a dualista Magyarország
parlamentjében. 1-2-3. köt. Kolozsvár: Kriterion 467 +
322 + 320, [2] p. Kve 7500 Ft
Debreczeni József: Húsz év. [Miskolc]: Deborjó 492 p.
Kve 4200 Ft
Elnökségi munka az Európai Unióban. Bp.: Gondolat 259
p. Kve 3250 Ft
Farkas Claudia, K.: Jogok nélkül: a zsidó lét
Magyarországon, 1920–1944. Bp.: Napvilág 361 p.
(Politikatörténeti füzetek, 32.) Fve 3199 Ft
Gál Kinga – Csûrös Csilla: Kulcsidô. Bp.: Kairosz 117 p.
(Magyarnak lenni, 81.) Fve 1500 Ft
Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században. Bp.:
Napvilág 292 p. Fve 2700 Ft
Pápay György: Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül:
Richard Rorty és a politikai filozófia. Bp.: Ráció K. 193 p.
Fve 2300 Ft

Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb tanítványa. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 400 p. Fve 2473 Ft
Rozsnyai Ervin – Tenner György: A Kádár-korszakról. Bp.:
Szerzô 83 p. (Z) Fve 500 Ft
Russell, Alec: Harc Dél-Afrika lelkéért: Mandela után. Bp.:
HVG Kv. 426 p. Fve 3900 Ft
Samu Mihály: Hatalomelmélet, különös tekintettel az
államra. Bp.: Korona 286 p. (Bibliotheca iuridica, 53.) Fve
3600 Ft
Tarlós István: Otthonom – Budapest: és benne 62 évem.
Bp.: Éghajlat Kvk. 245, [4] p. Kve 3500 Ft
Gazdaság. Közgazdaságtudomány. Pénzügy
Brother Layman: Az offshore halála. Bp.: HVG Kv. 963,
[19] p. Kve 15000 Ft
Csoba Judit: A tisztes munka: a teljes foglalkoztatás: a 21.
század esélye vagy utópiája? Bp.: L’ Harmattan 271 p.
(Szociotéka) Fve 2600 Ft
Dóry Béla: Általános közjótan. Bp.: Kairosz 128 p. Kve
2000 Ft
Dóry Béla – Martsa Piroska: Susogó-völgy. Bp.: Kairosz
124 p. + mell. Kve 2200 Ft
Dóry Béla: Szivárványkönyv: közjótan és magyar
nemzetgazdaság. Bp.: Kairosz 112 p. Kve 1800 Ft
Fenntartható Afrika. Pécs: IDResearch Kft.: Publikon K. 150
p. (Fenntartható fejlôdés könyvek) Fve 2390 Ft
Rab Virág: Diagnózisok és terápiák: javaslatok az európai
gazdaság újjáélesztésére az elsô világháború után. Bp.:
Gondolat 251 p. Kve 2800 Ft
Várkuti Géza: FOREX-trading. Bp.: Fekete Sas Kiadó. 140
p. Fve 4500 Ft
Jog. Jogtudomány
A bírák nagy kézikönyve. Bp.: Complex 1493 p. (Meritum)
Kve 22995 Ft
Csíny vagy bûn?: kalandozások a jog és az erkölcs
(b)irodalmában. Bp.: Complex 234 p. (A magyar irodalom
tetthelyei) Fve 3990 Ft
Darák Péter: A közigazgatási eljárások szabályait értelmezô
felsôbírósági döntések, 2005-2010. Bp.: Complex 470 p.
Fve 3990 Ft
Gyenge Anikó: Szerzôi jogi korlátozások és a szerzôi jog
emberi jogi háttere. Bp.: HVG-ORAC 259 p.
(Infokommunikáció és jog könyvek) Fve 4500 Ft
Kengyel Miklós: Perkultúra: a bíróságok világa – a világ
bíróságai. Bp.; Pécs: Dialóg Campus 318 p. (Dialóg
Campus szakkönyvek) Kve 8980 Ft
Magyar büntetôjog: általános rész. Bp.: Osiris 399 p.
(Osiris tankönyvek) Kve 3980 Ft
Princzinger Márta: A szerzôdések érvénytelensége. Bp.:
Complex 339 p. (Tematikus bírósági döntések) Fve 6090 Ft
Várnay Ernô – Papp Mónika: Az Európai Unió joga. Bp.:
Complex 1126 p. Kve 6300 Ft
Yugovich, Robert: Az ôszinteség jutalma. Pécs: Alexandra
326 p. Fve 2999 Ft
Szociális gondoskodás és gondozás
Pünkösti Árpád: A kereszt gombja: az ORFI esete az Istenes
Szent János Betegápoló Renddel. Bp.: Osiris 363 p.
(Magyarország felfedezése) Fve 1980 Ft
Varsányi Erika: Szociális munka és kultúra. Bp.: Pont 155
p. Fve 2625 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Ajler Ferencné: Negyedszázad siker. Bp.: Flaccus 66, [6]
p. Fve 1490 Ft
Akadályverseny – szabadság-projekt az iskolában. Bp.:
L’Harmattan 114 p. (Színház és pedagógia, 6.) Fve 1400 Ft
Csicsay Alajos: Tizenharmadik iskola. Dunaszerdahely:
Nap K. 207 p. Fve 2500 Ft
Cziegler Orsolya: Egyedül nevelem. Bp.: Saxum 158 p. (Az
élet dolgai) Fve 1479 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV...............................................................................................................................................................
CÍM..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Fényes Hajnalka: A nemi sajátosságok különbségének
vizsgálata az oktatásban. [Debrecen]: Debreceni Egy. K.
227 p. Fve 1809 Ft
Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Veszprém; Bp.:
Iskolakultúra [Szerk.]: Gondolat 188 p. (Iskolakultúrakönyvek, 35.) Fve 2200 Ft
Koudela Pál: Mágócsy-Dietz Sándor: mindennapi történet
egy egyetemi tanárról. Bp. : L’Harmattan 236 p. Fve 2300 Ft
Pitamic, Maja: Tanítsd meg, hogyan csináljam! Bp.: Tudatos
Lépés Kft. 165, [11] p. (Tudatos szülô) Fve 3990 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Átjárók: a magyar néprajztól az európai etnológiáig és a
kulturális antropológiáig. Bp.: L’Harmattan: PTE Néprajz –
Kult. Antropológia Tanszék 425 p. (Studia ethnologica
Hungarica, 11.) Kve 4200 Ft
Baloghné Kalló Anna: „A tûznek nem szabad kialudni!”:
kalotaszegi népi kultúra. Bp.: Kairosz 416 p. Fve 3100 Ft
Csáky Károly: Falumúzeumok, tájházak, néprajzi
gyûjtemények az Ipoly és a Garam mentén. 1.
Dunaszerdahely: Lilium Aurum 159 p. Kve 2500 Ft
Mágikus és szakrális medicina. Bp.: Balassi 718 p., XVI t.
(Tanulmányok a transzcendensrôl, 7.) Kve 4300 Ft
Rostás-Farkas György: A cigányság hagyomány- és
hiedelemvilága. Bp.: [Cigány Tud. és Mûv. Társ.] 149 p.
Fve 2864 Ft
Szabadi Tibor: Brazil népcsaládok aruak, csane, pareszi
szószedetekkel. Nagykanizsa : Kanizsa-Infó Lapk. Kft. 69
p. (Nyelvészeti tájékoztató füzetek, 8.) Fve 1527 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természettudomány általában
White, Michael: Galilei, az antikrisztus. Pécs: Alexandra
415 p., [8] t. Kve 3699 Ft
Környezetvédelem. Környezettudomány
Eltûnt világ: a vörösiszap fogságában. Zalaegerszeg:
Pannon Lapok 95 p. Kve 3980 Ft
Függésben: kényszerpályán a jövô? Pécs: IDResearch Kft.:
Publikon K. 354 p. (Fenntartható fejlôdés könyvek) Fve 2790 Ft
Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bûne.
Bp.: Cartafilus 133 p. Kve 1700 Ft
Lovelock, J. E.: Gaia halványuló arca: utolsó figyelmeztetés.
Bp.: Akad. K. 207 p. (Új polihisztor) Fve 2980 Ft
Romhányi Tamás – Cseri Péter – Boda András: Iszap: egy
katasztrófa természetrajza. Bp.: Mediprint 158 p. Fve 1980 Ft
Fizika
Carroll, Sean: Most vagy mindörökké: a végsô
idôelmélet nyomában. Bp.: Akad. K. 588 p. (Új
polihisztor) Fve 3990 Ft
Geológia. Hidrológia
Varga Miklós – Váradi József: Vízvisszatartás – tározás –
vidékfejlesztés. Bp.: MTA Törttud. Int.: MTA Társkut. Közp.
271 p. (Párbeszéd a vidékért) Fve 2600 Ft
Biológia
Kellermayer Miklós: Az élet. Bp.: Kairosz 242 p. Kve 3400 Ft
Növénytan
Fey Lajos: Erdélyi vadvirágok. Bp.: Argumentum 294 p.
Fve 3900 Ft
Állattan
Emlôs ragadozók Magyarországon. Bp.: Mezôgazda 240
p. Kve 3500 Ft
Az én elsô enciklopédiám: vadállatok. [Debrecen]: Patricia
Kv. 48 p. Kve 1890 Ft
O’Brien, Stacey: Wesley, kedvesem. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 269, [2] p. Kve 2499 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Buzás György Miklós: A diabetológia története. Bp.: Akad.
K. 506 p. Kve 5800 Ft
Hatvani Zsolt: Az angol egészségügyi szolgálat,
1948–2010: [NHS – The National Health Service]. Pécs:
Publikon K. 210 p. Fve 2790 Ft
Kapronczay Károly: Az orvostörténelem századai. Bp.:
Semmelweis 278 p. Fve 4500 Ft
Kényszerbetegség: elmélet, kutatás, terápia. Bp.: Oriold
284 p. (Lélekben otthon könyvek) Fve 3700 Ft
Liberman, Robert Paul: Felépülés a betegségbôl: a
pszichiátriai rehabilitáció kézikönyve. Bp.: Oriold XLII, 589
p. Fve 8000 Ft
Magyar Anna – Csatár Éva: A bélmûködés zavarai. Bp.:
SpringMed 216 p. (SpringMed betegtájékoztató könyvek)
Fve 1980 Ft
Réthy Lajos Attila: Csecsemôkori allergiaprevenció. Bp.:
SpringMed 56 p. Fve 1280 Ft
Szendi Gábor: Pánik: tények és tévhitek. Bp.: Jaffa 308 p.
Fve 2940 Ft

KÖNYVHÉT

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
A boldogság nyomában. Bp.: Jaffa: Affarone Kft. 168 p.
(Mesterkurzus) Fve 1990 Ft
Gézsi Andrásné – Fövényi László: Hogyan fogyjunk
cukorbetegen? [Budaörs]: SpringMed 390 p. (SpringMed
diétás könyvek) Fve 3480 Ft
Iyengar, Sheena: A választás mûvészete. Bp.: HVG Kv.
397 p. Fve 3900 Ft
Ornish, Dean – Smith, Art: Spektrum: személyre szabott
egészségprogram. Bp.: HVG Kv. 478 p. Kve 4500 Ft
Pink, Daniel H.: A megújult elme: használd az agyad
jobbik felét! Bp.: HVG Kv. 260 p. Fve 3900 Ft
Robinson, Ken: Az alkotó elme: fedezd fel, mire születtél,
és minden megváltozik. Bp.: HVG Kv. 335 p. Fve 3900 Ft
Tóth Gábor – Varga Melitta: Édesítsünk okosan!
Pilisvörösvár: Pilis-Vet 195 p. Fve 1180 Ft
Technika. Mûszaki tudományok
Járosi Márton: Életem a magyar energetikáért. Bp.: Püski
354 p. + DVD Kve 4900 Ft
Kardos Márta: Határidôk és tudnivalók a GHS/CLP-ben: az
anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása. Bp.:
Complex 159 p. Fve 4515 Ft
Schneier, Bruce: Schneier a biztonságról. Bp.: HVG Kv.
295 p. Kve 4500 Ft
Tiefbrunner Anna: Csomagolás: trendek és kérdések. Bp.:
Complex 253 p. Fve 5145 Ft
Kertészet
Lechner Judit: Virágok világa. Bp.: Püski 206, [2] p. Fve
2980 Ft
Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
De la Bedoyère, Camilla: Kutyák. Bp.: Lilliput 48 p. (100
állomás – 100 kaland) Kve 1990 Ft
Macska kalauz. Bp.: Elektra 48 p. (1x1 kalauz) Fve 790 Ft
Schmidt, Horst: Galamblexikon. Bp.: Elektra 189 p. Fve
2990 Ft
Halászat. Vadászat
Vadbiológiai olvasókönyv. Bp.: Mezôgazda 204 p. Kve
4200 Ft
Lakás. Lakberendezés
Csecsôdi Mária: Budapest interiors. Pécs: Alexandra 350,
[2] p. Kve 8500 Ft
Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
Pink, Daniel H.: Motiváció 3.0: ösztönzés másképp. Bp.:
HVG Kv. 273 p. Fve 3900 Ft
Tomka János – Bôgel György: Vezetés egykor és most.
Bp.: Nemz. Tankvk. 334 p. Kve 5900 Ft
Vezetés magasabb szinten: eredményesség emberközpontú
módszerekkel. Bp.: HVG Kv. 345 p. Kve 4500 Ft
Üzemgazdaság. Marketing
Anderson, Chris: Ingyen!: a radikális árképzés jövôje. Bp.:
HVG Kv. 368 p. Fve 3900 Ft
Brandstätter, Claudia: Pincétôl a piacig: a termelôi
borkimérés sikeres mûködtetésének 10 alapelve. Bp.:
Mezôgazda 71 p. (Borász akadémia) Kve 2900 Ft
Harpst, Gary: Vállalkozásból vállalat. Bp.: HVG Kv. 218 p.
Kve 3900 Ft
Puster János: A gyakorlati marketing alapjai. Bp.: Gondolat
241 p. Fve 3050 Ft
Tömegkommunikáció
Feintuck, Mike – Varney, Mike: Médiaszabályozás,
közérdek és a törvény. Bp.: Gondolat: Alkalmazott
Kommunikációtud. Int. 253 p. (Társadalomelmélet –
kommunikációtudomány) Kve 3490 Ft
Élelmiszeripar
Békési Zoltán – Csarnai Erzsébet: Házi pálinkafôzés. Bp.:
Mezôgazda 157 p. (Házunk táján) Kve 2900 Ft
Borászat. 2. Borászati kémia. Bp.: Mezôgazda 206 p. Kve
3900 Ft
Könnyûipar általában
Kárpáti Zoltán: A Harangöntô: egy harang születése. [S.l.]:
Szerzô 130, [2] p. Kve 8500 Ft
Számítástechnika
Gallo, Carmine: Steve Jobs a prezentáció mestere: hogyan
legyünk ôrülten hatásos elôadók. Bp.: HVG Kv. 294 p. Fve
3900 Ft
Építôipar
Az építési beruházás folyamata. [4.]. Az építési beruházás
engedélyei. Bp.: Complex 566 p. (Építésügyi kiskönyvtár,
4.) Fve 3990 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
A gyûjtemény: Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti
Múzeum. Bp.: Ludwig Múz. – Kortárs Mûv. Múz. 347, [4]
p. Fve 7091 Ft

Spoerri, Daniel: Anekdotomania. Bp.: Kijárat 350 p. Fve
3990 Ft
Szenvedély és tudás: Bedô Rudolf mûgyûjteménye. Bp.:
Kieselbach 364 p. (Magyar festészet) Kve 14501 Ft
Építészet. Urbanisztika
Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. Bp.;
Veszprém: MTA MKI: M. Képek 199 p. Kve 8000 Ft
Gaal György: Örök Házsongárd. 1. köt. Bp.: Pharma Press
261, [3] p. Kve 7980 Ft
Gaal György: Örök Házsongárd. 2. köt. Bp.: Pharma Press
351 p. Kve 9600 Ft
Ötvösmûvészet
Németh Zsolt: A szent korona sérüléseinek és
átalakításainak krónikája. Bp.: Püski 151 p. Kve 4600 Ft
Rajzmûvészet
Bachman Zoltán: Rajzok. Bp.: Vince 167 p. Kve 4995 Ft
Festészet
Cixous, Hélène – Hantai Simon: Hantai Simon Köténye:
anagrammák és H. C. és H. S. levelei. Bp.: Kijárat 94 p.
Fve 3000 Ft
Fotómûvészet. Fényképezés
Molnár Edit: Egy fotóriporter feljegyzései. Bp.: Kairosz 125,
[2] p. Kve 2800 Ft
Zene
Dregni, Michael: Django Reinhardt. Bp.: Cartaphilus 384,
[8] p. (Legendák élve vagy halva, 50.) Kve 3990 Ft
Hamburger Klára: Liszt Ferenc zenéje. Bp.: Balassi 526,
[6] p. Fve 3199 Ft
Pécsi Géza: Liszt Ferenc: Les Préludes: a szimfonikus
költemény bemutatása szóval és zenével. Pécs: Kulcs a
Muzsikához 59 p. + CD Kve 2672 Ft
Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita: Mese muzsikával:
Kodály Zoltán: Háry János, Kállai kettôs. Pécs: Kulcs a
Muzsikához 69, [3] p. + CD Kve 2672 Ft
Wilheim András: Esszék: írások zenérôl. Bp.: Kortárs 298
p. Fve 3000 Ft
Zoltán János: Nagy Feró könyv: a Beatrice-sztori. Bp.: Xact-Elektra 287, [2] p. Kve 4990 Ft
Filmmûvészet
Schubert Gusztáv: Képeltérítôk: ezredvégi rémálmaink.
Bp.: Filmvilág Alapítvány 349 p. (Filmvilág könyvek) Fve
2800 Ft
Színházmûvészet
Kormos Anett: Dumaszínház: tankönyv és munkafüzet. Bp.:
Ulpius-ház 335 p. (Dumakönyvtár) Fve 3999 Ft
Mensáros László naplói. Bp.: Kairosz: Mensáros L.
Alapítvány 311 p. + CD Kve 4001 Ft
Sunyovszky Sylvia – Dvorszky Hedvig: Vonzáskör. Bp.:
Kairosz 101 p. (Magyarnak lenni, 80.) Fve 1500 Ft
Tompa Gábor: Címke-függöny: Tompa Gábor színházi
magánszótára. Csíkszereda: Bookart 161 p. Kve 2890 Ft
Sport
Boddy, Kasia: A boksz története. Pécs: Alexandra 487 p.
Kve 4999 Ft
Cserkuti András: A kosárlabda története: Pécs – Baranya,
1930-1969. Pécs: Virágmandula Kft. 503 p. Kve 5727 Ft
FTC almanach. Bp.: Argumentum 633 p. Fve 5950 Ft
Gundel Takács Gábor: A sport mûvészete. Pécs: Alexandra
287 p. Kve 3500 Ft
Kormanik Zsolt: A futballvilág leghíresebb derbijei. Bp.:
Aréna 2000 139 p. (Híres játékosok, felejthetetlen
meccsek) Fve 2990 Ft
Misur Tamás – Moncz Attila: A futballtörténelem 100
legjobb klubja. Bp.: Aréna 2000 277, [4] p. Kve 7980 Ft
Pavlik, Zdeneěˇ k: Jégkorongozás. Bp.: Cser K. 142 p. (Fitten
& egészségesen) Fve 2995 Ft
Sport ... : a Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa. 2010.
Bp.: St. Plusz 596 p. Kve 7940 Ft
Winkler, Kurt – Brehm, Hans-Peter – Haltmeier, Jürg:
Hegymászás nyáron. Bp.: Cser K. 311 p. Fve 4995 Ft
Winkler, Kurt – Brehm, Hans-Peter – Haltmeier, Jürg:
Hegymászás télen. Bp.: Cser K. 262 p. Fve 4995 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
A magyar beszéd. Bp.: Akad. K. 708 p. Kve 4830 Ft
Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus: irodalom –
integráció – identitás. Dunaszerdahely: Nap K. 166 p. Fve
2900 Ft
„Alszik a fény”: Kosztolányi Dezsô és Csáth Géza
mûvészete. Bp.: FISZ: Ráció K. 317 p. (Minerva könyvek,
1.) Fve 2200 Ft
Borbély András: Versismeretlenek: Balassi Bálinttól Térey
Jánosig. Bp.: Cédrus Alapítvány: Napkút 147, [4] p. Fve
1490 Ft
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Ferrari, Curzia: „Csönd istene, tárd ki a magányt”: Salvatore
Quasimodo megszenvedett hite. Bp.: Hungarovox 248 p.,
[32] t. Fve 2400 Ft
Halmai Tamás: Újraírt emlékezet. Dunaszerdahely: Nap K.
267 p. (Kaleidoszkóp könyvek, 15.) Fve 1200 Ft
Heller Ágnes: A mai történelmi regény. Bp.: Múlt és Jövô K.
263 p. Fve 3200 Ft
Illés László: Az írott szó küldetése. Bp.: Szerzô 160 p. (Z)
Fve 500 Ft
Az interkulturális kommunikáció Mikszáth Kálmán
mûveiben. Bp.: Hungarovox 162 p. Fve 1500 Ft
Nagy Péter, H.: Protézisek. Dunaszerdahely: Nap K. 278 p.
(Kaleidoszkóp könyvek, 16.) Fve 1200 Ft
Ong, Walter J.: Szóbeliség és írásbeliség. Bp.: AKTI:
Gondolat 182 p. (Társadalomelmélet –
kommunikációtudomány) Kve 3390 Ft
Schnakenberg, Robert: Híres szerzôk titkos élete. Bp.: HVG
Kv. 303 p. Fve 3900 Ft
Vajda Jánosné Bartos Rozália: Emlékirataim. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 219 p. Fve 2091 Ft
Magyar irodalom
Horkay Hörcher Ferenc: Ottlik kadét történetei: közelítések,
vázlatok. Bp.: Kortárs 181, [2] p. (Kortárs esszék) Fve
2000 Ft
József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke. Bp.: Cartaphilus 85
p. (Illusztrált klasszikusok) Kve 1990 Ft
Márkus Béla: Mennyei elismervény. Bp.: Nap 308, [5] p.
(Magyar esszék) Kve 2500 Ft
Mészáros Márton: Mai magyar irodalmi olvasókönyv. Bp.:
Hatágú Síp Alapítvány 149 p. (A könyves szakképzés
füzetei, 18.) Fve 2100 Ft
Rónay László: Elárvult panoptikum: életre keltett írók,
tudósok. Bp.: Hungarovox 175 p. Fve 1700 Ft
Szekér Endre: Márai Sándor és világa. Bp.: Argumentum
281 p. Fve 2600 Ft
Szenczi Ibolya: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Csongrád Megyei Tagozatának 20 éve. Szeged: Bába 104
p. Fve 1565 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Cumania: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi
Szervezetének évkönyve. Kecskemét: Bács-Kiskun M. Múz.
Szerv. 384 p. Kve 1818 Ft
Dénes József – Jászai Balázs – László János: Felvidék:
várak madártávlatból. Bp.: Anno 96 p. Kve 2291 Ft
Grandpierre Emil: Ó, kedves Kolozsvár! Bp.:
Fapadoskonyv.hu 163, [3] p. Fve 2024 Ft
Holch Gábor: Kína. Bp.: Jószöveg Mûhely 173 p. Kve
6990 Ft
Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 196, [6] p. Fve 1824 Ft
Bölöni Farkas Sándor: Utazás Nyugat-Európában. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 130 p. Fve 1660 Ft
Gyulafi József: Nagy kerékpáros túrakönyv. 4. 49 rövid
kerékpáros körtúra Magyarországon. Bp.: Szerzô 119 p.
Fve 2990 Ft
A Magyar Köztársaság helységnévkönyve. Bp.: KSH 226 p.
Fve 2200 Ft
Szabó József János: Az Árpád-vonal útikönyve. Üllô: Timp
151 p. Fve 2989 Ft
Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. Bp.: Fapadoskonyv.hu 311
p. Kve 2004 Ft
Világföldrajz. Bp.: Akad. K. 1485 p. (Akadémiai
kézikönyvek) Kve 6800 Ft
Életrajzok. Családtörténet. Címertan
Bertényi Iván: A címertan reneszánsza. Bp.: Argumentum
475 p. Fve 2900 Ft
Casanova Velencéje: irodalmi útikalauz. Bp.: Atlantisz 221
p. (Világváros) Kve 3500 Ft
Kit ad Isten?: vallomások szerelemrôl, házasságról. Bp.:
Heti Válasz Lap- és Kvk. 220 p. Kve 2900 Ft
Történettudomány. Történeti segédtudományok
Blanchard, Anne – Mizio, Francis – Bloch, Serge:
Rebellisek enciklopédiája. Bp.: Sanoma Budapest 97, [6]
p. Kve 3300 Ft
Mûvelôdéstörténet
Eötvös József: Arcképek és programok. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 589, [2] p. Fve 2540 Ft
Tóth Béla: Mendemondák: a világtörténet furcsaságai. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 317, [2] p. Fve 1985 Ft
Európa (és az európai államok) története
Sutarski, Konrad: Az én Katyñom. Bp.: Püski 159, [2] p.
Fve 2500 Ft
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Szolgálhat-e mintaként a francia-német kibékülés? Bp.:
Gondolat 144 p. Fve 1500 Ft
Magyarország és a magyarság története
Benedek Elek: Nagy magyarok élete. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 257 p. Fve 1909 Ft
Borovszky Samu: A honfoglalás története. Repr. kiad. Bp.:
Anno 176 p. Kve 1145 Ft
Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik
évfordulójára. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyes. 431 p.
Kve 3000 Ft
Eörsi László: Corvinisták, 1956. 1-2. rész. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 386 + 365, [2] p. Fve 4354 Ft
Eörsi László: Ellenfehérkönyv. Bp.: Fapadoskonyv.hu 44 p.
Fve 1814 Ft
Erdélyi László: Szent Imre és kora. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 122 p.
Kve 2700 Ft
Józsa László: Középkori uralkodóink betegségei. Bp.:
Históriaantik Kvház K. 220 p. Kve 3200 Ft
Száva István – Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 148 p. Fve 2082 Ft
Tóth Sándor László: A honfoglalástól az államalapításig.
Szeged; Bp.: Históriaantik Kvház K. 295, [2] p. Kve
3700 Ft

SZÉPIRODALOM
Adler, Elizabeth: Minden Monte-Carlóban kezdôdött. Bp.:
Ulpius-ház 508 p. Fve 3999 Ft
Ágai Adolf: Az örök zsidó: régi naplók, életképek: 18621906. Bp.; Jeruzsálem: Múlt és Jövô K. 253 p. (Magyar
zsidó elbeszélés) (Hágár, 11.) Kve 3200 Ft
Ajtmatov, Èingiz: A versenyló halála. Bp.: Európa 283 p.
Kve 3000 Ft
Allen, Sarah Addison: A csodálatos Waverley-kert. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 299, [4] p. (Arany pöttyös könyvek)
Fve 2999 Ft
Ambrus Zoltán: Tollrajzok a mai Budapestrôl... Bp.: Múlt és
Jövô K. 595 p. (Magyar zsidó elbeszélés) Kve 3900 Ft
Asimov, Isaac: Asimov teljes science fiction univerzuma.
[Szeged]: Szukits 685, [5] p. (Encyclopedia galactica
alternativa, 9.) Kve 4990 Ft
Austen, Jane: Büszkeség és balítélet. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 446 p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve
2999 Ft
Babits Mihály: Kisprózai alkotások. Bp.: Argumentum
1076 p., [16] t. (Babits Mihály mûveinek kritikai kiadása)
Kve 5500 Ft
Baldacci, David: A gyûjtôk. Bp.: Európa 459 p. Kve
3500 Ft
Balogh Béni: Magyar királymondák. Bp.: Ciceró 206 p.
(Sulikönyvtár) Fve 990 Ft
Baudelaire, Charles: A mesterséges mennyországok. Bp.:
Cartaphilus 213 p. (Illusztrált klasszikusok) Kve 2600 Ft
Benczes Sándor Gábor: A vakondok álma. Bp.:
Hungarovox 104 p. Fve 1400 Ft
Benedek Elek: Ezüst mesekönyv. Kolozsvár: Kriterion 213
p., [16] t.fol. Kve 4900 Ft
Benedek Elek: Mese, mese, meskete, minden hétre egy
mese. Bp.: Kairosz 375 p. Kve 4900 Ft
Benina: Bíborhajú. 1. A boszorka fénye. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 485, [6] p. Fve 2999 Ft
Ben-Menachem, Michael: Miki: Orosházától az Északitengerig. Bp.: Háttér 377 p., [8] t. Ft 2990 Ft
Benyovszky Móric emlékiratai. Bp.: Fapadoskonyv.hu 241
p. Fve 1880 Ft
Bognár Stefánia – Balázs Tibor: Párhuzamos görbék. Bp.:
Littera Nova 98 p. (365 aforizma könyvsorozat, 4.) Fve
1890 Ft
Cadou, René Guy: Ki vagyok én! Bp.: Kairosz 120 p. Kve
2600 Ft
Cashore, Kristin: Graceling. Szeged: Könyvmolyképzô K.
478, [2] p. (Vörös pöttyös könyvek) Kve 3999 Ft
Cashore, Kristin: Graceling. Szeged: Könyvmolyképzô K.
478, [2] p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2999 Ft
Chandrasekaran, Rajiv: Zöld zóna. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 371, [4] p. (Sötét örvény) Fve 2999 Ft
Chapeau, Thierry: Fenyôlegenda. Bp.: Csimota 29 p. Kve
1990 Ft
Cholnoky László: Prikk mennyei útja... Bp.:
Fapadoskonyv.hu 83, [2] p. Fve 1584 Ft
Cicero, Marcus Tullius összes perbeszédei. Szeged: Lectum
1275 p. Kve 8990 Ft
Clarke, Arthur C. – Lee, Gentry: Ráma 2. [Szeged]: Szukits
471, [2] p. Kve 4500 Ft
Collodi, Carlo: Pinokkió kalandjai. Bp.: Fapadoskonyv.hu
121 p. F 1909 Ft

Connelly, Michael: Az igazság ára. Pécs: Alexandra 431 p.
Fve 2699 Ft
Connolly, John: Nyugtalanság. Bp.: Ulpius-ház 639 p. Fve
3999 Ft
Csaplár Vilmos: Igazságos Kádár János. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 131 p. Fve 2004 Ft
Csaplár Vilmos: Pénzt, de sokat! Bp.: Fapadoskonyv.hu
176 p. Fve 2044 Ft
Csitáry-Hock Tamás: Mosolyhíd. [S.l.]: Csitáry-Hock T. 94
p. Kve 1800 Ft
Czike Sándor: Szobalány Bombayben. Bp.: Accordia 152
p. Fve 1590 Ft
Dayioglu, Gülten: Fadis. Bp.: Napkút 157 p. Fve 1790 Ft
drMáriás: Egy halott naplója. Bp.: Fapadoskonyv.hu 114
p. Fve 1909 Ft
drMáriás: Lomtalanítás. Bp.: Fapadoskonyv.hu 91 p. Fve
1891 Ft
drMáriás: Szép a puszta. Bp.: Fapadoskonyv.hu 175 p.
Fve 2062 Ft
Drndicčˇ,, Da sšˇ a: Leica formátum. Bp.: Nyitott Kvmûhely 339,
[2] p. (Bóra könyvek) Fve 2990 Ft
Egressy Gábor törökországi naplója, 1849–1850. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 198 p. Fve 1794 Ft
Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 422, [4] p. Fve 2234 Ft
Esnagy József: Egy nevetséges poéta feljegyzései. Bp.:
Szerzô 77, [3] p. (Z) Fve 500 Ft
„Ezek a kedves kis portékák...”: rezonanciák Mikszáthra.
Salgótarján: Balassi B. M. Kvt. és Közmûvel. Int. 136 p.
(Palócföld könyvek) Fve 1901 Ft
Fazekas József: Tôkesúly. Miskolc: Felsômagyarország 60
p. Fve 1500 Ft
Ferenczes István: Zazpi. Bp.: Kortárs 206 p. (Kortárs vers)
Fve 2000 Ft
Flanagan, John: Gorlan romjai. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 255 p. (A Vadonjáró tanítványa, 1.) Kve 2999 Ft
Follett, Ken: Kaland Afganisztánban. Bp.: Gabo 341 p. Kve
2990 Ft
Ford, Stephanie: Támadás. Bp.: Ad Librum 240 p. Fve
2189 Ft
Fôdy Kitti: Remény. Szeged: Bába 272 p. Fve 2273 Ft
Gábor Andor: Doktor Senki. Bp.: Fapadoskonyv.hu 261,
[2] p. Fve 2176 Ft
Gaiman, Neil: Sandman, az álmok fejedelme. 3. köt.
Álomország. Bp.: Cartaphilus 111, [4], 39 p. Fve 3380 Ft
Gao, Anhua: A mennyek küszöbéig. Pécs: Alexandra 445,
[2] p., [16] t. Fve 2999 Ft
Garlando, Luigi: Irány Brazília! Pécs: Alexandra 125, [9]
p. (Gól!, 2.) Fve 1499 Ft
Gáspár László: Mi, I. Adolf : ha a németek gyôztek volna...
Bp.: Fapadoskonyv.hu 249 p. Fve 1891 Ft
Gergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakái. Bp.: Argumentum
60 p. Kv e 2100 Ft
Giovannini Kornél: Ubul él és él Elek: Keresztyén
Bábszínpad. Bp.: Hungarovox 101 p. Fve 1500 Ft
Glauser, Friedrich: A lázgörbe: Studer ôrmester –
harmadszor. Bp.: Napkút: Cédrus Mûv. Alapítvány 283,
[4] p. (Nyomolvasó, 3.) Fve 2490 Ft
Gross, Andrew: Sötét idôk: Charlie bróker két élete. Bp.:
Geopen 453 p. Fve 3490 Ft
Horváth Ágnes, I.: Arthemis avagy… Bp.: Accordia 56, [3]
p. Fve 1790 Ft
Horváth Dezsô: Botrány a mennyekben. Szeged: Bába
344, [7] p. Fve 2545 Ft
Horváth, Karol D.: Karol D. Horváth. Bp.: L’Harmattan: JAK
93 p. (JAK világirodalmi sorozat, 56.) Fve 1500 Ft
Howard, Max: Szökés a Szovjetunióból. Bp.: Magánkiad.
221, [2] p. Fve 2999 Ft
Hungarovox antológia. Bp.: Hungarovox 182 p. Fve 1500 Ft
Illés Endre: Ezüstpénz. Bp.: Fapadoskonyv.hu 327 p. Fve
2234 Ft
Illés Endre: Hamisjátékosok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 332 p.
Fve 2349 Ft
James, Henry: A galamb szárnyai. Szeged: Lazi 473 p.
Kve 3500 Ft
Jósika Miklós: Abafi. Bp.: Fapadoskonyv.hu 176 p. Fve
1756 Ft
Jourdan, Carolyn: Ha a helyén van a szíved. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 306 p. (Arany pöttyös könyvek) Fve
2999 Ft
Juhász Erzsébet, B.: Mesék az életembôl. Bp.:
Argumentum 199 p Fve 1901 Ft
Justh Zsigmond: A pénz legendája. Bp.: Fapadoskonyv.hu
300, [3] p. F 1871 Ft
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Kajlik-Békési Márta: Csóri, a kis göndörszôrû. Bp.:
Accordia 120 p. Fve 1790 Ft
Karinthy Frigyes: Így írtok ti. 1. köt. Magyar írók. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 433, [8] p. Fve 2273 Ft
Kästner, Erich: Pötyi és Anti. Bp.: Ciceró 135 p.
(Sulikönyvtár) Fve 990 Ft
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeynek öszve-szedett levelei.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 164 p. Fve 1718 Ft
Kedros, Elena: Olimposz lányai. 2. Az álmok hatalma.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 244, [4] p., [16] t. Kve
2999 Ft
Kelecsényi László: Ólomévek. Bp.: Fapadoskonyv.hu 104
p. Fve 1947 Ft
Kerékgyártó István: Makk ász az olajfák hegyén. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 151, [2] p. Fve 2004 Ft
Kerékgyártó István: Vagyonregény: ipszilon-történet. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 256 p. Fve 2253 Ft
Keszthelyi Rezsô: Öntalálkozó. Bp.: Fekete Sas 181 p. Fve
1800 Ft
Kettschau, Bettina: Kaland a Coats-szigeten. Bp.:
Evangéliumi K. 84 p. Fve 1050 Ft
Kinney, Jeff: Egy ropi naplója. Szeged: Könyvmolyképzô K.
216 p. Kve 2300 Ft
Kiss Ádám: Szütyiô. Bp.: Ulpius-ház 157, [2] p.
(Dumakönyvtár) Kve 3499 Ft
Kiss Judit Ágnes: Nincs új üzenet. Bp.: Fapadoskonyv.hu
109 p. Fve 1909 Ft
Kiss Sarolta: Szélkabátban. Bp.: Csillagfény Kv. 63, [3] p.
Fve 1990 Ft
Koch Renáta: Te mit csináltál volna? Bp.: Ad Librum 432
p. Fve 2989 Ft
Korman, Gordon: Egy hamis hang. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 185 p. (A 39 kulcs, 2.) Kve 1999 Ft
Kós Károly: Az országépítô. Bp.: Kapu Kv.: Filmkapu 310
p. (A magyar irodalom kincsestára) Fve 700 Ft
Kovács György: A szeretet garabonciása. [S.l.]: Kovács M.
109 p. Fve 1500 Ft
Köszönöm szépen! Bp.: Egmont-Hungary [32] p. (Bölcs
mesék a Százholdas Pagonyból, 2.) Kve 1899 Ft
Kultsár István: Tudósítások és hasznos mulatságok.
Kolozsvár: Kriterion 338 p. (Téka) Kve 3500 Ft
Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Bp.: Fapadoskonyv.hu 439,
[3] p. Fve 2253 Ft
Kuncz Aladár: Felleg a város felett. Bp.: Fapadoskonyv.hu
167 p. Fve 1814 Ft
Lemaitre, Pierre: Téboly. Szeged: Könyvmolyképzô K. 303
p. (Arany pöttyös könyvek) Fve 2999 Ft
Lovik Károly: Az aranypolgár. Bp.: Fapadoskonyv.hu 107
p. Fve 1633 Ft
Lôrincz László: Kötet cím nélkül. Hódmezôvásárhely: Hód
K. 127 p. F 1909 Ft
Mantel, Hilary: Farkasbôrben. Bp.: Cartaphilus 582, [5] p.
Kve 3490 Ft
Markovits Rodion: Reb Áncsli és más avasi zsidókról szóló
széphistóriák... Bp.: Fapadoskonyv.hu 77, [2] p. Fve
1565 Ft
Markovits Rodion: Szibériai garnizon. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 369 p. Fve 2120 Ft
Mátyás, az igazságos. Pécs: Alexandra 100, [2] p. 2499 Ft
McKain, Kelly: Hanna és Herceg. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 103 p. (Pónitábor naplók, 2.) Kve 1499 Ft
McKain, Kelly: Helen és Huncut. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 95 p. (Pónitábor naplók, 1.) Kve 1499 Ft
McKain, Kelly: Rachel és Ropi. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 95 p. (Pónitábor naplók, 3.) Kve 1499 Ft
Mihályi Antal: Titok, hûség, hitszegés. Bp.: Barnaföldi Kvk.
168 p. Fve 1400 Ft
Miklya Luzsányi Mónika – Miklya Zsolt: Noé bárkája.
[Nagykôrös]: Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek, 53.) Fve 200 Ft

Nagy Endre: Apostol a hódságon. Bp.: Fapadoskonyv.hu
85 p. Fve 1595 Ft
Nagy Imre: Tíz év magány avagy… Bp.: Littera Nova 176
p. Fve 1990 Ft
Nagy mesegyûjteményem. [Debrecen]: Patricia Kv. 144 p.
Kve 3490 Ft
Ne add fel! Bp.: Egmont-Hungary [32] p. (Bölcs mesék a
Százholdas Pagonyból, 3.) Kve 1899 Ft
Nemes Nagy Ágnes: Felicián vagy a ... Bp.: Akad. K. 34,
[2] p. (Mesetárs) Kve 1689 Ft
Nicholls, David: Egy nap. Bp.: Cartaphilus 506, [3] p.
(Carta light) Fve 3490 Ft
Nyerges András: Magyar fakír. Bp.: Fapadoskonyv.hu 152
p. Fve 2004 Ft
Orosz István: Egy szem eper. Bp.: Napkút 460, [3] p. Fve
3490 Ft
Ozsvald Árpád: Az idô halála. 3. Dunaszerdahely: Nap K.
207 p. Kve 1901 Ft
Patik László: Súgólyuk. Bp.: Fapadoskonyv.hu 78 p. Fve
1785 Ft
Paulovkin Boglárka: Elbújtam! Bp.: Csodaceruza [24] p.
(Guriga kalandjai) Kve 1490 Ft
Perry, Tasmina: Örökösnôk. Bp.: Ulpius-ház 766 p. Fve
3999 Ft
Perry, Tasmina: Viszlát, mennyország. Bp.: Ulpius-ház
783 p. Fve 3999 Ft
Phillips, Susan Elizabeth: Mindent a szerelemért. Bp.:
Victoria 421 p. Kve 3299 Ft
Pilcher, Robin: Újrakezdés. Bp.: Ulpius-ház 476 p. Fve
3499 Ft
Pilcher, Rosamunde: Az ikrek jegyében. Bp.: Ulpius-ház
402, [2] p. Fve 2999 Ft
Pilcher, Rosamunde: A kék hálószoba. Bp.: Ulpius-ház
357 p. Fve 3499 Ft
Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 430 p. Fve 2176 Ft
Pünkösti Árpád: Az alsó fiók. Bp.: Fapadoskonyv.hu 437
p. Fve 2540 Ft
Radnai István: Bûnkehely. Bp.: Littera Nova 131, [4] p.
(Új versek, 30.) Fve 2200 Ft
Rawicz, Piotr: Az ég vére. Bp.: Gondolat 221, [2] p. Fve
3200 Ft
Riordan, Rick: Percy Jackson és az olimposziak. 3. kv. A
titán átka. Szeged: Könyvmolyképzô K. 285, [2] p. Kve
2999 Ft
Róbert László: Zsidónak születni. Bp.: Fapadoskonyv.hu
167, [3] p. Fve 2214 Ft
Roberts, Gregory David: Sántárám. 2. köt. Bp.: General
Press 419, [2] p. Kve 3500 Ft
Rollins, James: Jégbörtön. Pécs: Alexandra 511 p. Fve
2699 Ft
Rose, Karen: Érints meg. Bp.: Ulpius-ház 628 p. Fve
3999 Ft
Roy Krisztina: Isten nélkül a világban. Bratislava: MSEJK
67 p. Fve 750 Ft
Sármándi Pál: Eszembe jutott... Szeged: Bába 91, [3] p.
Fve 1136 Ft
Savi cčˇevi c Ivancčˇevi c, Olja: Lehet, hogy novella. Bp.: Nyitott
Kvmûhely 130, [3] p. (Bóra könyvek) Fve 1990 Ft
Schubert András: Szöszmösz kardigán és barátai. Bp.:
Partvonal 71 p. Kve 1990 Ft
Silva, Daniel: A Moszad ügynöke és az oligarcha. Bp.:
Ulpius-ház 533 p. Fve 3499 Ft
Slatin, Rudolf Carl von: Tûzzel-vassal Szudánban. 1–2.
köt. Bp.: Fapadoskonyv.hu 319 + 319 p. Fve 4774 Ft
Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók. 5. A visszatérés: leszáll
az éj. Szeged: Könyvmolyképzô K. 478 p. Kve 3299 Ft
Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók. 5. A visszatérés : leszáll
az éj. Szeged: Könyvmolyképzô K. 478 p. Fve 2499 Ft
/
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Spirit Bliss: Árnyékvilág. Szeged: Könyvmolyképzô K. 366
p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2999 Ft
Sumonyi Zoltán: Panel-halom. Bp.: Fapadoskonyv.hu 90
p. Fve 1909 Ft
Swift, Jonathan: Gulliver kalandos utazásai. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 129, [2] p. Fve 1660 Ft
Szatmári Zsuzsanna: Érzések és érzelmek. Bp.: Szerzô
124 p. Fve 1990 Ft
Szép Ernô: Szegény, grófnôvel álmodott. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 42 p. Ft 1785 Ft
Szigethy András: A Krokodilfa. Bp.: Fapadoskonyv.hu 111
p. Fve 2004 Ft
Szini Gyula: A fehér fakír. Bp.: Fapadoskonyv.hu 158, [4]
p. Fve 1727 Ft
Szladek Mihály: Kristálygömb. 3. A harmadik kiválasztott.
Bp.: Pro Eventus 206 p. Kve 3599 Ft
Tabák András: Telemre készülôdöm. Bp.: Szerzô 90, [6] p.
Fve 500 Ft
Tánczos Katalin: Az én Miatyánkom. Bp.: Kairosz 158 p.
Fve 2000 Ft
Tarren P. Attack: Az utolsó riport. Bp.: Fapadoskonyv.hu
322 p. Fve 2319 Ft
Thury Zoltán: Valahogy élni. Bp.: Fapadoskonyv.hu 356 p.
Fve 2520 Ft
Thury Zsuzsa: A tûzpiros üveggömb. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 281 p. Fve 2273 Ft
Tokaji Zsolt: Hova mennek a kacsák? Bp.:
Fapadoskonyv.hu 228 p. Fve 2329 Ft
Toldalagi Pál: Árnyak zenéje. Bp.: Napkút 230 p. Fve
1990 Ft
Tomaji Attila: Sötéttiszta sáv. Bp.: Fekete Sas 107 p. Fve
1800 Ft
Toro, Guillermo del – Hogan, Chuck: A kór-trilógia. 1. kv. A
kór. Szeged: Könyvmolyképzô K. 591 p. Kve 3999 Ft
Toro, Guillermo del – Hogan, Chuck: A kór-trilógia. 1. kv. A
kór. Szeged: Könyvmolyképzô K. 591 p. Fve 2999 Ft
Törô István: Búvóhelyet az igazságnak? Bp.: Biró Family
249 p. Kve 1909 Ft
Treszkony Katalin: Hupszli. Szeged: Könyvmolyképzô K.
102, [3] p., [16] t. Kve 1999 Ft
Urbanyi, Pablo: Silver. Bp.: Fapadoskonyv.hu 218 p. Fve
2138 Ft
Vass Virág: Sokszor csókol, India! Bp.: Ulpius-ház 335 p.
Fve 3499 Ft
Végh György – Réber László: Képtelen képes ABC. Bp.:
Ulpius-ház [24] p. K 1999 Ft
Veszelák Ferenc: Gipszmadár. Bp.: Littera Nova 83, [4] p.
(Új versek, 29.) Fve 1890 Ft
Vian, Boris: Mindenkit megnyúzunk! Bp.: Cartaphilus 281,
[2] p. (Szórakoztató metafizika) Kve 2800 Ft
Vian, Boris: Szívtépô. Bp.: Cartaphilus 268 p.
(Szórakoztató metafizika) Kve 2500 Ft
Viczai Henrietta: Grafitkeringô. [Miskolc]:
Felsômagyarország 83 p. Fve 1500 Ft
Vidító. Bp.: Luna Kv.: Noran 130, [5] p. Kve 2499 Ft
Vitéz György: Maradék látomás. Bp.: Kortárs 65, [2] p.
(Phoenix könyvek) Fve 1500 Ft
Vonnegut, Kurt: A repülô macska. Bp.: Maecenas 315, [2]
p. Kve 2200 Ft
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 203, [2] p. Fve 1814 Ft
Walder, Vanessa: A tündekirály utazása. Bp.: Pongrác K.
207, [4] p. Kve 2900 Ft
Wilde, Oscar: Az élet titka a mûvészet. Szeged: Lazi 169,
[2] p. Kve 1990 Ft
Yates, Richard: Húsvéti korzó. Bp.: Partvonal 223 p. Kve
2990 Ft
Zalai Károly: Huszonegy nagyapám története. Bp.: Fekete
Sas 167 p. Fve 1740 Ft
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LEXIKON

Magyar emigránsok török földön
Török menedékjogot kapott magyar
emigránsok rövid életrajzi összefoglalója
címmel figyelemre méltó kiadványt jelentetett meg a Magyar–Török Baráti Társaság négy szakavatott szerzô tollából. A
szóban forgó mûvet – hosszadalmas címe
helyett – nevezhetnénk akár a törökországi magyar emigráció lexikonjának is, mert
szócikkeinek feldolgozási módja többékevésbé megfelel az életrajzi lexikonokkal
szemben támasztott követelményeknek,
bár az a tény, hogy anyagát négy önálló fejezetben tárgyalja, amelyeken belül a címszavak ábécé-rendbe való besorolása külön-külön történik, ellentmond a lexikonmûfaj klasszikus szabályainak.
A törökországi magyar emigrációnak három nagy hulláma volt, s mindhárom a
magyar történelem egy-egy sorsfordító
eseményéhez kapcsolódott. Az elsô kirajzásra a 17. század végén, a Thököly Imre
vezette Habsburg-ellenes mozgalom kudarcát követôen került sor. Mint ismeretes, Thököly (1657–1705) a szultán szövetségeseként próbálta útját állni a magyar
koronát viselô Habsburgok erdélyi térnyerésének. Célja elérése érdekében bujdosókból álló hadával több, a királyi Magyarország, illetôleg a Habsburg Birodalom ellen irányuló török támadásban vett részt,
így csatlakozott Kara Musztafa nagyvezír
1683. évi Bécs elleni hadjáratához is. A század végére az európai összefogás eredményeként a török fokozatosan kiszorul Erdélybôl és a hódoltsági területekrôl, Thökölynek is menekülnie kell: 1699-ben feleségével, Zrínyi Ilonával Isztambul Galata
városrészében találnak menedékre, innen
költöznek 1701-ben a kis-ázsiai Nikomédi-
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ába, a mai Izmitbe. Egyes történelmi források szerint a fejedelmi párt 1500 fônyi
udvartartás kísérte el a számûzetésbe, ez a
szám azonban nem tûnik valósnak, Thököly ui. végrendeletében mindössze 45 hívérôl emlékezett meg kisebb-nagyobb pénzösszegekkel, birtokok adományozásával köszönve meg
szolgálataikat. A kiadvány
elsô fejezete ezen udvari
embereket ismerteti: van
közöttük muzsikus, konyhamester, tolmács, egyszerû szolgáló, s néhány,
a Portánál Thököly, majd
késôbb Rákóczi követeként eljáró köznemes is;
ez utóbbiak pályafutásáról több adat maradt
fenn, ezért az életrajzaikat feldolgozó szócikkek terjedelmesebbek.
Thököly még megérte
mostohafia, II. Rákóczi Ferenc (1676–1735)
szabadságharcát, de abban már nem vett
részt. Nem így néhány fôembere, mint pl.
Bercsényi Miklós vagy Petrôczy István,
akik Rákóczi színrelépésekor azonnal
csatlakoztak a fejedelemhez és hadseregének magas rangú tisztjei lettek, ilyenképpen Rákóczi szabadságharcát a Thököly-féle felkelés szerves folytatásának tekinthetjük. Ezt az álláspontot vallja lexikonunk is, amikor a Thökölyrôl és a Zrínyi Ilonáról szóló szócikkeket a Rákócziemigráció tagjainak életrajzait ismertetô
Kuruc emigráció címû második fejezetbe
illesztve közli. Maga Rákóczi csak 1717ben – több éves lengyel- és franciaországi
emigrációját követôen – került Törökországba; fôrangú emigránstársainak némelyike azonban már korábban ide menekült, s csak Rákóczi rodostói letelepedését (1720) követôen csatlakozott az itt kialakult kolóniához. A fejedelem szûkebb
környezetéhez tartozott belsô inasa, Mikes Kelemen, aki fiktív leveleinek papírra
vetésével a rodostói emigráció életének
hû krónikáját alkotta meg. A kolónia tagjai szinte valamennyien Rodostóban haltak meg, s csak kevesen élték túl fejedelmi urukat. A két Rákóczi-fiú, György és
József is felbukkant Rodostóban; rövid
vendégeskedésük mély csalódást okozott
a bujdosóknak.
A törökországi magyar emigráció harmadik, legnépesebb hulláma Kossuth Lajos

(1802–1894) nevéhez fûzôdik. Kossuth, lemondva kormányzói tisztségérôl, az 1849.
augusztus 9-i vesztes temesvári csata után
menekült török földre a honvédsereg számos fôtisztje és vezetô politikusok kíséretében. Oroszország és Ausztria követelte
kiadatásukat, ettôl a
szultáni kormány elzárkózott, de internálta a menekülteket
a kis-ázsiai Kütahyába. Érdekesség, hogy
míg a Rákóczi-emigráció tagjainak többsége számûzetésük
helyszínén halt meg,
addig Kossuth és
emigráns társai 2-3
éven belül elhagyták
az Oszmán Birodalmat és szerteszóródtak a világban: sokan
Londonba, Párizsba távoztak, mások az Egyesült Államokban telepedtek le. Törökországtól azonban nem szakadtak el véglegesen: a krími háború idején többen visszatértek és a törökök oldalán harcoltak az
oroszok ellen. Nem kevesen törökké lettek:
áttérve az iszlám vallásra, török néven magas katonai beosztást kaptak az oszmán
hadseregben. De találkozhatunk a Kossuthemigráció tagjaival a szárd király seregében, Garibaldi szabadcsapataiban, a poroszok szervezte magyar légióban, nem különben az amerikai polgárháború küzdôfelei között, az északiak oldalán. Akik pedig
kegyelmet kapva hazatértek, a kiegyezés
után jobbára politikai pályára léptek. Némely emigráns élete valóságos kalandregény, s életrajzaikat olvasva bátran állíthatjuk, hogy a kiadvány harmadik, a Kossuthemigrációt tárgyaló fejezete sok meglepô
fordulattal szolgáló, izgalmas és szórakoztató olvasmány.
A mû negyedik része egyetlen hosszú szócikket tartalmaz: a Magyarország 1944. március 15-i német megszállása után a budapesti török követségre menekülô angolbarát
Kállay Miklós miniszterelnök életrajzát.
Kiadványunk kétnyelvû, szócikkeit a
magyar mellett török nyelven is közli, s
használhatóságát nagyban növeli személynévmutatója, valamint nívós színes
képmelléklete, amely néhány felvétel erejéig bemutatja a törökországi magyar emlékhelyeket is.
Tasnádi András
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LAPMARGÓ

Mestermû
„Puska” nekrológomhoz. Ezzel a zavarba ejtôen virgonc címmel adta közre a múlt évben
Botka Ferenc önnön munkáinak bibliográfiáját. Az „adta közre” máris módosítandó,
merthogy a százpéldányos, könyvszerû különlenyomatot nem árulták sehol, barátok,
kollégák, könyvtárak, egy-két sajtóorgánum
juthatott csak hozzá a 40 oldalas lajstromhoz.
Aki kézbe vette, tudta, hogy a nyolcvanat átlépô, önmagának elképesztô munkatempót
diktáló, s a szívével évek óta vacakoló irodalomtörténész nem viccelt, pontosan tisztában volt vele, hogy igencsak „idôszerû” a nekrológírók „megsegítése”.
Botka az idén még megvárta, amíg kijön a
nyomdából a Déry-levelezéskötet hatodik darabja, aztán, január végén vehettük elô a puskát. A rosszulléte elôtt néhány nappal még beslattyogott kiadójához a félig kész – s immár
végleg csonkán maradó – hetedik kötet kéziratáról tárgyalni. Fél éve nyáron, amikor az ötödik kötet megjelenése után interjút kértem tôle a HVG-nek, ez volt az utolsó kérdésem: „Az
évfordulós számvetéskor nyilván elgondolkodtál arról, vajon be fogod tudni fejezni azt,
amit elkezdtél.” Pattogóan szûkszavú választ
adott: „Nem gondolkodom rajta. Dolgozom.”
Pedig, a nagy versenyfutás közben dehogynem gondolkodott róla, ez mindennél jobban
izgatta. A puskát is úgy dedikálta, alighanem
kérdésem visszautalásaként: „számvetésül”.
Miközben a Botka-bibliográfia utolsó tételét
az ô szikár címleírásával most kézzel másolom
be a különlenyomatba, nem hessegethetem el
úgy, mint ô tette, hogy a Déry Archívum – az
író egyik legismertebb regényének címével –
„befejezetlen mondat” maradt. Befejezetlen,
ám mégsem csonka. Ami megvan, ami elkészült az páratlan és pazar: a tekintélyes életmûvû, változatos sorsú, az irodalmi kánon csúcsait és mélységeit megjárt író 82 dobozos hagyatéka Botka jóvoltából olyan feldolgozottsági,
publikálási fokra jutott, amelyre irodalmunk
nagyjai, klasszikusai és félklasszikusai sok-sok
évtizeddel, olykor párszáz évvel a haláluk után
is csak ácsingózhatnak. A több kiadót is megmozgató, 22 kötetre rúgó Déry Archívum tette például hozzáférhetôvé a „pesszimistán
életigenlô” író cenzurális (vagy öncenzurális)
okokból kéziratban rekedt munkáit, a számos
zsenge mellett a szenzációszámba menô Börtönnapok hordaléka címû naplóját. Botka nyomán, teljességre törôn rendelkezésre állnak
immár az életmû kritikai visszhangját, az irodalmi és politikai mûködés háttérdokumentumait nemcsak egybekazlazó, de abban példás
rendet teremtô, s (némi elmélyülés után) a
pontos eligazodást is segítô kötetek. S persze,
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a levelek. Déry levelesládája
hozzávetôleg 8 ezer darabból áll, a Petôfi Irodalmi
Múzeumban ôrzött 82 dobozos hagyatékból 54-et
ezek a nagyrészt ingerlôen
izgalmas olvasmányok töltenek meg. Ezeket Botka
eredetileg tematikus kötetekbe tervezte és rendezte
(levélváltások édesanyjával, feleségeivel, kiadóival), aztán 2006-ban vett
egy nagy lélegzetet s kezdte elölrôl, immár
kronologikusan. Úgy ítélte meg, hogy a Déry
életét formáló sûrû 20. századnak e levélgyûjtemény történelmileg is, irodalmilag is remek
lenyomata lehet. A fôhôse életmûvében lenyûgözôen otthonosan mozgó irodalmár sajátos
forrásközlô mûfajt teremtett. A szakmailag kikezdhetetlen, precíz lábjegyzetek mellé elfogultan is tárgyszerû, nemcsak az ellenlábasokkal, olykor a fôhôse bôrére is csipkelôdô, máskor meg lazán anekdotázó, megint máskor irodalomtörténész kollégái kutatási eredményeit
szakszerûen (vagy csupán „népszerû-tudományosan”) ismertetô széljegyzeteket fûzött. Az
egyes korszakok és az egyes levelek elé, mögé
írt kommentárokból pedig az íróról máig hiányzó monográfia fejezetei is megszülettek.
Azon persze még jó darabig sajnálkozhatnánk, hogy a 12-15 kötetesre tervezett levélarchívum torzón maradt, hamis vigaszként pedig
még azt is hozzátehetnénk, hogy mindig minden befejezhetetlen, mégis, nyugtalan belenyugvással vegyük inkább birtokba mindazt,
ami meglett. Most például a legújabbat, a hatodik kötetet, amely Déry fordulatos életének talán legfordulatosabb, 1956 és 1960 közötti idôszakát foglalja keretbe. Az író ez idô alatt mennyet s poklot járt: megjelent a klasszikusgyanús regény, a Niki – amely, korántsem függetlenül szerzôjének bebörtönzésétôl világhódító
útra is indult – és megszületett a parabolisztikus G. A. úr X.-ben. E fél évtizedben Déry az
irodalompolitikai csatározások legközepébe
keveredett, a Petôfi Kör sajtóvitáján elmondott
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szenvedélyes igazságkeresô beszéde nyomán
nevét megismerte a nem
literátus társadalom is.
Kérlelhetetlen volt és
büszkén radikális, 62 évesen frissen (harmadszor)
házasodva és a forradalom lázától megigézve keményen férfias. Letartóztatói, kihallgatói, bírái ezt
törték meg benne, ekkor
lett „öreg ember”, s a maga
„ítéletskálája” szerint – ahogy azt az 1969-es
megrendítô könyvében, az Ítéletben írja – „férfiatlanul viselkedô” rab, aki a már említett parabolaregénnyel vezekelt, ezzel kérve, remélve
felmentést az utókortól.
Ebbe a túlságosan is zaklatott idôszakba invitál meg az irodalomtörténeti mestermû hatodik kötetének háromszáz levele. Az író és a többi fôszereplô, a levelek címzettjei vagy feladói –
legyenek történelmi nevek vagy csak epizodisták – párját ritkítóan izgalmas társalgást folytatnak. Akkor is, amikor (korszakjellemzô) apróságokat kérnek és adnak egymásnak, akkor is,
amikor nagyívû politikai-filozófiai eszmefuttatásokkal, lélekborzoló vallomásokkal, lényeglátó kritikákkal bombázzák egymást, s akkor is,
amikor ádázul veszekednek, megsértôdnek,
szakítanak (örökre vagy átmenetileg).
A minden momentumot ismerô Botka pedig mindenütt ott van, ahol a történeti patinájú szöveg magáért beszél, ott szûkszavú,
ahol pedig szükséges, minden szót, minden
utalást elmagyaráz, sôt az odavonatkozó dokumentumokat is az olvasó elé teszi. Arra pedig, hogy mennyire elôrelátóan dolgozott, látványos példát az utolsó kötet utolsó levele és
a hozzáfûzött széljegyzet ad. Az egykori (s
majdan ismét) jóbarát írótárs, Örkény István
1960. március 30-án, Déry kiszabadulása elôtt
néhány nappal tollat ragadva annak a reményének adott hangot, hogy sorait a címzett
már valóban az otthonában olvashatja el. A
rövid levélke önmarcangoló felütésû kapcsolatfelvételi próbálkozás egy „fájdalmas viszály” után. Az ügy részletei – kedvcsinálóként jelzem – a kötetben megtalálhatóak, itt
és most csak azt az „apróságot” említem,
hogy a szóban forgó opus végén az irodalomtörténész szokása szerint odaírta azt a dátumot is, amikor az olvasó majd ismét talál adalékot a két alkotó viszonyához. Botka Ferenc
halála után most marad a sajgó kérdés: vajon
mi lehet az 1964. március 22-i – Déry vagy
Örkény fogalmazta – levélben?
Murányi Gábor
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FILOZÓFIA

Egy marxista posztmodern
Amerikából
A posztmodern fogalmát nem tudtuk nem
használni az elmúlt több mint negyedszázadban, így mindenféleképpen érdeklôdéssel vehetjük elôször teljes terjedelmében
magyarul a kezünkbe a neves amerikai irodalmár, Fredric Jameson 1984-es, A kései
kapitalizmus kulturális logikája címû alaptanulmányát és a témában írt késôbbi tanulmányainak 1991-es vaskos összeállítását.
A kötet nem a posztmodern áttekintô leírása, nem bevezetés, és nem példák vagy illusztrációk gyûjteménye, hanem posztmodern nyelven szólva, mint „a szerzô” figyelmeztet bevezetôjében, szöveg. Ha nincs is
szó „mûrôl”, beszélhetünk-e a posztmodern
valamilyen reprezentatív elméletérôl? Ez a
kérdés már azért is felmerül, mert a kötet
teljes címe, A posztmodern, avagy a kései
kapitalizmus kulturális logikája kelthet
ilyen képzeteket a gyanútlan olvasóban.
Mindenesetre sajátos találkozás ez, a posztmodernizmusé és a marxizmusé. Jameson
elsôsorban nem filozófiai kritikát gyakorol
a posztmodernizmus felett, s az európai
posztmodernizmussal sem foglalkozik túl
sokat, figyelmét fôképpen a kulturális termelés, az amerikai, globális, mindennapivá
vált posztmodern kultúra köti le. Úgymond
Marx módszerét követi abban, hogy tartózkodik mind a posztmodernizmus mint történelmi jelenség iránti eufóriától, mind attól, hogy erkölcsi ítéletek alapján alkosson
fogalmat róla. A kései kapitalizmus fogalmával sincs szerinte probléma, hiszen a kapitalizmus mint gazdasági és társadalmi
rendszer jellemvonásait illetôen egyetértés
van baloldal és jobboldal között. A kései jelzô pedig nem hanyatlásra, végelgyengülésre, halálra utal, hanem döntô jellegû változásra, amely nem hasonlítható össze a modernizáció és iparosodás megrázkódtatása-
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ival, mivel csendes, permanens, mert alaposabb és mindent áthat. Így talán érthetô, mondja Jameson, hogy a címben a kései kapitalizmus, amely együtt jár a kultúrára vonatkozó másik felével, nemcsak
a posztmodernizmus szó szerinti megfelelôje, hanem idôbeli jelzôje miatt
máris a mindennapokban, a kulturális
szinten zajló folyamatokra irányítja a figyelmet. „Ha azt állítjuk, hogy a két fogalom, a kulturális és a gazdasági tehát
egymásba dôl, és ugyanazt jelenti – és
ebben elhomályosul a különbség alap
és felépítmény között, ami már maga is
gyakran tûnik olyannak, mintha eleve a
posztmodernizmus egyik jellegzetes
ismérve lenne – azzal azt is állítjuk,
hogy az alap a kapitalizmus harmadik
szakaszában újfajta dinamikával hozza
létre felépítményét.” (22. o.) – írja Jameson. A szerzô tehát a multinacionalista világrendszer szintjére emeli a
posztmodernizmust. Ironikusan talán úgy
is mondhatnánk, az a furcsa helyzet áll elô,
hogy azáltal, hogy totalizálja és dominánssá
teszi a posztmodern kultúrát, menti mintegy meg a multinacionalista kapitalizmus
elméletével a marxizmust. Jameson ugyanakkor Ernest Mendel Kései kapitalizmus címû könyvében megfogalmazottakra támaszkodik. Ezek szerint a Daniel Bell-féle
egészen új típusú, úgynevezett „posztindusztriális társadalom”voltaképpen a tôke
fejlôdésének harmadik mozzanata, és ez a
kapitalizmus legtisztább formája. Jameson
egyébként látja a domináns kulturális logikáról, a hegemón normákról alkotott elképzelésekbôl fakadó veszélyeket, de véleménye szerint ezek nélkül megmaradunk a jelen történelmét puszta sokszínûségként,
véletlen különbségek összességeként, egymástól független erôk egymás mellett éléseként felfogó nézetnél. Nem rejti véka alá,
elemzése olyan politikai szellemben fogant:
„hogy elôrevetítse egy új szisztematikus
kulturális norma és annak reprodukciójának valamiféle értelmezését, hogy adekvátabb véleményt tudjon alkotni bármilyen
mai radikális kulturális politika leghatékonyabb formáiról” (28. o.). Jameson alaptanulmányában a posztmodern alábbi alapvetô ismérveit tekinti át: az új mélységnélküliséget, a történetiség ebbôl fakadó gyengülését, az egészen új érzelmi alaphangot, az
említettek mély, alapvetô viszonyát egy

egészen új technológiához, valamint néhány reflexiót fogalmaz meg a politikai mûvészet küldetésérôl a „kései vagy multinacionális tôke ámulatba ejtô új világterében”.
Hogy ne teljesen riasszuk el az olvasót a
könyv kézbe vételétôl, megemlítenénk néhány kiváló posztmodern mûelemzést a
kötetbôl. Így Van Gogh parasztcipôket ábrázoló festménye híres Heidegger-elemzésének az összevetését Andy Warhol Gyémántporos cipôk címû képének Jamesonféle bemutatásával. Vagy Munch Sikolyának elemzését még a bent és a kint hermeneutikája alapján. A nagyszerû filmelemzésekre lehetôséget nyújtó pastiche (üres paródia) fogalmának a bevezetését. Ha nem
hangzana paradoxonként, akkor azt mondanánk, hogy Jameson talán „legszebb” és
„a szerzôrôl” leginkább árulkodó mûelemzése Doctorow: Ragtime címû regényének
posztmodern mûként való bemutatása. A
kötet további tanulmányai lényegében négy
témával foglalkoznak, az interpretációval
(video, nouveau roman), az utópiával (a
tér), a modern továbbéléseivel (amerikai
dekonstrukció, újhistorizmus), a történetiség „elfojtottjának visszatéréseivel” (film).
Az összegzésben pedig Jameson az álláspontjával kapcsolatban megfogalmazott ellenvetésekkel és a félreértésekkel foglalkozik, de kitér a politika, a nominalizmus,
vagy a média kérdéseire is.
Hudra Árpád
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DRÁMA

Lónyúzók és népnyúzók
Boris Vian drámái
1946-ban alakult meg az a különös nevû mûvészeti csoport, melynek sarkalatos alapelvét egyik tagja, Boris Vian határozta meg. A
Patafizikai Társaságban az egyenértékûség
elve szerint nem vonhatjuk meg a határt komoly és „nem komoly” között: e két szemléletmód lényegében nem különbözik.
A Társaság Alfred Jarry, az Übü király
szerzôjének szellemében alakult, és Boris
Vianon kívül tagja volt többek között
Eugène Ionesco, Raymond Queneau, Max
Ernst, Marchel Duchamp, Umberto Eco. E
nevek önmagukban is kirajzolják azt a szellemiséget, amelynek jegyében alkotott Boris Vian, francia író és zenész, aki az ezredforduló idején sajnálatosan – de szerencsére csak idôlegesen – Magyarországon is feledésbe merült a maga 20. századi modernségével. Holott épp a Patafizikai Társaság alapelveként megfogalmazott szemlélet teszi mûveit örökérvényûvé, még ha
abszurditása, szarkazmusa, groteszkbe hajló, sokszor provokatív, polgárpukkasztó
üzenetei a 20. század történelmi kataklizmáiban gyökereznek is. A Tajtékos napok,
a Venyigeszú és a plankton, a Pekingi ôsz a
60-as évek vége és 80-as évek eleje között
jelentek meg idehaza, és e mûvek jellemzôen megtalálhatók voltak a világirodalmat
olvasók polcain. Aztán Boris Vian egy idôre „eltûnt” a hazai köztudatból.
Pedig e fájdalmasan rövid életû író, afféle
festett arcú clown a francia avantgárd talajáról elrugaszkodva annyiféle mûvészeti
ágban próbálta meg magát – tegyük hozzá:
szép sikerrel, hiszen például a háború után
fokozatosan „zeneiparrá” alakuló populáris
muzsika-ágazatok: a jazz, a rock, a soul virágkorában Vian ontotta magából a dalszövegeket, a sanzonokat, és maga is játszott
trombitán. Kisebb filmszerepeket is vállalt,
erre karakteres külseje (mai szemmel nem
a férfiszépséget megtestesítô, inkább markáns, erôs benyomást keltô arca) külön alkalmassá tette. (Játszott például a Roger
Vadim-rendezte, Gerard Philippe és Jeanne
Moreau fôszereplésével készült Veszedelmes viszonyokban.)
Írói indulásában meghatározó volt számára Sartre és köre, a Les Temps Modernes szerzôgárdájához tartozott. Elsô regényei álnéven jelentek meg: a Vernon Sullivan-köteteket számos botrány övezte, és
ezek a megbotránkozások, „megkövezések” végigkísérik Vian alkotói pályáját. Az
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elsô Sullivan-regény, a Köpök
a sírotokra az alapja annak a
drámának, amely szintén szerepel a Cartaphilus Kiadó
gondozásában
megjelent
Mindenkit megnyúzunk! címû drámakötetben (2010.). Az
életmûsorozat immár hetedik
darabja az említett dráma mellett tartalmazza a címadó darabot, valamint A legalja mesterség címû színmûvet és a Medusza-fô címû komédiát. Alapvetôen négy eltérô hangú drámával találkozhat itt az olvasó, mégis mindegyik összetéveszthetetlenül „borisvianos”: az író mestere a fanyar, a keserû és az
édes ízek olyan harmonikus keverésének,
hogy a tökéletes disszonanciát ígérô mesterkedése eredményeként nem csak hogy
fogyasztható, de a futó ízélménynél sokkal
mélyebb gondolatokra serkentô „fôzetet”
tesz olvasója elé. Mint a kötet utószavában
– amellyel akár érdemes a drámák olvasása
elôtt, elôszóként megismerkedni – Takács
M. József Boris Vian drámaírói pályája és a
mûvekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók mellett megjegyzi, hogy e válogatásba a „nagy” darabokból kettô került: a Mindenkit megnyúzunk! és a Köpök a sírotokra, a további két jelentôs Vian-dráma, a Birodalomépítôk és a Tábornokok ozsonnája
egy késôbbi kötetben szerepel majd.
E válogatásban annyiban a fanyar ízre
erôsített rá a szerkesztôi koncepció, hogy a
két alapmû után két könnyedebb vígjáték
került, némileg más kontextusba helyezve
ezzel a „véresen komolyan” olvasható darabokat is. Ne felejtsük persze, miként vallott
az író a komolyságról. Ha a téma véres is –
ezt az asszociációt már a címadások is serkentik – Vian mindig a vérontás (legyen az
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fizikai vagy lelki) abszurditását, abnormalitását hangsúlyozza. A kötet legfontosabb, egyben
nyitó darabja, a
Mindenkit megnyúzunk! alapélménye a második
világháború, központi figurái egy
lónyúzó sintér és
családja. A sintér
foglalkozásából eredô, az otthonukat belengô bûz folyton visszatérô tárgya a dialógusoknak, és szimbolikus jelentôségûvé
növekszik a darabban. A normandiai partraszállás idején játszódó darab abszurdabbnál abszurdabb fricskákkal figurázza
ki a francia hazafiságot, a tekintélyelvet, a
harácsolást, a katonai és a polgári élet kettôsségét, a frontvonal és a hátország viszonyát, megszállók és megszállottak szereposztását: egyszóval a háború intézményét,
amelyben követhetetlen értékek válnak
szentté, és az egyetlen szent dolog, az emberi élet pedig értéktelenné. A legalja mesterség valójában egy hosszabb színpadi jelenet, amely az egyház igen kemény kritikája: molière-i pontosságú karikatúra egy
narcisztikusan hiú, színpadi sztárként ábrázolt papról. A Köpök a sírotokra az azonos címû regény dramaturgiai hibáktól
sem mentes adaptációja, melynek filmváltozata is készült – tragikus vonatkozása,
hogy ennek elôvetítésén lett rosszul az író,
és a szívroham végzetes volt. A válogatást
a Medusza-fô könnyed komédiája zárja,
ami Boris Vianhoz méltóan mégis több
egy egyszerû kabarétréfánál: a mitológiai
vonatkozásokkal és a „duplafenekû” nevekkel számos szatirikus vonatkozással gazdagítja a vígjátéki alaphelyzetet.
„Ha valaki csak egy kicsit is nyitott
szemmel néz körül a világban, nem nehéz
megválaszolnia a kérdést, vajon ma is aktuális-e, releváns-e Boris Vian világa” – állapítja meg Takács M. József az utószóban. Az író életmûsorozatának megjelentetését kétségkívül a jelen tette újra (és
másképp) aktuálissá, és épp ezért ezek az
újjászületni képes stilisztikai bravúrok
számtalan meglepetést ígérnek a megismerésükre nyitott olvasónak.
Laik Eszter
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A könyv átalakuló gazdasági
jellemzôi II. rész
A könyvek elôállításának, értékesítésének
ráfordításai
Az elektronikus könyv (e-book) terjedése, az 5% áfa kiterjesztése
2011-tôl a könyvek más, nem papíralapú adathordozón tárolt reprodukcióira (így a hangoskönyvre is), aktuálissá teszi, hogy
összehasonlítsuk a különbözô megjelenési formájú könyvek gazdasági jellemzôit. A könyvek csoportosításáról az elôzô cikk
szólt, ahol kiemeltem, hogy véleményem szerint lehetséges a
Könyv fogalmának újradefiniálása (nagybetûvel jelezve, az egész
családra vonatkozik – a szerzô), a közös tulajdonság – a digitálisan kódolt szöveg illetve hanganyag – mentén.
A nyomtatott könyv, a hangoskönyv, az e-book egyaránt termékek, ipari értelemben alacsony példányszámban létrehozott
egyedi termékek, melyek rendelkeznek speciális ráfordításokkal
is, elég utalni csak a szerzôi jogdíjakra.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy az internetes és digitális világ
valódi összefüggéseit leképezni tudó gazdasági és számviteli
rendszer még nem alakult ki. Nézzük csak a hordozóanyaghoz,
adathordozóhoz, adattárolóhoz kapcsolódó költségeket, ráfordításokat. A korábbi, ipari gyakorlatot tükrözô fogalmaink szerint
nyomtatott könyvnél a papír ára, hangoskönyvnél az üres CD ára
közvetlen anyagköltség, de mi a helyzet az e-book adathordozójával? A ráfordítás a letöltô központ szerverének merevlemezéhez kapcsolódik, ami az adatparkot üzemeltetô szervezet beruházásaként lett korábban elszámolva, majd késôbb, mint az eszközök (számítógépek) értékcsökkenési leírása, az általános költségek között jelenik meg. Az e-kereskedô bérli e szervert, a bérleti díjban megfizeti az általa feltöltött anyagokhoz igénybevett
tárolókapacitás árát, ez nála szintén az általános költségek részét
képezi. Az a látszat keletkezik, mintha az e-book, vagy a letölthetô hanganyag nem termék, hanem anyagtalan valami lenne, ezért
sokan úgy tekintik, mint letöltési szolgáltatást. (A letöltés különbözô weblapokról, portálokról, hálózati szerverekrôl nem más,
mint automatikus duplikálás saját számítógépünk adattároló egységébe, még akkor is, ha mentés nélkül, csak ideiglenesen megnyitjuk a kívánt állományt. A bitek és bájtok nem léteznek anyagtalanul.)
Még fontosabb az a gazdasági következtetés, hogy az anyagköltség egymásnak szolgáltatások sorát számlázó vállalkozások láncolatán keresztül, valóban csak implicit módon, átlagosan mutatható ki, például az e-book értékében. Az információs technológia internetre épülô új világa új gazdaságtant és számvitelt követel magának, az ipari termékekben ránézésre látszó, domináns
közvetlen anyagköltség itt nem uralkodik.
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A teljesebb kép érdekében át kell lépnünk a hagyományos –
közvetlen anyag és bérköltségre építô – termékköltség szemléleten, ami az általános, és fix jellegû költségek világszerte tapasztalható meghatározóvá válásával, amúgy is csôdöt mond.
Korszerû definícióval élve a termékek elôállítása, értékesítése
(és szolgáltatás jellegû tevékenységek végzése) erôforrások felhasználását jelenti. Az erôforrások birtoklásának, megszerzésének pénzben kifejezhetô ára van.
Költség = hozam érdekében felmerülô erôforrás-áldozat
Hozam (fedezet) lehet az osztalék, a cégben maradó nyereség
és adója, a mûködés olyan általános költségei, amelyek a vállalati központhoz tartoznak, és termékhez, tevékenységhez nem köthetôk, például a, könyvelô bére, vállalkozói díja, pénzügyi finanszírozás kamatköltsége. Ezt most olyan bruttó fogalomként használom, amely minden kiadást tartalmaz, ami semmilyen módon
nem hozható kapcsolatba termékek elôállításával, és értékesítésével. A Könyvek elôállításának és értékesítésének költségei tehát dologi és humán erôforrások felhasználását jelentik hozam
realizálása érdekében.
Jelenlegi számviteli rendszerünkben a költségként kimutatott –
látható – erôforrások fô csoportjai:
– folyó pénzügyi kiadások személyi jellegû ráfordításokra, felhasznált anyagokra, szolgáltatásokra,
– befektetett eszközeink fenntartásához kapcsolódó karbantartási, mûködésbiztosítási folyó ráfordításaink, egyben pénzkiadásaink,
– befektetett eszközeink, melynek erôforrás-felhasználása az értékcsökkenési költség, nem jár pénzkiadással.
A nem látható erôforrásoknak számvitelben nem rögzített csoportjai:
– a kiadó birtokában lévô bekerülési érték nélküli, vagy már teljesen leírt kiadói jogok (például a tiszta royalty-s felhasználói
szerzôdések, amelyeknek a termék értékesítéséig nincs költségvonzatuk, de van értékük),
– a termékek elôállítása és értékesítése minden fázisában megjelenô szakmai hozzáértés és kompetenciák, know-how. Különösen igaz ez a szoftver megoldásokra, a bérek nem fejezik ki a
humán erôforrások teljes értékét,
– az ügyfelekkel (vevôkkel), partnerkapcsolatokkal összefüggô intellektuális eszközök (pl. címállományok, vevôi adatbázisok stb.).
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Az elektronikus könyv (és digitális hanganyag) elôállítására fokozottan igaz, hogy a kapcsolódó erôforrások egy része a mai
számvitelünk szerint láthatatlan, másik részük elveszik az általános költségek között. Az e-könyvek elôállításához és értékesítéshez komoly anyagi és szellemi beruházás szükséges az információs technológiákba és tudásba. Az ilyen beruházások megtérülése kockázatos, különösen a mai gyors fejlôdés mellett. Amikor
az elektronikus könyv és a nyomtatott könyv költségeit hasonlítjuk össze, mindig olyan érzésem támad, hogy egy kicsit az almát
a körtével hasonlítjuk össze.
Ma már a nyomtatott könyvek elôállítása is digitális szövegfájlokból történik. A Könyvek elôállítási költségei ezért két részre
bonthatók. Egyrészt a digitális könyvszerû tartalom elsôdleges
létrehozásához szükséges közös ráfordításokra (erôforrás áldozatokra), másrészt a valamilyen hordozóhoz kötött megjelenési forma elôállításának eltérô, formafüggô költségeire. A Könyvek értékesítési ráfordításai (szintén erôforrás-felhasználások), nemcsak megjelenési forma függôk, hanem értékesítési eljárás szerint is csoportosíthatók.
A nyomtatott könyv és új kiadású elektronikus könyv közös
elôállítási ráfordításaiba sorolhatjuk a felhasználási (kiadási
jog) megszerzését, és a létrejövô alkotások munkadíjait
(szerkesztôk, lektorok, szövegbeírók és konvertálók stb.). Itt
kell figyelembe venni a szükséges tudásbeli, szoftveres és
számítógépi infrastruktúra használatát, mint erôforrás áldozatot. A szerkesztôségi és szövegbeíró számítógépeket, és
speciális szövegkezelô szoftvereket, valamint ezen eszközök
mûködôképességét biztosító fenntartási, karbantartási költségeknek ide jutó részét is (informatikus, rendszergazda, vírusvédelem, archiválási rendszer, gyors internet a kapcsolattartáshoz stb.). Egy könyvkiadónál ilyen ráfordításokban tükrözôdik a digitális könyvszerû szövegfájl elôállítása. Hasonló
jellegû ráfordításokkal történik a digitális hanganyag elôállítása a hangoskönyvnél.
A megjelenési formától függô elôállítási költségek különbözôsége nyilvánvaló. A nyomtatott könyvek nyomdaköltsége, a hangoskönyv törzspéldányának sokszorosítási költsége, elektronikus
könyvnél a másolásvédelmi megoldás, a szabványosított formátumra történô konvertálás, a letöltô központokba helyezés költségei, az e-könyv-olvasó ára. Ezek a költségek a Könyvek családján belül élesen eltérhetnek.
Itt rögtön adódik az észrevételünk: szövegfájlból mindkét
irányú hasznosítás (nyomtatott és elektronikus könyvként való kiadás) lehetséges, ezzel megtakarítást érhetünk el, ami
hosszabb távon eredményt növelhet. Ma még azt látjuk Magyarországon, hogy a korábbi nyomtatott könyvek elektronikus változatai kerülnek be a bôvülô digitális könyvtárak (letöltô központok) választékába. Úgy vélem, a jövôt tekintve
egy kiadónál racionális döntés lesz mindkét változat együttes
létrehozása, az azonban más kérdés, hogy melyik forma értékesítését mikor indítják el.
Az értékesítés költségei fôként az értékesítési eljárástól függenek. A Könyvet fizikai hordozójával együtt megvehetjük a kereskedô boltjában, megrendelhetjük webáruházban és házhoz hozzák, vagy letölthetjük a digitális könyvtartalmat saját hordozónkra. A legtöbb költség az elsô, hagyományos megoldáshoz tartozik. A terjesztônek komoly, jelentôs beruházási értékkel bíró raktári és könyvesbolti infrastruktúrát, logisztikát kell fenntartania
és mûködtetnie, hogy a bolthálózat (polcterület) mindig megfelelô választékkal legyen feltöltve, a forgás megfelelô legyen. Az
50% feletti árrés kifejezi ezen értékesítési mód költségigényességét a könyvkiadók számára.
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A direkt értékesítés akkor hatékony, ha könnyen kezelhetô,
nagy választékot biztosító webáruházban rendelünk és a kiszállítás nem túl drága, viszont gyors. Ennél az értékesítési módnál a
raktári és logisztikai kiadások alacsonyabbak lehetnek (nem kell
bolthálózat), bár a sok egyedi címre való eljuttatás extra költséggel jár. Az informatikai erôforrások korszerûsége a siker záloga,
gondoljunk csak a webáruház keresôrendszerére, a vevôregisztráció, a rendelésfelvétel és visszaigazolás módjára. Mindent
összevetve, a webes eladási módhoz alacsonyabb értékesítési
költségek tartoznak, de alapvetôen mások az erôforrás-áldozatok,
mint a könyvesbolti értékesítésnél.
Azonos termék (e-könyv, e-hangoskönyv) esetén az ún. letöltéses értékesítés jár a legkevesebb látható költséggel. A webáruházra vonatkozó nagy választék követelménye mellett, további
alapvetô feltétel a számlázás és fizetés interneten keresztüli
problémamentes lebonyolítása. A webáruházat mûködtetô szoftvertôl automatikus vevôkiszolgálást és automatikus ügyvitelt várunk el. Az aktív vevôkezeléshez hozzátartozik a regisztrált vevôk bombázása újdonságokkal, engedményekkel, promóciókkal,
hírlevelekkel, vásárlási szokásaik felmérése, megszemélyesített
ajánlatok küldése.
Világunk anyagi erôforrásai kimerülôben vannak. A korszerû üzleti filozófiák a környezettudatos gazdálkodásra, és fenntartható fejlôdésre helyezik a hangsúlyt. A piacgazdaságokban
a kereslet és kínálat eltérései a nyomtatott könyveknél bizonyos mértékû pazarlással járnak együtt, amit selejtezésnek hívunk. Az e-könyvek terjedése ma még sokakban ellenszenvet,
vagy félelmet ébreszt, az érvek sorolhatók pro és kontra. Az
azonban nem vitás, hogy az elektronikus könyvet nem kell
elôre, több ezer példányban legyártani, aztán készletezni, raktárakat, boltokat fenntartani.
dr. Bódis Béla

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj
„Az éltetô étkek arany
szutrája” címû könyve egy
különleges egészségfilozófiai
írás. Rendkívül sajátosak és
tanulságosak a mongol
fekete asztrológia összefüggései a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját
életét, annak tiszteletben kell
tartania a Természetet és
annak törvényeit, mert az
egészség boldog életalapja
a Természet teljes körû
tisztelete.

Geomantika Bt. 426 oldal, ára: 3500 Ft
Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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lig húsz esztendeje, hogy az átkos szocializmusból átlibegtünk a boldog kapitalizmusba, ahol minden hozzám hasonló pénzügyi
zseni elôtt szabad lett immár a pálya – a csillagokig!
Tanulságos, miképpen bonyolítottam le elsô nagy
külkereskedelmi üzletemet a Szovjetunióval 1969ben. Kitûnik belôle, hogy már akkor, közgazdasági
végzettség nélkül, genetikusan, mondhatnám csípôbôl abszolút sikeres gazdasági ügyleteket abszolváltam, magától értetôdik hát, hogy ilyen képességekkel
óriási vagyonra tettem szert az elmúlt húsz esztendôben, mint vállalkozó és üzletember.
Mindjárt érkezésem napján tisztáztam illetékes elvtárssal, hogy régebbi
üzletekbôl kifolyólag maradt még bizonyos mennyiségû rubelem Moszkvában, amit idejében kérek átutaltatni, hogy elônyösen fektethessem be.
De a szovjet bürokrácia tehetetlensége folytán a pénzt mégis az utolsó pillanatban kaptam meg: péntek hajnalban indult a gépem, és az oroszok
csütörtök délután fizettek. Így aztán csak egyetlen befektetési lehetôségem maradt, ama híres GUM áruház (ujcelfhcndtyysq
eybdthvfu), ami akkoriban úgy mûködött, hogy minden osztályon egyféle árút lehetett kapni. Például a cipôosztályon csak
negyvenhatos férfibakancsot. A szovjetemberek azt is megvették,
ha kellett, ha nem, azután addig csereberéltek, míg a 46-os férfibakancsból öt-hat közvetítôn keresztül nem lett 37-es nôi félcipô.
Így mûködött az ellátás.
Lám a nagy Szovjetunióban, már legalábbis részben, kiküszöbölték az átkos pénzt, elôre vetítve a Jereváni Rádió jövôképét. Arra
a kérdésre ugyanis, lesz-e a kommunizmusban pénz, a Jereváni
Rádió így felelt: „Félig. Lesz, akinek lesz, és lesz, akinek nem lesz.”
Egyenesen a fényképezôgép-osztályra mentem, tudván, hogy az
orosz fényképezôgépek jó minôségûek és olcsók, mivel jóvátételben
elvitték Németországból az egész Leica gyárat az utolsó szögig. Akkor éppen Zorkij 10. típusú gép volt kapható 100 rubelért. A rubelt

abban az évben 16 forintjával számolták, így azt gondoltam, hogy minimum 1600 forintért el bírom adni
itthon, de az sincs kizárva, hogy esetleg jobban is.
Az elsô, amit hazaérkezvén megláttam a Zorkij
10-es fényképezôgép volt à 1350 forintért, kétévi
garanciával, a kirakatban. Ha én a gépemet kéz
alatt adom el, olyan garancialevéllel, ami csak
Moszkvában érvényesíthetô, ezer forintnál többet
nem kaphatok érte, ami ab start hatszáz forint
tiszta veszteséget jelentett, s ennyi a fényképezôgép kereskedelemben már akkor is jelentôs eredménynek számított. Mindegy, nem
keseredtem el, gondoltam, egy kicsit
használom azért a fényképezôgépet
– veszteségemet ezzel is csökkentve
–, egy-két tekercs filmet ellövök, úgy
passzolom tovább.
Beállítottam az exponálási idôt, a
blendenyílást, a távolságot, szememhez emeltem a keresôt s lôttem. A gép kattant, de valahogy furcsán, aztán úgy maradt. A gép. Ezt
úgy tessék érteni, hogy attól kezdve soha többé egyetlen
gomb, vagy billentyû, vagy kallantyú nem mozdult rajta se
elôre, se hátra: tökéletesen leblokkolt, vagy… hogy is mondjam… besült az egész masina.
Még a profi fotós barátom sem volt képes a gépet föltámasztani,
el kellett vinnem egy javítóba. A maszek kisiparos 600 forintot
kért a javításért. A barátommal kiszámítottuk, hogy egy használt,
sôt már javított, garancia nélküli Zorkíj 10-esért, ha az új 1350-be
kerül kétévi garanciával a boltban, szerencsés esetben 800 forintot kaphatnék (ebbôl 600 forint lenne, ugye, a javíttatás), s ezzel sikerülne száz rubelt 1600 forint helyett kettôszázért beváltanom,
föltéve, hogy hónapokig tartó keresgélés után találnék rá ennyiért
vevôt. A szakember meghallotta beszélgetésünk foszlányait és fölajánlotta, hogy ô adna a gépért így, ebben az állapotában kettôszáz
forintot, és akkor nincs többé gondjuk vele az uraknak.
S lôn.

Hétköznapi mûvészet

Életútja igen sokszínû. Pályáját táncosként kezdte, majd színházi
rendezôként folytatta, ezt követték az asszamblázsai, a mára védjegyévé vált csapdaképek, majd ezt továbbfejlesztve installációkat,
szobrokat készített. Neve több többek közt a nouveau réalismehoz, a fluxushoz, az eat arthoz és az art bruthoz is kapcsolható.
Mûvészete nemcsak az európai, nyugati kultúrkörbôl merít, hanem felhasználja más, elfeledett, sôt olykor kitalált civilizációk tárgyait. A könyv külön fejezetet is szentel egy évig tartó görögországi tartózkodásának, ahol egy apró szigeten élt. Ez az idôszak volt,
mikor elôször nyitott más kultúrák és más kifejezésmódok felé,
mely talán a Prillwitz-idolok elkészítésekor teljesedett ki.
Azon ritka alkotók közé tartozik, akik idôrôl idôre sikeresen
megújítják mûvészetüket. Munkáival a mûvészet megmerevedett
formáit és intézményeit próbálta újraértelmezni, megújítani. Élôvé, izgalmassá kívánta tenni a mûvészetet, ki akarta hozni a nyerészkedô galériákból és a múzeumok poros polcairól. És bár a
múzeumok nem zártak be, a galériák nem mentek csôdbe, de
munkássága életerôt fecskendezett a kortárs képzômûvészet vérkeringésébe.
Hományi Péter
Daniel Spoerri: Anekdotomania
Kijárat Kiadó, 350 oldal, 3990 Ft

Kertész Ákos
Hogyan lettem
milliomos

Daniel Spoerri a Kijárat Kiadó gondozásában megjelent Anekdoto mania c. kötete a
mûvész életmûvének foglalata. A szerzô közel háromszázötven oldalon mutatja be mûvészi eszmélését, útkeresését, korszakait,
valamint az azokra legjellemzôbb alkotásait.
Mindezt közérthetôen, anekdoták, történetek segítségével, megkímélve az olvasót a mûvészetelméleti fejtegetésektôl. A kötet tördelése igényes, képanyaga gazdag. A szöveg, mely a mûvész írásainak, interjúinak gyûjteménye, egyszerre játszik a személyesség és az objektivitás relativizálásával.
Spoerri a világpolgár autentikus megtestesítôje, aki mindenhol
otthon érzi magát, mégis hontalan. Édesapja zsidó, édesanyja
svájci, ô maga pedig Romániában született. E hármas identitás
tette ôt csavargóvá. Hol Párizsban nyomorog, hol Düsseldorfban
nyit saját nevét viselô éttermet, hol pedig Olaszországban alakít
ki szoborparkot il Giardino di Daniel Spoerri néven. Utazásai során az Európa mûvészvilágban számtalan barátra tesz szert. Ennek is köszönhetô, hogy nem csupán mûvészként jelentôs, hanem kiállítás és mûvészetszervezôként is.
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A Kiss József Könyvkiadó ajánlja
Révay Mór János
ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK
Egy magyar könyvkiadó
emlékiratai (1920)
I–II. kötet, reprint kiadás,
408+496 oldal, 8500 Ft

A Révai Testvérek Rt. igazgatójának, a Révai Nagy Lexikona
fôszerkesztôjének emlékirata
1920-ból – mintha csak ma lenne:
a könyvkiadó ipar kezdetei
Magyarországon.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Kôszeghy Elemér
MAGYARORSZÁGI ÖTVÖSJEGYEK
A KÖZÉPKORTÓL 1867-IG
Merkzeichen der Goldschmiede
Ungarns vom Mittelalter bis 1867
2. reprint kiadás
464 oldal, 8479 Ft

A kötet a történelmi Magyarországhoz tartozó városok szerinti csoportosításban tartalmazza a mûkincsek
ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait
és egyéb adatait.

Csokonai Attila
HÓFEHÉRKE ÉS A BERLINI FIÚK
Egy hivatásos olvasó kalandozása
a gyermek- és ifjúsági irodalomban
Függelék: Gyermek- és ifjúsági
mûvek annotált bibliográfiája
(Könyvhét Könyvek)
268 oldal, fûzve 2640 Ft

Csokonai Attila tanulmányai,
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

Pogány György
A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ
KALAUZA
317 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4400 Ft

A bibliofíliáról, a könyvgyûjtés,
a bibliofília gyakorlati
tudnivalóiról.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Csak keresni kell – a könyvesboltokban

ENCIKLOPÉDIA

Természetföldrajzi
képeskönyv
Hatalmas, szemet gyönyörködtetô album jelent meg ismét
a Kossuth Kiadó jóvoltából.
A Föld enciklopédiája címet
viseli, eredetileg ausztrál
munka, mely hat fejezetben
mutatja be bolygónkat.
Azt gondolhatnánk, ma
amikor rendelkezésünkre
áll a világháló, melynek segítségével mindennek utánanézhetünk, mindent
megtudhatunk,
nincs
szükség ilyen monumentális ismeretterjesztô kötetekre. Ám ha fellapozzuk
ezt a könyvet, megváltozik
a véleményünk. Egyrészt
olyan dolgokkal is foglalkozik, amelyekrôl még soha nem is hallottunk, tehát rákeresni sem tudunk, másrészt olyan folyamatábrákat, grafikákat és lélegzetelállító képeket tartalmaz, melyeket hiába keresnénk az interneten, pláne magyarul.
Például soha nem is hallottam róla, hogy az eukaliptusz a tûz segítségével újul meg, tehát nem pusztul el benne, hanem épp ellenkezôleg, a fák a hô hatására szórják szét a magvaikat. Vagy hogy az elsô idôjárási mûholdat 1960-ban indították újtára. Vagy hogy a legtöbb esôcsepp hópehelyként indul, csak a nagy része még mielôtt
elhagyná a felhôt, elolvad. Vagy hogy vannak olyan hangyák, a mézesbödönhangyák, melyek úgy alkalmazkodtak a szárazsághoz,
hogy a táplálékukat a még lágy potrohú dolgozók túltáplálásával
raktározzák. Ezek az óriásira duzzasztott potrohú hangyák, mint
élô mézesbödönök lógnak a plafonról.
A tengert ábrázoló képek, akárcsak a kötet többi fotója, igencsak
lenyûgözôek. A tengerrel foglalkozó fejezetbôl megtudhatjuk például, hogy a tenger sótartalma átlagosan 35 ezrelék. Ám a Holttenger vize tízszer sósabb, mint a többi tengervíz, ez okozza, hogy
nem süllyed el benne az emberi test. A sót az esôvíz mossa ki a
kôzetekbôl és vulkáni gázokból. Mivel a só bevitele és vesztesége az elmúlt 4,3 milliárd évben egyensúlyban van, a tengerek sótartalma majdnem állandó. Létezik olyan madár, amely tengervizet iszik, az óriás-viharmadár, amely a felesleges sót különleges,
az orrnyílása tövén elhelyezkedô mirigyeken át választja ki. A
tengeriteknôsök pedig a könnyvezetékük melletti mirigyeiken
keresztül választják ki sós könnycseppek formájában a tengervízbôl felvett sót. Ezért tûnik úgy, mintha állandóan könnyeznének a szárazföldön.
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A tenger különleges élôlényei a korallzátonyok, a legnagyobb
geológiai struktúrák a Földön, melyet élôlények hoztak létre.
Zátonyképzô korallok csak ott élnek, ahol a víz hômérséklete
nem esik 21 °C alá, és nem emelkedik jelentôsen ezen érték fölé. Ezért veszélyezteti nagy mértékben a tengervizek felmelegedése a korallzátonyok létét.
A könyv nagy erôssége, hogy az adott témakörön belül alaposan,
több aspektusból körüljár egy adott témát. A Levegô címû fejezetben például világtérképen böngészhetjük a különbözô szélfajtákat,
úgy mint misztrál, sirokkó, berg, bóra, fôn – hogy csak párat említsünk közülük. Ugyanebben a fejezetben olvashatunk a különbözô
fényjelenségekrôl, miért és mikor látjuk vörösnek az ég alját, minek
köszönhetô a szivárvány és így tovább.
A Születés címû fejezet témái kevésbé kötöttek, és elôre kikövetkeztethetôek, mint a négy alapelemrôl, illetve az emberiségrôl szólóké. A fejezet három további részre tagolódik: Földünk helye a világegyetemben, A Naptól a harmadik bolygó és Az élet kezdetei.
Ez utóbbiban megismerkedhetünk a földi
élet kezdeteivel is,
megtudhatjuk, hogy a
Yellowstone Nemzeti
Parkban lévô Grand
Prismatic hévforrás
vize a benne élô baktériumoktól szivárvány
színû. Ezek az egysejtû
mikroorganizmusok
képesek szélsôséges
idôjárási viszonyok között is életben maradni,
és 3,8 milliárd évvel ezelôtti kialakulásuk óta
alapvetôen nem változtak. A fejezet következô
részeiben megismerkedhetünk a fosszíliákkal, a
dinoszaurusz- és mamutleletekkel, majd az evolúcióelméletekkel.
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Az állatvilág fejlôdésének áttekintése után rátérhetünk az emberre. Néhány szóban és képben összefoglalót olvashatunk a korai emberelôdökrôl, illetve az ember térnyerésérôl a bolygón. A fejezet végén pedig a már jól ismert barlangrajzokban gyönyörködhetünk,
gyönyörû kivitelben.
Arról már sokan hallottunk, hogy a fák gyûrûibôl következtetni lehet egy adott idôszak idôjárására. De hogy ezt nemcsak az évgyûrûk
segítségével lehet megtenni, hanem a korallok vizsgálatával és a jégfuratminták elemzésével, szintén érdekes adalék. Ebbôl a részbôl derül fény arra is, hogy a jelenlegi feltételezések szerint a következô
jégkorszakra mintegy 18 000
év múlva fog sor kerülni.
Mûfajából adódóan a
könyv egy-egy területnek
csak ici-pici szegmensét
képes felvillantani, én például örültem volna, ha az
emberelôdökrôl kissé részletesebb és nem a már oly
jól ismert adatokat olvashatjuk. Ennek ellenére, fôleg a fiataloknak igen nagy
hasznára lehet ez a kézikönyv, hiszen rengeteg információt rendszerez, dolgoz fel igen alaposan és ilA FÖLD ENCIKLOPÉDIÁJA
lusztrál valóban különleges
Kossuth Kiadó, 2010
képekkel. Persze mindenki
608 oldal, 9900 Ft
más is kedvére nézegetheti.
Jolsvai Júlia
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INTERJÚ

Dráma van!?
Beszélgetés

Nagy Andrással

Az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet korábbi igazgatója, Nagy András a Pannon Egyetemen tanít, az ország
egyetlen olyan tanszékén, ahol kifejezetten színháztudományi, elméleti képzés
folyik. A docensnek most komoly lehetôsége adódott arra, hogy összegezze eddigi
szakmai tapasztalatait, reflektáljon a rendszerváltás színi hatásaira, felmutassa Thália néhány papjának portréját, és az aktuális kérdéseket sem mellôzve egységessé
komponálja mindezeket: az egyetem a
Gondolat Könyvkiadóval együttmûködve
megjelentette színháztörténeti, drámaelméleti munkáját „Dráma van” címmel. A
kötetet még autentikusabbá teszi, hogy
Nagy András drámaírói munkásságot is
folytat. Ennek kezdeteirôl így beszél:
– Családi vonatkozásai is vannak ennek a
vonzalmamnak: nagyszüleimet erôs szál
kötötte a színházhoz, színészek, rendezôk, fôiskolai tanárok voltak. A Radnóti
Gimnázium tanulójaként az elsô magyar
tagozatos évfolyamra jártam, ahol többek
között Békés Pállal kis társulatot szerveztünk, s például színre vittük Szathmári
Sándor akkor nagyon érvényes Kazohinia
címû regényét. Késôbb az Egyetemi Színpad munkájába kapcsolódtam be, elsô darabom, a Báthory Erzsébet Gyulai Várszínház-beli bemutatására azonban 1985ig kellett várni.
– Könyvében elsô pillantásra meghökkentô kérdést vet fel: mi a dráma? Úgy
hinnénk, erre általános iskola óta tudjuk
a választ.
– Ez a nagyon régóta vitatott meghatározás azért kérdéses még ma is, mert nem
lehet kizárólag elméletileg megközelíteni,
hanem csakis az adott pillanatban frissen
ható drámai mûvek felôl. Jelenlegi tanszékem megalapítójával, Bécsy Tamással sokat vitatkoztunk errôl. Eleve úgy kezdôdött a barátságunk, hogy az 1985-ös bemutatómról éles kritikát írt, elemezve,
hogy szerinte miért nem dráma, amit én
írtam. Magam úgy gondolom, nem az a
dráma, amit feltételrendszerekkel elôírunk Arisztotelésztôl kezdve napjainkig,
hanem az, ami érvényes irodalmi alapanyagból jelentôs színházi elôadást hoz
létre. A kérdést idôszerûvé teszi a
posztdramatikusnak nevezett színház jelensége, amely esélyt és veszélyt egyaránt
jelent a drámairodalom számára.
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– Mire ad esélyt a drámai mûnemnek a
posztdramatikus színház?
– Újfajta színpadi megjelenésre például.
Nem megírják, betanulják, próbálják és
elôadják a darabot, hanem együtt dolgozik a színházi produkciót elôállító csapat.
Ebben az egyik fontos résztvevô a drámaíró, de ugyanígy a színészgárda, a koreográfus, a díszlet- és fénytervezô is alkotótárs. Megszûnt az írott és a mondott szónak az a primátusa, amelyet az ember évszázadokig fontosnak tartott a drámában.
A szerzônek szituáción, szövegen, vizualitáson, hatáson keresztül kell komponálnia. Az így létrejött sajátos színházi produkciók a dráma fönnmaradására kínálnak esélyt, hiszen könyvben kevésbé hatnak a színdarabok.
– S mi a veszélye ennek az új keletû
szemléletmódnak?
– Nemcsak a szöveg veszíthet szerepébôl
és fontosságából, hanem maga a színház
is elmozdulhat a társadalmat bombázó vizuális hatások, a felgyorsult tempó irányába, belecsiszolódhat egyfajta, impressziókból komponált élménysorozat sémájába, ami nem csupán a drámának lehet kárára, de a gondolkodó és mûalkotásra fogékony embernek is.
– Mindig is gondoltak a látvánnyal a drámaírók, akár a szerzôi utasításokkal is.
Most talán csak korunk mindennapi körülményeihez igazodva, felerôsödve szüremkednek be a színházba ezek a hatások?
– Valóban erôteljesebben szívják fel a
kortárs világ impulzusát, például a mozgásra irányultsággal. A mozgásszínház, a
táncszínház bizonyos értelemben korszerûbb tud lenni, mint a szóhoz kötött elôadások. Olyan erôteljes színházi rendezôk
nyomán megújított hagyományra gondolok, mint Robert Wilson vagy Ariane
Mnouchkine vagy Peter Brook. Nagyon
érdekes a verbalitáson túli impulzus, ami
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Nagy András
„DRÁMA VAN”
Gondolat Kiadó
82 oldal, 900 Ft

néha összekapcsolódik szavakkal, néha
nem. Ez olykor fontosabbá válik a szövegnél. De egyáltalán nem biztos, hogy egyirányú utcába jutottunk, lehet még innen
visszaút. Ezt sejteti, hogy másik vonulatként felolvasó színházak jelentek meg, és a
drámaírás taníthatósága is elôtérbe került.
– Hol áll a nemzetközi mezônyben a
kortárs magyar dráma?
– Szerintem a magyar drámairodalom bizonyos értelemben eléri azt a szintet, amelyet világszínvonalúnak gondolunk, de nagyon kevéssé tud áttörni a nyelvi akadályok
miatt. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a
magyar drámairodalom verbális beágyazottságú; sok mindent ki akarunk mondani,
amit nem kellene feltétlenül szavakba önteni. A külföldi kiadók, színházak így nem
igazán tudnak arról, hogy mi is születik
Magyarországon. Nálunk nem jöttek létre
azok az ügynökségek, kulturális intézmények, amelyek érdekérvényesítôként is fellépnének. Itthon nem tapasztalható olyanfajta színházi támogatás, amelyet például a
németek megadnak a kortárs drámának azzal, hogy folyamatosan repertoáron tartják
az izgalmas kérdéseket és konfliktusokat,
az azokat felvetô drámaszerzôket. Ilyesmi
egyébként a színház és üzlet határait
összemosó kultúrákban sem tapasztalható.
– Sejthetôen lesz-e esélye a mai drámának olyasfajta továbbélésre, mint a Szophoklész- vagy Madách-mûveknek?
– Nagyon remélem, hogy bizonyos drámai
mûvek fogadtatása most csak azért nem
átütô, mert közönségként egyelôre nem
vagyunk fölkészülve rájuk. Katona Bánk
bánjának, Vörösmarty Csongor és Tündéjének, Madách Az ember tragédiájának
sorsa is jelezheti azt a magyar hagyományt,
hogy a kortársak nem szoktak fogékonyak
lenni az éppen megszületô remekmûvekre.
Bonyolult és összetett folyamat ez, mert
valójában maguknak az örök érvényû alkotásoknak is kell egy kis „érési idô”, míg remekmûvé válhatnak.
Mátraházi Zsuzsa
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INTERJÚ

Kanonizált improvizáció
Beszélgetés

Kárpáti Péterrel

Színházban egyelôre nem látható, csak elolvasható A Pitbull cselekedetei. Ez a címadó darabja Kárpáti Péter négy színmûvet
tartalmazó új kötetének. Az utóbbi négy
év termésébôl belekerült Az öldöklô tejcsarnok és a Búvárszínház, ezeket kôszínházban mutatták be, valamint a sajátos
kezdeményezés nyomán lakásszínházi keretek között született Szörprájzparti.
– Egyetérthetünk abban, hogy Önnek
nincs oka panaszra, mert szinte minden
mûve színre került?
– Speciális volt a helyzetem. Nemcsak
amiatt, hogy dramaturgként végeztem, s
tanítok a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen, hanem azért is, mert egy rendezô
barátom, Novák Eszter, akivel folyamatosan együtt dolgoztunk, zsinórban hat-hét
darabomat rendezte meg. A Búvárszínház
Örkénybeli elôadásain éreztem elôször,
hogy noha nézôként is szeretem a társulatot, baráti szálak fûznek ahhoz a színházhoz, mégsem stimmel valami. Rájöttem,
hogy el kell indulnom egy másik úton,
megkeresve a saját utamat, eltávolodva a
kôszínháztól. Másfajta közeget követelt
meg a szöveg. A Szörprájzpartihoz a
HOPPart Társulat, a Sirály és a tatabányai
Jászai Mari Színház támogatásával összehoztunk egy remek csapatot, Nagy Zsolttal a fôszerepben, kibéreltünk egy lakást,
ott dolgoztunk, éltünk. Nemsokára ötvenedszer kerül színre a darab, ezúttal a Trafó melletti Tündérgyár nevû romkocsmában. Szinte ijesztôen élvezem ezt a korábbitól merôben eltérô, izgalmas életet.
– Akkor Ön most szerzô és rendezô egy
személyben?
– Sose éreztem magam rendezônek. Ez a
módszer szerintem sokkal közelebb áll a
pedagógiához. Meg kell találni a módját,
hogy egyben tartsunk egy szûk csapatot,
és úgy kell inspirálni az embereket, hogy
mindegyikük szabadon és alkotó módon
vegyen részt a munkafolyamatban, mégis
egy irányba tartson a közös gondolkodás.
– Eleve elôadásban, ezúttal lakásszínházi
elôadásban gondolkodik, amikor darabot
ír, vagy a felvetôdô téma a kiindulópont?
– Elsôsorban maga a téma a meghatározó.
A legutóbbi darabom, A Pitbull cselekedetei viszont számomra is érdekesen némiképp kilóg a sorból. Ezt konkrét színészekre írtam, a beszédmódjukat is felidézve.
Van egy improvizációs elôadásunk, afféle
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mûhelymunka és a drámapedagógiához
közel álló kísérlet, amelyet Vándoristenek
címmel eddig huszonnyolcszor vittünk
többnyire fiatal közönség elé. Ennek a tapasztalataiból született az új darab. Nincs
köze egyetlen improvizációhoz sem, csak
az alapproblémához, és kifejezetten Nagy
Zsoltra, Stefanovics Angélára, Szabó Zolára, Stork Natasára és még néhány színészre írtam. Borzasztó mulatságos volt számukra, amikor elôször felolvastuk a szöveget, mert tényleg ôk szólalnak meg a darabban. Ehhez nem kellett a részemrôl különösebb virtuozitás, hiszen egy álló évig
együtt dolgoztunk. Rájuk viszont bonyolult feladat vár, mert minél közelebb áll az
illetô színész egyéniségéhez a figura, annál nehezebb megformálni.
– Lehet, hogy a jelenlegi színházi közeg
sodorta Önöket a lakásszínházi megoldás felé?
– A színháznak egyrészt szabadságra van
szüksége, másrészt olyasfajta, kíváncsiságot keltô váratlanságra, amelynek nyomán a színésznek nem eleve kiszámítható, hogy milyen hangulatban, milyen
munkát kell végeznie a következô évben
és azután. Azonkívül az élô színháznak állást kell foglalnia valamihez képest. A jelenlegi világban például mérhetetlen nagy
a pénz szerepe, közben egyre szûkülnek a
lehetôségek, és ideológiailag is mindinkább meghatározott a környezetünk. Ilyen
közegben szinte önkéntelenül sodródtunk valamilyen pofátlanabb, szabadabb
megoldás felé. A hagyományos szerkezetben is vannak érdekes elôadások, de csak
nagyon kevés színház képes kvázi üzemszerûen tartani egy színvonalat. Az pedig,
amire az emberek felkapják a fejüket, általában a független szférában születik meg,
vagy ad hoc társulatoknál. A színház igen
közvetlen, bizalmas és magas szintû kommunikációt folytat, s ezt csak olyan kö-

KÖNYVRÔL
Kárpáti Péter
A PITBULL
CSELEKEDETEI
Négy színdarab
Palatinus Kiadó
300 oldal, 2800 Ft

zönséggel tudja megtenni, amelyik érti a
nyelvét, azonos szubkultúrához tartozik.
Úgy érzem, ott izgalmas a színházi munka, ahol erôs, sûrû közeg veszi körül. És
hát arra kapják fel a fejüket, ami ügy, ami
csemege, ami hisztéria. Mintha a nézôket
is kevésbé érdekelné, amikor egy rendezô
a hagyományos módon elôvesz egy színdarabot, s azt igyekszik minél érzékenyebben, jó fantáziával képviselni. Vannak persze jelentôs elôadások, amelyek
így készülnek, de mégsem ez a fô irány.
– Elébe megy-e ennek az igénynek a
szerzôgárda? Akad elegendô bemutatásra váró színmû?
– Sokan írnak most színdarabot, jókat is,
de ezen az alkotói oldalon is fölvetôdik a
kérdés: megfelelô-e az irány, hogy elkészülök egy darabbal, eladom egy színháznak.
Noha ez még pénzkereseti lehetôségnek
is lényegesen jobb, mint a prózaírás, nem
igazán inspiráló és nem örömteli. Elementáris értelemben a szöveg a színházzal
együtt, attól elválaszthatatlanul születik.
Nem véletlen, hogy Shakespeare színész
volt. Az igazán érdekes színtársulatok, az
igazán erôs rendezôk az utóbbi idôben
nem használnak idegen szövegeket. Vagy
saját maguk írják, hasonlóan, mint a szerzôi filmek esetében, vagy a társulat egészével, illetve állandó írótárssal.
– A dráma a színpadon él, néha improvizációval születik, Ön most mégis kötetben jelenteti meg a színmûveit.
– A nyomtatásban való megjelenés éppen
azért fontos, mert estérôl estére más szövegváltozat születik. Amikor drámakötetet
ad ki a szerzô, nem azzal a reménnyel teszi,
hogy bestseller lesz belôle, hiszen ez még
Shakespeare-rel sem fordult elô, hanem így
kanonizálja azt a bizonyos változatot,
amelyhez bármikor vissza lehet nyúlni.
Mátraházi Zsuzsa
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A HELIKON KIADÓ NÉPSZERÛ KÖNYVEI ÚJRA A BOLTOKBAN
Barabási Albert-László
BEHÁLÓZVA
A hálózatok új tudománya.
A Behálózva címû könyvet 13
nyelvre fordították le, és több
országban felkerült a bestseller
listára. Hazánkban 2003-ban jelent
meg elôször, szintén Vicsek Mária
fordításában. Az azóta eltelt
idôszakban a könyv megindult
a világranglistán.
304 oldal, 3490 Ft

Márai Sándor
EGY POLGÁR VALLOMÁSAI
Az író legjelentôsebb alkotásában
– a két világháború közötti magyar
irodalom egyik remekmûvében –
egy városhoz, Kassához; egy
osztályhoz, a polgársághoz; s egy
életformához, az európai kultúrához
való elkötelezettségérôl vall.
504 oldal, 3990 Ft

Gabnai Katalin
DRÁMAJÁTÉKOK
Bevezetés a drámapedagógiába
E könyv elsô változata – a visszajelzések
szerint – sokakat segített hozzá az elsô
drámajátékos lépések megtételéhez.
Mostani formájában, kibôvítve, húsz
évet fog át az életembôl, s személyes
szakmai kalandom dokumentumává
lett az ezredfordulóra. (Gabnai Katalin)
336 oldal, 3990 Ft

Régi sikerek új kiadásban!

Márai Sándor
HARMINC EZÜSTPÉNZ
Az emigrációban írt Júdás-regény
teszi teljessé Márai történelmi
témájú prózáját. A mû központi
kérdése: az áruló, illetve az árulás
természetrajza.
2990 Ft

HELIKON KÖNYVESHÁZ
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35.
E-mail: konyveshaz@helikon.hu ; Telefon: (06/1) 331-2329
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Mirôl árulkodnak a példányszámok?
Történeti szempontból tekintve a könyvkiadás statisztikája
a kulturális statisztika legrégibb ágai közé tartozik, kezdetét
már a 19. század elején megtaláljuk.
A Könyvhét mostantól idôközönként közli annak az öt magyar és öt külföldi szépírónak a
nevét és könyvének címét, aki a
tízezren felüli megjelentetések
listáján a topon van. A Központi Statisztikai Hivatal Életmód,foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai fôosztályának munkatársát,
Bárdosi Mónikát kérdeztük a
statisztika céljáról, tartalmáról.
– Az adatgyûjtés kiterjed a Magyarországon kiadott nyomdai
vagy más sokszorosítási eljárással készített kiadványokra, amelyeket – a kötelespéldány-törvény alapján – az Országos Széchenyi Könyvtárba az adott évben megküldenek a kiadványok
példányszámának változásáról
és mûfaji összetételérôl, a kiadott mûvek szerzôinek nemzetiségérôl. Az OSZK-ban negyedévente rögzítésre kerülô állományból kerülnek ki az összesített könyvkiadási adatok, ame-

lyek nyilvánosak, de a honlapunkon részletesebben a könyvek szerepelnek. Hiányzik még
a statisztikából az e-könyv, amit
hamarosan meg kell oldanunk.
– Van-e archiválás, lehet-e tudni például, mik voltak az utóbbi
10 év legtöbb példányszámban
kiadott könyvei?
– Cím, szerzô szerint nem
visszakereshetôek az adataink,
ez alól csak a tízezren felüli szépirodalom és ifjúsági irodalom a
kivétel, ezek az adatok minden
tárgynegyedévet követô 18-án
már olvashatók a honlapon, viszont ebbôl az adatból nem derül ki az összes kiadott példányszámuk, mert ha többször kiadták még abban az évben, mondjuk 9000 példányban, az már
nem kerül ki erre a felületre. Ha
valaki például azt kérdezné,
hogy Jókait mennyit adtak ki az
elmúlt években összesen, azt
nem tudnám megmondani.
Nyomtatott formában minden

évben jelentetünk meg könyvkiadási adatokat a Magyar statisztikai évkönyvben, a Magyar statisztikai zsebkönyvben. Elektronikus formában is rendelkezésre állnak a részletezô adatok,
ami ingyenesen elérhetô a KSH
honlapról a Tájékoztatási adatbázisból és az úgynevezett stADAT-ból ami táblázatos formában tartalmazza a statisztikákat.
Nyilvános adatbázisunk van,
mondhatni, felhasználóbarát.
– Munkája során milyen személyes élmények érik?
– Az mindig kellemes érzéssel
tölt el, amikor használják az
adatainkat. Ma már jobban ránk
találnak a neten, a közvetlen elérhetôségeink megtalálhatók a
táblák mellett, elég sok adatkérô van, mint például szakdolgozók, doktoranduszok, kiadók.
Elég érdekes volt nemrég, kaptam egy kérdést, az összes kiadott könyv mû- és példányszámára voltak kíváncsiak, a

A grafikonból látszik, hogy a megjelent könyvek összpéldányszámának 1941-es csúcsát 2008-ban sikerült
csak meghaladni, és az is 1930 és 2004 között a legtöbb mû 1990-ben jelent meg.
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könyvkiadás kezdete óta! Mióta
világ a világ! Elôször sokkot
kaptam, mert ezt nem lehet
megbecsülni, aztán kínomban
„begugliztam”, ám mire megválaszoltam volna, visszaírt az úr,
hogy lehet, hogy ez nagyratörô
kérdés volt és ezt nem lehet
megválaszolni.
– A 60-as és 70-es években
még igen magas példányszámban nyomtattak ki szépirodalmi könyveket, és a példányszámot is közölték a
könyvben, ha jól emlékszem,
például Végh Antal Miért beteg
a magyar futball címû mûvét
670 ezer példányban adták ki.
Ma szemérmesen elhallgatják
a példányszámokat, pedig nyilvános. Miért nem írják be a
példányszámot a könyvekbe?
– Nem tudom, vannak, akik beírják, vannak, akik nem, féltik
magukat a kiadók a konkurenciától. A pénzügyi adatok mellett
ezek is érzékeny adatok, a piaci
érdekeiket féltik, félnek a kiadók
nyilván, hogy ebbôl bevételi
adatokat lehetne kiszámolni.
– Lehet-e a statisztikák változásából következtetni a népszerûség változására, szoktak-e
ezzel foglalkozni?
– Évek óta kitapintható tendenciák a kultúra területén – a gazdasági szempontok elôtérbe
kerülése mellett – az állami
szerepvállalás csökkenése a finanszírozásban, a pályázati
rendszerek átalakulása, a kulturális cikkek drágulása. A kultu-
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A Kiss József Könyvkiadó ajánlja

Példányszám Top 5+5
Kiadott szépirodalmi, ifjúsági és gyermekirodalmi
könyvek, 2010 – negyedik negyedév *
MAGYAR SZERZÔK
Rejtô Jenô: A tizennégy karátos autó
60 108
L. L. Lawrence (Lôrinc L. László): A teaültetvény 1–2 60 000
45 000
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák
25 008
Rejtô Jenô: Vanek úr Párizsban
23 008
Rejtô Jenô: Az elátkozott part
KÜLFÖLDI SZERZÔK
Meyer, Stephenie: Bree Tanner rövid második élete 60 000
Koury, Ray– Saffer, Louise – Taooly, Illiam G – Tein, Gart:
A jel / Szerencsés véletlen / Megszállottak / Enzo 44 396
40 098
Christie, Agatha: Tíz kicsi néger
40 000
Follett, Ken: A titánok bukása
40 000
Mead, Richelle: Véreskü
* tárgynegyedévben beérkezett egyszeri megjelenésre vonatkozó
adatok, a kiadók közlése alapján
(Részletek, további adatok: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/
xstadat/xstadat_evkozi/e_zkz001.html)

A katárok elpusztítása…
rális javak fogyasztási különbségei mögött szoros kapcsolat
mutatható ki iskolai végzettség,
gazdasági aktivitás, illetve területi különbségek szerint is. A
kulturális piac termelési adatai
pedig nyilvánvalóan összefüggésben vannak a felhasználók,
fogyasztók igényeivel. Tendencia, s ehhez igazodnak a kiadók,
hogy egyre nagyobb a mûvek
száma, színesedik a paletta, de
az is hozzátartozik, hogy inkább többször adják ki ugyanazt, biztonságra törekszenek és
csak annyit adnak ki, amennyit
eladhatónak vélnek, és inkább
utánnyomják, ha elfogyott, és
ez látszik a statisztikákból is.
– A külföldi szerzôk közül Stephenie Meyer, Agatha Christie, Ken Follet neve tûnik fel,
akik sikerszerzôk, ám úgy látszik, örökzöldek a mesék is,
meg itt van Natascha Kampusch és Ulickaja.
– Ez a lista nem minôségi lista,
a külföldiek között fôleg sok a
lektûr, a ponyva meg a szerelmes könyv. Állandó dilemma ez
nekünk, mert a táblának „Szépirodalom” a címe. De ezek zömmel az eladható, populáris mûvek, – a statisztika nem minôsíthet, ahhoz irodalmárnak kell

KÖNYVHÉT

lenni. Ebbôl a szempontból nekünk minden „szépirodalom”,
ami nem tankönyv, meg nem ismeretterjesztô irodalom.
– Ön hogy olvas, mit olvas szívesen?
– Gyakran használom a KSH
könyvtárat, igen gazdag állománnyal rendelkeznek, s ha olvasás után is tetszik, azt meg is
vásárolom, én így szelektálok
mostanában. A Libriben, az
Alexandrában az akciós pultot
gyakran végigbogarászom, jó
dolog szerintem hagyományos
módon is válogatni a könyvek
között, a könyvesboltban bele is
lehet lapozni a könyvekbe, meg
lehet fogni, beleszagolni, azt nagyon szeretem. Az óriási választékból nagyon nehéz kiválasztani a minôséget, segít a barátok ajánlata, a reklám. Könyvtárosi végzettségem is segít,
hogy profin keresek a neten –
ez is egy készség, amit meg lehet tanulni, és nagyon fontos –
mert igen könnyen el lehet
veszni a manapság már szinte
felfoghatatlan méretûre dagadt
információáradatban, ami persze tele van szeméttel, de akad
benne bôven drágakô is, csak
nem könnyû rátalálni.
Szepesi Dóra

JULIA NAVARRO – a történelmi
kaland-krimi nagymesternôje

Ábrahám teremtéstörténete…
Csak keresni kell – a könyvesboltokban

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. január 16. – 2011. február 15.

Bookline sikerlista
2011. január 16. – 2011. február 15.

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2011. január 1 – január 31.

Irodalom, regény
1. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
2. Paul Wm. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány
3. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-Ház Kiadó
4. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-Ház Kiadó
5. Danielle Steel: Családi kötelékek
Maecenas Könyvkiadó
6. Kiss Ádám: Szütyiô
Ulpius-Ház Kiadó
7. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-Ház Kiadó
8. Konrád György: Zsidókról
Európa Könyvkiadó
9. Ken Follett: A titánok bukása
Gabo Könyvkiadó
10. Harsányi Zsolt: Ecce homo
Alexandra Kiadó

Szépirodalom
1. Logue, Mark – Conradi, Peter:
A király beszéde
Gabo Kiadó
2. Gilbert, Elizabeth: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-Ház Kiadó
3. Young, William P.: A viskó
Immanuel Alapítvány
4. Gilbert, Elizabeth: Hûség
Ulpius-Ház Kiadó
5. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-Ház Kiadó
6. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-Ház Kiadó
7. Kiss Ádám: Szütyiô
Ulpius-Ház Kiadó
8. Quinn, Julia: Mr. Bridgerton csábítása
Gabo Kiadó
9. Fejôs Éva: Cuba Libre
Ulpius-Ház Kiadó
10. Singh, Nalini: Angyalcsók
Egmont-Hungary Kiadó

Szépirodalom
1. Adler, Elizabeth:
Minden Monte Carlóban kezdôdött
Ulpius-Ház Kiadó
2. Allen, Sarah Addison:
A csodálatos Waverley-kert
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Baldacci, David: A gyûjtôk
Európa Könyvkiadó
4. Perry, Tasmina: Viszlát mennyország!
Ulpius-Ház Kiadó
5. Harsányi Zsolt: Ecce homo
Alexandra Kiadó
6. Downer, Lesley:
Szamuráj a szerelem házában
Victoria Kiadó
7. Connelly, Michael: Az igazság ára
Alexandra Kiadó
8. Phillips, Susan Elizabeth:
Mindent a szerelemért
Victoria Kiadó
9. Vonnegut, Kurt: A repülô macska
Maecenas Könyvkiadó
10. O’Brien, Stacey: Wesley, kedvesem
Könyvmolyképzô Kiadó

Tényirodalom, ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó
2. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely Kiadó
3. Veiszer Alinda: Záróra
Alexandra Kiadó
4. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
5. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó Kft.
6. dr. Csernus Imre, Pampuryk Péter:
Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó
7. Paulo Coelho: Bölcsesség – Naptár 2011
Alexandra Kiadó
8. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
9. Bagdy Emôke:
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó
10. Rhonda Byrne: A titok
Édesvíz Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj!
Alexandra Kiadó
2. Bartos Erika: Hoppla meséi
Alexandra Kiadó
3. Lisa Jane Smith: Vámpírnaplók 5.
Könyvmolyképzô Kiadó
4. Geronimo Stilton: Boldogulj angolul
Alexandra Kiadó
5. Geronimo Stilton:
A Tûzvörös Rubin temploma
Alexandra Kiadó
6. Tea Stilton: A legdrágább kincs
Alexandra Kiadó
7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Családi fészek
Alexandra Kiadó
8. Mesélô könyv alapkészlet + L’ecsó
Alexandra Kiadó
9. Geronimo Stilton:
Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Alexandra Kiadó
10. Geronimo Stilton: A boldogság titka
Alexandra Kiadó
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Vass Virág:
Sokszor csókol,
India!
Libri sikerlista,
szépirodalom, 10.

Vass Virág kötete Indiába „röpíti” el olvasóit, az
íróval errôl a nôi
sorsokat és élethelyzeteket bemutató kötetérôl, az indiai
helyszínrôl és
nôalakjairól készített beszélgetést elôzô számunk 83. oldalán
olvashatják el.

Színezd ki…
és rajzolj te is
Bookline sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 3.

Túl nyilvánvaló
pedagógiai hasznán és értékén, a
könyv sikeres eladási mutatóihoz
egészen
bizonyosan hozzájárul az is, hogy az
ilyen színezôkönyvek különleges könyvtermékek: tán az egyetlen könyvfajta,
amit nem örökölhetnek a kisebb testvérek…

Ismeretterjesztô
1. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó
2. Spencer, Bud: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely
3. Gervai András: Fedôneve: „szocializmus”
Jelenkor Kiadó
4. Byrne, Rhonda: Az erô
Édesvíz Kiadó
5. Millan, Cesar – Peltier, Melissa Jo:
A csodálatos kutyadoki
Gabo Kiadó
6. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2011.
Educatio Kht.
7. Edwards, Betty, dr.: Jobb agyféltekés rajzolás
Bioenergetic Kiadó
8. Csíkszentmihályi Mihály:
Tehetséges gyerekek
Nyitott Könyvmûhely
9. Grätzer György: Elmesport egy esztendôre
Nyitott Könyvmûhely
10. Hanh, Thich Nhat: Zamat
Jaffa Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
2. Grätzer József: Rébusz
Nyitott Könyvmûhely
3. Göncöl Kiadó: Színezd ki... és rajzolj te is
Göncöl Kiadó
4. Stinson, Barney: A Tesókódex
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Lázár Ervin: A négyszögletû kerek erdô
Osiris Kiadó
6. Bartos Erika: Bogyó és Babóca
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca ünnepel
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Montgomery, Lucy Maud:
Anne otthonra talál
Könyvmolyképzô Kiadó
10. Meyer, Stephenie:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

Ismeretterjesztô
1. MFFPK: Iskolaválasztás elôtt... 2011
Könyvtárellátó Kft
2. Ranschburg Jenô: A serdülés gyötrelmei
Saxum Kiadó
3. Serdülôk világa
Pont Kiadó
4. Cziegler Orsolya: Egyedül nevelem…
Saxum Kiadó
5. Tóth József: Világföldrajz
Akadémiai Kiadó
6. Pease, Allan – Pease, Barbara:
A férfinak szex kell, a nônek szerelem
Park Könyvkiadó
7. Békési Zoltán: Házi pálinkafôzés
Mezôgazda Kiadó
8. Köteles Viktória: 88 magyar találmány
Sanoma Budapest Kiadó
9. Romsics Ignác:
Magyarország története a XX. században
Osiris Kiadó
10. Schnakenberg, Robert:
Híres szerzôk titkos élete
HVG Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Navigátor – gyerekirodalmi lexikon
Cerkabella Könyvkiadó
2. Aranyhaj és a nagy gubanc
Egmont Hungary Kft.
3. De la Bedoyere, Camilla:
100 állomás 100 kaland – kutyák
Gulliver Könyvkiadó
4. Lukács Józsefné – Ferencz Éva:
Itt van az ôsz, elmúlt a nyár
Flaccus Könyvkiadó
5. Kinney, Jeff: Egy ropi naplója
Könyvmolyképzô Kiadó
6. Mesebirodalom – 60 év legszebb meséi
Móra Kiadó
7. Pike, Aprilynne: Wings – Szárnyak
Könyvmolyképzô Kiadó
8. Stilton, Geronimo: A szfinx titka
Alexandra Kiadó
9. Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók 5.
Könyvmolyképzô Kiadó
10. Agosti, Silvano: Pinokkió visszatér
Pongrác Kiadó

KÖNYVHÉT

Békési Zoltán:
Házi
pálinkafôzés
Könyvtárellátó sikerlista,
ismeretterjesztô, 7.

A sokak által oly
igen kedvelt nedû a hungarikumok egyike, méltán
vagyunk
büszkék rá, az
adózási szabályok kedvezô változása pedig azt
is eredményezte,
hogy egyre többen érdeklôdnek
házilagos elôállítása után.

Mesebirodalom
– 60 év legszebb
magyar meséi
Bookline sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 1.

A Móra Kiadó jubileumi kötetének sikerét nem
az ünneplésre
okot adó esemény magyarázza: a magyar meseirodalom legszebb mûveit válogatta össze a
kötet szerkesztôje, klasszikusoktól a kortársakig,
és az olvasók hálás közönségnek
bizonyultak.

Libri sikerlista
2011. január 1 – január 31.

Titkosszolgák
a nôi WC-ben

Szépirodalom
1. Frei Tamás: A megmentô
Ulpius-Ház Kiadó
2. Kiss Ádám: Szütyiô
Ulpius-Ház Kiadó
3. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-Ház Kiadó
4. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-Ház Kiadó
5. Fejôs Éva: Cuba Libre
Ulpius-Ház Kiadó
6. Elizabeth Gilbert: Hûség
Ulpius-Ház Kiadó
7. William P. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány
8. Ken Follett: A titánok bukása
Gabo Kiadó
9. Kovács András Péter: Multigáz
Ulpius-Ház Kiadó
10. Vass Virág: Sokszor csókol, India!
Ulpius-Ház Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó
2. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
3. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely Kiadó
4. Csernus Imre, Pampuryk Péter:
Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó
5. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
6. Bagdy Emôke:
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó
7. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
8. Natascha Kampusch: 3096 nap
Scolar Kiadó
9. Rhonda Byrne: A titok
Édesvíz Kiadó
10. Bárdos András:
Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Lisa Jane Smith: Vámpírnaplók 5.
Könyvmolyképzô Kiadó
2. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
3. Jeff Kinney: Egy ropi naplója
Könyvmolyképzô Kiadó
4. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca jelmezbálban
Pozsonyi Pagony
5. Rick Riordan: A titán átka
Könyvmolyképzô Kiadó
6. Stephenie Meyer:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó
7. Deákné Bancsó Katalin:
Anya, taníts engem!
Tudatos Lépés Kiadó
8. Rajzolj karneváli ruhákat!
Móra Kiadó
9. Geronimo Stilton:
Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Scolar Kiadó
10. Csukás István: Sün Balázs
Könyvmolyképzô Kiadó

Líra sikerlista
2011. január 15. – február 14.
Szépirodalom
1. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
2. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-Ház Kiadó
3. Ljudmilla Ulickaja: Elsôk és utolsók
Magvetô Kiadó
4. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-Ház Kiadó
5. Ken Folett: A titánok bukása
Gabo Kiadó
6. Elizabeth Gilbert: Hûség
Ulpius-Ház Kiadó
7. WM Paul Young: A viskó
Immanuel Alapítvány
8. Leslie L. Lawrence: A teaültetvény I–II.
Studium Plusz Kiadó
9. Kiss Ádám: Szütyiô
Ulpius-Ház Kiadó
10. Conradi – Logue: A király beszéde
Talentum Kiadó

„A 25 írásból húszban a filmes szakma és az állambiztonság, három írásban pedig a színház és az állambiztonság kapcsolatával foglalkozom.
„Albert” dossziéja filmes kutatásaim
során került elô, s végül is azért döntöttem úgy, hogy feldolgozom közel
1500 oldalas munkásságát, mert az ô
példáján jól érzékeltethetô, hogy
egyetlen lelkes és szerepével azonosuló ügynök milyen kárt tud tenni.
37 éves pályafutása során munkahelyérôl, a napilapról, illetve a pécsi
mûvészeti, kulturális élet minden területérôl és nagyon nem utolsó sorban lakóhelyérôl Pécsrôl, s annak lakóiról a kisemberekrôl is szorgalmasan jelentett. Ez az írás nem illett
sem a filmes, se a színházi részbe,
ezért is találtam ki az ô és tartótisztjei tevékenységére találónak érzett
Egy város megfigyelése címû fejezetcímet. Ugyancsak ebben szerepel
a Titkosszolgák a nôi WC-ben címû
írásom is, amelyben szintén totális
ellenôrzés alá vonnak egy kisvárost
és környezô településeit. Erre a
dossziéra úgy bukkantam, hogy
olyan anyagokat kerestem, amelyekben mozibeli falfirkából ügy lett.”
(Részlet a Gervai Andrással
készített,januári számunkban
megjelent interjúból.)
Gervai András:
Fedôneve: „szocializmus”

Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
2. Házi receptjeim
Corvina Kiadó
3. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely
4. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
5. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó
6. Millan, Cesar – Peltier, Melissa Jo:
A csodálatos kutyadoki
Gabo Kiadó
7. Rhonda Byrne: A titok
Édesvíz Kiadó
8. Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Magvetô Kiadó
9. Popper Péter: Tûnôdések napról napra
Saxum Kiadó
10. Bagdy Emôke:
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj
Alexandra Kiadó
2. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
3. Bartos Erika: Hoppla meséi
Alexandra Kiadó
4. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Petikönyv
Alexandra Kiadó
5. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Kiadó
6. Geronimo Stilton:
Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Alexandra Kiadó
7. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca jelmezbálban
Pozsonyi Pagony
8. Geronimo Stilton: Idôutazás
Alexandra Kiadó
9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony
10. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Kiadó

Bookline sikerlista, ismeretterjesztô, 3.

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN
Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu
KÖNYVHÉT
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INTERJÚ

Tegnap még Arany Jánossal sétált…
Beszélgetés

Rónay Lászlóval

Írók-költôk lelkes ismerôje Rónay László, aki új könyvében
nagy utazásra hívja a magyar irodalom kiemelkedô képviselôit. Segítségével olyan legendás személyiségek tesznek látogatást a mában, mint Arany János, Móricz Zsigmond, Márai
Sándor, s a szerzô egyik kedvence, Ottlik Géza.
– Mi ihlette ezt a képzeletbeli utazást?
– Mindig azon tûnôdtem, hogyan lehetne valahogy novellahôsökké tenni azokat az írókat
és költôket, akiket én nagyon szerettem, ráadásul isten segítségével meg is ismerhettem
személyesen. Gondolkodtam, s ráébredtem,
hogy ezek az emberek egyensúlyban éltek, ellentétben velünk, ellentétben a mával. Elgondolkodtam, hogy miként viselkednének ôk a
mi korunkban. Úgy véltem, rendkívül furcsán, rendkívül meglepetten. Kigondoltam,
hogy másképp kéne ôket megörökíteni, feleleveníteni, mint napjainkban szokás. Az
egyik baj ma az, hogy föltesszük ôket egy szobortalapzatra. Néha egy-egy évfordulón
pompázatos ünnepségeket tartunk, majd
megint elfelejtjük az ünnepelteket. Holott azt
érdemelnék, hogy olvassuk a mûveiket. Legfôképp az volt a célom, hogy közelebb hozzam, rokonszenvesebbé, barátibbá tegyem
ezeket a legendás alakokat. Az irodalomtörténet a száraz elméletre összpontosít, maguk
az alkotók emberként nem is érdekesek a
számára. Gyerekkoromban nekem Ottlik dühöngô férfiú volt. Apám révén ismertem
meg, aki, amikor elutaztunk Gödöllôre, elvitt
hozzájuk. Ottlik egyszer éppen iszonyú szitkok közepette egy kutat reparált az udvaron.
Máskor pedig Mándyval vitatkoztak azon,
hogy az atlétika vagy a futball érdekesebb-e.
– Tulajdonképpen mind emlékek ezek, melyek megtörténtek? Vagy csak megtörténhettek volna?
– Mindegyikükrôl, s mindegyiküktôl sokat
olvastam. Tehát az összes portréban van valami, ami igaz. Például Krúdyról az, hogy
amikor szóltak neki, most éppen Tihanyban
szüretelnek, akkor felszállt egy konflisra, s
elment Tihanyba, hogy megkóstolja a friss
nedût. Ezek igaz történetek, s aztán én hozzátettem az én saját elképzelésemet arról,
hogy ôk mit kezdenének a mában. Manapság a pedagógusoknak kötelezô továbbképzéseket tartanak. Milyen mulatságos is volna, ha a tanár Babitsnak ilyen fejtágításra
kellene mennie.
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– Vajon ugyanolyanok lennének ezek az irodalmi személyiségek, ha a mába születnek,
mint akkor voltak?
– Az ember nem bújik ki a bôrébôl. Legfeljebb az a kérdés, hogy jobban vagy rosszabbul éreznék-e magukat. Ezt nem tudom. De
ugyanôk lennének ma is, a maguk sajátos tulajdonságaival. Hiszen egy mûvészember, egy
író, egy költô mindig kiforrott személyiség. A
valódi mûvész leginkább szabadságra vágyik.
Amikor annak idején Mándy Ivánnal üldögéltem az eszpresszóban, ô megkérdezte, tudom-e, miért jár focimeccsre. Mert ott szabadon lehet ordítani, adta meg a választ. Hát ezt
szolgálja a mûvészet is. Hogy szabadon lehessen ordítani.
– Miért pont a novellákban megjelenô írókra
esett a választása?
– Nagyrészt a múlt miatt. Azokat választottam ki, akiket én a legjobban szeretek. Akik
hozzám a legközelebb állnak. Akiket ismertem. Apám író volt, így nagyon sok pályatársával személyesen megismerkedtem, és nem
maradtak rejtve elôttem a szokásaik, faksznijaik sem. Egy nagy asztaltársaságban nôttem
fel. Thurzóval, aki a keresztapám volt, és Sôtérrel minden vasárnap találkoztunk. Nemes
Nagy Ágnes pedig úgy szólított bennünket,
amikor a feleségemmel megismerkedtünk,
hogy „gyerekek”. Hát persze, hogy róluk írtam! Öröm volt minden mondatot megfogalmazni, mert újra találkoztam velük, ha csak
képzeletben is. Ezeknek az íróknak, valamiképpen a gyerekük voltam, megörököltek az
édesapám után.

KÖNYVRÔL
Rónay László
ELÁRVULT
PANOPTIKUM
Hungarovox Kiadó
174 oldal, 1700 Ft

– Ha fordítva lehetne ilyen utazásokat tenni,
és Ön látogathatna el valamelyikükhöz a
múltba, kihez menne vendégségbe?
– Ez nehéz ügy, mert nem szeretek utazni. De
ha mégis útra kelhetnék, oda látogatnék el,
ahol Ady Endre üldögél. Rettentô kíváncsi
lennék rá, amint a fojtott bort, azaz a pezsgôt
megrendeli, megissza, és közben úgy néz,
mint egy dúvad. Nagy egyéniség volt, és noha sokat írtak róla, szerintem a személyiségét
még nem fejtették meg igazán. Nagyon kíváncsi lennék rá.
– Ez a novellagyûjtemény üzenet a ma emberének. Hozzánk szólnak, nekünk szólnak,
vagy értünk szólnak ezek az elbeszélések?
– Igyekeztem ezeket a történeteket némi derûvel megírni, tehát ennyiben feltétel nélkül hozzánk szólnak, akik olyan keservesen élünk a
mában, pedig ez a világ derûs, csak észre kellene venni benne a kellemest. Továbbá szól
mindez az irodalomért, amely szerintem az
egyik legnagyobb kincse az embernek. A szavak a hiteles kommunikáció eszközei, kivéve,
ha hazudunk velük. Az irodalomban azonban
rögtön tetten lehet érni a fals hangokat. Tehát
én azt hiszem, értünk szólnak e novellák, azért,
hogy olvassuk és szeressük az irodalmat. Talán
leginkább a fiatalokhoz, akik értékelik a fantáziajátékot, s nem gondolják marhaságnak,
hogy a régi írók, költôk a mában járkálnak. Talán egy kicsit irodalom ez, egy kicsit a történelem tanulmányozása mai szemmel, és a mi világunk elemzése a régiek nézôpontjából.
– Akkor tulajdonképpen egy kicsit az Ön idôutazása is ez a könyv?
– Persze. Hiszen az „íróimat” nem tudom
sms-ben meg levélben elérni. Sajnos már kávézni sem hívhatom át ôket. Így minden
egyes történet idôutazás volt számomra. Jó
volt újraélni a régi históriákat, s elfelejteni egy
pár órára, hogy mi van itt körülöttem. Ballagtam Arany Jánossal a Margitszigeten, üldögéltem Kassák Lajossal a Duna-parton, s egyszer
csak, csodák csodájára, megszólalt a modern
kor hírmondója, a mobiltelefon…
Kurcz Orsi

KÖNYVHÉT

INTERJÚ

Marad utána egy
regény és a naplója
Deák László emlékkönyv
A közelmúltban elhunyt Deák László költô, képzômûvész és kiadóvezetô emlékére megjelent kötet szerkesztôjével, Kemsei Istvánnal beszélgettünk.
– Nehéz volt összeállítani ezt a könyvet?
Hiszen nagyon jó barátok voltak.
– Harminchat évig voltunk barátok. De, ha
az érzelmekre gondol, nem volt nehéz foglalkozni a könyvvel. A gyászmunka része
volt ez is. Az ember legkönnyebben úgy
oldja fel a gyászt, hogy közben tevékenykedik. Amint kiderült, hogy lehetôség van a
könyv összeállítására, abban a pillanatban
elkezdtem rajta dolgozni. Nagyon meg kellett válogatnom, mi kerülhet bele, mert a
rendelkezésemre álló anyag körülbelül a
duplája volt annak, mint ami belefért az
adott terjedelembe.
– Miért tartották fontosnak, hogy megjelenjen ez a kötet?
– Laci a magyar lírának kiemelkedô alakja
volt. Rengeteg újat hozott a magyar költészetbe. Nyelvében, gondolatvilágában, világképében. Hozzá hasonló költô még nem
volt, és valószínûleg nem is nagyon lesz. Különös színvilág az övé, hasonlíthatom is kedvenceihez, Berda Józsefhez, Nadányi Zoltánhoz vagy Kálnoky Lászlóhoz. Netán Parancs
Jánoshoz, aki mester és barát is volt egyben.
– És mint képzômûvész?
– Rajzait nagyon szeretem. Remekül rajzolt. Grafikáit a költészetével egyenrangúnak tartom.
– Készítettem vele egy interjút épp ide, a
Könyvhétbe, nem sokkal a halála elôtt. Akkor még úgy tûnt, jól van.
– Annyit illik tudni, hogy megoperálták, a
mûtét sikerült. Amikor a különbözô terápiákon végigszenvedte magát, úgy nézett ki,
hogy minden rendben van. Igen ám, de tüdôrákja volt, amelynek egy idô múlva áttétje is képzôdött, és az eredeti betegsége is kiújult. 2009 októberétôl már gyakorlatilag
haldoklott. Bement a kórházba, kijött a kórházból és így tovább.
– Közben azért dolgozott.
– Dolgozott persze, naponta kötelességszerûen bejárt a kiadóba. Óriási akaraterôvel
rendelkezett. Vezette a kiadót, ami elég körülményes munka lehetett, tekintve annak
anyagi helyzetét.
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– Mi történt a kiadóval Deák László halála
után?
– Tovább mûködik, Vincze Ferenc most a
vezetôje. Ám, ahogy hallom, pénzügyi helyzete változatlanul labilis.
– A könyvben olvasható életútinterjúból,
melyet Erôs Kinga készített, kiderül, hogy
Deák László Kovásznai Györggyel is együtt
dolgozott.
– Igen, a filmgyárban. Lehet úgy is mondani, hogy a hetvenes években a képzômûvésznek készülô fiúk, lányok kivétel nélkül a
filmgyárnak dolgoztak. A rajzfilmkészítésben segédkeztek. Akkoriban a magyar rajzfilm csúcson járt, rengeteg tehetséget be tudott fogadni. Laci például nagyon sokat dolgozott a János vitéz rajzfilmváltozatának
munkálatain is. Talán itt fogható meg, miért
nem került be Laci soha a fôsodorba, mert
mindig olyan társaságokba keveredett, melyek szintén nem voltak benne. Mint például a ma már klasszikusnak tekintett Kovásznai György sem. És folytathatnánk a sort.
Lacinak a tehetségéhez képest nem volt épp
szerencsés életútja. Költôként már avval is
balszerencséje volt, hogy velem fedeztette
fel magát.
– Hogy történt ez pontosan, mármint a felfedezés?
– A Fiatal Mûvészek Klubjában barátkoztunk össze. A remek házibulik idôszaka volt
ez. Egyik este mentünk hazafelé Lacival, akkor árulta el, hogy verseket is ír, és megmutatná nekem. Másnap elhozott egy dossziényi verset, amely gyakorlatilag az elsô köte-
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te anyagát tartalmazta. Nagyon izgalmas,
fantasztikusan eredeti versek voltak. Én néhányat bemutattam a Mozgó Világban. Ez
'77-ben történt. Elvittem a kötetet Kormos
Istvánhoz is, de ô talán már érezte a halála
közeledtét, nem nagyon akart foglalkozni
vele. Ezután vittem el az anyagot Parancs Jánosnak, a Magvetôbe. Így jelent meg a Magasles. De Laci igazi felfedezése továbbra is
késett. Egyedül Tandori Dezsô figyelt fel arra, hogy igazi költô született. Laci naplójából
tudom, hogy a kötet megjelenése után mennyit szenvedett, hogy valahol közöljék legalább egyetlen versét. Az Új Írás évekig packázott vele például. Aztán megjelent a második kötet, majd a harmadik kötet. És hívták a Magvetôbe szerkesztônek.
– Szerette a szerkesztôi munkát?
– Szerette, tudta, értette. Megvolt az a képessége, hogy ránézett valamire, és azonnal
meg tudta mondani, hogy jó-e. Nem kellett
betûrôl betûre végigolvasnia valamit ahhoz,
hogy tudja, hogy mit olvas. Ez a sajátosság
nagyon kevés emberben van meg. Ezért is
vállalta a könyvkiadást. Bár ritkán vallotta
be: volt missziós szándék is abban hogy vállalta ezt a munkát, hogy napvilágra kerüljenek a magyar irodalomnak azok a részei,
amelyek ugyan nincsenek elôtérben, de
mégis értékesek, mégis fontosak. Ha végignézzük, kiket adott ki, illusztris a névsor.
– Maradt utána egy kiadatlan regény és a
naplója.
– A regénye kiadásra vár. Villányi László jóvoltából a gyôri Mûhely folytatásokban közli. A naplón most dolgozom, hatalmas
anyag. Sok mindent tudtam a barátomról,
de hogy ekkora szorgalommal dolgozó naplóíró, azt nem. Azt szeretném, ha együtt jelenne meg a regény és a napló, mert kiegészítik egymást.
– A naplót a nyilvánosságnak szánta?
– Nem hiszem. Keveset tudtunk róla, a halála után derült ki, hogy létezik. A fiai pedig
rám bízták a vele való munkát.
Jolsvai Júlia
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