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Világunk évtizedek óta radikálisan és mindenre kiterjedôen változik körülöttünk, új meg új, életünket
döntôen meghatározó fogalmak, jelenségek megtanulására, megismerésére kényszerülünk, és ez bizony nem mindig okoz örömet. Nem okoz örömet
például a kultúrának és intézményrendszerének az a
fajta átalakulása, amit nem lehet magyar sajátságnak
tekinteni, hiszen az egész világ megéli ezt: mindannyian tapasztaljuk, hogyan rendezôdik át az „emberiség egyetemes kultúrája” fogalom tartalma, hogyan változik meg a kulturális javak elôállításának és
közvetítésének a fejlett ipari társadalomban kialakult
rendszere. Egyes esetekben ez lezárult folyamatnak
tekinthetô, mint például a zeneiparban, és bizonyos szempontból a filmiparban. A könyviparban ez a folyamat még az elején tart, de áldatlan hatásait máris érezhetjük.
Természetesen a helyzet minôsítése függ a minôsítô személyes szempontjaitól, hiszen nyilván
egymástól eltérôen ítéli meg az e-book terjedésének jelenségét a számítógépes szakember és a
papíralapú könyvek megjelentetésével foglalkozó könyves szakember, valamint az ezeket a jelenségeket elméletileg közelítô és vizsgáló tudósok sem feltétlenül értenek egyet mindenben –
elméleti hátterük alapján mondják ki azt, hogy kívánatosak vagy károsak ezek a változások.
Engem – bevallom – sokkol, hogy egyre inkább úgy látszik: igazolódnak azok a vélekedések, amelyeknek az a
Könyvhét-törzsasztal
summázata, hogy a könyvkultúra eddig ismert formájáa Hadik Kávéházban
ban megszûnik (hogy „megszüntetve megörzôdik-e”, azt
(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
meg ki tudja?...).
Nyílt szerkesztôségi fogadóóra
Mindezeket e számunk ajánlójaként amiatt bocsátottam
2011. október 13., 17 óra
elôre, mert magam is elgondolkodtam kicsit a Vörösmarty
óta ismert kérdésen – ment-e a könyvek által a világ elébb
– és amely kérdést a mûvészkönyvalkotók tették fel pályatársaiknak, a „válaszok” pedig a Ráday Könyvesházban rendezett kiállításon voltak láthatók, a kiállításról pedig lapunkban tudósítunk, s némi tanulság ebbôl is leszûrhetô.
Tudom persze, hogy a könyves szakemberek között sincs meg feltétlenül a gyakorlati összhang
e kérdéskör megítélésében: sokan gondolkodnak a könyvekrôl Bakó Annamáriához hasonlóan,
aki a Litea Könyvesboltot vezeti, és e számunkban a szeptember elején lezajlott Magyar nyelv
és Magyar Könyv Ünnepe budai várbéli rendezvényérôl is beszél – és sokan másképpen…
Annyi bizonyos, hogy ama hagyományos könyvkultúra szemlélet valami olyasmit jelent,
hogy a könyv különleges kulturális objektiváció, és könyvekkel foglalkozni nagyon nemes
kulturális tevékenység. Ki hisz benne, ki nem, én meg vagyok gyôzôdve arról, hogy ez így
van, és azt hiszem, hogy a lényeget illetôen semmi nem cáfolja ezt.
Romsics Ignác – a vele készített interjút olvashatják e számunkban – például egy könyvet
tett közzé a magyar történetírás 19-20. századi helyzetérôl, fontos mû, nagy tanulmány: eljátszhatunk a gondolattal, hogy ezt élôszóban mondja el, vagy csak elektronikusan ismerhetô meg, valami mindenképpen elveszik a könyvben történô megjelenéshez képest (persze
ismét az elméletalkotó tudósokhoz utalható a kérdés megválaszolása, hogy ami kétségtelenül elveszik, az ténylegesen nélkülözhetetlen-e). Az e könyv létrejötte körül bábáskodóktól
elvehetô, hogy jelentôs kulturális aktusban vettek részt?
A könyv kultúra.
(A Szerk.)

www.konyv7.hu
Lapunk megjelenését támogatja:

Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzôk és Kiadók
Reprográfiai Egyesület
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ÉPPEN FRISS, CSAK A HONLAPUNKON
Makk Károly lett a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia elnöke – Suszter, Szabó, Baka, Kém – könyv és film – A határon túli magyar irodalom napjai Székesfehérváron – Közös
születésnap a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémián – November 13. a magyar nyelv
napja – Erdélyi István régész kapja a Napút folyóirat díját
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„Szeretek emlékezni” – Palya Bea
Palya Bea öntörvényû énekesnô. Régóta a saját útját járja.

Most új utakra merészkedett: könyvet írt, szabálytalan könyvet,
kitárulkozót, önmagába nézôt – amolyan Palya Beásat.
(Jolsvai Júlia)
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Beszélgetés Romsics Ignáccal
(Mátraházi Zsuzsa)

„Óriási utat tettem meg Bagról – az én falumból, ahol felnôttem
– idáig, ahol most vagyok. Óriási hidakat kellett építenem; ez a
tíz év errôl is szólt.” – Palya Bea
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(Cs. A.)

„Karinthyt formázza,
ott is egész testével,
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játszott, ahogy Vajda
Miklós írja, ezért is
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– Kelecsényi László
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képtelen elfogulatlanul, saját értékpreferenciái fölé emelkedve bemutatni.” –
Romsics Ignác
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2011. augusztus 26. – szeptember 22.

„Azt vallom,
hogy minden
egyes könyvnek
nagyon nagyfelelôsséggel kell
egyengetni az
útját, sorsát.” –
Bakó Annamária
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adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek további adatai a
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Beszélgetés Deákné B. Katalinnal
(Kurcz Orsi)
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„Szeretek emlékezni” – Palya Bea
Palya Bea öntörvényû énekesnô. Régóta a saját útját járja. Most új utakra merészkedett:
könyvet írt, szabálytalan könyvet, kitárulkozót, önmagába nézôt – amolyan Palya Beásat.
Már a címe is sejtelmes: Ribizliálom.
– Miért érezted úgy, hogy
most kell megírnod ezt a
könyvet, amely tekinthetô
számvetésnek, számbavételének, honnan jössz,
hova tartasz?
– Igen, ez mind benne van.
Az elsô és legfontosabb
motivációm az, hogy szeretek írni. Nem is ma kezdtem írni, régóta írok, és
már többféle mûfajban kipróbáltam magam, írtam
blogot, novellát. Hogy miért pont most, arra tulajdonképpen nincs logikus
válaszom. Sok minden történt velem, sok minden
van mögöttem, és persze
van benne számvetés és
visszatekintés, de ez nem
memoár, melyben az öregedô díva visszanéz, semmiféle ilyen attitûd nincs
benne. Ha van benne szándékosság, akkor az újrateremtés szándéka van benne. Rájöttem, ha kiírok magamból egy-egy belsô történést, akkor valamilyen
könnyûség jár át. Hiszen
az írott szónak nagyon
nagy ereje van, átalakít,
megerôsít, elengedésre
késztet.
– Nem félsz, hogy túlságosan
lemezteleníted
magad?
– Szerintem addig fontos
valami, amíg titok. A
könyv szövegébe merülve
az olvasó – remélem – azt
fogja mondani, jé, hát ez
ismerôs, nekem is volt
problémám az apukámmal, a pasikkal, a szakmai kapcsolataimmal. Persze lemeztelenítem magam, de már nem félek ettôl. Érdekes paradoxon, hogy ha megmutatom magam, nemcsak sebezhetôvé és törékennyé válok, hanem egyben erôsebbé is. A dalaimmal is ugyanígy volt, fôként az Egyszáléneknél tapasztaltam ezt
meg. Nem mondom, át kellett mennem félelemkapukon, de
annyira erôs a tapasztalásom, hogy a kitárulkozás megerôsít, és
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ebbôl az egész furcsa
sztárszerepbôl kimozdít.
Azt is gondolom, hogy
ebbôl a szövegbôl ahány
ember, annyiféle történetet fog kiolvasni. Ez mindig így van, egy önéletrajzi könyvnél meg különösen. Nem az benne a fontos, hogy Palya Beával
történt mindez, hanem
hogy annyi közös történet van; és az elég jó érzés, hogy ehhez nem kell
Palya Beának lenni.
– Sokszor fárasztó számodra is a sztárszerep?
– Igen, és nyilván imádom is. De a dolog mûködése miatt a közönségben rólam élô kép sosem
lehet teljes, hiszen csak
interjúkban és a színpadon látnak. Miközben nekem teljesen más képem
van magamról. Ezt próbálom itt megmutatni.
De amíg a könyvet írtam,
nem gondoltam a közönségre. A zenénél is így
van, amíg az alkotás folyamatában vagyok, addig
csak magára a dologra figyelek. Egy ilyen szöveg
attól lehet ôszinte és magával ragadó, ha a mély,
legbelsô rétegeimbe tudok lejutni: ez az eddigeknél nagyobb kihívás
volt számomra.
– Nehéz szülés volt?
– Rettentô nehéz. Kegyetlenül kemény volt.
– Akkor miért csináltad?
– Hát mert jó. Mert valami születik. Mert az írás élettel van tele. Miért szül egy nô gyereket? Az is kemény. És a könyvre is tekinthetünk
úgy, mint egy gyerekre. Igen, ez a könyv az én egyik gyerekem. Megkönnyebbülés, öröm, izgalom keveréke a bennem feltoluló érzésáradat, amikor megszületik. Átéltem ezt minden egyes lemezemnél is.
Aztán folytatódik a dolog, hiszen a gyerek a maga lábára áll és elkezdi a saját életét élni. Kifogyhatatlan örömforrás így megformálni az
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életem embereit, történeteit. Rengetegszer éreztem azt írás közben,
hogy mennyire gazdag vagyok: ennyi élményt átéltem, ennyi
könnyet elsírtam, ennyi nevetést elnevettem, ennyit utaztam, ennyi
ember közel van hozzám. A közeli embereim pedig mély lenyomatok bennem, úgy is mondhatom, hogy bennem élnek, mint ahogy én
bennük. Ez egyben a biztonságomat is adja, mert így mindig mehetek új helyekre, tudom, valaki közülük mindig lesz, aki jön oda velem.
– Írsz naplót? Hogy tudsz ennyire pontosan visszaemlékezni
mindenre, dátumokkal, nevekkel?
– Igen, írok. De mindig így mûködött a memóriám, és az olyan
dolgok is, amiket nem írtam le a naplómba, ugyanilyen élesen
megmaradnak bennem. Nevekkel, színekkel, évszakokkal, hangulatokkal, mondatokkal. Összefüggésben lehet ez azzal is, hogy
sok dalt kell megjegyeznem, pontosan kell elraktároznom mindent. Meg szeretek is emlékezni, ez a figyelemmel is összefügg
nálam. Ha egy élethelyzetben minden érzékszervem nyitva van,
akkor könnyebben tárazom be azt a memóriasejtjeimbe.
– És melyik életednek az a része, amelyre a legszívesebben
emlékszel?
– Rengeteg van. Például amikor feljöttem Pestre, jött a középiskola, a zenekarozás, a Zurgó együttes és a Bartók Táncegyüttes. Két
utazást is megírtam ebbôl az idôbôl, Kirgíziát és Moldvát. Gondtalan idôszak volt. Most is az, most már az, de azért volt közötte
tíz év, amíg annyi gond volt... De középiskolás koromban kinyílt a
világ, találkoztam olyanokkal, akik ugyanabba az irányba tartottak,
mint én, zenéltünk, utaztunk. A lemezkészítések is jó emlékek,
pedig azok is nehéz szülések voltak. Mégis fényes, vidám élményekként élnek bennem, azért is, mert az embereimmel a felvételek során nagyon közel kerülünk egymáshoz. Mint a gyerekek a
játszótéren, olyan jól érezzük magunkat, csak épp egy stúdióban.
– Az a köztes tíz év miért volt olyan nehéz?
– Több dolog miatt. Azt gondolom, amit otthonról hozunk, egész
pici korunkból, azokat a történeteket ismételjük. Hogy ebbe az
ismétlôdésbe hogyan lehet belenyúlni, az elég kemény menet, a
szüleimmel való kapcsolatomra például mindenképp újféleképpen kellett ránéznem. Óriási utat tettem meg Bagról – az én falumból, ahol felnôttem – idáig, ahol most vagyok. Óriási hidakat
kellett építenem – ez a tíz év errôl is szólt.
– Ezek szerint még nem vagy ennek az útnak a végén? Mármint
a múltba ásásnak. Számomra a könyv épp ennek a folyamatnak
a lezárásának tûnt.
– Ez egy olyan folyamat, aminek – hál' istennek – nem lehet a végére érni. Sok mindent lezártam, kerekebbé tettem, könnyedebbek bennem ezek a történetek.
Épp az írás segített, hogy túl
legyek bizonyos dolgokon. De
amint elengedek valamit, az
abban a pillanatban helyet csinál valami újnak, ez az életemben néha már szinte szemtelen pontossággal jelenik meg.
Lezárok és elkezdek.
– Most mit akarsz elkezdeni?
– Már megvan a következô három lemezötletem, és a következô két könyvötletem is. Babám is lesz majd. És utazni is foPalya Bea
gok, ahogy eddig. Annyi minden
RIBIZLIÁLOM
van még elôttem, talán még
Libri Kiadó
csak most jön a java.
Jolsvai Júlia
342 oldal, 3490 Ft
Fotó: Szabó J. Judit
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Aki az életével játszott
Kelecsényi László könyve Latinovitsról
Latinovits Zoltán harmincöt
éve már csak hang- és filmfelvételek jóvoltából van
köztünk, meg az írásokkal,
amiket ô írt, s amiket róla írtak. Nyolcvanadik születésnapján Aki az életével játszott címmel Kelecsényi
László könyvét mutatták be.
– Hosszú és kalandos utat járt be a
könyv. Miért?
– Ez az összeállítás Latinovits Zoltán 75.
születésnapjára nyomdakész állapotban
volt. Fél évig rakosgattam össze, könyvtárba jártam, és otthon meglévô anyagokból
dolgoztam. A mostani állapotában jobb, átcsoportosítottam, és idônként elmondom,
amit föltétlenül el kell mondani az egyes
szövegek között. Körülbelül nyolcvan százalékban fedi a könyv a régit. Azért kerültek ki belôle dokumentumok, mert Bujtorék nem járultak hozzá, hogy Latinovitsnak
akár egy kézirata is Molnár Gál Péterrel
egy kötetben szerepeljen. MGP kihagyhatatlan, rengeteget és nagyon jókat írt róla.
Emiatt a kiadó nem vállalta a kockázatot,
holott én kivettem az inkriminált szövegeket, de még úgy sem vállalta el. A dolog
nem volt egészen fer. De most már nem ez
az érdekes, hanem az, hogy szerintem méltó emléket állít a 80 éves születésnapjára.
– Negyven kortárs mûvész és újságíró szólal meg a kötetben. Hogyan válogatott?
– Minôség, minôség, minôség. Nem az
volt a szempont, hogy rosszat írtak róla,
mert például Beke Albert, akkori barát,
igencsak kritikus vele szemben, hanem az
írásnak a minôsége, vagy az, hogy ha vitatkozom is vele, akkor olyasmit állít, ami
méltó hozzá. Nem lehet elhallgattatni az
ellenvéleményeket sem. Jó, „ütôs” szövegeket akartam.
– Ön találkozott Latinovitscsal?
– Személyesen kétszer láttam. Az Egyetemi Színpadon, ahol diákok, amatôr versmondók között lépett fel, és a Rádió
pénztáránál, de szemtôl szemben soha
nem beszélgettem vele. Színházban, sajnos, már bánom, hogy miket hagytam ki.
Láttam a Cipollát, a Körszínházban, lát-

KÖNYVHÉT

tam a Tótékat, de például a Rómeó és Júliát nem. A Ványa bácsit is csak utólag,
filmvásznon.
– Megragadott Müller Péter fogalmazása
a Karamazov testvérek kapcsán, amelyben Latinovits Ivánt alakította. Azt írja róla, hogy meg merte élni az értelem veszélyes extázisát.
– Döbbenetes! Panaszkodott is erre a harmincas évei közepén, hogy miért mindig
ôrá osztják a lélek púpjait viselô figurákat.
Rengeteg negatív szerepet játszott, de amit a
Mario és a varázslóban Cipollaként fizikailag mûvelt, az példátlan. Szerencsére van
felvétel, meg lehet nézni újra a testtartását,
háromnegyed órán keresztül, aztán amikor
Kozák, a pincérfiú lelövi, ahogy meghal, eldobja magát, nem tud meghalni, fölugrik…
Akkoriban még az úgynevezett „leszúrt lábú
színészet” volt a divat: kijöttek és gyönyörû
hangon mondták a szöveget. Õ végigjátszotta az egész színpadot, ha kellett. Ma már ez
az úgynevezett „biológiai színjátszás” természetes. Ebben is úttörô volt. A Ványa bácsiban szintén van a híres guggolós jelenet,
Keleti Éva fotóján is látjuk, összegörnyedve,
embrióalakban ül. Soha nem láttam rossznak: rossz filmben sokszor játszott, de még
Miska fôpincérnek is el tudom fogadni, a
Csárdáskirálynôben, Szinetár filmjében. Decens kis ôsz úriember lett belôle, tényleg,
mint egy fizetôpincér.
– És Szindbád. Valóban egy kicsit olyan
volt, mint Szindbád?
– Nem. B. Nagy László azt írta róla, idéztem is a könyvben, hogy hatalmas küzdelmet vívott a Szindbád-film forgatásán a
saját alkatával.
– Mindenesetre sikerült…
– Igen, abszolút sikerült. Vetítették Velencében a fesztiválon, nem kapott díjat, vi-

szont egy évvel korábban San Sebastianban, az Utazás a koponyám körül címû
filmben a legjobb férfi alakításért díjazták.
Karinthyt formálja, meg ott is egész testével, tényleg az életével játszott, ahogy Vajda Miklós írja, ezért is lett ez a könyv címe.
– Örkény a Tóték kapcsán jegyzi meg,
hogy írói látomását Latinovits Zoltán tökéletesen megvalósította.
– Volt szerencsém látni azt az elôadást,
döbbenetes volt. A film, az Isten hozta, ôrnagy úr, két évvel késôbbi, egészen más.
Bejött az elsô felvonásban egy zilált, borostás ôrült, ott is hasra vágja magát, és
mondja, elég baj az, hogy a világ egyik fele
mindig a hátunk mögött van… és ez a partizánoktól megôrült alak a második részben felvette a hófehér nyári egyenruhát,
megborotválkozott, még talán brillantint is
tett a hajára, bejött, és olyan volt, mint egy
kávéházi úriember – csak ámultunk.
– Fiatalok tekintik példaképüknek, bár
nem láthatták életében. Mi a titka?
– Talán kicsit leegyszerûsíti az ô érdemeit,
amit mondok: a hangja. Ez a hang annyi
mindent tudott! Elsôsorban a versfelvételeken él tovább. Szerkesztettem tavaly egy
DVD-t a televízió archívumából: fantasztikus, ahányféleképpen megszólal, a hang élteti tovább, és nem lehet tôle szabadulni.
Például délelôtt készülök a könyvbemutatóra, és Weöres Sándor verse ugrik be, amit
hallgattunk két nappal korábban lemezen:
„Elmentem a kôsziklához…” ez járt a fülemben, ahogy ezt egy amerikai néger spirituálé ritmusára elmondja – halott szöveg, amíg
a színész meg nem szólaltatja. Ebben lehet
bízni. Ha a magyartanár van olyan bölcs,
hogy beviszi órára és úgy kezdi Adyt tanítani, hogy fölteszi a lemezét, talán a legrenitensebb gyerek is odafigyel. A filmek kopnak, némelyik már-már nevetséges – sok
szocialista krimiben is játszott –, de a hangja mindenképpen megmarad bennünk.
Szepesi Dóra
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AKI AZ ÉLETÉVEL
JÁTSZOTT – Latinovits
Noran Libro Kiadó
242 oldal, 2800 Ft
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Lepkekergetôk kontra történettudósok
Beszélgetés Romsics Ignáccal
A hetvenes évek történelemoktatása jutott eszembe Romsics Ignác Clio bûvöletében –
Magyar történetírás a 19-20. században címû könyvérôl. Akkoriban a tanórákon sehogyan sem
sikerült eljutnunk a második világháború utáni korszakhoz. A mai gimnazisták zöme pedig az
érettségi elôtti hetekben ismerkedik ezzel a korszakkal. A jelenség okait a szerzôtôl kérdeztük.

– Bajos a közelmúlt történelmét kutatni, oktatni? Benne
rejtôzik talán a „sakkvakság”
veszélye?
– Ez nem annyira a közelmúlt
kutatásának problémáival függ
össze, inkább a speciális magyar
helyzettel: az 1989 elôtti monolit politikai rendszer a közelmúlt értelmezését is elôírta. A
legegyszerûbb megoldásnak az
látszott, ha nem, vagy csak kutyafuttában tanítják ezeket a korokat. Aztán változott a helyzet,
ám a tanárok jelentôs részének
bizonytalankodása megmaradt,
sôt sokak esetében fokozódott.
Ugyanazoktól az emberektôl,
akik addig ellenforradalomként
beszéltek ’56-ról, vagy „legjobb
esetben” hallgattak róla, hirtelen azt várták el, hogy forrada-
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lomként és szabadságharcként
értelmezzék. Mára az idôsebb
tanárok többsége nyugalomba
vonult, a fiatalabbakat pedig
nem köti saját múltjuk. A legutóbbi húsz év, a harmadik Magyar Köztársaság tanítása terén
azonban hasonló problémák
merülnek fel. A történelemtanárok jelentôs része ugyanis
ideológiailag elkötelezett állampolgár, aki az ország közelmúltját képtelen elfogulatlanul, saját
értékpreferenciái fölé emelkedve bemutatni. Pedig csak a tanáron múlik, hogy a katedráját mire használja: a diákok értelmének csiszolására vagy politikai
indoktrinációjukra.
– A rendszerváltás utáni idôszakról ön is „csak” kitekintést szerepeltet könyvében…

– Az én elsô közleményeim az
1970-es években, elsô két könyvem pedig 1982-ben jelent meg.
Az utolsó 30–35 év magyar történetírásának tevékeny résztvevôje voltam. Azért nem akartam errôl az idôszakról is olyan
részletesen és konkrétan írni,
mert úgy gondoltam, hogy minden igyekezetem ellenére sem
tudom magam a kívánatos mértékben távol tartani saját korom
problémáitól és szereplôitôl.
Nem beszélve arról, hogy magamat is értékelni kellett volna,
amihez semmiképpen sem fûlött a fogam. Úgyhogy ezt meghagytam az utánam következô
nemzedékek néhány arra kapható képviselôjének. Két fiatalember egyébként már írt is egy
ilyen munkát.

– Milyennek minôsíti a ma
történetírását?
– Az elmúlt húsz év fejleményeire összefoglalóan az átrendezôdés kifejezés illik. Az egyetemi oktatás színvonala kétségkívül csökkent, az egyetemi oktatásban részesülôk száma viszont megnégyszerezôdött.
Egyes intézetek leépültek, miközben létrejöttek újak. Összességében ma többen foglalkoznak történeti kutatásokkal,
mint a rendszerváltozás elôtt, s
az anyagi források is bôvültek.
Csupán az elosztás rendszere
változott meg. Leginkább a magyar történetírás itthonról mûködtetett idegen nyelvû fórumai hiányoznak. Ezek ugyanis
megszûntek 1989-ben, s újak
azóta sem indultak. De még en-
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nek a hiányát is enyhítik azok
az egyéni kapcsolatok, amelyeket a magyar történészek világra nyitottabb és mozgékonyabb része, a maga számára
megteremtett.
– Könyve elsôsorban az egyetemi oktatást hivatott szolgálni,
mégis mindenkinek ajánlható,
mert a tömény összegzés révén döbbenetes felismerésre
juthatunk. A bôrünkön érezzük:
a történelem értelmezése korról korra változik. Az elmúlt kéthárom emberöltô torzításait saját tapasztalatunk és környezetünk áthagyományozott beszámolói alapján korrigálhatjuk. De
honnan tudhatjuk, hogy valójában mi történt sok száz éve, hiszen az akkori feljegyzések hitelességét már aligha kontrollálhatjuk?
– Demokratikus viszonyok közepette a történetírás eredményeinek kontrollálására nemigen alkalmas a személyes emlékezet, mert természeténél
fogva végletesen szubjektív.
Csak az emlékezô saját szempontjából tud érvényeset
mondani. A történész viszont
akkor végzi jól a feladatát, ha
nagyon sok személyes szempont érzékeltetésére képes.
Vagyis – mint Paul Riceur, korunk francia filozófusa írta –
képes arra, hogy „pártatlanul
szemlélje a sérült és a másik
szerencsétlensége iránt néha
vak emlékezetek egymással
versengô követeléseit”.
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Romsics Ignác
CLIO BÛVÖLETÉBEN
Magyar történetírás
a 19–20. században
Osiris Kiadó
628 oldal, 4480 Ft
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– Milyen történelemtudományi módszertan vagy forráselemzési metódus dívik a világban?
– A ma történetírása rendkívül
sokarcú. Egymás mellett léteznek olyan pozitivista vagy éppen marxista ihletettségû iskolák, amelyek hisznek a múlt történéseinek biztos és egzakt rekonstruálhatóságában, és olyan
kontrafaktuális megközelítések,
amelyek a „mi lett volna, ha” típusú kérdésekre válaszolva
nem valóságos, hanem virtuális
történelmet írnak. És a kettô
között se szeri, se száma az átmeneteknek. Ezek mindegyike
legitim. A dilemma ezzel kapcsolatban csak az, hogy a diákok ennél biztosabb tudásra
vágynak, s ezt csakis történészek tudják elôállítani. Úgyhogy
a játékosságnak helye van,
ahogy a történelmi regénynek
is, de ezek nem tévesztendôk
össze a tudománnyal.
– Könyve végén idéz gróf Mikó
Imrétôl, 1867-bôl: „Míg lepke
után szalad a gyermek, senki
sem mondja ifjúnak; míg történeteinek mesés hajdanán és
mithológiai képeken kapkod
valamely nemzet, nem illeti
meg a férfiasultság díszes czíme.” Kergetik-e még a lepkéket a magyar történészek?
– Sajnos igen. Ez a rendszerváltozás elkerülhetetlen negatív
következménye. Az ideológiai
korlátok és a cenzúra eltûnése
ugyanis azt is maga után vonta,
hogy a különbözô értékelkötelezettségû, de szakmailag hiteles, professzionális munkák
mellett megjelentek olyan múltértelmezések is, amelyek a
szakmaiság szabályaival nem
sokat törôdve hamis és önáltató
mítoszokkal táplálják az olvasókat. A magyarok eredetével
kapcsolatban ezek éppúgy burjánoznak, mint mondjuk az
1920-as trianoni békeszerzôdéssel. Ezek szerzôi a történetírás kuruzslói, akik ugyanolyan
magabiztossággal hirdetik tévtanaikat, mint a javasasszonyok
a ma még gyógyíthatatlan betegségek ellenszerét.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Álmodunk, olvasunk, tanulunk és játszunk
Meseutca, felhôgyár,
kiscsacsi és borz
Lorenz Pauli–Kathrin Schärer Hû, de
bátor! c., nagyalakú, inkább pontosan, mint meseszerûen illusztrált kötetében, mely a kicsiknek szól, négy
barát kel versenyre. Ki a legbátrabb
közöttük: a kisegér, a csiga, a béka
vagy a veréb? Ki milyen próbát áll ki, hogy
megmutassa, mennyire bátor? A képeskönyv, amelyet Földényi Júlia fordított,
kellôképpen vidám is, komoly is. Utóbbin
azt értem: néha nem az a bátorság, hogy
valami elképesztô, veszélyes dolgot viszünk véghez.
Örömmel
hívom fel a figyelmet egy török író
könyvére,
ami
eléggé ritka alkalom. Mevlâna Idris Zengin Csengô-bongó meseutca c. kötetében
találkozhatunk a
macskával, aki megirigyli a vándormadarakat, egy beszélô kutyával (hozzávágtak
egy lexikont, amibôl minden tudás átszállt a fejébe), a meséket jó pénzért vásárló emberrel, de van itt három szúnyog,
akik a valóságot összetévesztik egy képpel, és nagyon rosszul járnak, és hadd említsem a krokodilt, amelyik egy kisfiú álmából került a Sárga Telefon utcájába… A
török író meséi ötletesek, meglepôek,
olyik vidám, másik pedig szomorú. Mindenesetre varázslatos világot tárnak
elénk, amelynek egyes részleteit láthatjuk
Daǧistan Çetinkaya képein. (Fordította
Sipos János.)
A kamasz-(pöttyös) könyvei által népszerûvé vált írónô, Balázs Ágnes Torkos Turpi és a felhôgyár c. kötete, amely Kun Fruzsina színes illusztrációival jelent meg, a
kisebbek kedvence lesz, hiszen a Már tudok olvasni sorozatban jelent meg. „Hogy
kicsoda Torkos Turpi?
Egy árván maradt kismanó, aki korán ráébredt arra, hogy turpisság nélkül nem boldogulhat a világban.” Torkos Turpit egy szélvihar sodorja a felhôgyárba, ahol a munkások (heten vannak!) arra kérik, tegyen igazsá-
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got köztük. Melyikük munkája
ér a legtöbbet,
melyik felhôalakzat a legszebb? A nagy
tisztelettel övezett vendéget
nem illik noszogatni, a felhôgyári munkások türelmesen várnak a döntésre. Turpi visszavonul,
bezárkózik szobájába és… a rengeteg torkoskodástól kigömbölyödik, mind nehezebbé válik… De a folytatást és a megoldást
már nem árulhatom el. Balázs Ágnes új
mûve üde kötet, pompás színekkel.
Osvát Erzsébet A szerencsét hozó
kiscsacsi c. kötete fél tucat mesét kínál a kis olvasóknak. Olvashatunk
például a három fehérharisnyás
nyírfácskáról, akik tulipánná akartak
változni, a kiscsacsiról, amelyik szerencsét hoz 8 éves, árva gazdájának,
a királylányról, aki elfelejtett nevetni, öregapóról
és öreganyóról,
akiknek csodás módon lesz elôbb egy
kisfiuk, aztán egy kislányuk, a rongyos ingû, lyukas kalapú, foltos nadrágú madárijesztôrôl, akibôl hóember lesz, a jóságos
Békombákom királyról, akinek kezdetben nincs utóda, no de…
A népszerû írónô finom tónusú, jóra intô,
a szeretetet középpontba állító írásaihoz
Kass János készített mûvészi rajzokat.
A mesélô, Békés Pál Borz a sámlin c., az
író életmûsorozatában megjelent kötetében beköltözik egy közepes forma régi
bérházba. Kiderül, hogy
egyik szomszédja egy
borz, akit – nem elírás –
Szûcssebestyénnek hívnak. A nyugdíjas illetô
(nem mondhatjuk,
hogy állat, jószág,
stb.) gyakran üldögél
ajtaja elôtt, sütkérezik,
szivarozik és ha kérdezik, szívesen mesél.
Például B. B-rôl, amerikai rokonáról, Bûzös Borzról. Aztán a
mogyoróbogyófáról, amelyet ebbôl az
udvarból kellett kimenekíteni, mert
egy fûrészes ember már éppen ki

akarta vágni. Egy napon nagyon letörtnek
látszik, de ez nem csoda: nála vendégeskedik Kóborz. A kóborz általában bohó,
csakhogy ez épp egy savanyú, búskomor
alak, mert borúlátó. Hogyan sikerül elérni,
hogy derût lásson? A Szûcssebestyén tanítójának számító Azúr Borz, a borzak borza valódi bölcs és esôcsináló. Az ô története csakúgy leköti az ifjú olvasót, mint
hôsünk nagy dilemmája: igazságot kell
tennie a borzok két pártja között. Tudniillik a rókák és a borzok között ôsidôk óta
feszült a viszony. Nem csoda, utóbbiak
egyszerûen elfoglalják a borzvárakat, amikor azok elkészülnek, és kiszorítják belôlük építôiket. Békésnek ezúttal is sikerült
egy eredeti, az átlag színvonal feletti mûvet írnia, erre bizonyíték e Kalmár István
által humorosan illusztrált kötete.

A holdbeli fickó és a
tanító tréfamester
„Álomfickó a holdbeli ember… Különös
legényke… Tarka a ruhája és a köpenye úgy lobog utána, mint a denevér szárnya… Széles karimájú kalap van a fején, az arca kerek, akárcsak a holdvilág, a szeme ravasz és
úgy csillog, mint a legszebb borostyánkô.” A továbbiakban azt is
megtudni róla, hogy nagy, piros esernyôje van, azzal ereszkedik alá a
magasból.
Barsi Ödön
Álomfickó meséi c.
kötete Béluska és
Álomfickó közös, különös, mesei (vagy
mesés)
kalandjait
mondja el 26 fejezetben. Az író ötleteit
érzékeltetve csak néhány esetet
idézek fel: egy kivájt görögdinnyében a tóhoz gurulnak,
ahol pecáznak, és találkoznak a
nagyszakállú, vidám törpével,
Pipókával. Az eredményes horgászat után halászlét fôznek. A
varázserdôbe magukkal viszik
Évikét és Erzsikét, a kisfiú pajtásait. Itt tündérekkel találkoznak,
sôt magával a Tündérkirállyal és a Tündérkirálynôvel is. Egyszer Béluska mesekönyvei kinyílnak, és elôlépnek az ismert
mesehôsök: az állhatatos ólomkatona,
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GYERMEK, IFJÚSÁGI
Grimm-mesék hôsei, Maugli A dzsungel
könyvébôl és Hétszünyû Koponyányi Monyók a magyar népmesébôl. Egy megható
fejezetben a kisfiú fájdalmas felismerésre
tesz szert: vannak gyerekek, akiknek nem
jut sütemény, édesség. Utolsó mákos rétesét egy éhes, szegény kislánynak adja.
Minden fejezet végén megszólal a kakas, a
hajnalt jelezve: mire a nap felkel, Álomfickónak a Holdon kell lennie. „Nagyon sok
kisfiú van a világon, mások is szeretnék
hallani a meséimet” – indokolja végleges
távozását. Az író változatos hangulatú, jóra buzdító, nemegyszer ismereteket közlô
meséihez B. Szeleczky Piroska színes és
fekete-fehér rajzai társulnak, érzékeltetve, milyenek
voltak régen a mesekönyvek. (A kötet ugyanis a 40es évek egyik sikerkönyvének felújítása.)
Naszreddin Hodzsát, azaz
Naszreddint, a tanítót több
nép is a magáénak vallja: törökök, irániak, afgánok, üzbégek. Valóban élt-e, mégpedig
a 13. században, vagy csupán
legendai alakról van szó, lényegét tekintve,
legalábbis nekünk magyaroknak mindegy is.
Nekünk azok a történetek a fontosak, amelyek a 16. századtól kezdve az arab-török
(mohamedán) világban terjedni kezdtek, és
mára a világirodalom részeként nálunk is ismertek és kedveltek. Hogy miért? Mert humorosak, bennük anekdotikus formában erkölcsi példázatok és fontos tanulságok, nem
túlzás: mély bölcsességek rejlenek. Most egy
török költô 42 prózakölteményét, rövid verses meséjét olvasva ismerhetjük meg a rengeteg Naszreddin-tréfa egy részét. Mustafa
Ruhi Şirin kötete címe szerint ô A világot kinevetô ember, e verseket olvasva és Ferit
Avci rajzait nézegetve úgy vélem, a világot
megnevettetô és elgondolkodtatásra késztetô is. (Fordította Csáki Éva.)

Mesék és receptek
Gaál Zsuzsa Vacka-kóstolója mindenekelôtt a 2008-ban indult és 2011. november 19-tôl megújulva folytatódó (MR 1
Mesesáv) Vacka
Rádió hallgatóinak
okoz örömöt. Hiszen a szerzô mesél, olyan érdekes
figurákról, mint
amilyen Pumpusek
bácsi, a nyugalmazott csôkutya, Zûrös Pertli, az óvodáskorú kismacsek
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vagy Pötty Zorka, a Fürkész újság
Filctoll-díjas cinkeriportere, vagy
dr. Roóz Márton, a Hókupackavacka
háziorvosa. És olyan különös eseményekrôl, mint amilyen Sztrapacskamacska szülinapja, olyan
rendkívüli dolgokról, mint amilyen
a buborékértelmezô kéziszótár, vagy Zuzmorc metrója. Minden fejezet végén
valami finomság receptje
található, elképesztô nevekkel: Speciális ukmukfukk, Cakkos pocakos, Tétova piskóta ôszi latyak
módra, de a Vasárnapi kütyü sem
akármi. A recepteket Német Józsefné
Baksa Judit állította össze, Kispupák Zsömle szakácskönyvének
szereplôit Faltisz Alexandra örökítette meg. A szerzô szándéka
minden bizonnyal megvalósul a
könyv végére: a gyerekek olvasókká és ínyencekké válnak.

A lovagkirály
megmentése
Fabian Lenk az angolok legendás királyáról, Oroszlánszívû Richárdról írt izgalmas
krimit a 9–12 éveseknek. S mivel mûve a
már jól ismert és népszerû
Idôdetektívek sorozatban látott napvilágot (8. köteteként),
tudjuk, hogy Julian, Kim, Leon
és a rejtélyes macska, Kija
újabb idôutazáson vesz részt,
ezúttal a III. kereszteshadjárat
korába, 1194-be kerülnek, amikor is a Szentföldrôl visszatérô lovagkirályt (európai, keresztény) ellenfelei fogságba
ejtik. A váltságdíj olyan nagy,
hogy megingathatja Anglia
pénzügyi helyzetét. Kik és hol tartják fogva Richárdot? Ki segít az ifjú detektíveknek? Az izgalmas történet hiteles történelmi eseményeken alapszik, a kötet függelékében (Szószedet) ezeket röviden
megmagyarázzák. Almud Kunert illusztrációi a történet feszültségét és
hitelességét híven visszaadják. ( Fordította Sárossi Bogáta.)

Ôskori „szörnyek” és
mai kedvencek
Sabine Stauber–Maximilian Walter
Dinoszauruszok c. kötete nagy érdeklôdésre tarthat számot a Mi micsoda

junior sorozat köteteit olvasó, gyûjtô
gyerekek körében.
Tomi és Jancsi ellátogat a Dinoszauruszparkba, ahol megcsodálják a hatalmas dinókat, amelyek persze nem valódiak, hiszen azok 65 millió
évvel ezelôtt kihaltak. További kérdések vetôdnek fel velük kapcsolatban, pl.:
mivel táplálkoztak a legnagyobb dinoszauruszok, melyek voltak növényevôk és
melyek húsevôk, utóbbiak hogyan vadásztak. És a legizgalmasabb kérdés, amely a tudósokat is foglalkoztatja: hogyan, miért haltak
ki. Rejtély. A kötet rejtvényeket, játékokat is
tartalmaz, a felhajtható kukucskálók teszik
igazán élvezetessé a kötet használatát.
A sorozat 4. darabja Tatjana Marti–
Esther von Hacht Lovak és pónik c. kötete ugyanúgy szép rajzokkal és a fentebb
leírt eszközök segítségével mutatja be
sok gyerek kedvenceit. Egy csikó születését mondja el és ábrázolja elsôként a
könyv, amely aztán elvezeti olvasóját egy
lovastanyára, hogy megismertessen a lófajtákkal, a lóápolással, a ló és lovasa vizsgáival. És válaszol további érdekes kérdésekre: mit csinálnak legszívesebben a lovak, mit esznek
a lovak, jó érzékeik vannak-e
a lovaknak. (Mindkét kötetet
Rónaszegi Éva fordította.)
Cs. A.
Balázs Ágnes: Torkos Turpi és
a felhôgyár. Móra Kiadó, 40
old., 1690 Ft; Barsi Ödön:
Álomfickó meséi. Fapadoskonyv.hu Kft.,157 old.; Békés
Pál: Borz a sámlin. Móra Kiadó, 80 old., 2191 Ft; Gaál Zsuzsa: Vackakóstoló. Móra Kiadó, 104 old., 2990 Ft; Idris Mevlana Zengin: Csengô-bongó meseutca. Napkút Kiadó, 76 old., 1490 Ft; Lenk,
Fabian: Oroszlánszívû Richárd. Scolar Kiadó, 157 old., 2250 Ft; Marti, Tatjana–Hacht, Esther von: Lovak és pónik.
Tessloff és Babilon, 24 old., 2750 Ft; Osvát Erzsébet: A szerencsét hozó kiscsacsi.
Holnap Kiadó, 56 old., 1900 Ft; Pauli, Lorenz–Schärer, Kathrin: Hû, de bátor! Scolar
Kiadó, 2450 Ft; Şirin Mustafa Ruhi: A világot kinevetô ember. Napkút Kiadó, 86 old.,
1490 Ft; Stauber, Sabine–Walter, Maximilian: Dinoszauruszok. Tessloff és Babilon,
24 old., 2750 Ft
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A TÛZ ÉS A JÉG DALA

Westeros meghódítása
Jobb, ha elôre leszögezzük: Westeros nem
Középfölde. Tolkien mûfajteremtô mûvét, A
Gyûrûk Urát megközelíteni ugyan lehet, hasonlóan izgalmas, gazdag fantáziavilág alkotható, de összemérni a kettôt csak reklámszöveg: R. R. Martin népszerû regényfolyama, a Tûz és Jég dala kiváló teljesítmény,
de nyomába sem ér a Gyûrûk Urának.

sebb család küzdelme áll. Amikor belépünk
a regény világába, éppen béke honol Westeros szigetén. A szigetet uraló Targaryen-ház
utolsó királyát, II. Ôrült Aeryst egy lázadás
során megölték, utódait két gyermekén kívül elpusztították a Robert Baratheon vezette seregek. A sárkánykirályok utolsó sarjának

Az elôbb három-, majd késôbb hétkötetesre tervezett könyvsorozat elsô része (Trónok harca) 1996-ban jelent meg angolul,
hogy aztán közel három évet kelljen várni a
következô részre (Királyok csatája). 2003
óta magyar nyelven is bogozhatják az olvasók a hét királyság családjainak zûrzavaros
kapcsolatrendszerét. A magyar kiadás megjelenésekor az elsô három könyv (Kardok
vihara címmel jelent meg a harmadik rész)
már elkészült, a negyedik és az ötödik (Varjak lakomája és Sárkányok harca) még formálódott. A munka azonban lassan haladt,
végül 2005-ben kijött a negyedik folytatás,
idén nyáron pedig az ötödik rész is. Utóbbi
két könyv valójában egy lett volna, csak
olyan szövevényesre sikerült, annyi szereplô
kért szót, hogy elmesélje történetét, hogy
végül az olvashatóság kedvéért a szerzô
jobbnak látta két kötetre bontani.
Hiába is próbálnánk, lehetetlenség a történetet dióhéjban összefoglalni. Talán éppen a
szerteágazó cselekmény, a rengeteg apró
részlet, a gazdag mitológia miatt szeretik
olyan sokan Martin regényeit. A középkori
lovagi díszletek között játszódó fantasy középpontjában kilenc nagyobb és több ki-

helyét maga Robert vette át a Vastrónon, a
jelentôsebb házak (a Starktól a Lennisterig)
behódoltak neki, látszólag beköszöntött a
béke és prosperitás a birodalomban. Ám
nem mindenki elégedett a dolgok állásával:
Robert király többet törôdik a fehérnép és a
vaddisznók hajkurászásával, mint az államügyekkel, a Lennisterek és a Starkok között
egyre nô a feszültség, ráadásul északon – a
birodalom határán emelt több száz láb magas, jégbôl készült Falon túl – nyugtalanító
események történnek: a vadak támadásra
készülnek, és fel-felbukkannak a titokzatos
Mások is.
Közeleg a tél, de errôl Westeroson kevesen vesznek tudomást. A tél nemcsak hideget és sötétséget, de számos veszélyt is rejteget, jobb lenne erre felkészülni, ám úgy tûnik, a Falat ôrzô, egyre fogyatkozó számú Éjjeli Ôrségen kívül senki nem gondol erre. Az
idô fogy, a házak pedig egymás ellen fordulnak: Robert király halála után a gyermekkorú Joffrey Baratheonra száll a trón, ám a birodalmat anyja. Cersei Lannister szeretné
irányítani. Amikor árulás (hamis) vádjával
megöleti a Stark-ház fejét, Ned Starkot, újra
lángba borul a hét királyság. Mindeközben
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Keleten új hatalom növekszik: az utolsó Targaryen-sarj, Daenerys három sárkánya és a
maroknyi lovasa segítségével Westeros
visszafoglalására indul.
A Tûz és Jég dalában Martin néhány tíz
kulcsszereplôt és több ezer jelentôs vagy jelentéktelen mellékszereplôt mozgat. A szerzô különleges mesélôi módszert választott:
kiemel néhány fôszereplôt, és az ô szemszögükbôl mondja el a történetüket, amibôl aztán – mint a mozaikdarabkákból az egész
kép – lassan (tényleg lassan) megismerhetô
lesz a birodalom múltja, jelene és talán még
a jövôje is.
A negyedik könyv utószavában Stemler
Miklós ezt írja: „Ebben a világban nincsenek jók és gonoszak, csak emberek, különbözô vágyakkal, célokkal, félelmekkel és
sebekkel.” S bár igaza van abban, hogy a
karakterek ábrázolása hiteles és átélhetô,
azért vannak szimpatikus és kevésbé szimpatikus szereplôk. Érdekes módon ezek
nem a Targaryenek elleni gyôztes lovagok,
hanem az ô gyermekeik, a második generáció. Tizenéves suhancok (Sansa, Arya, Bran,
Rickon, Rob és Jon a Stark házból) vezetnek
hadakat, küzdenek a Mások ellen, válnak hôsökké és egyben egy tisztább, boldogabb jövô megteremtôivé – persze csak akkor, ha
túlélik a megpróbáltatásokat. Ez idáig (a negyedik könyv végéig) jól állnak – míg családjaik felnôtt tagjait Shakespeare-drámákat
megszégyenítô módon tûnteti el az élôk sorából a mesélô, addig ôk, igaz, szétszórva, de
élnek és reménykednek, hogy egyszer
visszatérhetnek Westerosra, és újjáépíthetik, amit szüleiktôl örökségül kaptak.
A sorozat második magyar kiadásának apropója az HBO Trónok harca címû sorozatának bemutatása volt. A képernyôn megelevenedô Westeros sokakat rávett a könyv elolvasására, nem véletlen, hogy Martin könyvei a legtöbb hazai könyves sikerlista elsô
felében találhatók, van, aki párhuzamosan a
filmmel, van, aki a történetben elôreszaladva olvassa a regényeket, s várja izgatottan az
ötödik könyv magyar megjelenését. Jó hír a
rajongóknak, hogy a második könyv alapján
már forgatják a Királyok csatája epizódjait,
bemutató valamikor jövôre…
Pompor Zoltán
Fotó: HBO
George R. R. Martin:
Trónok harca 896 oldal, 3499 Ft
Királyok csatája 976 oldal, 3499 Ft
Kardok vihara 1216 oldal, 3499 Ft
Varjak lakomája 896 oldal, 2999 Ft
Alexandra Kiadó
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A ROLAND KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGAI
MESÉK
A VILÁG MINDEN
TÁJÁRÓL
Egy csodálatos mese- és legendagyûjtemény a világ minden
tájáról. Öt kontinenst bebarangolva a különbözô nemzetek legérdekesebb csodáit ismerteti meg a gyerekekkel,
mint például a híres skót lochnessi szörny legendáját, vagy
az érdekes busman történetet
a csillagok szívérôl.

A könyvet 8 éven felüli
gyerekeknek ajánljuk.
192 oldal, 4490 Ft

LEGKEDVESEBB
MESÉIM
Ezt a könyvet a legkisebbeknek ajánljuk, akik szüleikkel
együtt tárják fel a pompás mesék kincsesládikáját. Csak néhányat megemlítve megismerkedhetnek Hüvelykpanna varázslatos kalandjaival, Jancsi
és Juliska izgalmas utazásával,
és nem utolsó sorban Csipkerózsikával, akit egy herceg ébreszt fel az örök álomból.

A kiadványt 3 év feletti
gyerekeknek ajánljuk.
64 oldal, 1990 Ft

Megtalálhatják a könyvesboltokban!

A Santos Kiadó újdonságai
A TEKNÔS ÉS A NYÚL
La Fontaine meséje
alapján
írta: Juhász Magda
rajzolta: Kecskés Anna
leporelló, 620 Ft

Gyarmathy Ildikó:
KERESD MEG!
Matricás foglalkoztató, 950 Ft

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu

ÉVFORDULÓ

Egy morális tudós és politikus példája

2011: Bibó-év
Egy, lapunkban majdan megjelenô interjúra készülve sok érdekességet olvastam a
Válasz folyóirat „nagyasszonyáról”, a háború után (1946–1949) ismét megjelent folyóiratért vagyonát feláldozó és a szerzôgárdát összetartó kiadójáról, a legendás Sárközi Mártáról, aki jó viszonyban volt Illyés
Gyulával, Németh Lászlóval, Szabó Lôrinccel stb., és megnyerte a lapnak 1946-ban Bibó Istvánt is, a múlt század talán legtisztábban gondolkodó és legerkölcsösebben
viselkedô tudósát. Sárközi Márta csípôs
nyelve senkit sem kímélt, de mint az egyik
visszaemlékezô írta: „Bibót nem lehetett
érinteni elôtte, ô volt az egyetlen valaki,
akit még véletlenül sem vett szájára tréfából vagy ironizálva. Szent és sérthetetlen
volt.” E tény mindkettejük nagyságára, kivételességére rávilágít. Hozzáteszem: az
említett folyóiratban jelent meg Bibónak
nem egy nagyon fontos, mondhatni alapvetô tanulmánya, mint pl. A békeszerzôdés
és a magyar demokrácia (1946), A magyar
társadalom fejlôdése és az 1945. évi változás értelme (1947) Eltorzult magyar alkat,
zsákutcás magyar történelem (1948), Zsidókérdés Magyarországon 1944 után
(1948). A másik jelentôs orgánum, ahol
szintén sokat publikált, a Valóság volt.
Bibó István neve akkor került be a köztudatba, amikor a rendszerváltozást elôkészítô
és végrehajtó pártok között szereplô Fidesz
számos vezetôjérôl kiderült, hogy az 1983ban alapított Bibó István Szakkollégium, az
elsô, és máig létezô jogászpolitikai szakkollégium lakója volt. De 1979-ben bekövetkezett halála után legendaként (némi anekdotikus színezettel) gyakorta emlegették a harmadik (koalíciós) Nagy Imre-kormány Petôfi Párt által delegált államminisztereként
1956. november 3-7. között a Parlamentben
még akkor is dolgozó Bibó alakját, amikor
már jóformán mindenki elmenekült onnan.
(Írógépén dolgozott – nyilván a november
4-i Nyilatkozatot írta – amikor a bekukkantó
szovjet kiskatona egy szorgos, kötelességét
teljesítô hivatalnokot látva benne, békén
hagyta.) 1957. május 23-án tartóztatták le, 15
hónapos vizsgálati fogság után, 1958 augusztusában ítélték vagyonelkobzásra és életfogytiglani börtönre, ahonnan az 1963-as
amnesztiával szabadult. A Kádár-rendszerrel szemben – amely kerek tíz évvel túlélte
ôt – passzív rezisztenciából eredôen távolságot tartott fenn – olvasható róla a neten,
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ahol sok mindennek utána lehet nézni, sok
mindent el is lehet olvasni tôle. Az óbudai
temetôben található a szinte pusztán álló 16os parcella sarkán a sírja, síremlékén ezzel a
felirattal: „Valaki igyekszik az ô életét megtartani elveszti azt, és valaki elveszti azt,
megtalálja azt” (Lk 17:33). A magára vonatkoztatott, sokszor idézett „Élt három évet,
1945-tôl 1948-ig” mellett ugyancsak gyakran
citálják eme fontos mondatát: „Demokratának lenni annyit tesz, mint nem félni.” Valójában mitôl is? „…nem félni a más véleményûektôl, a más nyelvûektôl, a más fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvéstôl, az
ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, az
ellenséges propagandától…” Konkrét szituációban írta, de a szöveg fôbb pontjai aktuálisak most is.
2005 óta a Parlamentôl északra, a rakparton áll a Széri Varga Géza által készített
portrészobra, és iskolák viselik a nevét. 1990
után népszerûvé váltak mûvei, gondolatai,
sokan, sokszor hivatkoztak rá. Már 1991-ben
megjelent a Bibó Emlékkönyv, amit megelôzött mûveinek négy vaskos kötetben a Magvetô Kiadó által való megjelentetése. Idén, a
jubileum alkalmából az Argumentum Kiadó
a Bibó István Szellemi Mûhellyel közösen
megkezdte mûveinek centenáriumi kiadását, 12 kötetben. Az elsô címe Az államhatalmak szétválasztása. De legyünk pontosak:
Bibó István összegyûjtött munkáinak négy
kötete az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem kiadásában jelent meg elôször,
1981-1984-ben. Életmûvének hazai feltárása,
kutatása, értékelése, a 20. századi magyar
szellemi és politikai folyamatokban való elhelyezése folyik. A róla szóló kiadványok
közül hadd hívjam fel a figyelmet a már tavaly napvilágot látott, és idén többször recenzeált kötetre – Balog Iván: Bibó István
recepciója. Politikai értelmezések. Argumentum (Eszmetörténeti Könyvtár). Az
idén számos lap tisztelgett összeállítással Bibó emléke elôtt, nyilván nem a teljesség igényével: Korunk, HVG, Holmi, Mozgó Világ,
Beszélô. Az FSZEK az évforduló alkalmából
bibliográfiai összeállítást bocsátott az érdeklôdôk rendelkezésére, amely interneten
könnyen elérhetô, benne Bibó mûveinek felsorolása és válogatás az utóbbi húsz év magyar recepciójából.
A Bibó-év egyik fontos eseménye volt a
szeptember 24-én az Írószövetségben lezajlott nemzetközi konferencia, ahol kise-

lôadások taglalták sokirányú gondolkodói
tevékenységét. Jerzy Snopek nagy sikerû
referátuma Bibó aktualitásáról szólt, több
jelentôs tanulmányának lengyelországi
kiadása apropóján, ehhez ô maga írt elôszót, és hosszabb tanulmánya a Hitelben
fog megjelenni. Hogy Bibó István munkássága Csehországban is ismert, arra bizonyíték Bohumil Doležal elôadása: Az
európai kultúra alapértékeinek megfogalmazása Bibó István írásaiban. A nemzetközi konferencia anyaga, összesen 11 referátum ifjabb Bibó István megnyitójával
még idén megjelenik a Tanácskozások az
Írószövetségben 3. köteteként. Ide tartozik: munkái az USA-ban, Franciaországban, Németországban már korábban olvashatók voltak. (Jerzy Slopek megjegyezte: honfitársa, Czeslaw Milosz születésének 100. évfordulója egybeesik Bibóéval, a
Nobel-díjas lengyel nemzetközileg sajnos
elhomályosítja Bibó alakját, aki pedig nem
kisebb gondolkodó nála.)
Ifjabb Bibó Istvántól, ahogy felidézte, a puha diktatúra utolsó éveiben, a rendszerváltáskor (közvetlenül elôtte és utána) gyakran
megkérdezték: Na és apád ehhez mit szólna? Kicsit dagályos a megfogalmazás, de
ôszintén hiszem, hogy igaz: ma feltett kérdésünkre is találhatunk választ Bibó életmûvében, csak „hallanunk” – értelmesen olvasnunk kell ôt. A tudós erkölcsi hitele kikezdhetetlen, a politikus példája (többek által
emlegetett optimista naivitásával együtt is)
szinte páratlan.
Csokonai Attila
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Steampunk orosz népmese
Szorokin Hóvihara
Szorokin legújabb regényét olvasva azon
morfondíroztam el (s aztán néztem utána a pontos adatnak a Wikipédián), hogy
ez a „fenegyerekként” emlegetett, az
orosz literatúrába hatalmas visszhanggal
berobbanó pimasz tehetség, ez az irodalmi „flash-mob”-okat produkáló, hosszúhajú, poszt-posztmodern nagymenô idôközben ötvenhat éves lett… A borítófülrôl letekintô, mosolygószemû srác egy
mélyen barázdált arcú, középkorú férfivá
érett, s ez az érési folyamat a prózájában
is jól kitapintható.
Bár korábbi regényei nemrégiben láttak csak napvilágot Magyarországon (a
kezdeti mûvek a 80-as évekbôl egyelôre
nem jelentek meg magyarul), és az eltelt
néhány év talán nem is releváns az öregedés szempontjából: irodalmi léptékkel
mérve mégis gyorsabban telik, és szignifikánsan rajta hagyta nyomait az író legújabb mûvén. A Hóvihar lassabb, rövidebb, súlyosabb és kiábrándultabb az
elôdeinél. És épp ettôl lesz letehetetlen.
Szorokin azonnal a történet közepébe
vág, a hangulat egy pillanat alatt torkon
ragadja az olvasót. A nyomasztó, fojtó,
baljós atmoszféra végigkíséri a teljes
történetet – nem is lehet könnyen szabadulni a hatása alól. A Hóvihar nem
napfényes olvasmány, s a banális szóviccen túl Szorokin csakugyan olyan sûrû
ködöt varázsol e történetben atmoszféraként, amelyet még egyetlen korábbi
regényében sem. Az alapszituáció egyszerû: egy orvosnak, Platon Iljicsnek el
kell jutnia egy viszonylag közeli faluba,
beoltani a lakosságot egy rettenetes kór
ellen, de az idôjárás ellene van: a tomboló förgetegben ôrültségnek látszik útnak indulni. A doktor mégis az eszelôsségig elszánt, és egy felbérelt segítôvel,
kocsisával nekivág a hófehér orosz
pusztaságnak. Szorokin szerkesztési
bravúrja filmes dramaturgiát idéz: a vállalkozás kimenetelét a regény elsô „másodpercétôl” könnyen megjósolhatja
magának az olvasó, a feszültség mégis
végig fokozatosan emelkedik.
Szorokin regényeit szokás trilógiák részeként emlegetni, pontosabban most, a
Hóvihar megszületésével állt össze a második trilógia, melynek társdarabjai Az opricsnyik egy napja és a Cukor-Kreml. E
csoportosítás azonban inkább csak a mû-
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vek rokonításához
szolgálhat támpontul, sokkal kézenfekvôbbnek látszik elképzelni egy egységes szorokini univerzumot, amely a valósághû ábrázolásból
„lepárlott” fantáziavilágban és fantáziaidôben kelti életre a maga
szereplôit. E világok alkotják az író mûveinek
naprendszerét, amelynek néhány „bolygója”
már jól ismert elôttünk,
de még számos rejtéllyel szolgál.
A korábbi mûvekkel
ellentétben, amelyek a hagyományos scifinek megfelelôen a jövôbe utalják az eseményeket, a Hóvihar idôkezelése inkább
az olvasó megtréfálására „utazik”. Úgy
kezdôdik, mint egy Csehov-novella, s úgy
fejezôdik be, mint egy futurisztikus látomás. Mintha a doktor útja is a múlt századból a jövôbe tartana, s a legyôzendô
néhány verszta ennek az átjárhatatlanmegoldhatatlan feladványnak a gyilkos
megtestesítôje lenne.
Az utópisztikus elemeket Szorokin az
elôzô mûvekbôl már ismerôs „meghökkentô eljárás” szerint fokozatosan emeli be a történetbe, szimbolikus jelentéssel ruházva fel ezáltal a realisztikus momentumokat is. S bár a társadalmi szatíra, a szarkazmus átitatja a Hóvihar bizonyos epizódjait is (a „vitaminózók”
elnevezésû népség közös bódulat elérésére használt eszközei, a „kocka” és a
„gömb” után a legújabb divat a „piramis”, ami eddig soha nem látott hatást
képes kiváltani a gôzébôl szippantóknál; a kilátástalan hómezôben orra bukó
doktor feleszmélésekor a feje fölött meredô gigantikus hóember-falloszt veszi

KÖNYVRÔL
Vlagyimir Szorokin
HÓVIHAR
Gondolat Kiadó
200 oldal, 2480 Ft

észre elôször), a
humor
forrásaként is szolgáló
anomáliák tétje
ezúttal
sokkal
drámaibb, mint a
korábbi mûvekben. Az Oroszország szerepét középpontba állító
Opricsnyik… és
Cukor-Kreml karikaturisztikussága itt tragikumba fordul, a
nagy, körképszerû kompozíció
helyett Szorokin
egyéni, kétszereplôs drámát épít fel,
melyhez háttérként rajzolja meg a téli
orosz rettenetet.
A doktor mellett a mû valódi hôse kocsisa, Perhusa, az egyszerû parasztember, akinek folytonos mosolyában, mindenre megoldást találó „józan, paraszti
eszében” Platon Iljics hibákkal terhes jellemének ellenpontja jelenik meg. Két
tragikus, csehovi léptékû hôs találkozása
és egymásra utalt menetelése a Hóvihar,
torokszorítóan erôs jellemábrázolással.
De hogy mindjárt meg is fossza komolyságától drámáját, Szorokin mesévé alakítja a történetet: hôsei hüvelykmatyik
és óriások világában törnek elôre, ahol a
hagyományos mesei attribútumokat társítja a méretekhez: az apróság egyszerre
lehet a szerencse és a szeretet megtestesítôje, de fenyeget a gonosz törpe is és a
hatalmas óriás is.
Perhusa szeretetteljes parasztfilozófiája,
egyszerû, tapasztalati bölcsessége felülkerekedni látszik a doktor szofisztikált, a
projekt teljesítése miatt stresszelô, szorongásait alkoholba-dohányzásba, „piramis-fogyasztásba” fojtó modernizmusa
felett. Hogy kié az igazi bukás, nos, ez már
Szorokin történetének feladványa.
Szomorú, mélyen szomorú regény a Hóvihar, lezárásában egy szorongatóan bizonytalan jövô kapuját kitárva. Szorokin a
legjobbat tette, amit tehetett: az elôzô
mûvek szériává alakítása helyett egy jelentôs fordulattal jelentôs regényt tett le
az asztalra.
Laik Eszter
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Élet, halál, harc
A tizenéves Krokó, Sakál
és Kobra egy Falkához
tartoznak. Mindhárman
surranót húznak, fejük
kopasz, szívükben elkeseredett gyûlölet él. Szeretnék helyreállítani a világ
rendjét, mert a dolgok nagyon rossz irányba mennek. A lakótelepet idegenek szállták meg, akik
nem elég, hogy az életterüket, de szüleik munkáját, ráadásul az ô jövôjüket is veszélyeztetik. Valamit tenni kell, nem lehet tétlenül nézni, hogy
elfoglalják a jöttmentek a
várost!
Elôbb csak gyújtogatnak,
gyûlöletük jeleként felgyújtják és horogkeresztekkel bélyegzik meg az
idegenek pincéit. Tûzkeresztségnek nevezik a beavatást, amelyen a legújabb bandatagnak, Krokó-

Nevelô szándékú
szómagyarázatok
A nyelv tudatos használata,
a szabatos stílus emberségünket is kifejezheti. A kimondott vagy leírt szó
tiszta és ápolt gondolat
köntöse, rendezett belsô
világunk tükre lehet. A
nyelvmûvelést, anyanyelvünk gondozását azonban
sokan ezoterikus, sôt obskúrus
foglalatosságnak
tartják, az értékelést elvetve legfeljebb a puszta leírást engedik meg. Grétsy
László – dacolva a kritikákkal – a nyelvmûvelés minden ágában maradandót alkotott, s ezúttal szómagyarázatait tette közzé önálló
kötetben.
A historizmus képviselôi
szerint a dolgokkal csak
azok eredetére való kitekintéssel érdemes foglalkozni. Akadnak olyan, a
nyelvhasználatban
talán
túlzóan igényes emberek

KÖNYVHÉT

Stéphane Servant
TÛZKERESZTSÉG
Fordító: Pacskovszky Zsolt
Móra Könyvkiadó
170 oldal, 2190 Ft

nak is át kell esni, hogy bizonyítsa elkötelezettségét
az ügy iránt. Krokó elszánt, tudja, hogy apja az
idegenek miatt vesztette el
az állását, az ô hibájuk az

is, akik a szavak eredeti jelentését ôrizve igyekeznek
beszélni. Az anyanyelv
ápolásának is egyik, Grétsy
László által ezúttal is mesterfokon mûvelt mûfaja a
szómagyarázat, amely az
aktuális nyelvhasználat jellemzését kiegészítve a szavak eredetére, keletkezésének történetére világít rá.
Ennek szellemében figyelemreméltóak Grétsy témaválasztásai. Az újabb
gyümölcsnevek esetében
például rámutat a datolyaszilva, hurma és kakiszilva
elnevezések rokonértelmûségére, a kivi (lehetôleg
nem kiwi) esetében az
„egyfajta madár”, a mandarin esetében a „kínai fôhivatalnok” jelentés elsôbbségére. Ausztráliai jövevényszavainkat áttekintve
a bumeráng mellett a helyi
állatvilág jellegzetes képviselôit jelölô szavakat
(dingó, kenguru, vallabi,
koala) tárgyal, s jó érzékkel zárja ki például a maláj

is, hogy meghalt… A Falkához tartozni bosszút jelent
számára, ôk az új családja,
értük mindent megtesz.
Ám egy napon az idôsek
otthonában élô nagymamája, Pepita úgy dönt,
hogy hazatér ôsei földjére,
az andalúziai Jerez de la
Fronterába. A pályaudvarról még felhívja unokáját,
akiben maradt annyi jóérzés, hogy utána induljon,
megkeresse és visszavigye
az otthonba. Pedig most
tényleg a Falkával kellene
lennie, Sakál szerzett egy
pisztolyt, végre megleckéztethetik a senkiházikat.
A francia Stéphane Servant Tûzkeresztség címû
if júsági regénye a Móra
Kiadó Tabu könyvek sorozatában jelent meg. A
könyv mesélô hôse, Krokó
(vagy Coco, vagy Fréderic)
a bevándorlók és az ôshonos lakosság konfliktusáról beszél egy kamasz

hangján, korosztályának
minden kérdését, kétségét,
vágyát kendôzetlenül az
olvasó képébe üvöltve.
Helykeresése a kaotikus,
érthetetlen világban értelmetlen, elkeseredett cselekedeteket szül. Szerencséjére ott van mellette nagyanyja, Pepita, aki kitartóan
kalauzolja végig Spanyolországon keresztül. Eszement kalandjaik során
összetalálkoznak az „ellenséggel” – egy arab apával
és a lányával.
Krokónak bármilyen nehezére is esik, meg kell tanulnia bízni bennük, ha el
akar jutni a Guadalquivir
torkolatáig, arra a helyre,
ahol megismerheti családja múltját (mi köze volt
Frederico García Lorcának
a nagyapjához?), és választ
kaphat háborgó lelkének
minden kérdésére.
Pompor Zoltán

eredetû kazuár és a hangutánzó emu szókat.
Éppen nyelvmûvelôinktôl
származik az a gondolat,
hogy már a puszta elemzés,

sôt talán már a témaválasztás is magában hordozza az
értékelés potenciális mozzanatait. A szerzô folyamatosan kapcsolatban áll közönségével. A vele levelezôk által felvetett kérdések
egyik
legérdekesebbike,
hogy az ember eltárgyiasodásának jele-e a sok bizalmas társalgási nyelvi szinonima „ember, férfi” jelentésben: alak, fazon, fej, fószer, hapek, hapsi, ipse,
krapek, mandró, manus,
mókus, muki, muksó, pacák, pasas, pasi, pofa, pók,
szivar, tag, ürge.
Grétsy a vadonatúj változatának mutatkozó vadiúj
kifejezés vadi „nagyon” elemének önállósulására (például vadierôs, vadijó) is felhívja a figyelmet. Hasonló
lehet az eredetileg a zsírúj
kifejezésben jelentkezô zsír
„hibátlan” jelentéstörténete
is. Ez utóbbi kifejezésmód
azonban talán még nem
szelidült köznyelvivé.
K. S. A.

Grétsy László
A SZAVAK ÖSVÉNYEIN
Szavaink és szólásaink
eredete, változásai,
érdekességei
Tinta Könyvkiadó
195 oldal, 990 Ft

483

PANORÁMA

Kibogozva
Szövedékes, mi több, kacifántos Kamarás István legújabb
könyve (Szövedék), amelynek mûfaja a borító tanúsága
szerint romantikus oknyomozó riportregény. Ám nem
ez az egyetlen meghökkentô
dolog a borítón: Kamarás neve mellett társszerzôként La-

losba behajtó teherautó elgázolja ôt. Gondolom, így már
mindenki számára érthetô, ki
a fiktív és ki a valós szerzô…
Amikor Ladó Annamária,
Sacre Coeur-apáca apjának
kiléte után kezdett kérdezôsködni, még nem is sejtette,
hogy olyan szálakat kezd el
bogozni a Szövedékben, amelyek nagyon szorosan kapcso-

„a történet mesélôje, aki 2018-ban
megírja oknyomozásának történetét”
dó Annamária is szerepel.
Hogy ki Ladó Annamária?
Nos, ô a történet mesélôje,
aki 2018-ban megírja oknyomozásának történetét. De
miért volt szükség szerzôtársra? A regény szerint Kamarás István 2012-ben váratlanul meghal, amikor egy ti-

lódnak egymáshoz: a zalai
dombságtól Nauruig vezet
majd az útja apja, Kammerer
István alias Kitûzô, alias Béni
atya, alias Ipiapi atya nyomában. A szociográfia teljes tudományos kelléktárát felvonultató útleírásokban, rekonstrukciókban, interjúk-

KLM – magyar
földön landoló
angol nyelvtan
A legbiztosabb jele egy könyv
népszerûségének, ha használói új, rövidebb nevet adnak a
kiadványnak. Ha az egyetemisták, fôiskolások KLM-et
emlegetnek, akkor többnyire
nem a holland légitársaságra
gondolnak, hanem Kovács János, Lázár A. Péter és Marion
Merrick kiváló kézikönyvére.
Az új keletû mozaikszót a
szerzôk nevének elsô betûje
alkotja. Vállalkozásuk sikerét
jelzi az is, hogy az A–Z angol
nyelvtan lexikon immáron az
ötödik kiadásban jelent meg.
Az A-tól Z-ig nemcsak arra
utal, hogy a kézikönyv ábécérendbe csoportosította a
tárgyszavakat, hanem valóban
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Kovács János, Lázár A.
Péter és Marion Merrick
A–Z ANGOL NYELVTAN
LEXIKON
Corvina Kiadó
875 oldal, 5000 Ft

enciklopédikus: a tudós szerzôk figyelme mindenre kiter-

ban, levelekben – és ki tudja
még, hányféle mûfajban –
megszólaló szöveg erôs idegzetet és nagy összpontosítást
igényel az olvasótól, aki nem
árt, ha ismeri Kamarás korábbi mûveit is, mert azoknak szereplôi, eseményei, sôt
még recenziói is beleíródnak
a történet szövetébe.
S hogy mi a célja mindennek az elsô pillantásra öncélúnak tûnô játszadozásnak
szövegekkel, mûfajokkal, tudománnyal? Talán éppen a
meghökkentés, a kizökkentés,
a megszokott megkérdôjelezése, a csoda megismerése,
amit éppen azért nem látunk,
mert ott van a szemünk elôtt.
Ladó Annamária keres, kutat
és végül talál: találkozik Ipiapi
atyával, belép Isten bohócainak rendjébe (OJD), és egy kicsit közelebb kerül ahhoz,
hogy túlugorja önmagát. Ipiapi atya rendetlensége pedig
rányitja a mi szemünket is az

emberi élet mélységeire, az
önfeledt nevetésben rejlô isteni harmóniára, a bohóckodás lélekfrissítô erejére.
Pompor Zoltán

jed. A magyar nyelvû magyarázatokban a tömérdek angol
példa segítségével az angol
nyelvtan minden lényeges
kérdését tárgyalják.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói az elsô
olyan korszerû angol nyelvtant írták meg, amely kimondottan magyar olvasó, nyelvtanuló számára készült. Külön tárgyalják például a mûveltetést, amelyrôl az angol
nyelvû grammatikák zöme
tudomást sem vesz: ezt a
nyelvi jelenséget többnyire
más kategóriákba „szétszórva” ismertetik, igencsak megnehezítve a magyar tanuló
dolgát. A szerzôk fogalomhasználata elsôre kissé szokatlan, talán merésznek is
mondható. Kétségkívül ilyen
az elöljáró mintájára alkotott
hátuljáró. Ha szokatlan, ha

nem, telitalálat. A használt elnevezések a magyar nyelvhasználó számára pontosabban írják le a nyelvi jelenség
természetét. Néhány példa:
alapjelen (Simple Present) és
alapmúlt (Simple Past), múltjelen (Present Perfect) és inges múltjelen (Present Perfect Continuous). A szerzôk a
brit és az amerikai angol különbségeire is kitérnek. Külön szócikket kap a get is,
amellyel – legnagyobb bánatunkra – szinte mindent ki lehet fejezni. A kézikönyvhöz
mellékelt, könyvjelzôre vagy
puskára emlékeztetô tartalomjegyzék és a részletes
mutató segítségével az egyes
tárgykörök is könnyen megtalálhatók. A kötetet egymáshoz logikusan kapcsolódó
függelékek láncolata zárja.
Bártfai László

Kamarás István –
Ladó Annamária
SZÖVEDÉK
Kairosz Kiadó
252 oldal, 2800 Ft

KÖNYVHÉT

SZUBJEKTÍV

A Hideg Démon domesztikálása
(„Nem mintha...” – Duchamp szava)
Mûvészetek ma: Duchamp és
Wittgenstein között. Hihetnénk. De a filozófia? Elemien a
történetfilozófiák és az egzisztenciálfilozófiák erôtereitôl közel, távol. Miklós Tamás Hideg
démon címû tanulmánykötete
(Kisérletek a tudás domesztikálására. Kalligram, 2011. kb. 450
oldal) várva várt ünnepe elménk eleven szakirodalmának.
Magam messzemenôkig csupán
amatôr magángondolkodóként,
szakismeretekkel felvértezetlen,
is érzem, hogy valami egészen nagy dologról van szó e könyv tényével, fontos mindenfélékrôl e kötet által. A fülszöveg „otthonülô katasztrófaturistákról” beszél, nem
röstellem, ha rám is értôdik. Íróasztalaink
alatt világok omlanak be, ezt is vállalom, és
idegenjei lettünk egy(-két) világnak. Duchamp és Wittgenstein: nem túl könnyen
dobálózunk-e a nevekkel? Camus Idegen-regényének fôalakja, vagy az egész Bukáskönyv ugyanúgy vetekszik Husserl és társai
egzisztenciálfilozófiájának nagyságával és
érvényével, ahogy Witti urunk poszt-pozitivizmusa (de mennyire poszt!) az aforizmatikusan kifejezhetô világszemlélettel. (Melynek, számos lemondás, akár a forma szerinti, irodalomtól való félrehajlás árán is, kényszerû gyakorlója vagyok.) A Miklós Tamás
által felrajzolt nagyon nagy ív elemi tényei:
Kant, Nietzsche és a klasszikus régiek (óhatatlan), és aktív szereplôi-színészei a nálunk
még jócskán megismerendô (kedvencem)
Odo Marquard, akit megtagadás-megtagadóként kellene szemlélnünk, és ha Walter
Benjamin történelemfilozófiájához van is
némi harangszónyi ismeretünk, Hegelnél
már mellbevágó kérdés zökkenti ki (ó, üdv,
nem kárhozat!) a „miért... történelemfilozófiát” evidenciáját. A fenségesrôl Schiller örvén látjuk a „zûrzavar képei”-nek antihomogenitását (mivel? hol az ív, melytôl elhajlik
kikerülôsdis gondolkodásunk? vagy épp ez
az ív, mely nem a semmi ágán ül, hanem az
általam kedvelt örökkévalóság ily figurációján: fore√er – tehát elemi hiányjel van jelen?
„Sem Isten – sem mérték”, e tanulmányban Hans Peter Duerr nagymesterrôl van
szó, „akit elvitt az ördög, de visszajött”. Hogyan? Velejéig a kérdések sora mind. A Démon, mint a tudás foglalata, az ördög, mint
a mefisztói... de nem csupán az! Kantnál mit
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fed a „filozófus számára nincs
más kiút”? Honnan, hová? Elfogadhatatlanság és nélkülözhetetlenség jellemzi (na tessék!) a történelemfilozófiát,
kedvünk szerinti dolog. Ld.
múltkori próbálkozásvázlatomat Adornóékról, itt. A sorjáztatott cikkek fele kb. megjelent már, na és, itt össze
van szedve társakkal, melyek nem jelentek meg.
Hideg pokol, jut eszembe
egy kegyetlen „katolikus” (?)
regényíró (Julien Green) könyvcíme. Jó, Gogol köpenye, akár az ördög. (Az ördög fogalma. De a „Valakit elvisz az ördög” a romantika magyar nagyprózai televényéig „lábalható
be”. Hol tartunk?) Domesztikálható-e eleve a
tudás? Megtudjuk a könyv illetékes fejezetébôl. Miképp lehet (s mely?) megtagadást
megtagadni? Ahogy a filozófia „eredetileg” a
teológia szolgálólányának nem éppen kulcsfontosságú pozíciójában ténykedett (feszített vagy lazult), mára fordultak egyet a dolgok. Mentôangyalszerepbe került? De a racionalitás támadható, mégis védendô pozíciói
ebben hogy állnak? Aki a könyvet a 401. oldalnál nyitja ki, elkapja a többletizgalom. Feyerabend útja a tudománytól a tudományfilozófiáig vezetett, s onnan a krimikig. Duerr
útja a tudományfilozófiától a tudományig...
itt meg kell állnunk. Magukat a könyvbéli fogalmakat kell alaposabban faggatóra venni.
Mit hogyan is értsünk? Miféle tudást kell
domesztikálnunk? Mire? Mivé? És akkor?
Ennek sokprizmájú vetületkészítése zajlik a
gondolkodói teljesítményben. Miklós Tamás ihletett, de kicsit hümmögve racionális
regényében is. Mert ezek a fejezetek önálló
szépírói mûvé állnak össze. Racionalitás és
(a)moralitás, vita és evidencia szükségessége... erôszak és emberboldogítás... és végül
(nekem) mindig Marquard. Akinél „igazság”
és „történelem” egy apokaliptikus beszédmód (mód!) fogalmai, s az apokaliptikus
gondolkodásmód (világjelenünké?) nem
egyszerûen megmutatja a látható, a közvetlenül adott valóság „mögöttijét”, hanem... Izgulj, olvasó, keresd meg (a 310. oldaltól, ahol
a „Csak a féligazság igaz” mottó nyitja a dolgokat). Igen, még nem kezdtem hozzá e kötet gyarló feldolgozásához, a számomra irodalom helyett – és irodalomként, így – egyedül érvényes félaforizmatikus módomon ef-

féléket jegyeztem fel: „Gondviselés? Vak
sors? Mindkettô, de úgy egyik se, hogy a kettô közötti.” Olyan könyvet jó olvasgatni
(plusz ha a kötet szemnek-kéznek is ily gyönyörûséges, betûtípusig, éljen Miklós Tamás szenvedélye e küllemek iránt!), amelyek nem csupán ihletnek, de ráébresztenek:
sok mindent anticipáltunk már késôbbi citálások számára. Természetes, hogy ha kedvencem Odo Marquard, nem zárhatom lelkes ajánlásomat másképp mint a mákszemnyi megfontolással (a magaméval):... választanom kell, a legvadabbat akarom... igen, tehát hogy egyrészt: „Csak egyetlen dolgot
nem érdemes elmondani senkinek, hogy
semmit nem érdemes elmondani senkinek”.
De így nem létezne racionális filozófia stb.,
csak Salinger zsengezseni Glass-gyerekei.
Hogyan mégis? Megtoldom, a kötet tiszteletére, hódolattal a Szerzônek: „Minden megnyert idô (a már múlt) elveszítése egy darab
további idônek (a jövônek).”
És: „Minden megélt nap, minden elfogadhatóan megélt, egy nappal több – abból, ami
egy nappal így kevesebb.” S nem a kikerülhetetlen „végzet” (történelmet és filozófiát
félresöprô egzisztencialista ténye itt) a szerintem fontos, hanem a racionalitás(om). A
szorzat egyenlô. A filozófia és a történelem
mindig oda jut, egy-a-hang: hogy megszületésünket nem tudtuk megakadályozni, és
akkor magunkra vessünk.
Magunkra? Racionális ez? Megtagadható?
Történetfilozófiai és esztétikai foglalatosságokkal fedjük el az elôttünk tátongó szakadékot. Pascal jutott volna eszembe? Domesztikálás-e ez az eltakarás? Miklós Tamás
könyve (ha Szerzô az én – szegény, szerény,
biztos jelentéktelen egzisztencializmusommal épp nincs is osztozása) a filozófiai gondolkodás (történelmi becsületét is ápolva)
semmit nem takar el. Körkörösen feltár. A
csavar itt is mindig fordult egyet.
Vagy felet, ha Odo urunkat elfogadjuk
idézetével.
Tandori Dezsô
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Ismerôs ismeretlen és
ismeretlen ismerôs
Két szép, gondosan szerkesztett mûvészeti könyv jelent meg a közelmúltban.
Szvoboda Dománszky Gabriella A magyar biedermeier címû tudós munkája
azt a stílust – hozzáfûzném: világlátást
és életmódot – mutatja be, amely a 19.
században újból a szellemi Európához
csatolta a Kárpát-medencét. Derû és
bizakodás, kuriális hagyományban gyökerezô polgári intimitás és civilizátori

„Derû és bizakodás, kuriális hagyományban gyökerezô polgári intimitás...”
lendület kapcsolódik össze szétválaszthatatlanul a nemzeti érzés megszületésével, a sajátosan magyar mûvészet
megteremtésének igényével. A stílus
neve eredetileg gúnyos kifejezés volt: a
törvénytisztelô nyárspolgárt, a mindenkori rend „alapzatát” nevezték így.
A lakberendezési tárgyakat, ezeket a

kifogástalan szakipari munkákat egyszerûség, takarékos vonalvezetés jellemzi. Olykor a festôk vásznain megfigyelhetô csipetnyi pátosz sem egyéb,
mint természetes otthonosság, mégpedig a házban és a világban egyaránt. A
gazdagon illusztrált kötetet lapozgatva
az olvasót olyan érzés tölti el, mintha
saját gyermekkori fényképeit nézegetné, amikor még bármi lehetett volna
belôle. Annyi bizonyos, hogy jó szándékban, szakmai tudásban és nemzeti
összefogásban akkoriban még nem
szenvedtünk hiányt.
Diener-Dénes Rudolf (1889–1955) ma
sem teljesen ismeretlen a magyar festészet iránt érdeklôdôk körében, de életmûvének megnyugtató értékelése egyelôre várat magára. Alighanem ez a felismerés vezette két gyermekét – Zsófiát és Pétert –, hogy kötettel tisztelegjenek édesapjuk emléke elôtt. Mesterei
között tudhatta Pap Henriket, Ferenczy
Károlyt, Iványi-Grünwald Bélát és
Rippl-Rónai Józsefet. A húszas években
több esztendeig tartózkodott Franciaországban, visszatérve Budapestre pe-

Antik lakoma
Számos kiváló könyv jelent meg már az
antik történelemrôl, irodalomról, de a
hétköznapokról, az egyszerû ember életérôl mindeddig csak regényekbôl, filmekbôl tudhatunk meg egy keveset. Az utóbbi években több kutató és szerzô is e terület felé fordult, és jó néhány mû is született, amely ezt a témakört taglalta. A hiánypótló kötetek közé tartozik Hoffmann
Zsuzsanna új könyve is az Ételek és italok
az ókori Rómában.
A kötet öt fejezetében ismerteti a római konyhamûvészetet. Szó esik az ókori Rómában használatos alapanyagokról,
a szegények és a gazdagok asztaláról, a
menü összeállításának módjáról, valamint arról, hogy milyen kellemessé tudja tenni a falatozást a jó társaság, míg a
legjobb vacsorát is keserûvé teheti, ha a
vendéggel nem egyenrangú félként bánnak, vagy a házigazda maga szörnyû ver-
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seivel traktálja barátait. Olvashatunk híres gourmand-okról, akiknek falánkságuk és ínyencségük okozta vesztüket, és
megismerkedhetünk a legfontosabb agrárszakírókkal: Marcus Porcius Catoval,
M. Terentius Varroval és Columellával. A
kötet szerzôje közreadja Gavius Apucius
legendás receptkönyvének fennmaradt
részleteit, melyek közül jó párat a kíváncsibb olvasók akár maguk is elkészíthetnek, bár többségük korunk ízlésének túl
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dig a Gresham-körhöz csatlakozott. Képeit a szemlélôdés öröme és az ábrázolás megôrzött ártatlansága hatja át. Alkotásait líraiság, a színeknek a vonal fölé kerekedô ábrázoló ereje jellemzi.
Nem különcködéssel, magabiztos szakmai tudással szeretett volna kitûnni pályatársai közül. Csupa szokványos dolog: jellegzetes „festôi” helyszínek
(Szentendre, Bretagne, Párizs) és szokványos témák (önarcképek, aktok, virágcsendéletek). A kiadvány François
Gachot Diener-Dénesrôl írott monográfiáját, valamint a korabeli kiállításokról írott bírálatok legjavát (Oltványi-Ártinger Imre, Kassák Lajos, Péter András) is tartalmazza.
Bártfai László
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bizarr volna. A szerzô külön fejezetet
szentel az ételek tartósításáról, tárolásáról szóló irodalomnak. Részletesen bemutatja a borokról szóló antik szakirodalmat, hisz a bor volt a vízhiány miatt a
rómaiak leggyakoribb itala. Megemlíti,
hogy milyen káros hatása volt mértéktelen fogyasztásának, és a forrásokból
megtudhatjuk, milyen ízû lehetett Romulus és Remus leszármazottai szerint a
jó bor. Az utolsó egységben pedig kitér a
különbözô gyógymódokra, és bemutatja
néhány gyógyító fôzet receptjét.
Hoffmann Zsuzsa könyve nyomán kibontakozik egy magas színvonalú agrártudománnyal, sokszínû és kifinomult étkezési szokásokkal rendelkezô kultúra. A
szerzô számos forrásból merített, ezért a
tanulmányok és a közreadott források is
változatosak. Szövege közérthetô, olvasmányos, így a kötetet egyaránt haszonnal
forgathatják a történészek, az érdeklôdô
nagyközönség, sôt még a kísérletezô kedvû mesterszakácsok is.
Hományi Péter
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Vonatíz
Két mondat ôrzôdött meg bennem abból
az interjúból, amelyet 1990-ben egy „fiatal
írók” sorozat keretében készíthettem.

Andrassew Iván
volt a válaszadó: „Szomorú dolog annyira
nem szeretni a világot, mint amennyire én
nem szeretem.” – „A napi szerkesztôi, újságírói munka kizárja, hogy utána valami elvont
dolgot írjak.” A Noran Librónál megjelent
kispróza-kötet, a Vashideg tanúsága szerint
az íróban mára sem gyülemlett fel szeretettömkeleg, de a tragikum, az abszurdum ábrázolásával, megértetésével
mintha mégis valamiféle kegyelmi közvetítést végezne
a megtörténés és a befogadás között. A jövôre hatvanadik életévét betöltô Andrassew máig is újságíróként
dolgozik, különféle netfelületeknek is aktív kihasználója, a Vashideg egyik összetevôje mégis a szürrealisztikus
elvontság lett – mindennapi
közép-európai konkrétumokkal elegyedve. Közép-?
Kelet-? Dél-? Inkább: szegény-Európa. Nem feltétlenül anyagi szegénység sújtja a szereplôket: a teljesebb emberi lét elsajátításának lehetôsége nem jut
osztályrészükül. Elfut az életük, s jó, ha bajban ugyan, de legalább szabadságban. Tábor, fogolytábor, menekülttábor állandó
helyszín az Avram-novellákban, más szorongatottság fojtogatja a „Gizi kávézója”- és
„a fiam”-novellákat. Az egész könyv felett
ott lebeg a valóságos és az átvitt értelmû kivégzés réme. A ciklikus és az önmagukban
álló közlések szinte mind nagyon rövidek,
az egyetlen elbeszélés terjedelmû (ugyancsak színvonalas) mû, a Virágevô Margit
nem is egészen illik ide. Kemény, szikráztató, hasító, ék-szép szövegeket ír Andrassew;
világképi és stiláris „bátyjaként” Bodor Ádámot lehetne megnevezni.
Az erôs metaforikájú, balladásan kihagyásos, ám egyenes beszédben
fontos elem a világ vége/világvége
motívum. A félálomi Világ vége elbeszélôje mondja: „…meggyôzôdésem, hogy a világ vége közelében
kell lenni egy vasútállomásnak. Országúton pedig nem lehet megközelíteni”. Általában azonban fordított a
mozgásirány: a világ vége tart a figurák felé, elnyelni ôket. A kötet alcíme – Jegyzetek egy novellához –
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arra utal: Andrassew Iván írói életcélja,
„hogy írjak három jó novellát, és kettôt már
megírtam”. Ami e könyvben áll, még csak
„jegyzet”, vagy itt rejlik ama harmadik? Ne
szóljunk egy szót sem, mert ha igen – ha
„kész” a novella-életmû –, Andrassew esetleg nem is ír többé novellát. Kár lenne.

Benedek István Gábor
a Bergeni keringô lapjain (Vince Kiadó) fôleg egykori személyes megpróbáltatásain
alapuló holokauszt-novelláit gyûjtötte össze.
Az 1937-ben született szerzô egyik-másik
írása inkább emlékezés, emlékbeszéd. Az egyes szám elsô személyû, felidézô-kommentált,
olykor dokumentált elôadásmód az uralkodó. Jellegzetes
fordulat a „Hol is kezdjem?”, az
„El tudják képzelni…?”, a „Ma
sem tudom”. A szereplôk – ismert személyiségek és (sokkal
nagyobb számban) mára
névtelen kisemberek –
legtöbbször osztoznak a
mesélô megrázó alapélményében: „A csabai és
debreceni gyûjtôgettók
után ezerkilencszáznegyvennégy júniusától – négy ausztriai tábort végigjárva – október végén érkeztünk
Bergen-Belsenbe. Sonderlager bei
Celle. Vakvágány, végállomás”. A
megelevenítô, örökül hagyó, helyenként élôbeszédszerû darabokat egy
épp csak megéledô epikai mag (A
négy perzsaszônyeg stb.) vagy regényre is elegendô tényanyag (Szerecsen
Pisti stb.) hívja életre. A bemutatott közösség szociolektusa, valamint a német kifejezések biztos stiláris hatással keverednek a jó
ritmusban elôadott, mindig érdekes novellák tegnapi-mai magyar nyelvezetébe. A lépésrôl lépésre haladó narráció néha szökken egyet-egyet az
idôben. Tagadhatatlanul konzervatív, de
mindig pallérozott a
szövegszövés, és rendre célba is jut; történelmi, erkölcsi felkiáltójeleit is csöndes emlékezéssel teszi ki.
A negyvenéves

Lackfi János
írói tehetsége és teherbírása nem ismer mû-

faji korlátokat. A középnemzedékben –
meglehet, az egész mai magyar irodalomban – ô teszi a legtöbbet a szépírói alkotások
népszerûsítéséért, az olvasáskultúra újraélesztéséért, a literatúra játékos (lehetôség
szerint alkalmanként kollektív) mûveléséért. Szinte kötelessége, hogy minél több formában kipróbálja eredendôen lírai talentumát. A Helikon által kiadott A legnehezebb
kabát – a címlapon is jelölve – történeteket
tartalmaz. Lackfi változatos, vérbô, kíméletlen humortól átjárt kisnovellái a történetrôl
mint keretrôl, matériáról vallott írói nézeteket is magukba foglalják. A Kabátok és Bestiárium ciklus arról is árulkodik, hogy csak
a korábbi elsô (napi- és hetilapbeli) közlés
törte egy-egy sorozatba a címekkel is rokonított, ám eléggé eltérô mûveket, melyek
nem mindig idomulnak egyszavas titulusukhoz (Csupor; Szív; Rovar stb. – Zsiráf; Pingvin; Teknôs stb.), vagy épp ellenkezôleg, demonstratívan simulnak hozzá. Már a felütések nagy biztonsággal, szuggesztivitással hozzák mûködésbe a hiánytalanul kiaknázott beszédalakzatokat, nyelvezetszíneket: „Beszorulsz
itt nekem, édes öregem…” (Pók); „Nagyapám otthona a vas
és acél országa volt”
(Ló); „Kulcsom kettôt fordul, akkor
minden rendben,
nem hagyta benne
belülrôl” (Idôeltolódás). Nem kockázat nélkül dolgozik a rendelkezésére álló készlet kínálta intenzitásból lehetôleg soha nem engedô író. Néha úgy meghúzza a mondatok
srófját, hogy az olvasó is belefeszül. Mégis,
legkísértetiesebb pontjain is csupa
könnyedség e könyv. Bizonyság lehet rá a
Molnár Ferenc- (azaz Nemecsek Ernô-) és a
Kosztolányi- (azaz Esti Kornél-) parafrázis is
(Mínusz öt szint; Egy kalauz szerelmei).
Utóbbinak a vasútrajongó emlékezôje így
mereng gyerekkorára: „…tudtam már a nap
állásából, mikor jönnek a vonatok, és leszaladtam olyankor, integettem veszettül, és
volt, hogy kihajítottak valamit nekem, egy
zsemlét vagy egy narancsot, amit megettem, és mindennek mennyei vonatíze volt,
benne az a rengeteg, madárlátta kilométer”.
Ilyesmiken múlik a novella. Vashideg.
Keringôíz. Vonatíz.
Tarján Tamás
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
Írás. Jelek és szimbólumok
Szimbólumok, jelek, mítoszok. [Onga]: Hermit 102 p.
(Esoteria sacra, 5.) Fûzve 2300 Ft
Mûvelôdés. Kultúra. Civilizáció
Trubeckoj, Nyikolaj Szergejevics: Dzsingisz kán
hagyatéka. Máriabesnyô: Attraktor 160 p. Fve 2400 Ft
Könyvtárügy. Könyvtártan
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története,
1935–2009: jubileumi kiadvány. Bp.: MKE 758 p. Kötve
5455 Ft
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének története,
1935–2009: jubileumi kiadvány. Bp.: MKE 758 p. Fve
2727 Ft
Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári közös értékelési
keretrendszer: a könyvtári önértékelés szakmai
szempontjai. Bp.: KI 70 p. (A jó gyakorlat a könyvtári
minôségirányítás bevezetéséhez, 3.) Fve 1455 Ft
Múzeumok
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 7. Szeged: Móra F.
Múz. 308 p. Fve ingyenes 67 példány fölött 2500 Ft
A Nógrád megyei múzeumok évkönyve 34. (2010)
Salgótarján: Nógrád M. Múz. Szerv. 280 p.
Fve ingyenes 67 példány felett 4167 Ft
Toronyi Zsuzsanna: Tárlatvezetô. Bp.: M. Zsidó Múz. 117
p. Fve ingyenes: 67 példány fölött 1950 Ft
Folyóiratok. Újságírás. Sajtó
Puskel Péter: 150 év a Gutenberg-galaxison: aradi
magyar napilapok és periodikák. Arad: Concord Media
201 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve 2500 Ft

FILOZÓFIA
Halasy-Nagy József: Az antik filozófia. Szeged: Quintus
K. 390 p. Kve 4500 Ft
Huszonöt fennsík: a mûvészetektôl a tudományokig.
Debrecen: Debreceni Egy. K. 376 p. (Nagyerdei
Almanach Könyvek, 1.) Fve 4835 Ft
Nietzsche, Friedrich: Im-ígyen szóla Zarathustra. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 331, [4] p. Fve 2540 Ft
Okkult jelenségek. Ezoterikus iskolák
Guo, Pu: Temetkezések könyve: a feng-shui legrégebbi
kézikönyve a 4. századból. Bp.: Fapadoskonyv.hu 82,
[3] p. (Kelet klasszikusai) Fve 1851 Ft
Huber, Georg: Füstölôk: a füstölés ábécéje. Bp.:
Bioenergetic 103 p. Fve 1450 Ft
Huber, Georg: Tértisztítás gyógynövényekkel és angyali
energiákkal. Bp.: Bioenergetic 84 p. Fve 990 Ft
Lievegoed, Bernard C. J.: A lélek megmentésérôl: három
nagy emberiségvezetô együttmûködése. Bp.: Casparus
137 p. Fve 1199 Ft
Steiner, Rudolf: A szellemtudomány és a gyógyítás
mûvészete: [az egészség titka]. [Miskolc]: Hermit 95 p.
Fve 2100 FtTTuan, Laura: Csakrák: az energiaáramlás hét
kapuja: [a kristályok ereje] Bp.: Bioenergetic 112 p. + 7
kristály Fve 2300 Ft
Pszichológia
Nyitrai Erika: Az érintés hatalma. Bp.: Kulcslyuk K. 240
p. Fve 2490 Ft
Vass Zoltán: A képi kifejezéspszichológia alapkérdései:
szemlélet és módszer. Bp.: L'Harmattan 241 p.
(Kívülbelül) Fve 2600 Ft

VALLÁS
Biblia. Bibliamagyarázatok
Karasszon István: Az Ószövetség regénye: sugárutak és
zsákutcák a kutatástörténetben. Bp.: Sapientia Szerzetesi
Hittud. Fôisk.: L'Harmattan 276 p. (A Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Fôiskola Bibliatudomány Tanszékének
kiadványai, 5.) Fve 2800 Ft
Péteri Pál: A Biblia szépsége 2.: válogatott bibliai
szövegek magyarázata. Kaposvár: Szerzô 115 p.
Tokics Imre: A miatyánk: az ima a hála alázatos érzése.
Bp.: Olvasók Háza 206 p. (Keresztény élet) Fve 2390 Ft
Zsengellér József: Textus és kontextus: az Ószövetség
megértésének lehetôségei. Bp.: L'Harmattan 365 p.
(Coram Deo) Fve 3500 Ft
Morális teológia
Baglio, Matt: A rítus: a modern ördögûzô születése.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 279 p. (Sötét örvény Kve
3999 Ft
Baglio, Matt: A rítus: a modern ördögûzô születése.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 279 p. (Sötét örvény) Fve
2999 Ft
Bohren, Rudolf: Tanuljunk imádkozni!: gyakorlókönyv Pál
apostol és Kálvin alapján. Bp.: Kálvin 155 p. Fve 1200
Ft
Hajdú Zoltán Levente: Elôtted, Uram: imádságok. Bp.:
Kálvin 99 p. Fve 990 Ft
Wennberg, Robert N.: Kételkedôk könyve. Bp.: Kálvin
182 p. Fve 1400 Ft

[1000–1417]. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K.
XVI, 404 p. Kve 4500 Ft
Jog. Jogtudomány
Jakab Éva: Borvétel és kockázat: jogtudomány és jogélet
a Római Birodalomban. Bp.: Akad. K. 245 p.
(Értekezések a jogtudomány körébôl) Kve 3400 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Dinamikus csoport, dinamikus tanulás : a
csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban. Bp.: Tinta
282 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához,
122.) Fve 2940 Ft
Pivárcsi István: Szalámi avagy Szesztilalom: diákok és
tanárok aranyköpései, 2007–2010. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 127, [2] p. Fve 1909 Ft
Közigazgatás Közbeszerzés kommentár. Bp.: Complex
662 p. (Kommentár) Kve 8925 Ft
Közbeszerzés kommentár. Bp.: Complex 662 p.
(Kommentár) Kve 8925 Ft
Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
Lu, Shang: Tai Gong hat titkos tanítása. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 133, [4] p. (Kelet klasszikusai) Fve
1967 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természettudomány általában
Wilhelmi, Friederike: Miért sós a tenger?: izgalmas
kérdések és megdöbbentô válaszok a természetrôl. Bp.:
Móra 151, [6] p. Fve 2890 Ft

Dogmatika. Teológia
Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság: a
debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával. Bp.:
L'Harmattan: M. Vallástudományi Társ. 229 p.
(Vallástudományi könyvtár, 4.) Fve 2500 Ft
White, Ellen Gould: Isten angyalai velünk vannak: az
emberiség szolgálatában. Bp.: Olvasók Háza 143 p.
(Keresztény élet) Fve 2190 Ft

Matematika. Programozás
Sierra, Kathy – Bates, Bert: Agyhullám: Java. Bp.:
Kiskapu XXXII, 683 p. Fve 11999 Ft

Lelkipásztorkodás
Szarka Miklós: Hatszemközt: égetô kérdések – éltetô
válaszok. Bp.: Kálvin 154 p. Fve 990 Ft

Növénytan
Khan, Sarah–Rogers, Kirsteen: Vadvirágok. Bp.: Mérték K.
80 p. (A természet tanösvényén)
Fve 1499 Ft

Kereszténység. Keresztény egyházak
Házasságkönyv. Bp.: Kálvin 101, [2] p. Kve 2500 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Asszimiláció, integráció, szegregáció: párhuzamos
értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban. Bp.:
Argumentum 381 p. (Tér és terep, 8.) Fve 3800 Ft
Bognár Bulcsú: Népi szociográfia és
társadalomtudomány: írások Erdei Ferenc
szociográfiáinak (1931-1944) társadalomszemléletérôl.
Bp.: Loisir 290 p. Fve 2500 Ft
Holló Dorottya: Értsünk szót!: kultúra, nyelvhasználat,
nyelvtanítás. Bp.: Akad. K. 263 p. Fve 3890 Ft
Sasson, Jean P.: Királyi sivatag: [A fátyol mögött trilógia
harmadik része]. Új kiad. Bp.: Gabo 363 p. Fve 2490 Ft
Politika. Politikatudomány
A forradalom fogságában: tanulmánykötet a második
Orbán-kormány elsô évérôl. Bp.: József A. Alapítvány
422 p. Kve 2500 Ft
Armanca, Brînduºa: Közelmúlt a médiában: határesetek a
szögesdróton. Arad: IJK 233 p.
Boros Zsuzsanna: Rendszerváltozások Franciaországban.
Bp.: L'Harmattan 252 p. Fve 2700 Ft
Croce, Benedetto: A politika elemei. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 117, [2] p. Fve 3436 Ft
Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai
összeköttetései a római szent-székkel. 1. köt. A Magyar
Királyság megalapításától a konstanczi zsinatig:

Csillagászat
Rükl, Antonín: A Hold atlasza: Holdatlasz mindenfajta
távcsôhöz. Szentendre: Geobook 31 p.
Fve 3000 Ft

Állattan
Davidson, Susanna – Courtauld, Sarah – Davies, Kate: Te
is lehetsz madarász. Bp.: Mérték K. 80 p. (A természet
tanösvényén) Fve 1499 Ft
Firth, Rachel – Stowell, Louie: Rovarok és más apróságok.
Bp.: Mérték K. 96 p. (A természet tanösvényén) Fve 1499
Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
McCall, Bridget – Findley, Leslie J.: Parkinson-kór. Bp.:
SpringMed 303 p. (SpringMed Kérdezz! Felelek! könyvek)
Fve 3480 Ft
Reumatológia: egyetemi jegyzet. Bp.: SpringMed 338,
[6] p. (SpringMed orvosi szakkönyvek) Fve 3980 Ft
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
Boutenko, Victoria: A nyers étel csodája Bp.: Bioenergetic
235 p. Fve 2600 Ft
Dahlke, Rüdiger: Sorsfordulók: az életválság, a fejlôdés
lehetôsége. Bp.: Bioenergetic 302 p. Fve 2800 Ft
Franckh, Pierre: A boldog szerelem aranyszabályai. Bp.:
Bioenergetic 177 p. Fve 1600 Ft
Leppik, Ilo E.: Epilepszia: korszerû diagnosztika és
terápia. [Érd]: Zafír Press 232 p. (Szakorvosi
zsebkönyvtár, 5.) Fve 2990 Ft
Mähler, Bettina – Musall, Peter: Kimerült szülôk: kiút a
családi mókuskerékbôl. [Pápa]: Tudatos Lépés Kft. 163
p. (TL útmutató könyvek) Fve 2800 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.
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Pelzer, Miriam – Katjivena, Aicha: A szuperdadus
legsikeresebb nevelési tippjei: hasznos tudnivalók 0–14
év közötti gyermekek szüleinek. [Pápa]: Tudatos Lépés
Kft. 163 p. (TL útmutató könyvek) Fve 2800 Ft
Rudas János: Javne örökösei: fejlesztô tréningcsoportok
– elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Bp.: Oriold 404
p. Fve 4900 Ft
Sainsbury, Clare: Marslakó a játszótéren: [hogyan értsük
meg az Asperger-szindrómás iskolásokat?] Bp.: AOSZ
167 p. Fve 2500 Ft
Schobert Norbert: Norbi titok: [újratöltve]. Bp.: Norbi
Update Kft. 368 p. Kve 3500 Ft
Welch, Suzy: 10-10-10: 10 perc, 10 hónap, 10 év: tedd
rendbe az életed. Bp.: Kelly 254 p. Fve 2680 Ft
Természetgyógyászat. Terápiák
Dorje, Narayan Choyin: A jóga-neti kézikönyve: éltetô,
szabad légzés hagyományos rendszerû orröblítéssel. Bp.:
Bioenergetic 119 p. Fve 1450 Ft
Gillanders, Ann: A reflexológia teljes módszertana:
szakszerû és alapos ismeretek lépésrôl lépésre. Bp.:
Bioenergetic 255 p. Fve 3970 Ft
Hellinger, Bert – Ten Hövel, Gabriele: Felismerni, ami
van: beszélgetések oldásról és kötésrôl. Bp.: Bioenergetic
182 p. Fve 1700 Ft
Newerla, Barbara: Kristályokkal az elektroszmog ellen.
Bp.: Bioenergetic 56 p. Fve 990 Ft
Silva, Kim da: Kezünkben az egészség: mudrák:
kommunikáció az életerônkkel. Bp.: Bioenergetic 193 p.
Kve 1901 Ft
Upledger, John E.: Találkozás a belsô gyógyítóddal:
Craniosacralis terápia és SomatoEmotional Release. Bp.:
Bioenergetic 214 p. Fve 2300 Ft
Hobbiállatok tartása
Hearn, Ann: A csivava. Bp.: Cser K. 72 p. (Kisállataink)
Fve 2495 Ft
Közlekedés
Kisvasutakkal Magyarországon: mikor elindul a vonat...
Bp.: Top Card K. 119 p. Kve 1790 Ft
Textilipar
Kutasi Csaba: Pintadéra, módli, digitális textilnyomás.
Bp.: Textilmúzeum Alapítvány 14 p. Fve 2999 Ft
Vendéglátás. Szakácskönyvek
Gayler, Paul–Lynas, Jacqui : Szívbarát receptek:
szívesen – finomat!: [a mesterszakács és dietetikus
szerzôpáros 100 ínycsiklandó, mégis a szívvédô diéta
szabályainak megfelelô receptje]. [Érd]: Zafír Press
159 p. Fve 3390 Ft
Vezetéstudomány
May, Matthew E.: Elegáns megoldások nyomában: miért
azok a legjobb ötletek, amelyekbôl hiányzik valami. Bp.:
HVG Kv. 245 p. Fve 3900 Ft
Számítástechnika
Leigh, David–Harding, Luke: WikiLeaks-akták: Julian
Assange háborúja a titkosítás ellen. Bp.: Geopen 399 p.
+ füzet Fve 3990 Ft
Számítógépes eszközök hálózatba kötése lépésrôl
lépésre. Bicske: Szak K. XXIX, 474 p. Fve 7500 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Díszítômûvészet
Brüning, Christiane: Minigyöngyállatkák. Bp.: Cser K. 32
p. (Színes ötletek, 5.) Fve 1195 Ft
Finnanger, Tone: Kézmûves karácsonyi ajándékok: több
mint 25 elragadó tárgy: angyalok, hóember, rénszarvas
és más ünnepi figura bemutatásával. Bp.: Aréna 2000
96 p. Fve 2990 Ft
Kis Ildikó–Hajdamár Zoltán: Lufifigurák. Bp.: Cser K. 31
p. (Színes ötletek, 4.) Fve 1195 Ft
Zene
Zeneantropolisz: hazai utak a zeneantropológiához. Bp.:
L'Harmattan: Kossuth Klub 165 p. Fve 2000 Ft
Filmmûvészet
Morton, Andrew: Angelina: rendhagyó életrajz. Bp.:
Geopen 413, [3] p. Kve 3990 Ft
Sport
Galambos Péter–Szûcs András: Christiano Ronaldo. Bp.:
Aréna 2000 111 p. (A világ legjobb futballistái) Fve 1990 Ft
Hegyi Tamás: Minden idôk legjobb 50 magyar
futballistája: a kezdetektôl napjainkig. Bp.: Aréna 2000 63
p. (Híres játékosok, felejthetetlen meccsek) Fve 1490 Ft
Izsányi Szabolcs–Simon István: A Formula-1 legjobb 50
versenye: a kezdetektôl napjainkig. Bp.: Aréna 2000 63
p. (Legendás pilóták, felejthetetlen futamok) Fve 1491 Ft
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NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Rekurzió a nyelvben. 1. Prozódiai megközelítés. Bp.:
Tinta 179 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 123.) Fve 1990 Ft
Rekurzió a nyelvben. 2. Neurolingvisztikai megközelítés.
Bp.: Tinta 167 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 124.) Fve 1990 Ft
R e k u r z i ó a n y e l v b e n . 3 . Pszichológiai és
idegtudományi megközelítés. Bp.: Tinta 102 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához,
125.) Fve 1990 Ft
Tegnapi filológiánk mai szemmel: az MTA Modern
Filológiai Társasága tudományos konferenciájának
elôadásai, Budapest, 2010. október 27–28. Bp.: Tinta
186 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához,
127.) Fve 2990 Ft
Szótárak
Bakos Ferenc: Román–magyar kéziszótár. . Bp.: Akad. K.
XII, [4], 835 p. Kve 7250 Ft
Gyôrffy Endre : Magyar és czigány szótár: czigányul
mondva vakeriben. [Reprint kiad.] Bp.: M. Mercurius
152, V p. (Magyar roma történeti könyvtár, 4.) Kve
1400 Ft
Hargitai György: Magyar–horvát, horvát–magyar
kisszótár. Bp. : Kossuth 338 p. Fve 2400 Ft
Hessky Eszter–Iker Bertalan: Olasz–magyar,
magyar–olasz kisszótár. Szeged: Grimm VIII, 546 p. Fve
3490 Ft K 13750 Ft
Kammer, Henry–Boschné Ablonczy Emôke :
Magyar–holland szótár. Bp. : Akad. K. XXX, 737 p.
Scarry, Richard: Tesz-vesz képes miniszótár. Bp.: Móra
[30] p. Kve 1790 Ft
Szabadi Tibor: Elsô ainu-eszperantó-magyar-angol
szószedet- és kifejezés-gyûjtemény. Nagykanizsa:
Kanizsa-Infó Lapk. Kft. 37 p. (Nyelvészeti tájékoztató
füzetek, 9.) Fve 1336 Ft
Irodalomtudomány
Babits Mihály levelezése, 1916–1918. Bp.: Argumentum
46, [2] p., [16] t. (Babits Mihály mûveinek kritikai
kiadása) Kve 3900 Ft
Bangha Imre: Jöttem a Gangesz partjairól: bengáli kultúra
és magyar irodalom. Bp.: L'Harmattan 541 p. (India
könyvtár, 2.) Fve 4300 Ft
Mészáros Tamás: A Rhamnusi Antiphón: Antiphón
tanulmányok. Bp.: Argumentum 170 p. (Apollo könyvtár,
32.) Fve 2200 Ft
Milosz, Czeslaw : A lengyel irodalom története. 1–2.
köt. Máriabesnyô: Attraktor 312, [3] + 275 [4] p. Fve
5900 Ft
Magyar irodalom
Aranyhangok 4. [hangdok.]: válogatás a Petôfi Irodalmi
Múzeum Médiatárának gyûjteményébôl. Kelevéz Ágnes
(szerk.) Bp.: PIM 1 hanglem. (CD) (64,27 min) M
ingyenes 67 példány fölött 4300 Ft
Csoóri Sándor: Az elhalasztott igazság: beszélgetések
1971–2010. Bp.: Nap K. 462 p. (Magyar esszék) Kve
2900 Ft
Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek.. :
legendaoszlató emlékezések és dokumentumok Ady
Endre váradi életérôl. Bp.: Fapadoskonyv.hu 505, [2] p
Fve 2673 Ft
Dénes Zsófia: Talán Hellász küldött: Ady, Csinszka,
Dénes Zsófia levélváltása és Ady néhány visszhangzó
verse: dokumentumok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 144, [3]
p. Fve 1776 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Kaiser Ottó–Szabó Ede, D.: Eger: Ott László emlékére.
Bp.: Kaiser Art Kft. 142, [2] p. Kve 5000 Ft
Törökszentmiklósi oklevelek és iratok, 1075–1685 .
Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig. 339 p.
(Documentatio historica, 13.) Fve ingyenes 67 példány
felett 2000 Ft
Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
Bennett, Annie: Madrid Bp.: Geographia K. 271 p.
(National Geographic traveler) Fve 3500 Ft
Bernhardson, Wayne: Argentína. Bp.: Geographia K. 335
p. (National Geographic traveler) Fve 4001 Ft
Budai Zoltán–Budai Ákos: Horvátország és a szlovén
tengerpart. Bp.: Ketzal Kft. 240 p., [8] t. (Magyar
szemmel) Fve 1980 Ft
Devine, Bob: Alaszka. Bp.: Geographia K. 271 p.
(National Geographic traveler) Fve 4500 Ft

Dunston, Lara–Monaghan, Sarah: Dubai és Abud Dhabi:
[útikalauz mindenkinek]. Bp.: Panemex 128 p. (Útitárs
top 10) Fve 2490 Ft
Durham, Michael S.: New York. Bp.: Geographia K. 271
p. (National Geographic traveler) Fve 3500 Ft
Emmons, Ron: Bangkok: [útikalauz mindenkinek]. Bp.:
Panemex 128 p. (Útitárs top 10) Fve 2490 Ft
Gyurácz Andrea: A szôke nô kalandjai Dél-Afrikában:
miért éppen Afrika?. Bp.: Dekameron 288 p., [16] t.
(Kalandok a nagyvilágban) Fve 4950 Ft
Illésné Balázs Edina: Krakkó és Dél-Lengyelország. Bp.:
Ketzal Kft. 159 p., [20] t. (Magyar szemmel) Fve 2980 Ft
Ivory, Michael: Németország. Bp.: Geographia K. 399 p.
(National Geographic traveler) Fve 4500 Ft
Jepson, Tim: Olaszország. Bp.: Geographia K. 399 p.
(National Geographic traveler) Fve 4500 Ft
Nicholson, Louise: India. Bp.: Geographia K. 399 p.
(National Geographic traveler) Fve 4500 Ft
Onstott, Jane: Mexikó. Bp.: Geographia K. 399 p.
(National Geographic traveler) Fve 4500 Ft
Ranges, Trevor: Kambodzsa. Bp.: Geographia K. 319 p.
(National Geographic traveler) Fve 4950 Ft
Sullivan, James: Vietnam. Bp.: Geographia K. 271 p.
(National Geographic traveler) Fve 4500 Ft
Toronto: útikalauz. Bp.: Panemex 64 p. + térk.
(Zsebútitárs) Fve 1290 Ft
Tóthné Mátyás Erzsébet: Egy nyár a Hebridákon:
kalandozás a nyugat-skóciai szigetvilágban.
Székesfehérvár: Ánglius K. 308 p. Fve 2500 Ft
Török riviéra és Isztambul: [a türkizkék álom]. Bp.: LPI
Produkciós Iroda 178 p., [36] t. (Winterthur útikönyvek)
Fve 3500 Ft
Wassermann, Jakob: A hódító: az óceán Don Quijote-ja:
Kolumbusz Kristóf életének regénye. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 185, [2] p. Fve 1967 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Balogh Artúr: Híres szerelmesek. Bp.: Fapadoskonyv.hu
221, [3] p. Fve 1851 Ft
Dénes Zsófia: Úgy ahogy volt és... Bp.: Fapadoskonyv.hu
483, [4] p. Fve 2825 Ft
Kovács Anett: Epizódok Fejérváry Celesztina életébôl.
[Mezôberény]: OPSKK 73 p. (Mezôberény öröksége, 1.)
Fve ingyenes 67 példány felett 1000 Ft
Mûvelôdéstörténet
McLeod, Judyth A.: Legendás földek atlasza: mesebeli
királyságok, fantomszigetek, elsüllyedt kontinensek és
más titokzatos világok. Bp.: Kossuth 319 p. Kve 7800 Ft
Révay József: Séták a római Magyarországon. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 426 p. Fve 2711 Ft
Történettudomány. Történeti segédtudományok
Grafton, Anthony: A lábjegyzet: egy különös történet. Bp.:
L'Harmattan: NMFT 195 p. (Historika) (Német-Magyar
Filozófiai Társaság Közleményei, 8.) Fve 2200 Ft
Ókori történelemFapadoskonyv.hu 564, [3] p. Fve 2787 Ft
Iosephus Flavius: A zsidó háború. Bp.: Fapadoskonyv.hu
298 p. Fve 2499 Ft
Magyarország és a magyarság története
A modern szlovák nacionalizmus évszázada
1780–1918: párhuzamos nemzetépítés a multietnikus
Magyar Királyságban. Bp.: Akad. K. 219 p., [12] t. (Az
Eszterházy Károly Fôiskola Történelemtudományi Doktori
Iskolája közleményei, 2.) Fve 2900 Ft
Embert ültettél a nyakunkra: kitelepítve Mikófalvára. Bp.:
Helikon 353 p. Fve 2650 Ft
Ferdinandy Mihály: Mi magyarok: tíz tanulmány a
magyar történelembôl. Máriabesnyô – Gödöllô: Attraktor
328 p. (Historia incognita, 31.) Fve 3400 Ft
Gombos Ferenc Albin: A honfoglaló magyarok itáliai
kalandozása: 898–904. Máriabesnyô: Attraktor 121, [2]
p. (Historia incognita, 23.) Fve 1901 Ft
Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása.
Bp.: M. Napló: Fokusz Egyes
Magyar ôstörténet
Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és
gyarapodása. Bp.: Fapadoskonyv.hu 324, [2] p. Fve
2044 Ft
Más földrészek története
Rostoványi Zsolt: A Közel-Kelet története, 1918–1991.
Bp.: Kossuth 268 p. (A rövid XX. század) Kve 2600 Ft

SZÉPIRODALOM
A szépség és a szörnyeteg + Bambi + A három
kismalac . Bp.: Napraforgó [48] p. (Mesék
óvodásoknak) Fve 790 Ft
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Abnett, Dan–Lee, Mike: Vérvihar: [a 2. Sötétpenge Malus
regény]. [Szeged]: Szukits 396 p. Fve 3300 Ft
Adamkó Fanni: Cukorlányok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 267
p. Fve 2616 Ft
Adamkó Fanni: Exszeregy. Bp.: Fapadoskonyv.hu 361,
[2] p. Fve 2387 Ft
Adler, Elizabeth: Barcelonából, szeretettel. Bp.: Ulpius-ház
445 p. Fve 3499 Ft
Andrassew Iván: Csapdalakó. Bp.: Fapadoskonyv.hu
459, [6] p. Fve 2578 Ft
Angyal László: Megváltó felszáll. Bp.: Digital Books 252
p. Fve 2990 Ft
Austen, Jane: Értelem és érzelem. Szeged: Lazi 323 p.
Kve 2500 Ft
Az arany teknôsbéka: vietnami népmesék. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 95, [2] p. (Kelet klasszikusai) Fve
1899 Ft
Bagwell, Gillian: A darling szajha: igaz történet alapján:
regény Nell Gwynnrôl, aki meghódította Anglia és II.
Károly szívét. Bp.: I.P.C. Kv. 394 p. (IPC mirror) Fve
2990 Ft
Balzac, Honoré de: Hivatalnokok. Bp.: Fapadoskonyv.hu
241 p. Fve 2349 Ft
Balzac, Honoré de: Veszélyes örökség. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 277, [2] p. Fve 2234 Ft
Barsi Ödön: A szárnyas penge. Bp.: Fapadoskonyv.hu
156 p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1624 Ft
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô: Annakönyv–a
kezdetek. Pécs: Alexandra 257, [4] p. Kve 2499 Ft
Biró Lajos: Szolgák országa. Bp.: Fapadoskonyv.hu 513,
[3] p. Fve 2693 Ft
Bischoff, David: A királynô nevében. [Szeged]: Szukits
278 p. Fve 2590 Ft
Black, Jenna: Káprázat. Bp.: Kelly 300 p. (Bûbájösvény
sorozat) Fve 2980 Ft
Blakley-Cartwright, Sarah: A lány és a farkas: higgy a
mesében! óvakodj a farkastól!: a jó kislányok nem állnak
szóba vérfarkassal. Szeged: Könyvmolyképzô K. 269 p.
(Vörös pöttyös könyvek) Kve 3299 Ft
Blakley-Cartwright, Sarah: A lány és a farkas: higgy a
mesében! óvakodj a farkastól!: a jó kislányok nem állnak
szóba vérfarkassal. Szeged: Könyvmolyképzô K. 269 p.
(Vörös pöttyös könyvek) Fve 2499 Ft
Bodács Károly András: Jómadarak és a Bering-szoros.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 212, [3] p. Fve 2311 Ft
Boruzs Gergely Gábor: Ifini éjszakák. 2. köt. Bp.: Delta
Vision 327 p. Fve 2790 Ft
Brezina, Thomas : Tanár-távirányító. Bp.: Tudatos Lépés
Kft. 109 p. + mell. (Pssszt! A mi titkunk, 25.) Kve
1850 Ft
Brontë, Charlotte: Caroline Vernon. Bp.: Fapadoskonyv.hu
189, [2] p. Fve 2043 Ft
Cabot, Meg: Airhead: menekülés. Bp.: Ciceró 330 p.
F 2890 Ft
Carle, Eric: Legelsô könyvem a számokról. Bp.: Pozsonyi
Pagony Lapozó (20 p.)
Kve 1691 Ft
Carle, Eric: Legelsô könyvem a színekrôl. Bp.: Pozsonyi
Pagony Lapozó (20 p.) Kve 1691 Ft
Carter, Ally: Görbüljek meg, ha igazat mondok. Bp.: Kelly
227, [11] p. Fve 2814 Ft
Center, Katherine: Szépségtapasz. Bp.: Kelly 284 p.
Fve 2980 Ft
Chevalier, Tracy: Leány gyöngy fülbevalóval. Bp.: Geopen
[6], 247 p. Fve 3490 Ft
Cremer, Andrea: Wolfsbane: hány próbatételt képes túlélni
a szerelem? Bp.: Egmont-Hungary 392 p. (Egmont dark)
Fve 3999 Ft
Czifra Yvett: Itt járt a nyár. Bp.: Digital Books 222 p. Fve
2990 Ft
Daudet, Alphonse Louis Marie: A nábob. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 410 p. Fve 2482 Ft
Davidson, Andrew: A vízköpô. Bp.: Ulpius-ház 566 p. Fve
3999 Ft
Day George, Jessica: Éjféli bál. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 281 p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2999 Ft
De la Cruz, Melissa: Leleplezés. Bp.: Kelly 237 p.
(Kékvérûek sorozat, 3.)
Fve 2480 Ft
Dénes Zsófia: Ami a százból kimaradt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 338, [5] p. Fve 2367 Ft
Dénes Zsófia: Egyszeri kaland. Bp.: Fapadoskonyv.hu
310 p. Fve 2482 Ft
Dénes Zsófia: Szivárvány Pesttôl Párizsig. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 461, [4] p. Fve 2787 Ft
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Deres Kornélia: Szôrapa. Bp.: JAK: Prae.hu 54 p. (JAKfüzetek, 167.) Fve 1490 Ft
Déry Tibor: A befejezetlen mondat. 1. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 371 p. Fve 2596 Ft
Déry Tibor: A befejezetlen mondat. 2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 406 p. Fve 2673 Ft
Déry Tibor: A befejezetlen mondat. 3. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 401 p. Fve 2673 Ft
Déry Tibor: A napok hordaléka. Bp.: Fapadoskonyv.hu
550, [3] p. Fve 2711 Ft
Dick, Philip K.: Timothy Archer lélekvándorlása. Bp.:
Agave Kv. 226 p. Fve 2880 Ft
Dowrick, Stephanie: A szeretet ajándéka. Bp.: General
Press 159 p. Kve 2000 Ft
Doyle, Arthur Conan, Sir: Sherlock Holmes újabb
kalandjai. Bp.: Fapadoskonyv.hu 106 p. Fve 1814 Ft
Erdôs Renée: Hajnali hegedûszó. Bp.: Fapadoskonyv.hu
235 p. Fve 2138 Ft
Erdôs Renée: Sába királynôje. Bp.: Fapadoskonyv.hu 194
p. Fve 2082 Ft
Evanovich, Janet: Három díler. Bp.: Ulpius-ház 397 p.
Fve 3499 Ft
Evanovich, Janet: Két ravatal. Bp.: Ulpius-ház 375 p. Fve
3499 Ft
Fábián Janka: Emma fiai. Bp.: Ulpius-ház 380 p. Fve
3499 Ft
Fábián Janka: Emma szerelme. Bp.: Ulpius-ház 407 p.
Fve 3499 Ft
Falcones, Ildefonso: Fátima keze. Bp.: Kiss J. Kvk. 716
p. Kve 3980 Ft
Falk Miksa: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála:
emlékezések. Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála
+ Összeesküvés a döblingi tébolydában. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 93, [2] p. Fve 1604 Ft
Farkas Gabriella: Madagaszkári küldetés. Bp. :
Fapadoskonyv.hu 151 p., [32] t. Fve 2922 Ft
Fáy András: Lúd és orr: állatmesék. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 109, [9] p. Fve 1833 Ft
Fekete István: Emberek között. Szeged: Lazi 226 p.
(Fekete István mûvei)
Kve 2600 Ft
Fekete István: Vadászok. Szeged: Lazi 207 p. (Fekete
István mûvei) Kve 2500 Ft
Fforde, Katie: Hív Amszterdam. Bp.: Ulpius-ház 445 p.
Fve 3499 Ft
Fforde, Katie: Tökéletes ajánlat. Bp.: Ulpius-ház 477 p.
Fve 3499 Ft
Finder, Joseph: Eltemetett titkok. Bp.: General Press 345
p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
Fitzgerald, Francis Scott: Pat Hobby történetei. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 241, [2] p. Fve 2176 Ft
Flautner Lajos: Erzsébet: titok és szenvedély: Bp.: I.A.T.
K. 216, [3] p. Kve 2999 Ft
Földeáki-Horváth Anna: Olvadó idô. Bp.: Uránusz 112 p.
Fve 1919 Ft
France, Anatole: A kis NozieÌre. Bp.: Fapadoskonyv.hu
180 p. Fve 1776 Ft
Friss dió: [a Mûhely Kör antológiája]. Bp.: JAK: Prae.hu
199, [3] p. (JAK-füzetek, 166.)
Fve 2190 Ft
Frost, Jeaniene: Sírig hû szerelmed. Bp.: Ulpius-ház 382
p. (Cat és Bones vámpírvadász sorozat) Fve 3499 Ft
Füzuli, Muhammad: Az iszlám szent mártírjainak
rózsakertje. Bp.: Akaprint 423 p. Fve 2900 Ft
Gaal Mózes: Hun és magyar mondák. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 243, [3] p. Fve 2082 Ft
Gárdonyi Géza: A Kátsa: más szóval ebbe a könyvbe van
mögírva a Kátsa tzigány élete... Bp.: Fapadoskonyv.hu
150 p. Fve 1145 Ft
Gárdonyi Géza: A pesti úr. Bp.: Fapadoskonyv.hu 176 p.
Fve 1145 Ft
Gárdonyi Géza: Bojgás az világba mög más mindönféle.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 158 p. Fve 1145 Ft
G á r d o n y i G é z a : Durbints sógor vagy más szóval Ez a
könyv fôképpen a Durbints sógorral faglalatoskodik,
benne van a sógor tzethalála is mög másefféle
köserves történetök. Bp.: Fapadoskonyv.hu 150 p. Fve
1145 Ft
Gárdonyi Géza: Göre Gábor bíró úr könyve: mindönféle
levelei, kalandozásai és tapasztalattyai az Katufrék
sógorral, mög az Durbints sógorral. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 163 p. Fve 1145 Ft
Gárdonyi Géza: Göre Martsa lakodalma: más
elmondások is vagynak az könyvbe. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 141 p. Fve 1145 Ft

Gárdonyi Géza: No még öggyet vagyis Ihol az tizedik
könyvem akit a zirásajimbul az filyam igazitott röndbe
mivelhogy a szömöm nem fogja mán az bötüt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 150 p. Fve 1145 Ft
Gárdonyi Géza: Tapasztalatok vagyis más szóval Az
nagy kiállításon szörzött tapasztalatok. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 178 p. Fve 1145 Ft
Gárdonyi Géza: Vakarts vagyis A zutolsó könyvem. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 149 p. Fve 1145 Ft
Gárdonyi Géza: Veszödelmek más szóval Nem matska
ugrás ide Amerika se. Bp.: Fapadoskonyv.h 181 p. Fve
1145 Ft
Görög népmesék. Bp.: Kossuth 121, [4] p. (Népek
meséi, 13.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
Grangé, Jean-Christophe: Farkasok birodalma. Bp.:
Egmont-Hungary 472 p. (Egmont myzt) Fve 3999 Ft
Grey, Zane: A végvidék légiója. Bp.: Fapadoskonyv.hu
268 p. Fve 2120 Ft
Grey, Zane: Életre-halálra. Bp.: Fapadoskonyv.hu 253 p.
Fve 2100 Ft
Grey, Zane: Leányrablás a vadonban. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 247 p.
Fve 1871 Ft
Grey, Zane: Majesty tanyája. Bp.: Fapadoskonyv.hu 238
p. Fve 2062 Ft
Grey, Zane: Vadnyugaton. Bp.: Fapadoskonyv.hu 379 p.
Fve 2138 Ft
Grey, Zane: Végzet a prérin. Bp.: Fapadoskonyv.hu 221
p. Fve 2023 Ft
Grippando, James: Utolsó kör. Bp.: General Press 316 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
Gyôri László: A rabbiánus kecsketartó. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 198, [4] p. Fve 2082 Ft
Hamupipôke + A kis hableány + Piroska és a farkas .
Bp.: Napraforgó [48] p. (Mesék óvodásoknak) Fve
790 Ft
H a r g i t a i I l d i k ó : Likból lött leány...: csíntalan mösék a
terömtésrüll. Arad: Concord Media Jelen 83 p. Fve
2500 Ft
Háy János: A gyerek. Bp.: Palatinus 344 p. Kve 2900 Ft
Hegedüs Géza: Az óceán vándora. Bp.: Fapadoskonyv.hu
129, [2] p. Fve 2138 Ft
Hegedüs Géza: Kulcsra zárt szobában. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 188, [3] p. Fve 2252 Ft
Hegedüs Géza: Szent Szilveszter éjszakája. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 170 p. Fve 2214 Ft
Hegyi Botos Attila: Rögnyi ég: áldozati énekek. Arad:
Concord Media Jelen 72 p. (Irodalmi jelen könyvek) Kve
2200 Ft
H ó f e h é r k e + A l i c e c s o d a o r s z á g ba n + A h é t k e c s k e g i d a .
Bp.: Napraforgó [48] p. (Mesék óvodásoknak) Fve 790 Ft
Hoyt, Elizabeth: Bûnös csábítás. Bp.: General Press 326
p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
Iggulden, Conn: A hódító. 3. A hegyek csontjai. Bp.:
Gabo 508 p. Kve 3490 Ft
Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 287 p. Fve 2444 Ft
Ignácz Rózsa: Az utolsó daru. Bp.: Fapadoskonyv.hu
269, [4] p. Fve 2424 Ft
Ignácz Rózsa: Hazájából kirekesztve. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 308, [3] p. Fve 2482 Ft
Ignácz Rózsa: Kóborló kisfiú kalandjai: stílus. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 236 p. Fve 2349 Ft
Ignácz Rózsa: Mindenki levele. Bp.: Fapadoskonyv.hu
348, [3] p. Fve 2558 Ft
Ír népmesék. Bp.: Kossuth 123, [2] p. (Népek meséi,
12.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
Janikovszky Éva: Felelj szépen, ha kérdeznek!. Bp.: Móra
[32] p. Kve 2190 Ft
Japán népmesék. Bp.: Kossuth 122, [3] p. (Népek
meséi, 14.) (Metropol könyvtár)
Kve 1190 Ft
Jósika Miklós: Két élet: szeszélyes regény: 1862. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 191 p. (Fantasztikus magyarok) Fve
1776 Ft
Karpyshyn, Drew: A kettô szabálya. [Szeged: Szukits 313
p. Fve 2690 Ft
Kästner, Erich: A két Lotti. Bp.: Móra 124 p.
K 1990 Ft
Kertész Ákos: Jónás Ninivében. Bp.: Pallas Páholy 372
p. Fve 2741 Ft
Keyes, Marian: A legfényesebb csillag. Bp.: Ulpius-ház
884 p. Fve 3999 Ft
Kínai népmesék. Bp.: Kossuth 122, [3] p. (Népek meséi,
11.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
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Kócbaba: válogatott versek, mondókák, népköltések. Bp.:
Holnap 117, [4] p. Kve 2500 Ft
Koontz, Dean R.: Az éjszaka titka. Bp.: Animus 524 p.
Fve 2390 Ft
Kôvári Buda: Dádó és a szürkeköpeny: titkos utazás az
ôsi Bükkbe. Bp.: Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
164, [3] p. (A tér-idô vándor meséi) Fve 1901 Ft
Kukorelly Endre: Mennyit hibázok, te úristen. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 116, [7] p. Fve 2138 Ft
Kukorelly Endre: Samunadrág: komolyabb dolgok hat és
háromnegyed éveseknek. Bp.: Fapadoskonyv.hu 69, [2]
p. Fve 2023 Ft
Kukorelly Endre : TündérVölgy avagy Az emberi szív
rejtelmeirôl. Bp.: Fapadoskonyv.hu 479, [2] p. Fve
2616 Ft
La Fontaine, Jean de: Mesék és széphistóriák. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 134, [5] p. Fve 1967 Ft
Lakatos Levente: LoveClub: [ahol valóra válnak
legmerészebb vágyaid]. Bp.: Ulpius-ház 510 p. Fve
3499 Ft
Lawrence, David Herbert: A vér szava. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 257, [2] p. Fve 2196 Ft
Lawrence, David Herbert: Szerelmes asszonyok. 1. köt.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 363, [3] p. Fve 2596 Ft
Lawrence, David Herbert: Szerelmes asszonyok. 2. köt.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 360, [3] p.
Fve 2596 Ft
Lawrence, David Herbert: Szivárvány. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 563, [3] p. Fve 2787 Ft
Leblanc, Maurice: ArseÌne Lupin kalandjai. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 106 p. Fve 1624 Ft
Lewis, Sinclair: Babbitt. 1. Bp.: Metropolis Media 281 p.
(Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 17.) Kve 2990 Ft
Lewis, Sinclair: Babbitt. 2. Bp.: Metropolis Media 267 p.
(Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 18.) Kve 2990 Ft
Lindqvist, John Ajvide: Élôhalottak: hogyan bánjunk
velük? Szeged: Könyvmolyképzô K. 357 p. (Sötét örvény)
Fve 2999 Ft
Lindsey, Johanna: A Malory család. 10. Az igazi. Bp.:
Gabo 458 p. Fve 2290 Ft
London, Jack: A mélység. Bp.: Fapadoskonyv.hu 181 p.
Fve 1756 Ft
London, Jack: A vén halász meséi. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 132 p. Fve 1680 Ft
London, Jack: Az óceán titka. Bp.: Fapadoskonyv.hu
109, [2] p. Fve 1624 Ft
Lorentz, Iny: A hagyaték. Bp.: General Press 662, [3] p.
(Regényes történelem) Kve 3900 Ft
Mándy Iván: Robin Hood. Bp.: Fapadoskonyv.hu 245,
[2] p. Fve 2367 Ft
Mann, Roland–Jones, Kevin: Óz, a csodák csodája. Bp.:
Ventus Libro 72, [3] p. (Klasszikusok képregényben) Fve
1290 Ft
March, Emily: Angyalszárnyak: az Eternity Springssorozat elsô regénye. Bp.: Palatinus 326 p. Fve 3400 Ft
Mark Twain: Koldus és királyfi. Bp.: Fapadoskonyv.hu
209, [4] p. Fve 1833 Ft
Marr, Melissa: Törékeny örökkévalóság. Bp.: Kelly 317 p.
(Tündérvilág sorozat, 3.) Fve 2980 Ft
Marsoli, Lisa Ann: Verdák 2. Bp.: Egmont-Hungary 80 p.
(Klasszikus Walt Disney mesék, 58.) Kve 2799 Ft
Martin, George R. R.: Kardok vihara: a Tûz és jég dala
ciklus harmadik kötete. Pécs: Alexandra 1214 p. Fve
3499 Ft
Maupassant, Guy de: Ékszerek. Bp.: Fapadoskonyv.hu
237, [2] p. Fve 2158 Ft
Melville, Herman: Moby Dick. 1. Bp.: Fapadoskonyv.hu
307, [3] p. Fve 1985 Ft
Melville, Herman: Moby Dick. 2. Bp.: Fapadoskonyv.hu
285, [4] p. Fve 1967 Ft

Mészáros István: Jaddersville. [Sopron]: Novum Pro 295
p. Fve 4070 Ft
Mezô Tibor: Harmóniakert. [Sopron]: Novum Pro 195 p.
Fve 3830 Ft
Mikes Lajos: Sanyi manó könyve. Bp.: Fapadoskonyv.hu
98 p. Fve 1603 Ft
Moning, Karen Marie: A hajnalra várva. Bp.: Kelly 318 p.
(Tündérkrónikák, 3.) Fve 3129 Ft
Mozdonyok nagy könyve. Bp.: Egmont-Hungary 96 p.
Kve 2999 Ft
N a l a é s D a m a j á n t i : hindu rege a Mahâ-Bhâratából.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 170 p. (Kelet klasszikusai) Fve
1738 Ft
Nesbø, Jo: Hóember. Bp.: Animus 415 p. (Skandináv
krimik) Fve 3290 Ft
Nógrádi Gábor: Az öcsém zseni. Bp.: Móra 235, [3] p.
(Tom és Geri, 2.) Kve 2290 Ft
Nylund, Eric: Halo: a Reach bukása. Bp.: Tuan 363 p.
Fve 2990 Ft
Oldfield, Jenny: Élet a Félhold farmon Lucky, a szerencse
fia + Az indián musztáng + Hollywoodi hercegnô + A
rakoncátlan csikó + Kis boszorkány. Pécs: Alexandra
421 p. (Félhold farm) Fve 1999 Ft
O l d f i e l d , J e n n y : Félhold farm paripái Vadlovak +
Rodeó Rocky + Vadóc + A kaszkadôrló +
Éjkirálynô. Pécs: Alexandra 416 p. (Félhold farm)
Fve 1999 Ft
Palotai Boris: Hetedik év. Bp.: Fapadoskonyv.hu 173,
[2] p. Fve 2044 Ft
Pán Péter + Pinokkió + A dzsungel könyve. Bp.:
Napraforgó [48] p. (Mesék óvodásoknak) Fve 790 Ft
Pasold, Lisa: Las Vegas patkányai. Bp.: I.P.C. Kv. 541 p.
(I.P.C. könyvek) Fve 2999 Ft
Pasolini, Pier Paolo: Egy erôszakos élet. Pozsony:
Kalligram 367 p. (Pier Paolo Pasolini válogatott munkái)
Kve 2990 Ft
Pauli, Lorenz: Hû, de bátor! Bp.: Scolar [30] p. Kve
2450 Ft
Pérez-Reverte, Arturo: A dél királynôje. Ulpius-ház 503,
[4] p. Fve 3499 Ft
Petrôczi Éva: A patak éneke. Bp.: Kálvin 103 p. Fve
1099 Ft
Prohászka László Máté: Fény a Nap felé. Bp.: Stádium
119 p. Fve 1800 Ft
Quinn, Julia: Csókja megmondja. Bp.: Gabo 384 p. (A
Bridgerton család, 7.) Fve 2290 Ft
Révay József: A költô és a császár. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 484, [2] p. Fve 2749 Ft
Révay József: Márvány menyasszony. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 207, [2] p. Fve 2216 Ft
Roberts, Nora: Menyasszonyok. 2. A boldogság virágai.
Bp.: Gabo 411 p. Fve 1990 Ft
Roberts, Nora: Menyasszonyok. 3. A boldogság édes íze.
Bp.: Gabo 407 p.
Fve 1990 Ft
Rowland, Diana: A démon jele. Bp.: Kelly 351 p.
(Démonlátó sorozat) Fve 2980 Ft
Sand, George: Mauprat. Bp.: Fapadoskonyv.hu 363 p.
Fve 2578 Ft
Sanderson, Brandon: Ködszerzet. 3. köt. Bp.: Delta Vision
701, [2] p. Fve 2990 Ft
Sanderson, Brandon: Ködszerzet. 4. köt. Bp.: Delta Vision
447, [2] p. Fve 2990 Ft
Schiller, Friedrich válogatott versei. Bp.: Fapadoskonyv.hu
143, [3] p. Fve 1986 Ft
S h e l d o n , S i d n e y – B a g s h a w e , T i l l y : A sötétség múltán.
Bp.: I.P.C. Kv. 410, [5] p. (I.P.C. könyvek) Fve
2699 Ft
Sigler, Scott: Járvány. Bp.: Ulpius-ház 527 p.
Fve 3999 Ft

Slaughter, Karin: Hitetlen. Bp.: Ulpius-ház 573 p. Fve
3499 Ft
Small, Bertrice: Szenvedélyes örömök: [erotika és
bujaság]. Bp.: Partvonal 309 p. Fve 2990 Ft
Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók. 7. A visszatérés: éjfél.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 465 p. Kve 3299 Ft
Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók. 7. A visszatérés: éjfél.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 465 p. Fve 2499 Ft
S z a b ó M a g d a : Abigél. Bp.: Móra 396, [3] p. Kve
2590 Ft
Szabó Marcell: A szorítás alakja. Bp.: JAK: Prae.hu 66,
[4] p. (JAK-füzetek, 168.) Fve 1490 Ft
S z a k o n y i K á r o l y : Vendégjáték: színpadi átiratok.
Holt lelkek + A félkegyelmû. Gogol, Nyikolaj
Vasziljevics – Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics
Bp.: Stádium 315 p. (Szakonyi Károly
életmûsorozata, 15.) Kve 2800 Ft
Szejfullina, Lidija Nyikolajevna: Egy kuruzsló élete. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 215 p. Fve 2023 Ft
Szergejev-Censzkij, Szergej Nyikolaevics: Késô este. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 252 p. Fve 2100 Ft
Sztelek Csilár: Döme a 4. b-ben. Bp.: Kálvin 82 p. Fve
1100 Ft
Tamkó Sirató Károly: Szélkiáltó: gyermekversek. Bp.:
Móra 34, [3] p. Kve 1790 Ft
Tamkó Sirató Károly: Tengerecki Pál: gyermekversek. Bp.:
Móra 35, [3] p. Kve 1790 Ft
Tatay Sándor: Kinizsi Pál. Bp.: Fapadoskonyv.hu 136 p.
Fve 1967 Ft
Tatay Sándor: Puskák és galambok. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 186 p. Fve 2062 Ft
Tatay Sándor: Vulkán. Bp.: Fapadoskonyv.hu 209, [2] p.
Fve 2100 Ft
Taylor, Cally: A mennyország várhat. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 341 p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve
2999 Ft
T e l k e s M a r g i t : Engedj el! Bp.: I.A.T. K. 215 p. Fve
2999 Ft
Turgenyev, Ivan Szergejevics: Füst. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 184 p. Fve 1776 Ft
Vigan, Delphine de: No és én. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 212, [3] p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2499 Ft
Villányi G. András: A papagáj meséi. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 164 p. Fve 2023 Ft
V i r á g B e n e d e k ' p o é t a i m u n k á j i . Bp.: Universitas 316 p.
(Régi magyar költôk tára, XVIII. század, 12.) Kve
3360 Ft
Virág Gábor: Biciklizéseink Török Zolival. Bp.; Szabadka:
JAK: Symposion: Prae.hu 189, [2] p. (JAK-füzetek,
169.) Kve 2990 Ft
Wickham, Madeleine: Segítség, kísértet! Bp.: Kelly 427 p.
Fve 2980 Ft
Wickham, Madeleine: Tripla koktél. Bp.: Kelly 314 p. Fve
2980 Ft
Wilde, Oscar: Mesék, történetek és költemények
prózában. Bp.: Fapadoskonyv.hu 120 p. Fve 1642 Ft
Wolf, Christa: Ki volt Christa T.? Bp.: Fapadoskonyv.hu
203 p. Fve 2100 Ft
Zalán Tibor: Drámák. 1. Azután megdöglünk + Bevíz úr
hazamegy, ha + Halvérfesték + Katonák. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 393, [2] p. Fve 2443 Ft
Zalán Tibor: Drámák. 2. Mos, fôz, vasal, takarít, iszik,
ledôl + Ne lôj a fecskére! + Ószeresek + Romokon
emelkedô ragyogás + Szavak, kék alkony, szavak +
Veszteglés. Bp.: Fapadoskonyv.hu 322 p. Fve 2311 Ft
Zalán Tibor: Papírváros. 1. Kimerülve. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 322 p. Fve 2329 Ft
Z a l á n T i b o r : Papírváros. 2. Eltévedve: egy lassúdad
regény, kettô. Bp.: Fapadoskonyv.hu 389 p. Fve
2329 Ft

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a közismereti tankönyvek csaknem teljes választékát, kötelezô olvasmányokat, nyelvkönyveket,
szótárakat, idegen nyelvû könyveket, tanulást, tanítást segítô dokumentumokat, kézikönyveket, pedagógiával kapcsolatos
kiadványokat és sok más hasznos irodalmat kínál kedvezô áron.

DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK KÜLÖN KEDVEZMÉNY!
Rendeléseiket fogadjuk postán (1391 Budapest, Pf. 204), interneten (www.kello.hu) vagy személyesen (1134 Budapest, Váci út 19.),
illetve boltunkban:

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5. Tel.: (06-1) 428-1010
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra, szombaton 10–14 óra

KEDVEZÔ ÁRAK, SZÉLES VÁLASZTÉK, FOLYAMATOS AKCIÓK!
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Akadémiai Kiadó
1117 Bp., Prielle K. u. 19/D
www.akademiaikiado.hu
www.akkrt.hu

Kelet Kiadó
T: 06-30/202-6099
e-mail: kelet@keletkiado.hu
John Masters: FOJTOGATÓK

Kósa László:
MÛVELÔDÉS, EGYHÁZ,
TÁRSADALOM
Kósa László (1942) történész,
néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûvelôdéstörténeti
Tanszékének professzora.
Tanulmánykötetének átfogó
problematikája: miként találják meg a helyüket az egyházak a fölvilágosodás utáni polgári társadalomban. A tanulmányok az egyháztörténet kevéssé ismert, illetôleg föltáratlan fejezeteit tárgyalják
mûvelôdés- és társadalomtörténeti, vagy történeti-néprajzi megközelítésben. Egy részük a magyar kultúra jellegzetes felekezeti tagolódásának keretében több egyház kérdéseit együtt elemzi, nagyobb hányaduk a protestánsokkal, elsôsorban a reformátusokkal
foglalkozik. A társadalom vallásosságát, az egyházi élet, vallási kulturális események, testületek, intézmények és egyesületek történeti alakulását, írók, közéleti szereplôk, értelmiségiek felekezeti kötôdését, továbbá kiemelkedô egyházi vezetôk életét mutatják be.
(X)
A/5, 524 oldal, kötve, 4200 Ft

John Masters (1914–1983) regénye az indiai fojtogatók, a történelem legnagyobb bûnügyi
összeesküvésének feltárását
mutatja be az olvasónak. Létezô
összeesküvés volt, valóságos és
tényszerû a kultuszuk és a tevékenységük minden részletének
leírása a kötetben. A szekta
több évszázadig mûködött, tagjaik mélységesen hittek vallási elhivatottságukban. Felszámolásukig, a 19. század közepéig, áldozataik száma India-szerte meghaladta az egymilliót.
Több hiteles forrásmû szól a fojtogatók szervezetérôl és mûködésérôl, ezek a munkák szolgáltak e regény történetének hiteles
alapjául. Fôhôse, William Savage India karavánútjai mentén több
tömegsírra bukkan, a halottak valamennyien rituális fojtogatások
áldozatai. Savage egymaga fog nyomozásba, a brit hatóságok
megtagadják tôle a segítséget, nem hisznek elméletének. Munkája során meghökkentô és borzongató események tárulnak föl,
nem csoda, ha valószínûtlennek vélik fejtegetéseit. A szekta tagjai pedig számosak, és fegyelmezetten ôrzik inkognitójukat. Ám
Savage beépül a szervezetükbe, s irányítóik közelébe férkôzik…
(X)
288 oldal, 2990 Ft

EDGE 2000 Kiadó
www.edge2000.hu
2035, Érd, Pf. 14
info@edge2000.hu
Tel.: (23) 377-249

Rohinton Mistry:
ADD KÖLCSÖN A LÁMPÁSOD
FÉNYÉT
Egy bombayi öreg ház meséi
(novellák)

A TANULÁS SZABADSÁGA
MAGYARORSZÁGON
(Alternatív pedagógiai irányzatok,
iskolák, tanárok, tantárgyak)
Szerkesztette: Klein Sándor
és Soponyai Dóra

Rohinton Mistry – a ma Angliában élô Salman Rushdie-hoz
hasonlóan – az anglo-indiai irodalom kiemelkedô alkotója.
Egyes mûveik fogadtatása ijesztô hasonlatosságot mutat.
Rushdie-t muszlim hittársai
ítélték halálra a szerintük Allahot gyalázó egyik mûve miatt,
míg Mistry könyvét más indíttatású szélsôségesek kivetették a
Bombay Egyetem tananyagából, és a nyílt utcán elégették. De
fantáziájuk és tehetségük ereje is összemérhetô. Mistry félelmetes képzelô- és ábrázolóerôvel megáldott író – állítják róla
egybehangzóan a kritikák.
A kötetben olvasható tizenegy novellából egy bombayi öreg lakóház, a Firozsha Baag életének ezernyi színe és eseményei tárulnak elénk. Itt él a szellemlátó Jaakaylee; a ház egyetlen hûtôszekrény-tuladonosa, Najamai; továbbá Rustomji, a zsugori; Dr.
Mody, a csalódott apa és nagy mesélô; és itt él Kersi, a fiatal fiú,
akinek élete átszövi az egész könyvet. Az egymásba kapcsolódó
történetek egy finoman megmunkált mozaikká állnak össze,
amely így vet fényt a régi és az új között lebegô-vergôdô párszi
közösség világára.
(X)
135 x 200 mm, 288 oldal, kötve, 2 900 Ft

Ez a könyv – mintegy Carl Rogers
A tanulás szabadsága címû könyvének folytatásaként – széles körképet fest a hazai alternatív pedagógiai mozgalomról. A jól ismert
irányzatok – Waldorf, Freinet stb. – mellett az olvasó bepillantást
nyerhet nagy feladatokra vállalkozó kis iskolák életébe, találkozhat
lelkes, nagy tudású tanárok újításaival, régi tantárgyak újszerû megközelítésével és a fejlesztést szolgáló új tantárgyakkal (például a drámapedagógiával). Az alternatív pedagógiákra jellemzô a projekt-jellegû szervezés, a kooperatív tanulás, a demokratikus légkör, és mindenekelôtt a gyerekközpontúság. A kötetet minden pedagógus és
szülô figyelmébe ajánljuk: jó tudni, hogy van választásunk, hogy
ilyen sok alternatívája van a rideg, poroszos iskolának.
Kapcsolódó kötet: Carl Rogers: A tanulás szabadsága.
Könyveink 20%-os kedvezménnyel megrendelhetôk közvetlenül a
kiadótól, e-mailben vagy honlapunkon keresztül!

(X)
ISBN 9789639760158, 736 oldal, 3800 Ft
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Pytheas Kiadó
1221 Budapest, Ady Endre út 71.
Telefon: 424 7822
www. pytheas.hu
pytheas@pytheas.hu
Tassy-Becz Éva:
NEM MESE EZ…
Tassy-Becz László
honvédôrnagy élete
Szerzôi Tassy-Becz Éva és TassyBecz Lászó. Ritka szerzôpáros. Nemcsak azért, mert egy család,
hanem a két emberöltô korkülönbség miatt is.
A történetet Tassy-Becz László fiának diktálta le egy füzetbe,
mely 110 évig kallódott, de „nem hagyta magát elveszni”. A hiteles történetet Tassy-Becz Éva fûzi össze, teszi teljessé, érthetôvé.
Azt, ami ma már szinte érthetetlen. Egy fiatal földbirtokos kisnemes – „baromorvosi dipomával” a zsebében, mit sem törôdve a
biztos egzisztenciával – 1848 márciusában nemzetôr lesz. Õrnagyi rangban teszi le a kardot Világosnál, illetve dehogy teszi le…
A 48-as forradalom és harcainak történetét már sok ezer oldalban megírták, de ez a történet olyan közelségbe hozza az eseményeket, hogy ezt kellene mindenkinek elôször elolvasnia utána a
nagyobb lélegzetvételû munkákat.
Olyan fogalmak válnak érthetôvé, mint haza, kötelesség, méltóság, igazságosság, tisztesség, család, kitartás, önfeláldozás, becsület, példamutatás.
Ajánlott minden korosztálynak.
(X)
215x270 mm, 88 oldal, kötve, 2500 Ft

Erlend Loe:
VEGYESBOLTI CSENDES NAPOK
Telemann, a norvég drámaíró feleségével és
gyermekeivel egy bajor kisvárosban tölti a
nyarat. Miközben igyekszik meggyôzni nemcsak feleségét, de saját magát is, hogy egy
színdarabon dolgozik, mely „maga az ôsenergia, az életet is veszélybe sodró elemi erô”,
valójában a dús idomokkal megáldott sztárséfrôl, Nigella Lawsonról ábrándozik. Bár a
házaspár csak egy kellemes nyaralást akart eltölteni, egész kapcsolatuk veszélybe kerül – és mindennek tetejébe még a vendéglátó családdal, Baderékkel is dûlôre kell jutniuk…
Erlend Loe legújabb regénye maga is dráma: hétköznapiságukban groteszk párbeszédtöredékek sorozata, melyek éleslátóan mutatják meg egy
céltalanul sodródó, a széthullás határán egyensúlyozó házasság történetét. A szerzô egyszerre nevetteti és ejti kétségbe az olvasót azzal, hogy a
mindenki számára ismerôs helyzeteket új megvilágításba helyezi.
„– Alszol?
– Nos, mit gondolsz?
– Mondhatok valamit?
– Mondd.
– Nagyon fontosnak tartom, hogy kimondjuk, mit gondolunk
egymásról, bármirôl legyen is szó.
– Nem félsz, hogy a szavaim leforráznak majd?
– Állok elébe.
– Mikor kezdjük?
– Most rögtön.
– Oké. Rettenetesen felingerel, hogy felversz ilyesmi miatt, mikor
már majdnem elaludtam.”
(X)
115 x 190 mm, fûzve, 2450 Ft

Scolar Kiadó
www.scolar.hu
Eugène Ionesco–Etienne Delessert:
MESÉK 1.2.3.4
Gyerekkönyv 3 éves kortól
Papa mesél Josette-nek a családról,
ahol mindenkit Jacqueline-nak hívnak, még a szomszéd nénit is; megtanítja neki a szavak igazi értelmét: a
szék ablak, az ablak tollszár, a párna
kenyér és így tovább.
„És a papa megtanítja Josette-nek a szavak igazi értelmét. A szék
ablak. Az ablak tollszár. A párna kenyér. A kenyér ágyelô. A láb fül.
A kar láb. A fej fenék. A fenék fej. A szem ujj. Az ujj szem. Ekkor
Josette úgy kezd beszélni, ahogy a papája tanította. Azt mondja:
– Kinézek a széken, közben párnát rágcsálok. Kinyitom a falat,
a fülemen járok. Tíz szemem van, hogy járjak, két ujjam van,
hogy nézzek. Leülök a fejemre.”
A híres francia-román drámaíró, Eugène Ionesco ezeket a történeteket lányának mesélte, amikor az még egészen kicsi volt. A
mesék apa és lánya bensôséges, de a groteszk humort sem nélkülözô közös fantáziavilágát tárják elénk, mely gyermekek és felnôttek számára egyaránt különleges irodalmi élményt nyújt.
A könyvet Etienne Delessert illusztrációi teszik különlegessé,
melyek híven tükrözik a történetek sajátos hangulatát.
(X)
200 x 255 mm, kötve, 112 oldal, 3250 Ft
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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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Békés Pál: Borz a sámlin
„– Bo-bo-bocsánat – hebegtem
–, ön a szomszédom borza?
– Micsoda kérdés! Bóóórzasztó!
Én nem a szomszédjáé vagyok,
én vagyok a szomszédja. A magam borza vagyok. Nevem
Szûcssebestyén.”
Így ismerkedik meg a Fehérló?a
utca 13-as bérház új lakója egy
kurta lábú, sámlin üldögélô, szivarozó, csíkos állatkával.
Békés Pál mindent tud a valódi
és a mesebeli városi borzokról,
és amit elmesél róluk, megelevenedik Kalmár István rajzain.

Részlet
A MADÁRBOGYÓFA
[…]Mondom, ahogy kilépek, látom, hogy az az ember nagyon
fenekedik a fûrészével.
„Jó napot kívánok.”
Erre csak úgy maga elé morogja:
„Napot” – és fenekedik tovább.
„Mit keres ott fönn a fán, ha szabad kérdeznem?” – mondom én.
„Vágom” – mondja erre ô.
„A fát?” – kérdem én, mert nem
akartam hinni a fülemnek.
„Azt.”
„Hogy képzeli?!” – háborodtam fel.
„Nem képzelem. Azt adták utasításba, hogy vágjam ki. Nem
képzelgek én, kérem.”
„Kinek árt az a fa?”
„Honnan tudjam én azt, kérem? Nekem csak annyit
mondtak, vágjam ki, merthogy
nyomja a házat.”
„Nyomja?”
„Az ám, nyomja. És ha nekem
utasításba adják, hogy nyomja,
akkor nyomja, és ha az az
ukáz, hogy vágjam ki, akkor én
kivágom.”
Azzal nekilátott. Ott álltam a fa
tövében, és ordítottam, ahogy a
torkomon kifért, hogy:
„El a kezekkel a madárbogyótól!”[…]
Jenci a megmaradt ágra telepedett, én a fa tövébe kuporodtam.
Gondolkodtunk. Azután töprengtünk. Késôbb elmélkedtünk,
sôt kis híján spekuláltunk. Végül
már ott tartottunk, hogy törtük a
fejünket. És akkor Jenci egyszerre csak felrikkantott, fölröppent
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örömében, hanem aztán csüggedten viszszalebbent az ágra.
„Mi van?”
„Semmi – legyintett búsan. –
Csak arra gondoltam, milyen
kár, hogy nem tud röpülni. Mert
ha elröpülhetne, akkor ugye…
Csak hát sajnos…” – És Jenci elsírta magát.
„Sajnos.” – A madárbogyófa
meg egyenesen zokogott.
Hanem e pillanatban burukkolni kezdett egy galambpár.
Úgy ismerték ôket szerte az
utcában, hogy Redezsô, mivel
mindig együtt szálldostak, és
így semmi értelme sem lett
volna külön megnevezni ôket.
Redezsô ránk pillantott, és
nyomban sírni kezdett.
„Ezekkel meg mi van? – érdeklôdtem Jencitôl könnyeim fátyolán át. – Azt sem tudják, mi a
baj, és máris odavannak.”
„Mérhetetlenül butácska szegény – világosított fel Jenci. De
óriási szíve van, és éjt nappá téve együtt érez.”
„Megvan!” – füttyentett ekkor
Jenci.
„Mi van meg?” – kérdeztük valamennyien. De Jenci máris Redezsôhöz fordult.
„Hány rokonotok van?”
Az ikerpár egymásra nézett, és
hosszan, motyogva számolgatták.
„Ezerhétszáznegyvennyolc” –
bökte ki végre Rezsô.
„Megközelítôleg” – tette hozzá
Dezsô.
„Szép család. És hányat tudnátok összeszedni közülük?”
„Most rögtön?”
„Most rögtön.”
Újabb hosszadalmas motyogás,
számolgatás kezdôdött.
„Ezerhétszáznegyvenhetet” –
bökte ki Dezsô.
„Mert Berta néni dackorszakban van” – tette hozzá Rezsô.
„Idehívnátok ôket?” – kérdezte
Jenci, ám a kérdést költôinek
szánta, valójában úgy értette:
hívjátok ide ôket!
Redezsô szaporán burukkolt,
bólogatott, és elrepült. Én pedig
nyomban megértettem, mire
gondol Jenci. Mély lélegzetet

vettem, és beástam
magam. Elkezdtem
kilazítani barátom
gyökereit. Nem könnyen. Elvégre nem
azért nyugdíjas borz
az ember, hogy csak
úgy
ripsz-ropsz,
minden elôkészítés,
erônléti edzés és
edzôtáborozás nélkül belevágjon az
ilyesmibe. De azért
munkálkodtam derekasan, mert
hát élet-halál kérdésrôl volt szó.
Végigfúrtam magam a fôgyökerek mentén, azután sorra kerültek a vékonyabbak, de még a
hajszálgyökerek is. Kígyózva
kerülgettem a földbe rejtett csöveket és vezetékeket, egy telefonkábelt ugyan átharaptam, de
az vesse rám az elsô követ, aki
még sosem harapott át telefonkábelt. Mire a felszínre értem, a
madárbogyófa már úgy imbolygott, mint a részeg.
„Hiába – mondta –, régen álltam
már saját gyökereimen. Mintha
most tanulnék járni.”
Hirtelen elsötétült az égbolt,
szárnysurrogás és fülsiketítô
burukkolás töltötte be az udvart. Redezsô érkezett ezerhétszáznegyvenhét rokonával. Letelepedtek a folyosókra, a fákra,
a tetôre, elleptek minden talpalatnyi helyet.
„Kedves kollégák! – kezdte Jenci, de itt elakadt. Kissé nehezére esett, hogy a galambokat
igazán kollégáinak tekintse, de
azért folytatta: – Ha megengeditek, én irányítom az akciót.
Most ugyanis megragadjuk a
madárbogyófát, eeeegy! És közös erôvel fölemeljük, keeetttô! Jobbra! Még! Balra! Vigyázzatok a gangra! Az ereszre! A
kéményre!” – Jenci önfeledten
vezényelt, a galambok pedig
belekapaszkodtak a fába, és
emelték, egyre emelték, magasan a ház fölé.
Kiszaladtam az utcára, éppen
akkor léptem ki a kapun, amikor
a galambok óvatosan leeresztették a földre. Ott állt a járdán a

madárbogyófa, és elképedve
nézett körül. Csavargatta a nyakát, zizegett a lombja, s ez érthetô is, hiszen most látott életében elôször trolibuszt, kuktafedôt és tetrapelenkát a kirakatban, sôt utcát is.
„Mehetek, amerre látok?” –
ámuldozott.
„Úgy-úgy-úgy-úgy” – burukkolt
Redezsô és a rokonok.
„Úgy bizony – füttyentett Jenci
is a fészkét rendezgetve, mely
kissé összezilálódott a repüléstôl. – Tudok egy jó kis városszéli erdôt, szép kilátás, vegyes
lombozat, indulhatunk.”
„Szabad vagyok! Szabad!” – értette meg végre a madárbogyófa, és az elsô bizonytalan lépések után mind nagyobb és öntudatosabb léptekkel útnak indult.
Mire a Fehérló?a utca végére
ért, már futott, ahogy a gyökere
bírta. Bámult utána az utca apraja-nagyja.[…]
Másnap reggel kitelepedtem
ide, a küszöb elé a sámlimmal,
és vártam a fûrészes embert.
Jött is nagy diadalmasan, és egy
lepedônyi papírt lobogtatott.
„Megvan, megvan! – lelkesedett
már messzirôl. – Itt a papír, pecsét is van rajta meg minden, ami
kell! – És belépett az udvarra. És
eltátotta a száját. – Hol a fa?”
„Miféle fa?” – csodálkoztam.
„Az, amelyik tegnap itt állt.”
„Ja. Hát az elment.”
„El-e?” – És csak nem csukta be
a száját.[…]
Békés Pál: Borz a sámlin
Móra Kiadó, 80 oldal, ill. Kalmár
István, 2190 Ft
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LAPMARGÓ

Csöndes patriotizmus
Legegyszerûbb, ha bevallom: Jenei Gyula
beszélgetéskönyvét Ember Mária miatt
vettem a kezembe. Noha az anyamesteremmel még 2001-ben készült interjút jól
ismertem, egykor kéziratban is olvastam,
szûk évtized után hajtott az emlékez(tet)ô
kíváncsiság. Véleményemet az újraolvasás
után sem kellett módosítanom: Jenei az
egész életmû ismeretében nagyszerûen
kérdezett, érzékenységével, empátiájával
olyan bensôséges, idôn kívüli hangulatot
teremtett, hogy a kérdezett – feledve halálos betegségét, fájdalmait – levetette évtizedeken át viselt önvédelmi páncélját, és
beszélt és mesélt. Persze, igaz az is, hogy
Jenei „jó pillanatban”, az élettôl való búcsúzás, a visszatekintô összegzés hónapjaiban
faggatta a Hajtûkanyar íróját, akibôl, nemzedéke és saját sorsán meditálva bukott ki
a keserûség diktálta félsz, hogy „talán több
és jobb telt volna tôlünk, ha a szabadság
körülményei között dolgozunk”.
Évtized távlatából az Életmû a történelem árnyékában címû Ember Mária-interjú egyik momentuma valósággal fejbekólintó. A kérdezô, az Esô címû Jász-Nagykun-Szolnok megyei folyóirat fôszerkesztôje nyilvánosan is megkövette a „megbántódott” Ember Máriát. Tette ezt azért, mert
belátta, szerkesztôként hibázott: átsiklott
egy, a folyóiratában megjelent recenzensi
mondaton. Az El a faluból címû Ember-kötetet méltató, nem mellesleg: azt maximálisan elismerô kritikus, Szekér Endre tollára ugyanis az a megállapítás csúszott, hogy
az írónôt „sok helyre hívták”, s hogy „mehetett volna másik hazájába” is. „Nekem
csak egy hazát adott a végzetem” – reflektált az érzéketlen kijelentésre Ember Mária, hozzátéve, hogy „ez a bizonyos félmondat, biztos, hogy nem rosszindulatból
íródott. Ellenben veszélyes jelenség, mert
ha az embernek a fülébe naponta csöpögtetik a mérget, megszokja, s néha még írástudók sem veszik észre, milyen jelentéstöbblete lehet egy félmondatnak.”
Akkor, 2001-ben, még itt tartottunk.
De mielôtt végképp elkanyarodnék,
vissza az interjúkötethez, amely az elmúlt
hetekben engem temérdek bepótolni valóra figyelmeztetett. Az Ívek és törésekben a
maga is többkötetes költô Jenei – aki 1998ban indította útjára pátriája, a megye literátorait összefogó folyóiratát (esztétikai és
politikai irányzatoktól függetlenül) – ezúttal a szerkesztôtársaival, szerzôivel, barátaival, sorstársaival folytatott beszélgetésekbôl állított össze egy kötetnyit. Az Esô bel-
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sô vagy külsô holdudvarához tartózó tíz
megkérdezett alkotó közül háromnak,
négynek a nevét sem hallottam. Ha Ember
Máriát és a minap a digitális akadémikusok
közé választott Darvasi Lászlót leszámítom, igencsak bajban lennék, ha a meginterjúvoltak könyveinek akár csak a címét
kellene felsorolnom…
Az országos irodalmi kánonon kívülrekedtekrôl szóló írásokat gyakran lengi körül a
gyanú: „nyilván” a kompenzáló vidékiség
belterjes sirámairól esik majd szó. Ezen elôítéletnek az Ívek és törések csendesen
megrendítô cáfolata: a minden porcikájukban a mûvészetben (de többnyire nem abból) élô – és valamilyen szálon a megyéhez
kötôdô – alkotók mesélnek, anekdotáznak
könnyed iróniával vagy depressziómélybôl
felfakadó gyónással, elmondják magán- és
közéleti gondjaikat, reményeiket, helyeselnek és ellentmondanak a mûveiket, életüket
és helyzetüket talán mindenki másnál behatóbban ismerô Jenei Gyulának. Igazi párbeszédeket, a kérdések fô sodrától ráérôsen elelkalandozó, majd oda visszatérô társalgásokat rögzített a riporteri szerepet vállaló Jenei mikrofonja; ez által, s így lett a kötet a
csöndes patriotizmus könyve is.
A meghittségük ellenére is kemény beszélgetéseket olvasván rajtam zavarba ejtô
kettôsség lett úrrá: a kifaggatott írók, költôk
ugyanis közeli ismerôseimmé váltak, a mûveikbôl idézett frappáns mondatok, emlékezetessé rögzült verssorok nyomán már-már
abba az illúzióba is ringathattam magam,
hogy valamelyest már a mûveket is ismerem. Aztán, a disputa újabb fordulatánál kiderült, hogy ezt és azt, azután meg amazt,
ezért vagy azért, de feltétlenül el kell majd
olvasnom. Mondom, írtam, hiánypótlásban
vagyok, például Dienes Eszter hátborzongatóan gyönyörûséges verseibôl – melyekhez
a beszélgetés címéül választott („Élve megmaradva, meghalni volna jó”) sor vezetett el
– jónéhányra nem csak rábukkantam az Esô
honlapján (http://esolap.hu), de digitális
archívumomba is másoltam, ami már majdnem olyan, mintha meg is vettem volna egy
verseskönyvet…
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Jenei Gyula
ÍVEK ÉS TÖRÉSEK
Esô Könyvek
200 oldal, 2000 Ft

És elôjegyeztem magamnak Benedek
Szabolcs 1997-es, elsô regényét, a Nagy
Degenerációt. Errôl a kötetrôl ugyan hallottam a megjelenésekor, de most – jó, elismerem, ha pozitíven is, de elôítélet ez
is – azt olvastam, hogy Benedek útját az
egyik legbiztosabb szemû szerkesztô,
Domokos Mátyás egyengette, s hogy
ugyanô a kézhez kapott Benedek-zsengékre rendületlenül fogalmazott, olykor
csak párszavas megjegyzést, de az,
mondta az érintett, „pont elég is volt”. És
most derült ki számomra, hogy érdemes
jóval figyelmesebben újraolvasnom az
egykor kutyafuttában végiglapozott Naplómmal szemközt címû Saád Katalin-kötetet, vagy hogy – Jeneivel együtt – immár engem is egyre jobban foglalkoztat
az, hogy három kötettel a háta mögött
Újvidékrôl Szolnokra érkezô, kenyerét tanárként keresô P. Nagy Istvánnal mi történt? Miért kódoltatott bele életébe az elhallgatás, valóban „csak” az „értô-éltetô
közeg eltûnése” s a „becsvágy apadása”
lenne az ok? Kíváncsiságomat ez esetben
az a paradoxon keltette fel, hogy egy költô a róla szóló beszélgetésben jobbnál
jobb verssorokat idéz, ám – egy kivétellel
– valamennyit mástól.
Az alkotáslélektani vallomásokból, a felemelôen vagy felkavaróan alakuló sorsokból végül is 10 remekbe szabott portré kerekedett ki. Helyénvalóbb lenne persze 11
arcképrôl szólni, hiszen a szelíden provokáló kérdéseivel, találó megjegyzéseivel a
beszélgetésben intenzíven jelenlévô szerkesztô és irodalomszervezô Jenei is igen
pontosan megismerhetô.
Murányi Gábor
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MÛVÉSZET

Veretes csodák
Ötvösmûvészet a kezdetektôl napjainkig
Pompás kötetet adott a vizuális élményeket kedvelô olvasók kezébe a Scolar Kiadó,
s a pompa ezúttal a szó szoros értelmében
társítható a könyv tartalmához.
A fémmegmunkálásban az emberiség
történetének kezdetétôl összekapcsolódott a mindennapi eszközhasználat praktikuma és az esztétikum utáni vágy: a díszítés már az elsô fémtárgyakon is megjelenik, hogy aztán csodás idôbeli ívet alkothasson az egyszerû motívumoktól a legbonyolultabb rokokó cirkalmakig. Már a
kezdet kezdetén milyen pazar nyomokat
hagyott maga után az emberi kéz! – ámulhat el a kötetet lapozgatva az olvasó az archaikus ornamentikán, amelyek stílusa,
meghökkentô módon, a legmodernebb
trendekkel ér össze az ékszer- vagy iparmûvészetben.
Az Ötvösmûvészet címû album – saját címén jóval túlmutatva – nem csupán ötvösmûvészeti kalauz. Szerzôje, Ötvös Nagy Ferenc a hazai zománcmûvesség egyik legjelentôsebb alkotója, szûk értelemben vett
szakterületén kívül áttekinti azokat a mûvészettörténeti állomásokat a népvándorlás
korától a 20. század ötvösmûvészetéig,
amelyeket érintve a népek és fémek kapcsolatából lenyûgözô változatosságú egyházi és
világi használati tárgyak születtek. Mint elôszavában kifejti: a kötet sem tud választ adni arra a rejtélyes történeti
kérdésre, miként lett az ember
életének része a fémmegmunkálás? Hogyan fedezte fel és nevezte el a különféle fémeket és
ötvözeteket, a bronzot, a rezet,
az ónt, és hogyan találkozott az
arannyal? Hogyan jött rá olvaszthatóságukra, és hogyan határozta
meg az ötvözethez szükséges arányokat? S egyáltalán: milyen eszközöket használhatott ehhez, amikor az
adott korban még a szükséges szerszámok „ôsei” sem álltak rendelkezésére? A ránk maradt tárgyak az ötvösség e nagy titkának ôrzôi, s ez teszi különösen izgalmassá az elsô évszázadokat feltáró fejezeteket.
Ötvös Nagy Ferenc azonban nem elszigetelten kezeli tárgya históriáját: megrajzolja pontos történeti
hátterét az egyes népek
vándorlásának, a korabeli
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birodalmi, területi, majdan országhatárok alakulásának, de a nyelvek és kultúrák forrásának, érintkezésének,
családfájának is. Szubjektív vallomáshoz kell itt kitérôt tennem: elôször vált összefüggéseiben világossá számomra a
szétszabdalt szemléletû, részletekben elmerülô történelemkönyvekbôl soha össze
nem álló látkép a népvándorlás
koráról, a görög, etruszk, római
és bizánci (és még tovább, akár
a jelenkorig) kapcsolatok földrajzi alakulásáról és kölcsönhatásáról. Ötvös Nagy Ferenc
lényegretörôen vezet végig
az európai és ázsiai helyszíneken, miközben mindig az
okokra keresi a választ: mi indította el a nagy népvándorlást; miért kapta
a kissé pejoratív árnyalatú román („Rómára hajazó”) stílus az elnevezését; miért a 12.
században alakultak ki lassan a késôbb az
abszolút monarchiákhoz vezetô erôs központi hatalmak – és még sorolhatnánk. Kötete nyugodt szívvel ajánlható történelemkönyvnek is, de legalább segédkönyvnek a
történelemtanuláshoz.
S a látvány maga a fémesen csillogó csoda… Végighaladva a fejezetek kronológiáján világossá válnak az
egyes korok stílusjegyei,
és az imént dicsért
„összefüggés-szemléletnek” köszönhetôen azok
oksági háttere is. A magyarországi Egyeden talált
római bronzkancsólelet és
díszítése például a Pannóniában elterjedt egyiptomi Isisés Osiris-tisztelet emlékei s az e
korból származó, kézmosásra
használt edények a testi-lelki megtisztulást kifejezô rituálék fontosságáról adnak hírt.
A bájosan funkciótlan barokk tárgyak a kor milliôjében elhelyezve
rögtön értelmet nyernek: „a
vallási fanatizmus felszabadította a szenvedélyeket”,
a tobzódó ornamentika a
reneszánsz fegyelmezettséggel szemben magát az élet habzsolását jele-

nítette meg. Josephine császárné asztali készletét elnézve a kor barokk enteriôrjében a tekintet és az
érzékek egy pillanatra sem nyugodhattak meg, annyi látniés tapintanivaló bujaság
kínálkozott
akár egy terített asztalon is. Az egyházi
kegytárgyak, a szentségtartók, úrasztali kelyhek, monstranciák és úrmutatók lenyûgözô színés motívumáradattal
sokszorozták a felületükrôl visszaverôdô fényességet a korabeli hívôk elkápráztatására.
A modernebb mûvészetet kedvelôknek A
technicista ötvösség címû fejezet igazi vizuális csemege: csábítóan ötletes dizájnnal bukkannak fel a századforduló teáskannái, asztali
készletei vagy ékszerei – a modern olvasót
rögtön hatalmába keríti a birtoklási vágy.
És meglelhetôk a kötetben azok a híres
„sztártárgyak” és történeteik is, mint a
Fabergé-tojások, vagy a nagyszentmiklósi kancsó...
A kötet gazdagon illusztrált fejezeteit fotómellékletek egészítik ki, ahol az adott korból
származó ötvösmûvészeti tárgyak bôséges
válogatásával szolgál a szerzô. A szintén illusztrált kötetvégi idôrendi táblázat kiváló
összefoglalója a fejezetekben részletesen
taglalt fémmegmunkálási díszítési technikák és stílusok fejlôdésének, a szómagyarázat pedig a szakmai eligazodáshoz segít.
S arról se feledkezzünk meg, hogy az egyszerre albumként, tankönyvként, szakkönyvként, mûvészettörténeti munkaként
forgatható kötet nem utolsósorban maga is
remek ajándéktárgy: felér egy ékszerrel.
Laik Eszter

KÖNYVRÔL
Ötvös Nagy Ferenc
ÖTVÖSMÛVÉSZET
A kezdetektôl napjainkig
Scolar Kiadó
368 oldal, 7500 Ft
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A Jószöveg Mûhely ajánlja újdonságait
Nagy Zsóka, mediátor: MEGOLDJUK, SZÍVEM
Útmutató a párkapcsolatokhoz
143x204 mm, 192 oldal, kartonált,
ár: 2590 Ft
„Vagy igazam van, vagy boldog vagyok” – tartja
az ismert párkapcsolati mediátor, aki könyvében
példák tucatjaival illusztrálva mutatja be a „pár-bajok” kialakulásának fôbb okait, jellemzôit. Beavat
abba is, hogy a „felek” felismerve saját és a másik
hibáit, miként találhatnak együtt megoldást kapcsolati gondjaikra.
Bertrand Meyer-Stabley:
AZ IGAZI ELIZABETH TAYLOR
160x230 mm, 208 oldal, kartonált,
fotómelléklettel, ár: 2490 Ft
A filmmûvészet egyik koronázatlan királynôje. Fenséges alkat, nagy tragika, konfliktusok dicsô megnyerôje, Kleopátra, Makrancos Kata, s megannyi
emlékezetes hôsnô. A könyv ôszinte vallomás a mostanában elhunyt szeretô, szenvedô, csalódó, gyôzô
és megveretett emberrôl, a mûvészrôl, a nôrôl, Lizrôl.
Dr. Jennifer Parker: ÁLMOK + RÉMÁLMOK
187x236 mm, kartonált, 174 oldal, ár: 3990 Ft
E könyv segítségével felfedezhetjük az álmok és rémálmok birodalmát, feltárhatjuk a kiváltó okokat és
megtanulhatjuk értelmezni álombeli élményeinket. A
tudományosan megalapozott mû 50 álom- és rémálomszimbólumot és témát tárgyal, segítvén, hogy megértsük: mit üzen személyiségünk mélye álmainkkal.
Lissa Rankin: MI ÚJSÁG ALUL?
Amit nem mersz megkérdezni a nôgyógyászodtól (sem)
Dr. Erôs Erika szexuálpszicháter elôszavával
165x210 mm, kartonált, 352 oldal, ár: 3590 Ft
A könyv szókimondó nôgyógyász szerzôje – a nemi szerv titkaitól a szülésen át a menopauzáig –
minden olyan kérdésre válaszol kötetében, amit az
ember lánya még a nôgyógyászától is alig merne
megkérdezni.

KERESSE A KÖNYVESBOLTOKBAN!
Jószöveg Mûhely Kiadó
1066 Budapest, Ó u. 11.
1244 Budapest, Pf. 826.
Telefon: 302-16-08. Fax: 226-59-35
www. joszoveg.hu E-mail: info@joszoveg.hu
Kövessen bennünket a Facebookon!

A Hungarovox Kiadó ajánlata
Bíró András
BENT A MALOMBAN
ÔRÖL A MOLNÁR
Összegyûjtött versek
1941–2011
Tarján Tamás
elôszavával
360 oldal, 2500 Ft

HUNGAROVOX KIADÓ
1137 Budapest,
Radnóti M. u. 11.
Telefon/Fax: 06-1-340-0859
Mobil: 06-20-585-8212
www.hungarovox.hu
info@hungarovox.hu

Veszelka Attila
AMIKOR A
HAMVASZTÓMESTER SÍRNI KEZD
Versek
Temesi Ferenc ajánlásával
68 oldal, 1400 Ft

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az öngyógyítás mûvészete egy magyarországon praktizáló mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.
Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek, illetve betegségek szerinti bontásban kereshetjük
benne a megfelelô gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy
példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft
Belsô Ösvény Kiadó
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.

INTERJÚ

Tanulni jó
Beszélgetés Klein Sándorral
Születésnapi könyvet foghat kezébe az
olvasó, aki a Klein Sándor szakirodalmi
munkásságát összegzô Negyven év
munkapszichológia címû kötetet tanulmányozza, mely az SHL (találó magyar
rövidítésfeloldással: Segítünk, Ha Lehet) Hungary kft. létrejöttének huszadik évfordulójára jelent meg. A szerzô
több felsôoktatási intézményben tanított és Pécsett oktat ma is, valamint a
magyar vállalkozások hajnalán megalapította az említett céget, amely nemzetközi alkalmasság-vizsgálati módszereket adaptál Magyarországra.
– Az ön életútjánál mi sem példázza jobban, hogy miként kell a munkához sikeresen hozzáállni: vagányság, határozottság, vállalkozó szellem szükségeltetik
mindenekelôtt. Például arra utalok, hogy
ifjúkorában egy francia bányagépészeti
munka fordítását vállalta el, egy franciául
tudó barátja segítségére számítva, de aztán kiderült, hogy flamand nyelven íródott
a könyv. Ám az ábrák valamit mégiscsak
sejttettek a tartalomból…
– Valóban, már a pályakezdéshez is kellett
a jó értelemben vett merészség. Amikor
nagyon kedves elsô fônököm, Vaszkó Mihály azt mondta, beajánl engem a Budapesti Mûszaki Egyetemre munkapszichológiát tanítani, elôször bizony megijedtem, mert abban az idôben még levizsgázni se igen tudtam volna ebbôl a tárgyból. Aztán belejöttem. A munkapszichológia hôskorát éltük akkoriban, a hatvanas
évek második felében. Szinte minden ehhez kapcsolódó feladat „bevállalós” volt.
Elmentünk betanítási módszert kidolgozni egy szônyegszövô ktsz-be, noha nemcsak szônyeget nem tudtunk szôni, de soha elôtte nem dolgoztunk ki betanítási
módszert sem. Vagy zajártalom-vizsgálatot végeztünk – eleinte ahhoz sem konyítottunk. Amikor az elsô vezetôképzô tanfolyamot elvállaltam, akkor egy hétre betegszabadságra mentem, hogy legalább
összeolvassam mindazt, ami rendelkezésre állt magyar nyelven.
– Aztán úgy gondolta, akkor sajátíthatja
el leginkább a munkapszichológiát, ha
könyvet ír róla. Miért ábrándult ki mégis
ebbôl a területbôl, mire két vaskos kötetben e nívódíjjal kitüntetett, és mind a mai
napig szakirodalomként használt munkája megjelent a Gondolat Könyvkiadónál?
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– Eredetileg irodalmárnak készültem, de
amikor nem vettek fel erre a szakra, elmentem fizikai munkásnak az akkori
Egyesül Izzóba, melynek ma a General
Electric az utódja. Ott a volfrámszálakat
húztam egyre vékonyabbra, amíg azok a
villanykörtébe kerültek. Rövidesen eljutottam arra a pontra, hogy nem akarok
több drótot látni. Teljesen mindegy, milyen egyetemre vesznek föl, csak bekerüljek. Az idô tájt a matematika–fizika szakra
lehetett legegyszerûbben bejutni, mert
több volt a hely, mint ahányan jelentkeztek. Pár hónappal azután, hogy fölvettek,
úgy találtam, túl sok egyenlet és képlet
vesz körül, és kérvényeztem, hogy a fizika
szakot pszichológiára cserélhessem. De a
matematikatanári diplomát megszereztem. Az egyetemen legkedvesebb tanárom
Varga Tamás professzor volt, a nemzetközi hírû reformer matematikapedagógus.
Megtetszett, amit ô képviselt: játszva szerezzék meg az általános iskolások a matematikai ismereteket, és ne számolni, hanem gondolkodni tanítsuk meg ôket. A
mûszaki egyetemi munkám mellett ennek
a komplex matematikatanítási módszernek a pszichológiai hatásvizsgálatát is végeztem, még kétéves kanadai kutatási lehetôséget is kaptam e téma nagy egyénisége, Dienes Zoltán intézetében. S valóban, a munkapszichológia-könyv megírása
után, azt gondoltam, ennél többet nem tudok ezen a téren segíteni. Viszont úgy
véltem, a munka világának is hasznára
válna idôvel, ha a pedagógiai gyakorlatot
megváltoztatnánk, mert ifjúság elleni vétek a diákokat egyszerûen „tárolni” az iskolában ahelyett, hogy a személyiségüket
és a képességeiket fejlesztenék. Ezt képviseltem a szegedi Juhász Gyula Tanítóképzô Fôiskolán is, ahová a pszichológia tanszék vezetôjeként két alkalommal hívtam
meg a személyközpontú bánásmód nagy
alakját, Carl Rogerst. Ez az 1980-as évek
közepén történt, amikor szinte hihetetlen
elôrelépésnek számított, hogy amerikai,
kelet- és nyugat-európai, valamint magyar
szakemberek együtt, százával vettek részt
a konferencián.
– Kalandos pályája, melyrôl a könyvben
bôséggel olvashatunk, végül az alkalmasságvizsgálat irányába vezérelte. Tapasztalatai alapján milyen jó tanácsot
tudna adni a mai álláskeresôknek?

– Akkor már majdnem késô, amikor álláskeresôvé válik valaki. Mindenesetre rendkívül kitartónak kell lennie. Pár éve a siker reményében elég volt öt-tíz helyre jelentkezni, ma százával kell beadni az álláspályázatokat, hogy esélye legyen munkavállalóvá válnia valakinek. De korábban
kell egy-két feltétellel számolni. Ilyen az
angol nyelv ismerete, és nem árt a személyiségfejlesztéssel is idejekorán, még a tanulmányok alatt foglalkozni.
– Mikor láthatjuk csokorba szedve a pedagógiai jellegû írásait is?
– Az eddig emlegetett kötet heteken belül
megjelenô folytatásában szerepelnek
ezek, a pályámat áttekintô trilógia harmadik részében pedig az intelligenciával, a
kreativitással és a kompetenciával kapcsolatos módszertani írásaimat teszem
közzé. A Soponyai Dórával közösen készített A tanulás szabadsága Magyarországon címû hétszáz oldalas kötetünk pedig
októberben jelenik meg. Eben jó „iskolapéldákat” ismertetünk meg az olvasókkal,
gyerekközpontú módszereket, amelyek
friss levegôt igyekeznek vinni az oktatási
intézményekbe. A kötet az egyéni tanári
döntéshozatal dicséretét zengi: az igazi
pedagógus önálló, alkotó ember, aki a diákokat a jövôre készíti föl, de úgy, hogy a
jelenben is jól érezzék magukat, és rájöjjek: tanulni jó.
Mátraházi Zsuzsa

KÖNYVRÔL
Klein Sándor
NEGYVEN ÉV
MUNKAPSZICHOLÓGIA
Ember, munka, szervezet:
akkor és most

Edge 2000 Kiadó
368 oldal, 3200 Ft
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TÖRTÉNELEM

A régészet színes regénye
Az emberiség története nem csupán az írásos emlékekbôl ismerhetô meg. A régmúlt eseményeibe fôként a régészet segítségével pillanthatunk bele. De hogyan bukkantak a régészek a különbözô leletekre, mi vezetett a ma oly fontos emlékek, kincsek felfedezéséhez?
Ezekre a kérdésekre adja meg a Kossuth Kiadó új, igen élvezetes albuma a választ.

Már az is érdekes, hogy mit tekintünk egyáltalán régészeti emléknek, a múlt feltárandó szeletének. A már ismert, sokszor feldolgozott leletek mellett – mint Tutanhamon sírkamrája, Trója, a
rosette-i kô, Pompei és még sorolhatnánk – meglepô történetekre bukkanhatunk e könyv lapjain. Ki gondolná, hogy egy P-38
Lightning típusú repülôgép, mely a II. világháborúban Grönland
jegébe fagyott, régészeti leletnek számít?
Már az is krimibe illô, ahogy egy-egy lelet nyomára bukkantak. Nem csoda, hogy
például Tutenhamon sírjának megtalálásáról vagy Trója felfedezésérôl nem egy
könyv is született. Ebben a könyvben természetesen a tárgyalt 50 felfedezésrôl
csak érintôlegesen emlékezhetnek meg,
de még így is megtudhatunk újdonságokat, miközben a képanyag remek és természetesen szerepelnek a kötetben olyan
régészeti emlékek, amelyekrôl még soha
nem is hallottunk.
Sokszor az is regényes történet, hogy
mi vezetett el egy-egy régészeti emlékhez, hogy milyen úton-módon jutottak
el egyes leletek feltárásához. Elôfordult, hogy holland hajósok korábban
felfedezetlen szigetre vetôdtek, melyet
Húsvét-szigetnek neveztek el és rögtön
rá is találtak azokra a hatalmas kôszobrokra, melyek a mai napig különlegessé
teszik a szigetet. Arra is akadt példa,
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hogy tomboló vihar nyomán került elô egy ôsi építmény,
amelyrôl addig mit sem tudtak. Így történt ez a Skóciától nem
messze fekvô Orkney-szigeteken, ahol a vihar lecsendesedése
után kôkori település romjaira bukkantak.
A világhírû Altamira barlangjait úgy fedezték fel, hogy a 19. században a barlangoktól nem messze valaki engedély nélkül vadászott, majd a kutyája beesett a barlangba. Miután nagy nehezen
kiszabadította az állatot, sietôsen távozott, de késôbb, amikor a tulajdonos,
Don Marcelino tudomást szerzett az
esetrôl, utánajárt a dolognak és felfedezte a csodálatos barlangrajzokat.
Ám hiába tárta a tudományos világ elé
a csodálatos rajzokat, nem adtak hitelt
neki, mondván, a barlangban lakó
„vademberek” nem lehettek képesek
ilyen mûvészi teljesítményre. Don
Marcelinónak így is kellett meghalnia,
nevén a hamistó szégyenfoltjával.
Csak a 20. század elején mosták tisztára a nevét, és ismerték el hivatalosan a
barlangrajzok eredetiségét.
Sokszor építkezés során akadnak régi korok emlékeire, így történt ez az
angliai Peterborough városának közelében is, ahol a kotrógép fapóznákat
kotort a felszínre. A póznákról kiderült, hogy i. e. 1000-ben készültek, és a
tôzegnek köszönhetôen maradtak
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fenn. A régészet nagy
fájdalma, hogy csak bizonyos anyagok állnak
ellen az idô vasfogának, így például fából
készült tárgyak nemigen maradnak meg
ilyen hosszú ideig. Ám
a tôzeg különleges kémiai közeget teremt,
így a benne lévô szerves anyagok jóval tovább megmaradnak,
mint egyébként. Ezen
az angliai lelôhelyen
végül is egy hídra találtak, melyen a bronzkori emberek átkelhettek a lápon. Ám nem
csak egy sima hídról
van szó, hiszen onnan
a lápba dobálták a
használati tárgyaikat, sôt különleges tárgyakat is, melyeket elôtte
gondosan megrongáltak, talán valamiféle rítusnak engedelmeskedve, melynek céljára nem valószínû, hogy valaha fény derül.
Elégedjünk meg annyival, hogy a tôzegnek köszönhetôen különleges bronzkori kultuszhely ôrzôdött meg az utókor számára.
Meglehetôsen tanulságos, hogyan kezelték a régebbi korokban a régészeti leleteket. Az egyik legbizarrabb példája ennek
Schliemann esete, aki Trója feltárásakor egy másik szintet tartott az általa keresettnek, miközben keresztülásott és ezáltal
részben megsemmisítette azt a réteget, amelyet fel szeretett
volna tárni. Hozzá kell tenni azonban, hogy Schliemann a késôbbiek során már jóval modernebb megközelítésben dolgozott, kikérte a rétegtan úttörôjének, Wilhelm Dörpfeldnek a
tanácsait, és ennek köszönhetôen nem semmisültek meg további rétegek az ásatás folyamán.
Hasonló hibákat számtalan más régész elkövetett a feltárás során, mint például Pompei és Herculaneum felfedezôje, aki egy
egész római kori színháznak a romjait szállítatta el anélkül, hogy
az eredeti elhelyezkedését feljegyezte volna. Ám nem lehet hibáztatni e korai felfedezôket, hiszen az ô korukban a
mai értelemben vett archeológia még nem létezett, és
az ásatások egyetlen célja
sokáig a tárgygyûjtés volt.
Miközben a világ különbözô tájaira kalauzol bennünket a kötet, bepillantást nyerhetünk a régészet különbözô
ágaiba is, megtudhatjuk, mit
takar a kísérleti régészet kifejezés, olvashatunk a vízi régészetrôl, a radiokarbonos
Justin Pollard
és évgyûrûs kormeghatároÉVEZRED KINCSEI
zásról, a légi fényképezés je50 híres régészeti
lentôségérôl, az eleméleti réfelfedezés
gészetrôl, az állagmegóvásKossuth Kiadó
ról vagy az állatok szerepérôl
256 oldal, 7500 Ft
a régészetben.
Jolsvai Júlia
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MÛVÉSZKÖNYV

A hét mûtárgya: a könyv
Könyvmûvészeti kiállítás a Ráday Könyvesházban
Vajon „Ment-e a könyvek által
a világ elébb?” Mi lesz a papír
alapú könyv sorsa és jövôje?
Már sokszor eltemették, mégis van, létezik és fejlôdik. Mellette virulnak ugyan a digitális
formák és megoldások, de
még mindig van a „kézzelfogható”, a tapintható, a festéktôl
illatozó papír. Más kérdés,
hogy a papír alapon megjelenô
szöveg létezik már digitálisan,
mielôtt nyomtatásba kerülne.
Egyre több dolgot olvasunk
csak digitális felületen, és nem
csupán a számlákat, hanem bizony verset, regényt is –, ha

nem is mindig szívesen. Aki
eddig sokat olvasott, ezután is
megteszi a digitális felületeken
(is), aki keveset, az is kénytelen legalább digitálisan olvasni, hiszen az a mindennapi élet
része. Van tehát jó oldala is.
Az úgynevezett magas kultúra
éppúgy a digitális világ része
mint a kommersz. Hogyan él
tovább a könyv? Lehetséges,
hogy csak kevesek kiváltsága
és igénye lesz, ahogyan a
könyvnyomtatás kezdeti századaiban, vagy annak elôtte az
antik civilizációkban? A
kortárs képzômûvészek úgy

Pamela Paulsrud: Érintô kövek/Touchstones, Megváltozott könyvek
és kövek/Altered books and stones

Sóváradi Valéria: Mûteremlátogatás, papir-litográfia-metszés-toll,
21,5x19x1 cm

vélik, mûtárgyként a könyvmûvészetben bizonyosan tovább él, mert megfelel a sokszorosított grafika formájának.
Vörösmarty nyomán Gondolatok a könyvtárban címmel
erre reflektál a budapesti Ráday Könyvesház könyvmûvészeti kiállítása, amely a nyomtatott könyv jövôjérôl való
gondolkodást kívánja reprezentálni. Nem is annyira a
nyomtatott könyv, hanem a papír alapú és a digitális mû
egymás mellett élése, verse-

„Bár a lóból lóerô lett, de a ló ettôl még nem tûnt el: manapság „lószerûbb” feladatai vannak,
mint amikor a bányában húzta a csillét. Gyerekek ugrálnak a hátán, sporteszköz, virágzik a szerencsejáték, a lóverseny, a Derbyn még mindig hordják a cilindert, és a nôk bonyolult kalapokat
raknak a fejükre. És ez mind nagyon rendben is van. Ennek a használati módnak van jövôje.
A papír alapú könyv, vagyis a technikai forradalom utolsó, épp mögöttünk lévô szakasza mindent
tud már, amit ebben a mûfajban tudni lehet. Lópéldánkhoz visszatérve, nem tud kétszer olyan jó lenni, mint amilyen eddig is volt. A digitális rögzítés, mint eszköz, mint technika, most kezdi pályáját,
és megint ott vagyunk a definíciós igénynél: mi lesz a régi, és mi az újfajta könyv sorsa, amire ez a
kiállítás is próbál rákérdezni. Az biztos, hogy a könyv mindig is lehetett mûtárgy, és ez a lehetôség
a jövôben sem tûnik el. Ez lenne a túlélés egyik iránya, lehetôsége? A mûtárgyként értelmezett, az
egyedi, a személyes, a nem sorozatban gyártott, a kézmûves? Hogy megint ott lennénk az elején? De
minek az elején? A hasonlóság még nem azonosság. Épp a különbség az érdekes, az, amiben ez az
új mûvészkönyv eltér a régitôl.”
(Részlet Orbán György megnyitóbeszédébôl)
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nye és harca, esetenként szimbiózisa jelenik meg a tematikában. A kiállítás két szervezôje és egyben kurátora Széchy
Beáta festô, aki 1990-ben alapította a Hungarian Multicultural Center (HMC) nevû nonprofit szervezetet, Budapesten
és az Egyesült Államokban,
Dallasban él, és Szirányi István
fotómûvész, grafikus, a Magyar
Mûvészkönyvalkotók
Társaságának elnöke.
A kiállítás témája világszerte
izgatja a mûvészek fantáziáját,
a pályázatra mintegy harmincan jelentkeztek külföldrôl,
többek között az USA-ból,
Németországból, Izraelbôl,
Hollandiából és Angliából. A
hazai kiállítók (Barabás Márton, Kelecsényi Csilla, László
Bandy, Lengyel András, Pataki
Tibor, Sóváradi Vali, Széchy
Beáta és Szirányi István) egytôl egyig a Mûvészkönyvalkotók Társaságának tagjai. Számos mûfajt képviselnek, jelen
volt a pop art, a visual poetry,
az art book, a fluxus, a mail art
sokféle hagyománya, de éppen arra törekedtek, hogy a
mûfajok közti határok elmo-
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MÛVÉSZKÖNYV

A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA
Judy Allen

FANTASY ENCIKLOPÉDIA
(Fordította Gálvölgyi Judit)
144 oldal, 400 színes fotó,
kép illusztrációval, 4480 Ft
Tündérek, sárkányok, varázslók, mágia és bûbáj – ismeretterjesztô képeskönyv gyerekek számára az emberiség
képzeletében létezô lényekrôl, a fantázia világáról.

Thomas Gifford

ASSASSINÓK
Miklos P Simon: Édesapám Receptkönyve 23cmx35cmx4cm,
vegyes technika, 2011
sódjanak. Érdekesen kombinálták a különféle anyagokat
(papír, fotó, digitális technika,
egymás mellett a régi és az
új): Pataki Tibor szövegtengere egy csukott könyv titkos
belsejét mutatta be, Szirányi
István fotókkal kombinált,
volt, aki a mobiltelefonra ra-

Széchy Beáta: Csak a szemednek... 90 x 160 cm, leporello

KÖNYVHÉT

gasztott betûket, más könyvhegyet és könyvcsokrot épített. Egy ökológiai gondolkodású olasz mûvész a folyami
kövekbe épített könyveket,
míg Vasvári montázs oltárképet állított fel töredezett és elfelejtett fotográfiákból. Egymás mellé kerülhetett a szitanyomat, a digitális kép, és az
ôsi héber szöveg éppúgy, mint
a könyv és a természet egy
szénbôl faragott madár formájában, amit applikáltak a
könyvbe. Többen a könyvekbe formákat vágtak, montázsokat állítottak össze, és volt,
aki papír csipkedíszt készített
könyvtári katalóguscédulákból. László Bandy a könyvet
meditációs eszközként használta. A kiállításon bemutatkozott a HMC mûvészrezidens programjának 12 alkotója, köztük kanadai, brazil, délkoreai mûvész, akik magyar
tematikájú mûvekkel jelentkezetek: így budapesti téglákra
felragasztott
szövegekkel,
vagy egy Szentkuthy jegyzeteivel ellátott mûvészkönyvvel,
egyikük pedig a magyar nyelvû szövegbôl grafikai jeleket
és azokból képgrafikát alkotott. Többen voltak, akik
könyvtémájú videómunkákat
mutattak be.
Mindannyian a definíciót keresték: mit értünk könyvön ebben az átmeneti korban. és mit
értünk rajta majd a jövôben?
Sz. Zs.

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

CSAK KERESNI KELL
– a könyvesboltokban

Julia Navarro

ÁRTATLANOK VÉRE
(Fordította Mester Yvonne)
509 oldal, 3290 Ft
Az iszlám fanatikusai, a Szent
Grált és a katárok igazságát
keresô francia gróf, a jezsuita
szerzetes a Vatikánból és a
terrorelhárítók… sorsuk keresztezi egymást, és harcuk
véget ér.

Julia Navarro

AZ AGYAGBIBLIA
(Fordította Bakucz Dóra)
467 oldal, 3290 Ft
A háborútól fenyegetett Irakban a régész Clara Tannenberg Ábrahám Agyagbibliája
után kutat – a nô és nagyapja
élete veszélyben van: négy
barát egy régi ügy miatt vérbosszút akar, a nemzetközi
mûkincsmaffia pedig az
Agyagbibliát akarja...

Popper Péterrôl
és könyveirôl – a kiadója
78 éves lenne, de már másfél éve halott. Barátainak százai, tisztelôinek, rajongóinak százezrei emlékeznek rá, könyveit ma is várják és olvassák. Ô maga nyilatkozott életérôl: családjáról, szerelmeirôl, utazásairól, élményeirôl, örömeirôl és bánatáról.
Milyen volt Popper Péter az író, a szerzô? – A
Saxum kiadó 1995-ben alakult, 1996-ban már
kapcsolatban voltunk vele. Elsô kiadott könyvei utánnyomások voltak: a Belsô utakon, Az
istennel sakkozás kockázata, Hogyan öljük meg magunkat? Megkértük Az élet
dolgai c. tervezett sorozatunk szerkesztésére. A 4–5
íves témákat ô javasolta, s a
szerzôk egy részét ô kérte
fel: Ranschburg Jenôt, Vekerdy Tamást, Szántó Erikát, Eisler Olgát és másokat; más témákat ô maga írt
meg: A meghívott szenvedély, Fáj-e meghalni? stb.
Az elmúlt 15 év alatt a
Saxum több mint 70
könyvét jelentette meg.
Így visszatekintve alig érthetô, hogy a tanítás, rengeteg elôadás, dedikálás
mellett hogyan maradt
ideje a könyvek megírására...
Emlékezetes a legfontosabb irodalmi élményeirôl írt sorozata: az Õk én vagyok 33 regényrôl, a Kinyílt az Ég? profán verseskönyv,
melyben a versidézetek mellé elgondolkodtató, sokszor humoros megjegyzéseit fûzte, s végül a Kizökkent az idô – Drámaügyi mosolygások és mérgelôdések felidézi és elemzi kedvenc drámáit, szellemi kalandozás az ókori görög tragédiától a modern amerikai abszurd
drámáig. A három kötet Popper szerint arról a
kölcsönhatásról beszél, amelyben az ember
kultúrát teremt, és a kultúra teremti az embert.
Egyben tanítja olvasóit, szerinte a mûveltség
titka: olvasni és elgondolkozni azon, amit olvasott az ember, aztán megint olvasni és elgondolkozni – mindhalálig.
Hogy is tudnék mind a 70 könyvrôl beszélni,
ezek közül több mint 50 olyan tanulmány van,
melyet a Saxumnak írt. A Mesterkurzus
elôadásait rögzítô rövid írások mellett önálló
kötetek tartalmazzák vallástörténeti tanulmányait: Az égre nézô ember sorozatban a 666 –
a sátán a XXI. században, vagy a Van ott valaki? rendszerezetten összefoglalt valláspszicho-

lógia: hitrôl és hiszékenységrôl, és a vallásos
gondolkodásról. Szinte valamennyi könyvében feltûnik a vallás, vallásosság témája. Két
fontos mûve az Ószövetségrôl és az Újszövetségrôl – a kiadó egybekötve, új köntösben karácsonyra újra megjelenteti – melyben érdekesen és olvasmányosan beszél az Ószövetség
könyveirôl, és a négy evangéliumról, az apostolok leveleirôl. Vallástörténeti munkái közül
kiemelkedik a Vallásalapítók, mely többek között Ábrahám, Mózes,
Buddha sorsával és jellemével foglalkozik.
Utazásairól a Várj, amíg
eljön az órád – Rekviem
Indiáról címmel beszél, a
Tûz a hegyen pedig izraeli útjairól és tapasztalatairól, benne a magyarországi zsidóság bonyolult
lelki helyzetét elemzi a
közös kultúrában. Esszéi
a praxisáról, jelenidejû és
múltbeli ismerôsei a
Napidô és a Holdidô kötetben kaptak helyet. Állatszeretete köztudott
volt, sok írásában fellelhetô, leginkább azonban
a Részemrôl mondjunk
mancsot! c. könyvben, mely „vallomás a négylábúakról, akik nélkül elviselhetetlenül sivár
lenne az élet.” Sokat derültünk, amikor a telefonrögzítôn hallottuk: ez Popper Péter... és
Lurkó kutya telefonja, rögzítôje és faxa.
Könyveit részletekben, e-mailen küldte meg
a kiadónak, ezek mellett mindig közölte véleményét, elképzeléseit. 2007-ben írta: „meg kell
köszönnöm az új könyvet valamennyiôtöknek:
álomszép”.
És a Hordaléktalajon megjelenése után: „A
könyv gyönyörû, de számomra több ennél. Ez
az elsô könyvem, melyet az elejétôl a végéig
újra elolvastam, hogy magamat dicsérjem is,
sokat vihogtam is, és sokszor elgondolkoztam.
Persze egy kicsit hosszú, azért csak ma éjjel értem a végére, mert nagyon zsúfolt idôszak áll
mögöttünk. Hát még egyszer kösz!”
Minden könyvének megjelenése után „ünnepeltünk”: eljött a kiadóba, elszívta a számára eltett cigarettákat, a kiadó valamennyi
dolgozójának dedikálta az új könyvet: kedvesen, szellemesen, – és mesélt, mi pedig boldogan hallgattuk.
Pataki Erzsébet

INTERJÚ

Tea és irodalom
Beszélgetés Bakó Annamáriával
A budai Vár hangulatos könyvesboltjában, a
Liteában találkoztam a bolt vezetôjével, Bakó Annamáriával, hogy egy kellemes tea
mellett elbeszélgessünk a kereskedelemrôl,
a kultúra fontosságáról és a szavak, könyvek
varázsos erejérôl…
– Hogyan ítéli meg a magyar könyvszakma részeseként a könyvkereskedelem helyzetét?
– A könyvkereskedelem helyzetét nagyon
lehangolónak és kilátástalannak látom most.
Több rétege is van a véleményemnek, helyzetelemzésemnek. Szemmel láthatóan megcsappant az érdeklôdés a könyvek iránt, legalábbis ami a klasszikus könyvkereskedelmet illeti, nevezetesen azt, amikor a vevô
bemegy a könyvesboltba, veszi a kosarat és
válogat. Ez ma már egészen ritka jelenség;
tudjuk természetesen, hogy sok minden befolyásolja. Egyik oka lehet a könyvesbolt elhelyezkedése is, a Litea esetében például ez
a helyzet. Ez egy igen eredeti, egyedi megoldású, szép könyvesbolt, mondhatom ôszintén, hogy nincsen párja Budapesten, de szerintem talán még Európában sem, azonban
mégiscsak a budai Várban van, távolabb a
nagy forgalmú útvonalaktól.
Ennek ellenére nagyon szeretünk itt lenni,
szeretjük a környezetünket, a vári közönséget, hisz olyan ez, mint egy kis falu, mindenki ismer mindenkit. Talán ez is az oka annak,
hogy ez a könyvesbolt egy kicsit átlépett az
agora szerepkörébe. Sûrûn vannak nálunk
közösségi programok, események, vagy ha
nincsen konkrét program, egész egyszerûen
egy délutáni kávéra négy-öt szomszéd
összeül itt. Ettôl ilyen otthonos hangulatú a
boltunk. Szerencsére számos visszatérô
vendégünk van.
– A vendégmarasztaló hangulat megteremtéséhez bizonyára számos dolog kell.
– Elsôsorban olyan kommunikációra van
szükség, ami ma már szintén kiveszôben
van. Nézzük meg például a nagy plázabeli
könyvesboltokat, ahol szinte minden kérdésre a klaviatúra „válaszol”. Véleményem
szerint – és lehet emiatt konzervatívnak tartani engem – ez nem könyvkereskedelem,
ugyanis a könyv egy különleges áru. Vallom,
hogy minden egyes könyvnek nagyon-nagy
felelôsséggel kell egyengetni az útját, sorsát.
Úgy érzem, a könyvekkel való „foglalkozás”
több mint szakma. Én hivatásként élem
meg. Bevallom, nálam ez már-már súrolja a
szenvedélybetegség határait.

KÖNYVHÉT

– Hogyan alakult meg a Litea?
– A Litea két kiadó tulajdona. Az egyik a Helikon, a másik a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, melyek 1989-ben hozták létre ezt a
boltot. A kávéház és a könyvesbolt szimbiózisával egy olyan helyet teremtettek, ahol a
könyvesbolti funkciók kitágultak, méltó környezetet biztosítva különbözô bemutatóknak, irodalmi esteknek. Így a boltban ünnepelhetjük a könyvet, a szerzôt, vagy az olvasókat. Nálunk tartja például minden hónap
második hétfôjén a Várbarátok Köre elnevezésû civil társaság a rendszeres havi összejövetelét. Ez egy több mint negyvenéves civil
kezdeményezés a Várban.
Örömmel tapasztalom, hogy a könyvesbolt mûködése élvezi a helyi lakosok, és az
önkormányzat támogatását, figyelmét és
szeretetét. Könyvesboltunknak ezt a fajta
kulturális, közösségteremtô funkcióját támogatja a kerület vezetôsége is. Szerényen,
de nélkülözhetetlenül.
– Mostanában zajlott (szeptember 3–5.) a
magyar nyelv és magyar könyv ünnepe, immár kilencedik alkalommal. Honnan jött a
rendezvény ötlete?
– Engem már régóta foglalkoztatott Buda
történelme, mûvelôdéstörténete, könyvtörténete. Amikor 35 évvel ezelôtt idekerültem
a Várba, még inkább elkezdett érdekelni
minden, ami ide köthetô. Az is külön ösztönzést jelentett, hogy 2003-ban Budavár
díszpolgárává választottak.
Úgy éreztem, hogy a kerületi polgárok bizalmát és szeretetét viszonoznom kell. Egy

veretes, szép örökséget kaptam a Litea révén, hiszen e helyen született meg az elsô
nyomtatott könyv Magyarországon, 1473
pünkösd szombatján, Hess András nyomdájában. Felvetettem a polgármester úrnak,
hogy ennek emlékére érdemes lenne egy
könyvünnepet rendezni. Nagy örömmel fogadta, és lelkes támogatója azóta is. Az elsô
alkalommal tartottuk magunkat a pünkösd
elôtti szombathoz, ami akkor pontosan egybeesett az Ünnepi könyvhéttel. Így nem bizonyult túl jó választásnak az idôpont, mivel
óhatatlanul háttérbe szorult a könyvhét mellett. Alapos végiggondolás után áttettük szeptember elsô hétvégéjére, akkor van ugyanis
Budavár napja. 1686-ban szeptember 2-án ûzte ki a törököt Budáról az egyesített keresztény hadsereg. Ezek után nagy kulturális felvirágzás kezdôdött, s ezért végül ehhez az
eseményhez kapcsoltuk a rendezvénysorozatot, amit úgy kell elképzelni, mint egy „kicsinyített” Ünnepi könyvhetet.
Az idei év igazi újdonsága volt a Budavári
Tóth Árpád Mûfordítói Díj, amelyet Kányádi Sándor javaslatára az önkormányzat alapított. A kitüntetést azok az alkotók, mûfordítók kaphatják meg, akik tevékenységükkel
gazdagították a magyar kultúrát, illetve hozzájárultak ahhoz, hogy kultúránkat nemzetközi szinten is megismerhessék. Az évente
átadott díjat idén, elsô ízben, az önkormányzat a magyar nyelv és magyar könyv ünnepén adta át Tandori Dezsô, Kossuth-díjas
költô–mûfordítónak.
– Milyen kiadók jelennek meg ezeken a
napokon?
– Próbáltunk egyedi koncepciót adni ennek
a rendezvénynek. Nevezetesen azt, hogy
miután Magyar Nyelv és Magyar Könyv
Ünnepe a budai Várban a rendezvény címe,
ezért elsôsorban olyan könyvkiadókat hívtunk meg, akik a kiadói profiljukban markánsan felvállalják és foglalkoznak a magyarság történetével, a magyar irodalommal, a magyar nyelvészettel, a kereszténység
történetével. Ez persze nem jelenti azt, hogy
a könyvpiacon jelenlévô világirodalom vagy
nemzetközi, egyetemes mûvészeti anyag
nem szerepelne a kínálatban.
Én azt vallom, hogy ma már ezeket a rendezvényeket nem elsôsorban az üzleti haszon szempontjából kell nézni, sokkal fontosabb, hogy megmutassuk magunkat, hogy
élünk, dolgozunk, és nem adjuk fel.
Illényi Mária
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. augusztus 16. – 2011. szeptember 15.

Bookline sikerlista
2011. augusztus 16. – 2011. szeptember 15.

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

Szépirodalom
1. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
2. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
3. George R. R. Martin: Királyok csatája
Alexandra Kiadó
4. George R. R. Martin: Varjak lakomája
Alexandra Kiadó
5. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
6. George R. R. Martin: Kardok vihara
Alexandra Kiadó
7. Fejôs Éva: Helló, London
Ulpius-ház Könyvkiadó
8. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Kiadó
9. Paul Wm. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány
10. Agatha Christie: Chimneys titka
Európa Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Fábián Janka: Emma lánya
Ulpius-ház Kiadó
2. Ward, J. R.: Felszabadított szeretô
Ulpius-ház Kiadó
3. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
4. Fábián Janka: Emma fiai
Ulpius-ház Kiadó
5. Mead, Richelle: A végsô áldozat
Agave Könyvek
6. Martin, George R. R.: Trónok harca
Alexandra Kiadó
7. Gerritsen, Tess: A bûnös
Ulpius-ház Kiadó
8. Martin, George R. R.: Királyok csatája
Alexandra Kiadó
9. Fejôs Éva: Helló, London!
Ulpius-ház Kiadó
10. Ulickaja, Ljudmila: Imágó
Magvetô Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Roberts, Nora: Mindörökkön örökké
Gabo Kiadó
2. James, Peter: Ádáz küzdelem
General Press Kiadó
3. Roberts, Nora: A boldogság édes íze
Gabo Kiadó
4. Fejôs Éva: Helló, London!
Ulpius-ház Kiadó
5. Hoyt, Elizabeth: Bûnös csábítás
General Press Kiadó
6. Finder, Joseph: Eltemetett titkok
General Press Kiadó
7. Anderson, Catherine: Indián hold
General Press Kiadó
8. Grippando, Jame: Utolsó kör
General Press Kiadó
9. Keyes, Marian: A legfényesebb csillag
Ulpius-ház Kiadó
10. Adler, Elizabeth: Barcelonából, szeretettel
Ulpius-ház Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Bagdy E.–Bishop, B.–Böjte Cs.–Rambala É.:
Hidak egymáshoz
Kulcslyuk Kiadó
2. Faber, Adele – Mazlish, Elaine:
Beszélj úgy, hogy érdekelje,
hallgasd úgy, hogy elmesélje
Reneszánsz Könyvkiadó
3. Hay, Louise L.: Éld jól az életed most!
Édesvíz Kiadó
4. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 1.
Európa Könyvkiadó
5. Byrne, Rhonda: A titok
Édesvíz Kiadó
6. Byrne, Rhonda: Az Erô
Édesvíz Kiadó
7. Csernus Imre dr.: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
8. Nyitrai Erika: Az érintés hatalma
Kulcslyuk Kiadó
9. A magyar helyesírás szabályai
Akadémiai Kiadó
10. Campbell-McBride, Natasha dr.:
Gap-szindróma
Reneszánsz Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Brüning, Christiane: Minigyöngyállatkák
Cser Kiadó
2. Kis Ildikó–Hajdamár Zoltán: Lufifigurák
Cser Kiadó
3. Magánélet a kínai császárok korában
Corvina Kiadó
4. Magánélet a Habsburgok korában
Corvina Kiadó
5. Kisvasutakkal magyarországon
Top Card Kiadó
6. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
7. Rostoványi Zsolt:
A Közel-Kelet története, 1918–1991
Kossuth Kiadó
8. Bari Károly: A cigányokról
Romano Kher-Cigány Ház Kiadó
9. Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári
közös értékelési keretrendszer
Könyvtári Intézet
10. Pelzer, Miriam–Katjivena, Aicha:
A szuperdadus legsikeresebb nevelési tippjei
Tudatos Lépés Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Paulo Coelho: Pillanatok – Naptár 2012
Alexandra Kiadó
2. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
3. Alexandra étteremkalauz 2011
Alexandra Kiadó
4. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek
5. Szendi Gábor, Mezei Elmira:
Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
6. Paul „Coach” Wade: Fegyencedzés
Jaffa Kiadó
7. Tracy Hogg, Melinda Blau:
A suttogó titkai I.
Európa Könyvkiadó
8. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó
9. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó
10. Keith Richards, James Fox: Élet
Cartaphilus Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
2. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes:
Ablak–zsiráf
Móra Könyvkiadó
3. Tea Stilton: Colette titkos naplója
Alexandra Kiadó
4. Geronimo Stilton:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó
5. Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 5.
Ciceró Könyvstúdió
6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
7. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
8. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó
9. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca az óvodában
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Megmondalak!
Alexandra Kiadó
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Ken Follett:
A Katedrális
Líra sikerlista,
szépirodalom, 8.

Ken Follett sikeres szerzô Magyarországon, ez
a kötete is volt
már évekkel ezelôtt szereplôje a
sikerlistáknak,
újbóli megjelenését az élbolyban
bizonyára az országos tévécsatornán nemrégiben vetített filmsorozatnak köszönheti.

Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk
Bookline sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 3.

Aki figyeli a sikerlistákat, az tapasztalhatja,
hogy a kortárs,
vagy
éppen
klasszikus magyar szerzô mûve meglehetôsen
ritka vendég, igazi sikerre ebbôl a
körbôl az iskolai
kötelezô olvasmányok számíthatnak – de mi
már ennyinek is
örülünk…

Gyermek, ifjúsági
1. Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 5.
Ciceró Könyvstúdió
2. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
4. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ciceró Könyvstúdió
5. Tersánszky J. Jenô: Misi Mókus kalandjai
Holnap Kiadó
6. Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
8. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Móra Könyvkiadó
10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Firth, Rachel–Stowell, Louie:
Rovarok és más apróságok
Mérték Kiadó
2. Görög népmesék
Kossuth Kiadó
3. Kínai népmesék
Kossuth Kiadó
4. Wilhelmi, Friederike: Miért sós a tenger?
Móra Könyvkiadó
5. Peyo: A nagy törpkaland
Manó Kiadó
6. Khan, Sarah–Rogers, Kirsteen: Vadvirágok
Mérték Kiadó
7. Brezina, Thomas: Ennivaló bosziblöki
Egmont Hungary Kiadó
8. Mátyás-Kulcsár Éva–Mátyás Szabolcs:
Tudnom kell, mert magyar gyerek vagyok
M. Sz. és Tsa Kiadó
9. Japán népmesék
Kossuth Kiadó
10. Ír népmesék
Kossuth Kiadó
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Bari Károly:
A cigányokról
Könyvtárellátó Kft.
sikerlistája,
ismeretterjesztô, 8.

A cigány költô,
folklórkutató,
nyelvész e munkája egy korábbi,
cigányokról szóló
tudományos közleményének önálló kötetben történt közreadása.
Rögzítsük jólesôen, hogy Bari Károly dolgozik, és
a könyvtárak vásárolnak…

Leiner Laura:
A Szent Johanna
gimi 5.
Libri sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 1.

Ime bizonyság az
olvasó
elôtt:
kortárs magyar
szerzô is érhet el
komoly sikereket
az ifjúsági regény
kategóriájában. A
Szent Johanna gimi sorozata egyre nagyobb rajongói tábort gyûjtött maga köré,
mígnem az új, 5.
kötete már egyenesen az elsô
helyre került.

Libri sikerlista
2011. augusztus 1. – augusztus 31.

Latinovits,
a „színészkirály”

Szépirodalom
1. Fejôs Éva: Helló, London!
Ulpius-ház Kiadó
2. Fábián Janka: Emma fiai
Ulpius-ház Kiadó
3. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
4. Agatha Christie: A barna ruhás férfi
Európa Kiadó
5. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
6. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
7. Steve Berry: A velencei árulás
Ulpius-ház Kiadó
8. Katie Fforde: Tökéletes ajánlat
Ulpius-ház Kiadó
9. Fábián Janka: Emma lánya
Ulpius-ház Kiadó
10. Jo Nesbø: Hóember
Animus Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Szalai Vivien: Drága kéj
Alexandra Kiadó
2. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
3. Szendi Gábor – Mezei Elmíra:
Paleolit szakácsköny
Jaffa Kiadó
4. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
Jaffa Kiadó
5. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
6. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó
7. Rhonda Byrne: A Titok
Édesvíz Kiadó
8. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
9. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek
10. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 5.
Ciceró Könyvstúdió
2. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakoskönyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
3. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
4. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten
Pozsonyi Pagony Kiadó
5. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca az óvodában
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ciceró Könyvstúdió
10. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

„Panaszkodott is erre a harmincas
évei közepén, hogy miért mindig
ôrá osztják a lélek púpjait viselô figurákat. Rengeteg negatív szerepet
játszott, de amit fizikailag a Mario és
a varázslóban, Cipollaként mûvelt,
az példátlan. Szerencsére van felvétel, meg lehet nézni újra, a testtartását, háromnegyed órán keresztül,
aztán amikor Kozák, a pincérfiú lelövi, ahogy meghal, eldobja magát,
nem tud meghalni, fölugrik… Akkoriban még az úgynevezett „leszúrt
lábú színészet” volt a divat, kijöttek
és gyönyörû hangon mondták a szöveget. Ô végigjátszotta az egész
színpadot, ha kellett. Ma már ez az
úgynevezett „biológiai színjátszás”
természetes. Ebben is úttörô volt. A
Ványa bácsiban szintén van a híres
guggolós jelenet, Keleti Éva fotóján
is látjuk, összegörnyedve, embrióalakban ül. Soha nem láttam rossznak, rossz filmben sokszor játszott,
de még Miska fôpincérnek is el tudom fogadni, a Csárdáskirálynôben,
Szinetár filmjében. Decens kis ôsz
úriember lett belôle, tényleg, mint
egy fizetôpincér.”
(Részlet Szepesi Dórának
Kelecsényi Lászlóval készített,
e számunk 473. oldalán
olvasható interjújából.)
Kelecsényi László: Aki az életével
játszott – Latinovits

Líra sikerlista
2011. augusztus 15. – szeptember 14.
Szépirodalom
1. Ljudmila Ulickaja: Imago
Magvetô Kiadó
2. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
3. Szemünk fénye: Erdély
Lazi Könyvkiadó
4. S. J. Watson: Mielôtt elalszom
Athenaeum Könyvkiadó
5. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Könyvkiadó
6. George R.R Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
7. Fejôs Éva: Helló, London!
Ulpius-ház Kiadó
8. Ken Follett: A katedrális
Gabo Kiadó
9. Fábián Janka: Emma lányai
Ulpius-ház Kiadó
10. Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô sikerlista
1. A magyar helyesírás szabályai
Akadémiai Kiadó
2. Frank Júlia: A legfinomabb… sorozat
Corvina Kiadó
3. Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
4. P Casparek:
Sütemények cukorbetegeknek
Holló és Társa Kiadó
5. Friedrich Weissensteiner:
Rudolf trónörökös és a nôk
Sziget Kiadó
6. Kelecsényi László:
Aki az életével játszott – Latinovits
Noran Libro Kiadó
7. Rhonda Byrne: Az Erô
Alexandra Kiadó
8. Hidak egymáshoz
Saxum Kiadó
9. Házi receptjeim
Corvina Kiadó
10. Bohumil Vurm:
Európa titkos története 2.
Sziget Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Leiner Laura: Szent Johanna gimi 5.
Ciceró Könyvstúdió
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
3. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó
4. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
5. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
6. Szophoklész: Antigoné – Oidipusz király
Talentum Kiadó
7. Shakespeare: Rómeó és Júlia
Talentum Kiadó
8. Geronimo Stilton:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó
9. Homérosz: Odüsszeia
Európa Könyvkiadó
10. Tea Stilton: Colette titkos naplója
Alexandra Kiadó

Líra sikerlista, ismeretterjesztô 6.

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

www.euro-audit.hu
KÖNYVHÉT
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LISZT-ÉV

Liszt Ferenc Budapestje
A Krisztus oratórium a 2011-es World Liszt Day emblematikus darabja
Idén ünnepelik Liszt Ferenc születésének
200. évfodulóját világszerte. Nálunk a különbözô konferenciák, koncertek mellett a
könyvkiadók is készültek az alkalomra, hiszen Lisztet nemcsak származása, hanem
zenei pályája és életmûve is köti Magyarországhoz. Bár nem tudott jól magyarul, szívvel-lélekkel magyarnak vallotta magát, és
számos magyar témájú mûve született. Életének kései évtizedeiben, különösen 1869tôl rendszeresen járt Magyarországra, a téli
hónapokat itt töltötte, több helyen lakott a
városban. 1840-ben díszkarddal tüntették
ki, 1873-ban állami tisztséget (tanácsosi kinevezést) nyert és évjáradékot is kapott.
Magas rangú politikusok biztatták a hazatelepülésre, míg végül „háromlaki” lett, és
1886-ig, élete végéig vándorolt Weimar, Róma és Budapest között. Mindhárom helyen
aktívan részt vett a helyi elit társadalmi
életében: a komponálás mellett tanított és
ellátogatott a hazai zenei intézményekbe
(pl. Budai Ének- és Zeneakadémia, Színészeti Tanoda, Angolkisasszonyok, Zeneakadémia) koncerteken vezényelt, eljárt különféle zenei egyesületekbe (Budai Egyházzenei Egyesület, Nemzeti Zenede) estélyekre,
magántanítványai voltak (Varga Vilma, ifj.
Verebi Végh János, Thomán István) és természetesen koncertezett. Watzatka Ágnes
Budapesti séták Liszt Ferenccel címû könyvében (angol nyelven is) végigjárja azokat
a budapesti útvonalakat, melyeken Liszt is
megfordult egykor, a régi fotográfiák, festmények segítségével bemutatja a várost,
amelyet Liszt kb. százötven évvel ezelôtt ismert. Öt, könnyen bejárható útvonalon kalauzolja végig olvasóit, az útirajzot a régi
Belvárosban kezdi, ahol Liszt 12 évesen járt
elôször (a Hét Választófejedelemhez címzett fogadóban) és a Terézvárosban végzi,
ahol a zeneszerzô élete végén lakott. A régi
Belvárosban abban az Angol királynô Szállóban lakott, ahol Deák is. Többször játszott a Belvárosi templomban, szerette a
Duna-parti sétányt, gyakran vendégeskedett Földvári Emília szalonjában, ahol megismerkedett Hubay Jenô virtuóz hegedûmûvésszel, akivel többször fellépett. Reményi Ede, a világhírû hegedûmûvész szintén a belvárosban lakott, Liszt nemcsak játszott vele, de több darabot is írt számára,
például egy Nászdalt. Liszt szívesen hallgatta a cigányok virtuóz játékát is, csodálta
spontaneitásukat. Fellépett a Redoute-ban
éppúgy, mint a Vigadóban (pl. Szent Erzsé-
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bet legendája), vagy a Pesti Királyi Színházban. A Nemzeti Szállóban gyakran találkozott Széchenyi Imrével, „a legnagyobb magyar” mûvelt unokaöccsével, és Haynald
Lajos érsekkel, az egyházi zene nagy mecénásával, akivel már Párizsban és Rómában
is összejárt. A belvárosi Táborszky- és a
Rózsavölgyi Zenemûkiadó egyaránt forgalmazta a mûveit. Gyakran vendégeskedett a
franciás mûveltségû Apponyi Albert gróf
lakásán. A Lipótvárosban volt egy kedvenc
temploma, a Szent Lipótba járt hajnali misére. Mosonyi Mihállyal az Esztergomi mise kapcsán lettek barátok, késôbb Mosonyi
halálára külön mûvet komponált. Gyakran
járt a Zenekedvelôk termében is, Thern Károly karnaggyal barátok voltak, Thern fiai
több alkalommal játszották Liszt darabjait.
A kerületben Festetics Leó gróf házában
töltötte a karácsonyokat, és számos estélyén részt vett. Az 1871–73-as téli idényben
a Nádor utcai Schossberger-ház második
emeletén volt lakása. Jóban volt Wohl Jankával és Stefániával – elôbbi tíz évesen verset írt hozzá – és gyakran látogatta a felnôtt
lányok szalonját. A negyedben volt található az Akadémia díszterme, a Nemzeti Kaszinó meg a Hotel Európa, ahová hol ünnepelt vendégként, hol fellépôként látogatott
el. A Budavári negyedben nem lakott soha,
viszont a királyi család idelátogató tagjainál
nem egyszer megfordult. Zongorázott Er-

KÖNYVRÔL
Watzatka Ágnes
BUDAPESTI SÉTÁK
LISZT FERENCCEL
Helikon Kiadó –
Liszt Ferenc
Zenemûvészeti
Egyetem
248 oldal, 3290Ft
Eckhardt Mária
LISZT FERENC
KRISZTUS
oratóriuma és
a Zeneakadémia
Helikon Kiadó –
Liszt Ferenc
Zenemûvészeti
Egyetem
101 oldal, 5990Ft

zsébet királynô elôtt, jelen volt Ferenc József trónralépésének 25. évfordulóján, a
Sándor-palotában meghívottja volt Andrássy Gyula miniszterelnök estélyeinek. A Mátyás templomban az 1867-es koronázásnál
az ô miséjét adták elô. Félkarú zeneszerzô
barátjának, Zichy Géza grófnak több balkezes átiratot készített, és Zichy szerzeményei elé ajánlásokat írt. Megfordult a prímási palotában csakúgy, mint Báró Augusz
Antal otthonában, aki Liszt legbizalmasabb
magyar barátja, magyarországi ügyeinek intézôje volt. Visszatérve a pesti oldalra meg
kell említenünk a Nemzeti Színházat, ahol
többször is hatalmas sikert aratott, vezényelte a filharmonikusokat, és az intézményt vendégként is rendszeresen látogatta. Az Írók és Mûvészek Társaságán belül
részt vett vacsorákon, kulturális esteken,
megismerkedett Jókaival, és Jókainéval
többször is fellépett (pl. Lenore c. melodráma). Az 1884-ben felavatott Operaházban a megnyitón nem, csak egy évvel késôbb hangozhatott el Liszt Ferenc darabja,
a Magyar király-dal, az I. Magyar rapszódia
kíséretében. Rendszeresen eljárt az angolkisasszonyokhoz, de még inkább a pesti ferencesekhez, akiket különösen kedvelt, és
akik confraternek fogadták a rendbe.
A Belvárosban az Országos Magyar Zeneakadémia elsô épületében, a Hal téri
(ma Irányi utca) házban, három szobás
szolgálati lakást kapott. A Vörösmarty utcánál felépülô Királyi Zeneakadémián
(ma: Régi Zeneakadémia) hasonló módon
rendeztek be neki három szobát. Itt lakott
élete utolsó éveiben. Ma itt emlékmúzeum van. Ez a múzeum (ill. az egyetem) a
jubileumi év kapcsán, a Helikon Kiadóval
közösen új, reprezentatív könyvsorozatot
indított el, melynek elsô darabja Liszt
Krisztus oratóriumával kapcsolatos zenei
kéziratok, levelek, nyomtatott kották,
fényképek közzététele, valamint az oratórium egyik tétele négykezes zongoraátiratának hasonmás kiadású publikálása. A
Krisztus oratóriumot Magyarországon
1873-ban Liszt mûvészi pályájának 50.
éves jubileumán mutatták be ünnepi
programsorozat keretében. A Krisztus
oratórium magyar javaslatra a 2011-es év
emblematikus darabja lett: Liszt születésnapján, október 22-én a World Liszt Day
keretében ez a mû szólal meg a világ számos koncerttermében.
Szénási Zsófia
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Kiadó a következô generációkért
Beszélgetés Deákné B. Katalinnal
„Nagy fába vágja manapság a fejszéjét az,
aki gyereket nevel; de az is, aki könyvet szeretne kiadni...” – mondja Deákné B. Katalin,
a Tudatos Lépés Kft. könyv- és lapkiadó vezetôje –, de azért megérik a fáradtságot.
– Hogyan jött az ötlet, hogy kiadót alapítson?
– Elég hosszú idôre kell visszatekintenem.
1993-ban ágynak döntött egy betegség, akkor, a tétlenségben kezdtem el összeszedni
annak a könyvnek az anyagát, ami aztán a
kiadó vezetô sikerkönyve lett. Ez, az Anya,
taníts engem! címû kötet volt az elsô kiadványunk. Elôször azt sem tudtuk, hogy merre, hogyan kell a kiadót alapítani, de végül
baráti segítséggel elindult a dolog.
– Szakkiadóként felmerül a kérdés: miért
épp a gyermeknevelés témakörét választották?
– Született pedagógus vagyok, mióta az
eszemet tudom, mindig is az akartam lenni. A sors aztán úgy hozta, hogy sokféle
tantárgyat taníthattam, így sok tapasztalatot szereztem. Az iskolában eltöltött évek
alatt láttam, milyen hatalmas különbségek
vannak a gyerekek között már egészen korai életkorban. Elkezdtem gondolkodni, mi
lehet annak az oka, hogy hat év alatt az
egyik gyerek több évnyi hátrányt halmoz
fel, viselkedés- és figyelembeli problémák
jelentkeznek nála, míg a társával nincsen
semmi gond. Nem volt nehéz visszavezetni az okokat többek között a családi háttérre. Mára már egyértelmû, hogy a késôbbi
életünket nagyon meghatározzák a gyermekkorunkban történtek. Egyértelmûen
azon az állásponton vagyok, hogy a gyereket születésétôl fejleszteni kell, ami nem
jelent mást, mint hogy a szülônek nem
csupán a gondozásra, de az intellektuális
fejlesztésre is energiákat kell fordítania.
Mert ha az elsô hat évet elvesztegetjük, az
behozhatatlan. A könyveimmel a szülôknek ebben próbálok segítséget nyújtani.
Aztán, ahogy az én gyermekeim is nôttek, mindig újabb és újabb ötletek hoztak
újabb könyveket, így épült fel szépen lassan a kiadónk.
– Mennyiben épít ez elméleteiben,
könyveiben a saját gyermeknevelési tapasztalataira?
– Mindenképpen fontos az, amit én magam,
vagy bárki más átélt, tapasztalt, kipróbált, de
az élô példák mellett a szakirodalom támogatására is számítok. Botorság lenne nem
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felhasználni azt a rengeteg értékes anyagot,
amit mások már összegyûjtöttek, lejegyeztek az enyémhez hasonló nézetekbôl.
– Milyen visszajelzéseket kapnak a könyvekkel kapcsolatban?
– Az eladások örömünkre egyértelmûen
megmutatják a könyvek sikerét. Legnagyobb elismerésnek mégis azt érzem, mikor a szülôk, pedagógusok között szájról
szájra terjed a hírünk. Nagyon sok szülôvel
beszélünk elôadásokon személyesen, és
levelek útján is, és nagyon jó hallani, hogy
egymásnak ajánlják a köteteket. Sôt, az is
nagyon hasznos számunkra, mikor a szülôk
kritikát fogalmaznak meg, saját gondolatokat, ötleteket, tapasztalatot mondanak, az
ilyesmit késôbb tovább lehet gondolni. A
kedvezô visszajelzések megerôsítenek a hitemben. Hiszen a gyereknevelés olyan,
mint a foci meg a politika: mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá. Mindenki a maga esze
szerint csinálja, hisz nem kell hozzá elôképzettség, és amikor ráébrednek, hogy helytelen utat jártak, sokszor már késô, mert a
gyerek felnô, és a szülô szembesül (ha
szembesül) a kudarccal. Az elôadásokon a
szülôi bólogatásokból látom, hogy magukra
ismernek abból, amit mondok, és sokszor
várják a megerôsítést, hogy jó úton járnak.
A gyereknevelésnek sokféle útja van, és nagyon sok a tapasztalat és a módszer is, csak
a szülôknek nyitottaknak kell lenniük ezek
megismerésére. A könyveink csak kapaszkodót nyújtanak. A szülôknek szükségük
van ezekre a feketén-fehéren kimondott
szavakra. Én nem állítom azt, hogy az az

egyedüli járható út, amit én képviselek, de a
szülônek utat kell választania, mégpedig
úgy, hogy tisztában van az adott nevelési
formának elônyeivel és a buktatóival is. Ehhez adunk mi segítséget a könyveink és az
újságunk, a Tudatos Szülôk Lapja által.
– Mit jelent a tudatos nevelés, amelynek
szószólója a kiadó?
– A gyerekeknek kellenek a szabályok, a
határok, hiába hiszi sok szülô az ellenkezôjét. A túl korai és túl nagy szabadság
ugyanis káros: ettôl alakul ki a rengeteg viselkedés- és figyelemzavar. A gyerekekkel
már egészen kicsi kortól foglalkozni kell,
legyen az feladat, vagy játék. Figyelmet
igényelnek. Talán ezért is pártolják olyan
sokan a könyveinket, mert mi ebben tudunk segíteni a mostani szülôgenerációnak. A tuti receptet nem tudom, de azt
szeretném, ha megértenék az emberek,
hogy amikor gyereket vállalnak, már nem
csak a saját életükért felelôsek. Jön egy új
kis ember, akire minôségi idôt és energiát
kell fordítani. A tudatosságnak rengeteg
módja van. Tudatos szülônek gondolom
azt, aki értékeket határoz meg a gyermekének, elgondolkodik azon, hogy rajta is
múlik, ki lesz a gyermekébôl, és tudatosul
benne, hogy mivel önmagával mutat példát, ezért jó mintának kell lennie.
– Kik a szerzôk a kiadóban és a lapnál?
– A könyvek egy részét én írom, és a fejlesztô feladatlapokat is magam készítem. A többi szerzô pedig külföldi. Az újságunknál változatos csapat segíti a munkámat: egy elméleti és egy gyakorlati pszichológus az állandó tag, illetve mindig akadnak újabb és
újabb munkatársak, akik friss színt visznek a
lapba. Ezért változatos és sokrétû az újság,
mert sok ember ír bele, teszi hozzá az elképzeléseit, ötleteit, tanácsait.
– Mi volt az eddigi legérdekesebb megírt téma a lapban?
– A legjobb dolognak azt tartom, amikor arról írunk, hogy a saját viselkedésünkkel nevelünk. Ezeknek a cikkeknek nem mindig
én vagyok a szerzôje, de azért emelem ki ezt
a témát, mert tényleg azt gondolom, hogy
csak olyasmi várható el egy gyerektôl, amiben a szülei is hitelesek számára. A célunk,
hogy a családok harmóniában éljenek, és a
gyerekek gyermekkorukban megéljék a szeretet minél több formáját. Csak így tudnak
egészséges személyiségekké válni.
Kurcz Ors
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