KÖNYVES HAVILAP • XII. ÉVFOLYAM • 3–4. SZÁM • 2008. FEBRUÁR • ÁRA 440 FT • ELÔFIZETÔKNEK 330 FT • WWW.KONYV7.HU

Murányi Gábor
az Antiszemitizmusokról
Kertész Ákos
A párizsiság ragadós
Tarján Tamás
Nôk könyvespolca
50 éves a
Kossuth Kiadó
Mezôgazdasági
Könyvhónap 2008
Könyves körkép
a hunokról

Fotó: Szabó J. Judit

A Lélek-kontroll sorozat
újdonságai
George Kohlrieser:
TÚSZOK A
TÁRGYALÓASZTALNÁL
Konfliktusmegoldás
mesterfokon
2200 Ft
Lucio Della Seta:
A BÛNTUDAT LEKÜZDÉSE
a szorongás, a pszichés
szenvedés ellen
1500 Ft
Dalma Heyn:
A VÁGY CSENDJE
1998 Ft

www.hatterkiado.hu
hatterkiado@hatterkiado.hu

„Ebben a szövegben még láthatólag megvan az a szándék,
hogy beszéljük meg a dolgainkat, mert ez így most nem jó.
Ez a fajta kríziskezelés mára aktualitását vesztette, miközben
ugyanazok az alapproblémák, mondjuk az, hogy antidemokratikus
szocializációban a logikus reflex mindig a felvilágosodott
abszolutizmus. Az a retorikája, hogy jót akarunk, jól akarjuk,
miért kell ebbe másoknak beleokoskodni.”

Mostan színes filctollakkal álmodik

Esterházy Péter

Magunkat ajánljuk
■ Ajánlom magamat – ezt a régies formulát használták elôdeink tisztelettudó
köszöntésül. Ezt irodalmi emlékeimbôl
tudom csupán, még nem éltem akkor,
amikor ez mindennapos nyelvi fordulat
volt. Viszont, érdekes, tovább él a kifejezés más összefüggésekben, legkevésbé
az „üdvözlés” értelmében. Mégis milyen szép egybecsendülése ez a különbözô értelmezési síkoknak: a szó szoros értelmében magunkat, azaz a
Könyvhetet fogom itt ajánlani, magamat is – legalábbis
fényképem és írásom leközlésével – egyben pedig üdvözlöm is Önöket, Nyájas Olvasóink, hogy tetézzem a régies fordulatokat.
Elôzô számunkban jövendöltem, ígértem, hogy a változásra való hajlandóságunkat hagyományként megôrizve tovább folytatjuk a Könyvhét megújítását, ezt az ígéretemet most is megerôsítem, mert a változtatásokat elkezdtük, de nem értünk még a végére. Alighanem, ha
visszatekintek immáron évtizedesnek mondható múltunkra, nem is fogunk soha. Úgy lehet ez, mint a jó pappal, aki holtig tanul, a jó újság holtig változik.
Mindenesetre az emlegetett változások jeleit ebben a
számunkban is tapasztalhatják, de észrevehetik azt is,
hogy – mint ahogyan ezt is jósoltam, állítottam – sok
minden változatlan marad.
Változatlan maradt az indulásunk óta követett alapelvünk: a Könyvhét a könyvekrôl és a könyvekkel összefüggésben álló szellemi területekrôl igyekszik szándékaink
szerint színvonalasan, pártatlanul, mûfaji és politikai elôítéletektôl mentesen tájékoztatni az érdeklôdô nagyközönséget és a szakmai olvasókat. Ebbe nagyon sok minden beletartozik, mert a könyvek világa, a Gutenberg-galaxis a való világot képezi le, egy másik dimenzióban.
Kevésbé emelkedetten is megfogalmazható ez: azt szeretnénk, ha a Könyvhét valahogyan úgy jelenne meg olvasóink elôtt, ahogyan egy könyvesbolt belsô képe feltárul az ajtaján belépô böngészésre vágyó olvasó elôtt.
Aki belép egy könyvesboltba, elôször csak azt érzékeli,
hogy milyen sok könyv van a könyvespolcokon, a gondolákban vagy a raklapokon. Az egyes könyvek szemügyre vétele – a böngészés – csak a következô pillanatban
kezdôdhet el, ha a betérô olvasó közelebb lép a polcokhoz. Mit lát a mi elképzelt olvasónk az elképzelt könyvesbolt polcain? A mûveket, a könyveket magukat. Egymás mellett, valamilyen rend szerint csoportosítva, és
ezek a kötetek hordozzák a lényegüket, a tartalmukat. Ha
közelebbrôl szemügyre veszi, azt láthatja, hogy egymásnak ellentmondó tartalmú könyvek, regények és szóra-

koztató olvasmányok, tudományos és ismeretterjesztô
mûvek sorakoznak a polcokon békés egymás mellett élésben. A Könyvhetet is ilyen elképzelt könyvesboltként
szeretném látni, amelybe minden belefér, ami könyv.
Ismert adatok: évente megjelenik több mint tízezer
könyv, egy-egy könyvesbolt-hálózat a korábban megjelent kiadványokkal együtt évente mintegy harmincezerféle könyvet árusít. Egyszer kiszámoltam 2004-es – azaz három évvel ezelôtti adatok alapján – akkor 11211-féle
könyv jelent meg, az átlagpéldányszám 2857 volt, ami
egyben azt is jelenti, hogy akkor átlagosan 47 percenként
megjelent egy új cím, és percenként 60 db könyvvel gyarapodtak a készletek.
Ezeknek az adatoknak a tükrében máris önként korlátozom vágyaimat: beérem azzal, ha a Könyvhét egy olyan
kis könyvesbolthoz tud hasonlítani, amelyikben a lényeges, fontos kiadványok megtalálhatók, és ahova törzsvásárlók örömmel térnek be böngészni és egy kicsit beszélgetni a könyvekrôl. Merthogy alighanem ez a kulcsa a
közelítésmódunknak: könyvekrôl beszélünk.
Magunkat, a Könyvhetet ajánlom, könyvekrôl beszélünk. Esterházy Péter újonnan kiadott köteteirôl például, a szerzôvel. Beszélünk a magyar irodalom más mûvérôl is, például Kovács András Ferenc gyermekverskötetérôl. Beszélünk mindezeknek, azaz a mûveknek a kiadásáról, ami átvezet magához a kulturális helyzethez, amelyben ezek megvalósulnak: L. Simon László a kultúráról, a
pályázati rendszerrôl beszél. E számunkban esik szó a
magas irodalmi kultúrához tartozó könyvekrôl, és a népszerû, szórakoztató olvasmányokról. Belsô, rejtett tematikus összeállításként is kezelhetjük, hogy e számunkban
hangsúlyosan foglalkozunk pszichológusokkal és pszichológiai mûvekkel. A könyvszakma maga sem marad
említetlen: visszatérôen hozzuk szóba a könyvkereskedelem új módját, az internetes kereskedést. Lelkes Lajos a
mezôgazdasági könyvhónap kapcsán beszél egy ritkán
emlegetett könyves területrôl, a mezôgazdasági könyvkiadásról, és figyelünk saját szakmai történelmünkre is:
2007-ben ötvenéves lett a Kossuth Kiadó. 2008-ban ez az
elsô megjelenô számunk (a januári jelzésû 2007. december 13-án jelent meg), emiatt csak most tudjuk közölni a
tavaly év végén megjelent könyvek válogatott címlistáját.
Tényleg válogatott: a könyvszakma prosperál – olyan sok
könyv jelent meg 2007 végére, hogy a szokásos négy helyett hat oldalt kellett a lista közlésére fordítanunk, és
még így sem fért bele „minden”.
És kedves olvasóink, a magunk ajánlásába sem fért bele
minden: ajtóink tárva-nyitva, lépjen be a Könyvhétbe,
böngésszen.
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Címlap

interjú

Mostan színes filctollakról álmodik
Régi civilbeszédrôl, új regényrôl
és a társadalmunkról szól Esterházy Péter
Az Angelika presszó, ahol már többször találkoztunk
interjú alkalmával, a megbeszélt idôpontban éppen
zárva volt. Új helyszínnek a Sípos halászkertet nevezte
meg Esterházy Péter, én pedig örültem, hogy nem kellett valamely bevásárlóközpont hangzavaros monstrumában keresgélnem egy eddig ismeretlen kávézót.
Ezen fellelkesülve kérdeztem meg:
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■ – Mennyire ragaszkodik hagyományokhoz, bevett szokásokhoz?
– Attól tartok, nagyon. Fordítva mondanám, ódzkodom a változtatásoktól. Szeretem a mindennapi életben megôrizni azt, ami mûködik. De ha az új térben már nem ideális a korábban megszokott
forma, akkor azon változtatni kell, mégpedig ama ismert szellemesség szellemében, azon célból, hogy minden ugyanolyan maradjon.
De a reflexeim szerint én nem vagyok nagy változtató.
– Valójában azért kérdeztem a hagyományokról, mert boldoggá
tett a megjelölt tradicionális helyszín,
ahol a nyolcvanas években nagy beszélgetésekre is összejött az akkori ifjabb generáció.
– Félre oh boldogság, mert félreértésnek
az anyja! De ettôl persze a boldogság még
nem lesz kisebb. Ez a választás inkább azt
mutatja, hogy nem eleget mozgok itt a
környéken, egyszerûen nem jutott eszembe más. Az étterem nem is egészen ideális
beszélgetôhely. Viszont az étterem az,
ahol vevô vagyok minden újra.
– A nyolcvanas évek említése elvezet a
Magvetônél most megjelent két kötetéhez, az elôször 1988-ban kiadott A kitömött hattyúhoz, és Az elefántcsonttoronyból címûhöz, amely a Hitelben
a rendszerváltás idején kéthetente közölt „háromflekkjeit” gyûjti egybe.
Nem tartott tôle, hogy elavulttá váltak
a majd’ húszéves, sokszor az akkori társadalom nehézségeire kihegyezett eszmefuttatások?
– Egyrészt nem tartottam, másrészt bizonyos konkrét utalásoknál elôször tényleg csak homályosan derengett
valami. Nem rögtön emlékeztem például, miért kurziváltam a szövegben a nextet, mi okból kerül az oda, aztán szép lassan visszagöngyöltem, hogy volt egy Next 2000 nevû szoci Barba-trükk, valami
pénzátsíbolásos ügy. Ezt az utalást épphogy lehet érteni. Ha sok
ilyen van egy szövegben, arra szoktuk azt mondani, elavult. De ezekben nincs sok, ami akad, az felfejthetô, vagy ha nem, nem nagy baj.
– Hogyan viszonyul a korábban megjelent könyveihez? Elôször
talán unja ôket, mert annyit bíbelôdött a mondataikkal, de idôvel elô-elôveszi, lapozgatja ôket?
– Amikor megjelenik, akkor felütöm a kötetet, megszaglászom és
azonnal megtalálom azt a súlyos sajtóhibát, amelyet már háromszor kijavítottunk. Ez hozzátartozik a szertartáshoz. Aztán lete-

szem a könyvemet, s remélem, mások fölveszik, de nekem azzal
már nincsen dolgom. Új kiadás elôtt el kell olvasni az eredetit,
az néha érdekes. A mondatokat tudom fejbôl, nincs idegenségérzetem. A korai könyveknél néha érdeklôdéssel nézem azt a fiatalembert, akire emlékszem is, meg nem is. Ezeken a szövegeken
érzôdik a külvilágból beszûrôdött kicsi izgatottság. Látni,
mennyivel finomabb, kecsesebb problémák voltak körülöttünk.
Olyan dolgokon akadt fönn annak a könyvnek az írója, amire ma
már meg sem mozdul az ember.
– Mi volt az például, amin akkor fölháborodott, de ma már elsiklana fölötte?
– A demokratikus mûködés megtorpanásain. Ebben a szövegben
még láthatólag megvan az a szándék, hogy beszéljük meg a dolgainkat, mert ez így most nem jó. Ez a fajta kríziskezelés mára aktualitását vesztette, miközben ugyanazok az alapproblémák, mondjuk
az, hogy antidemokratikus szocializációban a logikus reflex mindig
a felvilágosodott abszolutizmus. Az a retorikája, hogy jót akarunk,
jól akarjuk, miért kell ebbe másoknak beleokoskodni. Nagyon logikus reflex, a jobboldalt, a baloldalt egyformán érinti, a jobbat valamelyest erôsebben, mert nem fékezik a saját hagyományai.
– A kötetek némelyik írása egy az egyben megjelentethetô lenne ma is a sajtóban, mert az akkor felvetett politikai,
társadalmi, mûvészeti kérdések megoldásában egy tapodtat sem haladtunk
elôre. Pedig a rendszerváltástól sokan
azt reméltük, hogy egycsapásra élhetôvé
teszi az életet, barátságossá a környezetet. Hol volt a hiba?
– Naivitás volt abban bízni, hogy ennél nagyobb ugrásokkal fogunk haladni. Természetes, hogy bizonyos típusú gondokat
nem tudunk megoldani. A történelem
nem a ráció mentén halad. Ha beindul egy
társadalmi folyamat, akkor az önmagától
megy elôre. Nem mondom, hogy ne volna felelôssége az egyes embernek, a politikai elitnek, a társadalom bármely részének,
mert azért mégis az ô tetteik eredôjébôl
lesz, ami lesz. A rendszerváltáskor a történelem mozgásairól semmi tapasztalatunk
nem volt, mert évtizedeken át megdermedt társadalomban éltünk, a történelem nem is létezett, csak az
iskolában tanultunk róla. Aztán 1989 után hirtelen meg kellett tapasztalnunk, hogy a történelem természete egy kicsit olyan, mint a
természeti jelenségeké. De most legalább független, szabad országban élünk, csak meglepôdünk, hogy a függetlenségnek meg a szabadságnak milyen kevés köze van a boldogsághoz.
– Fájdalmas volt a búcsú a Hiteltôl 1990-ben?
– Igen, mert az egyik legjobb munkahelyem a Hitel volt, állandó figyelmet igényelt kéthetenként megírni azt a négy flekket, aminek
meg kell lennie. Szerencsés idôszak is volt az 1988 októbere és 1990
szeptembere közötti. Jól éreztem magam ott, nem voltam egészen
oda való, sok dologról, irodalomról, országról másképp gondolkoztam, de ez ott nem volt baj, inkább jó helyzetet eredményezett, bi-

Címlap

interjú

zonyos feszültséget okozott. Feszített térben jelentek meg az írások.
Akkor még nem volt az az idiotizmus, ami most van a kettéosztottsággal, vagy csak éppen elkezdôdött.
– Mielôtt bárki azt hinné a beszélgetésünkbôl, hogy tömény politizálás, filozofálás a két, most újra megjelent kötet, kérem,
nyugtassa meg a novellisztikus elemekre, olvasmányosságra vágyó közönséget: ezeket az írásokat telis-tele szövik az önéletrajzi szálak!
– Közönséget nem nyugtatok, majd megnyugszik magától, vagy
sem… Valaki egyszer azt mondta, hogy ha én bármit írok, akkor
regényt írok. Ez nagyon szép gondolat és bizonyos értelemben igaz.
A mostani kötetek darabjai nem esszék vagy tanulmányok, annál

„linkebbek”, elbeszélôsebbek. Történeteket mond el az ember, bizonyos esetekhez megjegyzéseket fûz, ami értelmiségi dolog volna.
Ez tulajdonképpen civilbeszéd, ebben a megértés tárgya többnyire
az a közeg, amiben vagyunk.
– Legyen a közeg ezúttal az irodalom! A mottóiból az látszik,
hogy akkoriban Thomas Mann volt a kedvence. Változott az évtizedek során az Ön által példaértékûnek tartott írói kör?
– Ha gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, Thomas Mann
ideális mottóíró volt. Ha bármi okosságot lehet találni a világirodalomban, az vagy Thomas Manntól vagy Goethétôl való, de evvel még nem írtuk le teljesen Thomas Mannt. Ahhoz képest, hogy
szoktam mondani, inkább Musil, mint Thomas Mann, elég sok
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Mannt olvastam és olvasok a
mai napig. Ezek nem tudatos
választások. Nem gondoltam
ki, hogy Kosztolányi legyen
paradigma, nem is ismertem
ezt a szót, hanem azt olvastam, ami tetszett nekem. Így
találtam meg magamnak
Kosztolányit meg Móricz
Zsigmondot. A magyar irodalom birkózása Móricz versus
Babits soha nem érdekelt,
pontosabban mi ennek egy lebutított változatát kaptuk, a
fôsodros rizsát. Móricz fôsodor volt, tehát ôt ennek ellenére kellett felfedezni. Nem akarom túlzottan átpolitizálni,
diktatúrázni ezt, mert a kötelezô olvasmányok élete bárhol
nagyon nehéz. Ami klasszicizálódik, az a fiatal emberek
számára nem vonzó. De ha elolvassa az a diák, látja, hogy
Móricz mennyire radikális és
fölrúg minden etikettet. Ezzel
Móricz mindenféle pubertásos radikalitásigényt kielégít.
– Kik voltak a mesterei a mondatfûzés terén?
– Bárki. Kosztolányi,
Ottlik, Kemény Zsigmond. Móricztól úgy
lehet mondatot tanulni,
hogy rögtön el is kell felejteni, mert katasztrofális, de amit elfelejt az
ember, azt jól meg is
jegyzi. Krúdytól nem lehet tanulni, rá csak fülelni lehet. A Krúdykönyvekben sok trehányság van, elképesztô
alárendelések, egyeztetések, s aztán kiderül,
hogy nem is érdekes a
nyelvhelyesség, mert
megszólal, klisével szólva, az a gordonka. Izgalmasak ezek a nyolcvan–százéves szövegek. Az is nagyon foglalkoztatott, hogy milyen a státusza a mûfordításnak. Miért van az, hogy
újra kell fordítani a könyveket, mert elavulnak, az eredeti meg nem
avul el? Nyilván konvenció kérdése is. Hogyha megnézi az ember
Mészölynek, Nádasnak, Bodor Ádámnak, Tandorinak vagy bárki
mainak a munkáit, akkor látja ezt a kettôsséget, ami nem a fordítás
minôségbeli hiányosságait mutatja, épp ellenkezôleg. De akkor mi
az, ami megvan magyarul a 20. századi klasszikusok közül, és mi az,
ami nincs meg? Vagy mennyi, ami megvan abban, amit csak fordításból ismer, hogy úgy mondjam, ismer a magyar nyelv? Mire lehet
támaszkodni?
– A saját mûveinek más nyelvre nehezen átültethetô volta is oka
annak, hogy a fordításirodalom ilyen mélyen érinti?
– A magyar szövegtérben ható alkotásoknál foglalkoztatnak ezek a
kérdések, az kevésbé, hogy az én könyvem vagy más magyar pálya-

társam mûve hogyan jelenik
meg külföldön. De a mûfordítókkal való egyeztetésben
sokszor kétségtelenül félreértések sorozatán át jutunk
el a megoldáshoz. Vagy hát
eljutunk valahova, amit aztán megoldásnak nevezünk.
A japán fordítóval egyeztettem, mondjuk, azt a mondatot, hogy „Mondd kis kócos, hol van a mamád?”. A
kócos, ugye, nô, kérdezte.
Hát az, feleltem. És hány
éves, faggatott tovább. Ki
hány éves, kérdeztem viszsza. Hát a kócos, aki itt szerepel. Nem szerepel, magyaráztam, ez egy slágerszövegidézet, csak egy mondat van
róla. De akkor is tudni kell,
hogy hány éves meg milyen
szociológiai helyzetû a kócos, mert egyébként nem
tudja ragozni a hozzá kapcsolódó igét. Nem egészen
így zajlott, de majdnem,
mindenesetre az ázsiai nyelvek ilyen finomak. Húszéves, ribanc típusú, lám és
máris ragozni kezdenek.
Most három könyvemet is
fordítanak Kínában, a Hrabal könyvét, az Egy nôt meg
a Kis magyar pornográfiát.
– Beszélt már a kötelezô
olvasmányok többnyire sanyarú sorsáról. Miként éli meg, hogy
Önbôl is klasszikus lett, bekerült az irodalomkönyvbe, olvastatják a gyerekekkel a mûveit?
– Legyen ez a kötelezô olvasmányok problémája! Nem érzek részvétet magam iránt, ha ettôl nem olvassák el a könyvemet, nem tehetek semmit. Óvakodnék attól, hogy javasoljak a magam munkáiból címeket a listára, nyilván van jobb, meg kevésbé jó választás,
de nekem semmilyen tanítási tapasztalatom nincs.
– Az újév kezdete mindig a számvetés ideje. Beszéltünk eddig
a múltról, a jelenrôl, de a közeli jövôrôl még nem.
– Most semmi más nem érdekel, csak az, hogy hamar be bírjam fejezni azt a regényt, aminek a legvégén vagyok. Újra végignézem az
egészet, mert talán föl kell cserélni egy-két jelenet sorrendjét, nem
is ezen kellett sokat gondolkodnom, hanem a technikán, hogy a
füzetben hogyan jelöljem a változtatásokat. Ha nem jól találom ki,
akkor vagy aránytalanul sok munkát jelent, vagy nem leszek egészen szabad a döntésemben. Olyasmiken gondolkodom, hogy színes ceruzákat vegyek-e, vagy filcet, hogy a párhuzamos füzetet hol
helyezzem el. Ezt érdekesnek tartom, hogy lényeget érintô problémákról gondolkozva efféle gyakorlati döntéseket kell hozni. Van
ebben valami megnyugtató.
– Továbbra is füzetbe dolgozik és kézzel ír, ahogy A kitömött hattyú
kötet címadó írásában az alkotói módszereirôl olvashatjuk?
– Továbbra is. Azt már megteszem, hogy régebbi szövegekbôl számítógépen keresek ki valamit, mert azokat jótékonyan elfelejtem,
pontosabban, elfelejtem is, meg nem is, ha újraolvasom, fölélednek,
csak, mint a szórakozott professzor, már nem tudom, mi hol van.
Mátraházi Zsuzsa

Szépirodalom
Titokzatos világ

■ Egyszerre krimi, humorral
átitatott filozófiai és történelmi regény, valamint vérbeli
posztmodern szerkezet jellemzi Ihsan Oktay Anar akadémikus és filozófia-professzor elsô szépirodalmi alkotását. Törökországi olvasói
legalábbis ezt a sokrétûséget
értékelték leginkább, amit mi
sem mutat jobban, mint hogy
a regény 1995-ös megjelenése
óta 22 kiadást ért meg, s most
Tasnádi Edit tolmácsolásában magyarul is hozzáférhetôvé vált. A regény bonyolult
szálai a 17. századi Konstantinápolyba, a Galata negyedbe
vezetik az olvasót, az író
szemléletes miniatûröket fest
a város alvilágának és a birodalmi hatalomnak az összekapcsolódásáról, együttmûködésérôl és szembenállásáról. Rejtélyes, titokzatos világot ábrázol, amely hihetetlenül kegyetlen és brutális, ahol
senki nem tudhatja, kiben
bízzon és kiben ne. Bevezetést nyerünk a 17. századi kolduscéh mindennapjaiba éppúgy, mint a birodalmi titkosszolgálat mûködésébe. A különbözô szereplôk látószögén
keresztül bemutatott egyéni
sorsok a Galata negyedben
futnak össze és kristályosodik
ki belôlük egy izgalmas és az
európai olvasó számára lenyûgözô pompával illetve nyomorral illusztrált történet,
amely végsô soron az emberi

hatalom természetérôl szól. A
szereplôk megjelenítése valamiféle idônkívüliséget és
misztikus rejtélyt sugároz: Arab Ihsan tengerész, Bünyamin a szétégett arcú fiú, aki borzalmas „álarcában” legfôbb
ellenségei között él,
Disznóevô, a koldusok
vezére, Ebrehe, a titkosszolgálat nagyura, vagy
Hosszú Ihsan Efendi, a
kivájt szemû koldus figurája különös, elvarázsolt atmoszférát teremt.
Utóbbi, a tulajdonképpeni fôszereplôje, egyben irányítója a regénynek, aki mindenen felül
áll, azt a filozófiai tételt
képviseli, hogy minden,
ami körülötte van, az ô
elgondolásából jön létre. Az
általa írt atlaszban minden
benne van, ami történt és történni fog, ez ad útmutatót fiának, Bünyaminnak.
(szénási)
Ihsan Oktay Anar:
Ködös kontinensek atlasza
Magyar Napló, 1890 Ft

Griffmadár
és sellôlány

■ Hogyan veszi el a szultán fia
a szegényember legkisebb lányát, aki szépséges gyerekeket
szül neki, akiket elcserélnek,
majd hosszas megpróbáltatás
vár az asszonyra és a csemetékre, hogyan ôrzi meg a szultán
legkisebb fia a szultán aranyalmafáját, és keresi meg a világok

mélyén a tolvajt és jut vissza a
felszínre a griffmadár segítségével, hogyan teljesíti a sellôlány
a szegény halász kívánságait?
Úgye ismerôsek ezek a történetek? De találkozhatunk az élet
vizével, a hátradobott fésûbôl
keletkezett erdôvel, a terülj,terülj asztalkámmal, vagy a mindentjáró malmocskával is. A
hármas és hetes szám szintén
gyakori a török népmesékben.
Mustafa Gökceoglu az 1990-es
években két vaskos kötetben
gyûjtötte össze a ciprusi törökök élô folklórkincsét, a népmeséket, amelybôl Tasnádi
Edit válogatásában és tolmácsolásában mintegy két tucatnyit közreadott az Attraktor
Kiadó. A mesék nemcsak a tipikus török meséktôl nem különböznek igazán, de szüzséjüket és történetvezetésüket tekintve nagyban emlékeztetnek
a magyar (például tündér-, hazugság-, vagy tréfás) népmesékre is. A környezet és a kellékek
természetesen a török–arab világot idézik meg, de olyan vándormotívumokat tartalmaznak, amelyek világszerte számos nép meséiben jelen vannak. Különbözik viszont a mesék szerkezete: a tekeremle, azaz elômese arra szolgál, hogy a
hallgatót a hétköznapi
válságból a mesék birodalmába vezesse, és a hagyományos záróformula
a valóságba való visszatérést szolgálja. A török
népmesék származását
nagyrészt indiai eredetûnek tekintik, de mivel útvonaluk az arab világon
keresztül vezetett, erôs
bennük Az ezeregy éjszaka meséinek hatása éppúgy, mint az európai
érintkezés nyomán a
nyugati hatás. A török
népmesekincs felfedezésének egyébként nem kevés magyar vonatkozása
van. 1862-ben Kúnos Ignác, aki Vámbéry Árminnál tanult a pesti egyetemen, egy
Törökországból érkezett édességárussal beszélgetve ráébredt, hogy ismerôse egészen
más nyelven szól hozzá, mint
amit ô az egyetemen tanul. Hiszen az egyetemen az osmanlit, azaz az arab és perzsa ele-

mektôl nyüzsgô irodalmi nyelvet sajátíthatta el csupán,
melynek alig volt köze a hétköznapi beszélt nyelvhez. E
beszélgetés hatására indult el
Törökországba, hogy élôben
tanulmányozhassa a török nép
irodalmát és nyelvét. Ô volt a
gazdag török népköltészet felfedezôje és elsô gyûjtôje, kiadta a maninak nevezett török
négysorosakat,
közzétette
Naszreddin Hodzsa anekdotáit, népi játékokat, valamint
ahogyan ô nevezte, a „boszporuszi tündérvilág” meséit. A
mesekincs azonban – amely a
nôk zárt világának része volt –
korántsem volt egyszerûen
hozzáférhetô akkoriban. Kúnos Nigar Hanim, az elsô fontos török költônô európai mûveltségû szalonjában, annak
édesanyjától gyûjtött meséket.
Nigar Hanim édesapja pedig
történetesen a Kossuth katonatisztjébôl lett akadémiai tanár, Macar Osman Pasa volt.
Kúnos elidegeníthetetlen érdemeket szerzett tehát a török
folklórkincs felfedezésében és
felfedeztetésében. Minden további gyûjtés az ô nyomdokain halad, és nevét ma jobban
tisztelik és ismerik Törökországban, mint itthon.
(Sz. Zs.)
A fügemagbeli szép leány
Ciprusi török népmesék
Attraktor Kiadó, 1900Ft
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Esszé
Gondolatok
Németországról
■ Francia író német mûveltséggel. Szülei nyomdokain haladva a német irodalom és
kultúra szerelmese. Az 1924ben született Michel Tournier
gyermekkorától rendszeresen
hosszabb idôt töltött Németországban. Átélte a nácik hatalomra jutását, majd Franciaország megszállását. A háború
alatt filozófiai tanulmányokat
folytatott, majd a háborút követôen alig tucatnyi francia
társával együtt germanisztikát
tanult. Fiatalságát a germán
kultúra, a katolicizmus és a zene határozta meg. Volt újságíró, rádiós, regényeiért meg-
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Útközben

kapta a Francia Akadémia
Nagydíját (Péntek vagy a
Csendes-óceán vidéke) és a
Goncourt-díjat (A rémkirály).
Negyven éve a Chevreuse völgyében egy paplakban él, vidéki házában olyan fontos
személyiségek is megfordultak, mint az elnök François
Mitterand. A Háttér Esszék
sorozatában kiadott keskeny
kötet Tournier Németországról megfogalmazott gondolatait fogja csokorba. Nemcsak
gyermekkora Németországát s
a háború utáni két német államot elemzi szubjektív szemszögbôl, és kárhoztatja mindenekfelett Konrad Adenauer
rövidlátó politikáját, de viszszanyúl Németország korábbi
történelmébe is. Nem a történész, hanem az esszéíró igényével tárgyalja Bismarck és I.
illetve II. Vilmos munkásságát, hogy eljusson a németek
és a franciák megalomániájáig. Elbeszéli Mitterand-nal való találkozásait, aki egy idôben gyakran (minden kedden) nála ebédelt és konzultált vele az NDK-ról és annak
politikájáról. Egy Németországról szóló kötetbôl nem
maradhat ki Goethe és Weimar sem. Porosz jegyzeteiben
I. Frigyes Vilmos és Oswald
Sprengler történész és filozófus tevékenységnek tükrében
elemzi a porosz történelem
dicsôségét és bukását.
Sz. Zs.
Michel Tournier:
Boldogság Németországban?
Háttér Kiadó, 1500Ft

■ A történet nagyon is ismert. 1920. június 4-én a
trauma betetôzôdött: hivatalosan is „megszületett” a
„trianoni ércfallal” körülvett csonka Magyarország.
A reakciók számosak voltak, irányultságukban és
színvonalukban igencsak
eltérôek, noha a célt, azaz
a revízió igenlését illetôen
komoly társadalmi konszenzusról beszélhetünk.
Ami azonban az okok keresését illeti, már jóval kisebb volt a tülekedés. Az
„e tárgyban felszólamlók” között kiemelkedô tudású, roppant felkészültségû férfiú is
akadt: Szekfû Gyula, a Három
nemzedék… papírra vetôje.
„Ezt a könyvet meg kellett írnom. Ez a könyv személyes élményem” – fogalmaz az elsô
kiadás (1920 júliusa) elôszavában.
Két meghatározó tényezô vezette útján – természetesen
szakmai fegyvertárán túl –,
konzervativizmusa, illetôleg
szellemtörténeti irányultsága, a
vizsgált kort tekintve pedig – a
fentiekkel éppenséggel nem ellentétben – antiliberális alapvetése. Kiindulópontja, hogy „valahol utat vesztettünk”, egy jóval késôbbi cikksorozata címét
(illetve Adyt) idézve. A megválaszolandó kérdés: hol siklottunk ki, hogyan szenvedtünk
hajótörést 1867 után sok-sok
esztendôvel, milyen folyamat

vezetett a zsákutcába? „Negatív
hôsei” a liberálisok három
nemzedéke, emblematikus ellenpontjuk gróf Széchenyi István, „a leghívebb magyar”, a
konzervatív reformer, a szerves
fejlôdés tántoríthatatlan híve.
A magyar liberalizmussal viszont annál több a baj, noha jeles képviselôinek kvalitásait és
jeles szándékait nincs ok kétségbe vonni, ám a magyarországi fejlôdésnek, viszonyoknak végzetes nem-, illetve félreértésén alapuló doktrínerségük
miatt oly szelet vetettek, melynek csak rémisztô vihar aratása
lehetett a végsô következménye. Éppen a lényegbôl nem
láttak semmit, hibás premisszákból pedig „jó eséllyel”
lehet elrontott konklúziót levonni, s ha ez „nemzedékrôl
nemzedékre” megismétlôdik, a
hanyatlás feltartóztathatatlanul
eszkalálódik. Olyan alappilléreknek mérték ki rosszul a helyét a liberálisok, mint a gazdasági fejlôdés vagy a nemzetiségi
kérdés, így aztán a folyamatok
az eminens magyar érdekek ellenében hatottak. (Tévedés ne
essék, itt azért nem pusztán a
honi szabadelvûség kapja
meg a magáét.)
Szekfû négy „könyvben” tárgyalta témáját,
amelyhez Trianon óta
címmel 1934-ben egy
ötödiket is hozzáillesztett. A szerzô még mindig
„útközben” van; noha
széles körben s nem ok
nélkül tekintik a Horthyék-féle konzervativizmus
(egyik) ideológiai megalapozójának, ekkor
már más viszonyban van azzal a
rendszerrel, melyet
éppen ô nevezett el
neobarokknak,
s
amellyel ekkor már
igen sok baja van. Szemelgessünk: megmerevedésrôl és formalizmusról ír, elmarasztalja
a szelekció és a tekintély
nálunk honos elveit, a
külsôségek uralmát, reform nélküli konzerválást – és már ekkor igen
aggályosnak tartja az
egyre parttalanabb német orientációt.

A folytatásról, antifasizmusáról, ’45 utáni politikai szerepvállalásairól itt nincs tér írni. Voltak és vannak, akik szélkakasnak tekintették-tekintik,
mások arra fektetik a hangsúlyt, hogy alapeszméihez –
pályáját tekintve meglepô módon – végül is hûséges maradt.
Azt sem lenne könnyû eldönteni, hogy a Három nemzedék… mi is valójában? Történelmi esszé, jó adag antiszemitizmussal átitatott pamflet,
netán a tudós „írói munkásságának a része”? Vagy mindezek egybegyúrva? Egy biztos:
noha nem állítható, hogy széles körû társadalmi diskurzus
tárgya volna ô és mûve, ám témája, kérdései és válaszai nem
csak a szûkebb szakmai körökben vannak jelen: a múlt(ak)
igen csak velünk él(nek).
Sz. J.
Szekfû Gyula:
Három nemzedék
és ami utána következik
Maecenas Könyvkiadó,
518 oldal, á. n.

Történetek az
Európai Unióból

■ Szlankó Bálint fiatal újságíróként, brüsszeli tudósítóként
kísérte figyelemmel Magyarország EU-csatlakozását és az új
Európai Unió elsô éveit. Elsôsorban interjúk alapján írott
könyve az új tagokkal bôvült
szervezet elsô két évének történetét mutatja be három
brüsszeli történeten keresztül,
bepillantást engedve az európai
politizálás mindennapjaiba.

Az elsô történet egy elnök,
José Manuel Barroso beiktatási nehézségeirôl szól. A
második és harmadik pedig
az új tagállamok, elsôsorban
persze a magyarok beilleszkedési problémáit mutatja
be. A második részbôl kiderül, hogy a minket képviselô
Herczog Edit és Szájer József olykor nehéz dilemma
elôtt állt, hogy országa vagy
frakciója érdekeit képviseljee? Az átmenetileg csökkentett
agrártámogatásoktól
kezdve a piacvédelem különbözô formáiig felszínre
kerültek a sérelmek, amiket
az új tagállamok az EU-ban
elszenvedtek, s ezekre a különbözô frakciók más-más
megoldást kínáltak. A harmadik rész elsôsorban a különbözô felzárkóztatási támogatások
odaítélésérôl
szól, külön kitérve a magyar
eredményekre.
A szerzô konklúziója szerint az Európai Uniót kormányozhatósága érdekében
még demokratikusabbá kell
tenni. Egyrészt az európai
parlamenti választások elsôsorban nemzeti, nem európai kérdések mentén dôlnek
el, másrészt a képviselôk hatalma korlátozott.
Magyar részrôl is az EU
tagjának lenni állandó és aktív részvételt igényel, amihez
szervezettségre és informáltságra van szükség.
K. S. A.
Szlankó Bálint:
Az elnök, a képviselô és a
diplomata. Történetek az új
Európai Unióból
Athenaeum, Magyar Narancs
295 oldal, 2990 Ft

Néprajz
Bölcsôtôl a
koporsóig –
Törökországban
■ „Állj meg vándor/Én is
olyan voltam mint te/ Te is
olyan leszel, mint én/ Ha
mondasz egy Fátihát/ E földben megtalálsz” – idézünk
egy megbékélést tükrözô török sírfeliratot.

Törökországban, ahol vidéken még ma is sokan szülnek
otthon, számtalan hiedelem
és szokás él az emberélet fordulóival kapcsolatban. Még
érvényesülnek a nálunk már
jószerivel kihalt szokások,
óvó praktikák és tilalmak, jelenvalóbb a múlt, és minden
modernizálás ellenére – különösen falun – élnek az ôsi
hagyományok. Például a
gyermekágyas megóvására felette aranyat, ezüstöt, tojást,
búzát, vasat, vagy kulcsot
vízzel leöntenek, a köldöknek sorsvetô szerepet tulajdonítanak és a körülmetélésnek ma is külön szokásrendszere van. A házasságkötés
rendszerébe bizonyos területeken ma is belefér a nôrablás, a többnejûség vagy a levirátus intézménye, és elengedhetetlen szerepe van a
kendôpénznek vagy a házassági szerzôdésnek. A szerzô
az élet fordulói közül legrészletesebben a halálhoz
kötôdô hagyományokat tárgyalja, kezdve a halál beálltától a torig. Különösen érdekes fejezet a sírjelek történeti
áttekintése, legalább tucatnyi, különbözô turbán alakú
sírkô, illetve fejfa létezik,
amely az elmúlt századokban az elhunyt társadalmi
helyzetére, esetleg foglalko-

zására utalt.
A nôk közül
csak a magas
rangúaknak
volt sírjelük,
az ô sírkövükre különbözô
ornamentikák és jelképek (pl. napkorong, hatés
tizenkét
ágú ciprus,
tujafa csillag)
kerültek. A
karcagi születésû szolnoki
muzeológus,
Bartha Júlia
munkájával
az összehasonlító néprajzi vizsgálatokhoz
kívánt hozzájárulni a törökországi szokások megismertetésével, bôséges irodalomjegyzékkel és képanyaggal
látva el kötetét. Könyve azért
érdekes, mert ehhez hasonló,
a nagyközönség számára is
közérthetô
összefoglaló
munka nem jelent
még meg magyarul.
Sz. Zs.
Bartha Júlia: Lâle
Hagyományok a mai
török társadalomban,
az emberélet fordulóinak népszokásai

összeállt, Dombóvári Gábor
–Dr. Gyôri Attila szerzôpáros elôbb a rákra és terápiáira vonatkozó tudnivalókat
foglalja össze, majd a Culevitrôl, egy általános hatású, a
rák minden fajtájára hatni
képes,
mellékhatásoktól
mentes, sôt a rosszindulatú
daganatok kialakulásának
megelôzésére is alkalmas
szerrôl szól.
A Culevit tabletta daganatellenes védekezô rendszerünk hatóanyagait tartalmazó étrendkiegészítô. Ugyanazon a módon mûködik,
ahogyan a szervezet védi magát a rákos sejtek ellen. Mivel a szervezetben is jelen lévô természetes anyagokat
tartalmaz, nincs ismert kellemetlen mellékhatása. A tabletta hatóanyagainak felhasználásával készülô Culevit
krémet eredetileg a bôrfelszíni daganatok kezelésére fejlesztették ki, de alkalmas a
bôr napi ápolására is.
Dr. Kulcsár Gyula (sz. 1951)
biokémikus a Culevit feltalálója. A szerzôpáros könyve
felvillantja a szer kifejlesztésé-
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Életmód
A Culevit
könyve
■ A rák bármely
gyógyszerérôl szóló
könyv általános érdeklôdésre tarthat
számot, mivel Magyarország a rákos
halálozások számát
tekintve elsô Európában. A
daganatos halálozások sorrendjében a magyar férfiak
elsôk, a nôk másodikak a 36
európai ország lakói közül.
A Culevit azonban nem
akármilyen gyógyszer, hanem a rákgyógyszerek közül
a legígéretesebb. Az egy újságíróból és egy orvosból

nek mozzanatait, s esettanulmányokat is közölve bemutatja hatásmechanizmusát.
K. S. A.
Dombóvári Gábor–
Dr. Gyôri Attila:
Versenyben a rákkal
Lehetünk nyertesek...
MediProm Kiadó
192 oldal, 2170 Ft
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Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban
Edge 2000 Kiadó

Etalon Film Kiadó

Etalon Film Kiadó

1013 Budapest, Attila út 23.
Telefon: 375-7473
Fax: 202-0180
Mobil: 06-20-544-0076
Info@edge2000.hu
www.edge2000.hu

H-1026 Budapest, Endrôdi Sándor u. 60./A
Tel: +36 1 275 0929
Fax: +36 1 275 0926
Mob: +36 30 397 7200,
+36 30 272 2505
www.etalonfilm.hu

H-1026 Budapest, Endrôdi Sándor u. 60./A
Tel: +36 1 275 0929
Fax: +36 1 275 0926
Mob: +36 30 397 7200,
+36 30 272 2505
www.egyhazifilm.hu

Richard Osborne –
Borin Van Loon:
Szociológia másképp
SHL képes könyvek

Találkozások a taizéi
Roger testvérrel
Katolikus Filmtár DVD sorozat III. rész
Az Etalon Kiadó elindítja Keresztény
Filmtár címû dokumentumfilm sorozatát.

Szent Rita –
A lehetetlenségek szentje
Sugárzó Életek könyvsorozat I. kötet

■ Ebben a 104 perces dokumentumfilmben Roger testvér, a kereszténység elsô ökumenikus szerzetes-közösségének, Taizének
a megalapítója, maga meséli el életének
fôbb eseményeit és az azzal összefonódott
taizéi közösség kialakulásának a történetét.
Méltán kerülhetett bele ez a rendhagyó
életportré a Keresztény Filmtár sorozatba, hiszen Roger testvér azon fáradozott,
hogy szélesebbre tárja az ajtókat a különféle keresztény közösségek, ember és ember között. A film különlegessége Jacques Berthier felemelô zenéje is, a gyönyörû taizéi énekek, és a taizéi rendezvényeken felvett megható képsorok.

■ Mi a szociológia? A társadalom
mûködési elvének – vagy egyes esetekben mûködésképtelenségének –
tanulmányozására hivatott tudomány. Az egymással versengô szociológiai iskolák a társadalmi jelenségek megfigyeléseit különbözô elméleti rendszerekbe próbálták beilleszteni.
A Szociológia másképp idôrendben végighalad a szociológiai iskolákon Auguste Comte, Karl Marx,
Herbert Spencer, Émile Durkheim,
Max Weber elméleteinek bemutatásától a 20. századi Talcott Parsons, a
chicagói iskola és a strukturalizmus
ismertetéséig. Bemutatja a szociológia alapfogalmait és kutatási módszereit. Nem csupán a szociológiát
tanuló diákok, a társadalom mûködésére kíváncsi nagyközönség érdeklôdésére is számít.
(X)
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180 oldal, 1890 Ft
A sorozat további köteteirôl
informálódni a www.edge2000.hu
honlapon lehet.

A Keresztény Filmtár sorozat célja, hogy
megismertetesse a nagyközönséggel Földünk különbözô pontjain élô keresztények
példamutató és áldozatos életét, hitük erejét, valamint tanúságtételüket, mely jó példát ad és segítséget nyújt az embereknek.
(X)
A sorozat további tagjairól informálódni
lehet a www.etalonfilm.hu honlapon.
2490 Ft
Megrendelhetô a kiadótól.

■ Szent Ritáról, akit a keresztény szentek között is megkülönböztetett figyelemmel tisztelnek, úgy tartják: ô az, aki
számára semmi sem lehetetlen.
E könyv egy különleges életrajzi írás
Casciai Szent Ritáról. Szerzôje, Joseph
Sicardo atya – maga is Ágoston-rendi
szerzetes. Mûve lépésrôl lépésre mutatja be Szent Rita életpályáját, s hogy miként élte meg azokat az örömöket és
szenvedéseket, amelyeket egy asszony
feleségként, anyaként, özvegyként és
apácaként megtapasztalhat. A szerzô –
akit érezhetôen megigézett Rita személyisége – minden egyes szavát költôi
hév és nemes lelkesedés hatja át. Ez a
tiszta, mélyrôl fakadó rajongás teszi
rendkívül különlegessé e mûvet, amely
nem véletlenül vált több országban is
igen népszerûvé.
(X)
Ára: 2490 Ft
134 x190 mm, 190 oldal,
16 színes képpel, cérnafûzött,
kemény fedeles, külön külsô színes borítóval
ISBN 978-963-06-3408-3
Megjelent: 2007. november 28.
Megrendelhetô a kiadótól.

A megélt idô
„És mennyi emlék (mi az, hogy emlék?! A megélt
idôt, az életet, a valóságost is, az elképzeltet is idézi fel a táj meg a nyár, rég meghalt emberek létezésérôl tudósít: itt vagyunk, ez a táj és ez a nyár
mi vagyunk, nem látod!)”
■ A napló intim mûfaj, az ember sokszor csak magának
készít feljegyzéseket benne, szemérmesen elhallgatott gondolatait jegyzi le, világjobbító szándékait fejti ki csillagos
éjszakákon, mikor már a család nyugovóra tért, ám a gondolkodót nem hagyja nyugodni a gondolat, az idea, mert
hát ki ne lenne idealista… Vagy csak egyszerûen az elmúlt
napokat örökíti meg magának, a késôbbi koroknak.
Lázár Ervin naplóit olvasgatva – igen, naplóit, mivel négy
rövidebb-hosszabb füzetbôl áll a szerzô feljegyzés-hagyatéka,
a legrégebbi bejegyzés 1982-bôl származik, az utolsó 2006 júniusából – egy vívódó, gondolkodó idealistának munkás mindennapjaihoz jutunk közelebb. Meséit, elbeszéléseit ismerô (professzionális) olvasó számára különösen izgalmas kaland a szerzô szemével látni a világot, rádöbbenni arra, hogy a feltételezett világkép milyen sokszínû. Kinyílik a mûhely ajtaja, és mi betekinthetünk az alkotó mûhelytitkaiba!
Jól ismert elbeszélések formálódnak szemünk láttára, Bab Berci
kalandjai, meseötletek, a Csillagmajor novelláinak elsô változatai
töltik meg a naplók jelentôs részét. Ugyanakkor nemcsak a mesterembert látjuk, akinek kínszenvedés minden sor megalkotása,
aki hónapokon keresztül formál egy-egy gondolatot, aki elôl menekülnek a szavak, és aki menekül a papír üressége elôl, hanem a
mûvekbôl már jól ismert emberhez is közelebb kerülünk, aki jól
érzi magát a természetben, a kisszékelyi elvonultságban, a családjával és néha talán még az emberek között – ez utóbbi azonban
az idô múlásával, a test gyöngülésével egyre kevésbé jellemzô.
A gyermeki gondolkodás alapvetôen befolyásolta a szerzô világképét, ennek elemei a meseregényeiben és a kétszereplôs
(felnôtt–gyermek) novelláiban jól nyomon követhetôek. Az
1982–1989 közötti – A Szegény Dzsoni és Árnika megjelenése
után és a Bab Berci kalandjai elôtt íródott – rövid feljegyzéseket,
ötleteket tartalmazó Barna füzet egy-kétsoros feljegyzései az író
gyermekeinek nyelvleleményeit konzerválják: „Zsiga alattomos
helyett: ALATROMOS (a jegesmedve alatromos)”; „Zsiga: telekjáró vagy telepjáró (terepjáró)”; „Zsiga: Nem feketelistán vagyok, piroslistán!” Ugyanakkor a gyermeki lelkületû felnôtt a
gyermekek humoros nyelvjátékai mellett saját szóalkotásait is lejegyezte: „Szájpadlásom és szájpincém, mellkasom és hátkasom.”; Vedelô, vedd elô, vedlô vadló.” Hogy mennyire központi helyen állt Lázár Ervin gondolkodásában a gyermekkor és a
gyermeki játék, arra hadd idézzek még egy példát, egy soha meg
nem íródott ötletet: „A scifi király végre megfejti/megtalálja a világûrbôl jött üzenetet, egy gyerek nevetése.”
Játék a gyermekkel – játék a nyelvvel. A magyar nyelv plasztikus,
a játszók saját igényeikhez hajlítják a szabályokba merevedett nyelvet, kötöttségektôl mentesen, a saját észjárásukat követve hoznak
létre új szavakat, teremtenek új világokat. Lázár Ervin nyelvi igényessége számos új szóval ajándékozta meg a magyar nyelvet, érdemes lenne a Naplóból (is) kigyûjteni ezeket a szójátékokat, és közkinccsé tenni, hogy mi se féljünk játszani, jól használni a nyelvet.
Máskülönben úgy járunk, mint az egyszeri sportriporter, aki ekképpen bánik el anyanyelvével: „Most valójában megtréfálja Kloppenburg Bátorfit…”; „Így mondják a rádióban és tv-ben: Szóvívô, kíváló, ívóvíz. Mintha nem is lenne a magyar nyelvben rövid magán-

hangzó.” Persze a magyar nyelv
szerelmesének a baki is lehet gyönyörû: „Kertész Zsuzsa gyönyörû
bakija: A megbukott diktátor (Duvalier) helyett: BUKTÁTOR.”
Az íróember olvasó ember is, a
mindennapi létküzdelmek és örömök mellett a füzetekben Arany
János-, Széchenyi-, Baudelaire-,
Madách-, Temesi Ferenc-idézetek,
olvasmányaiból vett gondolatok
szerepelnek elszórva. Ámi Lajos
cigány mesélô kétkötetes mesegyûjteményében felfedezett – és a
naplóba „átidézett” – különleges
hangzású szavak (pld: kezebokája,
csirimpoltak), évtizedekig visszavisszatérô elemei a naplóknak –
2001-ben aztán tisztelegve a mesélô emléke elôtt, Lázár Ervin kötetet szerkeszt Ámi meséibôl Az aranyifjítószóló madár címmel.
Lázár Ervin „politikusi” alkata közéleti szerepvállalásában
(rendszeresen publikálta gondolatait többek között a Magyar
Nemzetben és az Európai Utasban) nyilvánul meg „Nagyon cinikus elme lehetett, aki kitalálta az IDEIGLENESEN-t a Mo.-t
megszállva tartó szovjet csapatok epiteton ornansának. Valahányszor kimondják, szembeköpik az igazságot, belegázolnak
egy nép amúgy is cafatokra tépett (szétcincált) önérzetébe.”
Egyik utolsó leírt álmában pedig a tettre kész reform-miniszterelnök társául szegôdik: „Gyurcsánnyal együtt mentem a parlamentbe vagy hova, többször is lemaradt volna valamiért, de én
udvariasan megvártam, fehér ingben volt, és arról panaszkodott,
hogy nem talál ellenôrt vagy megvalósítót egy fontos tervéhez,
már-már azt mondtam, hogy majd én elvállalom, amikor eszembe jutott, hogy nem értek hozzá, és inkább nem szóltam.”
Az emlékezés Lázár Ervin számára a múlt megmentését, az identitás megôrzését jelentette. Elbeszéléseiben, különösen a Csillagmajorban – és a hozzá írt függelékben – a pusztai gyermekkor világát ôrizte meg. A naplóként szolgáló füzetek – annak ellenére,
hogy néha napokig, hetekig nincs bennük egy gondolat sem, vagy
csak gondolatfoszlányokat ôriznek – ugyanezt a célt szolgálják:
megôrizni például a barátok névsorát, a gyakori látogatások, vacsorák, borozgatások, beszélgetések emlékét – megmenteni ôket
is az elmúlástól. Az utolsó tíz esztendô dokumentálása esetében
érzem leginkább ezt az erôfeszítést: írni, akkor is, ha nincs ereje,
emlékezni, akkor is, ha nehezen idézôdnek fel még a tegnapi vagy
mai nap eseményei is. Ebben az idôben sokasodnak meg az álomleírások is a Naplóban, tudatosan vagy tudat alatt (álom) egyre
többet gondol az elmúlásra, a halálra – derûsen:
„Morgolódó öreg ember lettem
Porhüvelyem nem test, csak egy tettem
Nem jutottam sokra a ranglétrán
Gunyorosan tekint a lét rám.”
Lázár Ervin Naplója egy szemérmes ember ôszinte kitárulkozása.
Gondok és örömök, megvalósult és félbemaradt álmok, vágyak
gyûjteménye. Az utolsó idôk kellemetlen szenvedésein derûs világlátása, gyermekkorából fakadó szilárd értékrendje segíti át. És még
valami, amirôl ritkán beszélt nyíltan, de minden meséjének kimondott-kimondatlan alapja ez volt: a szeretet vagy másként írva, a Szeretet: „Aki távolodik Istentôl, az is közeledik hozzá, csak a hosszabbik utat választotta. Félúton lehetek.”
Pompor Zoltán
Lázár Ervin: Napló, Osiris Kiadó, 2007
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Amikor a szülôi magatartás
kávészünetre megy
A felelôs hozzáállás a legjobb megelôzés
Beszélgetés Ranschburg Jenôvel

Szomorú aktualitása van Ranschburg Jenô a családról
és a nevelésrôl szóló legújabb – egyébként mindig aktuális és haszonnal forgatható – két könyvének, melyek a közelmúltban a Saxum Kiadónál jelentek meg.
Az aktualitást részben az adja, hogy intézkedések történtek a fôvárosban a fiatalkorú bûnözés megelôzésére, és felmerült a fiatalok büntethetôségének leszállítása 12 évre (az intézkedésekhez a neves pszichológust tanácsadónak is felkérte a fôpolgármester). A
Szülôk könyve és a Rögök az úton címû könyvek abban segítenek, hogyan legyünk felelôs szülôk, és legyenek testben és lélekben egészséges gyermekeink.
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■ – A Rögök az úton címû kötet elôszavában írja, hogy e pszichológiai írásaiból összeállított gyûjteményes kötet az elmúlt
években írt könyveinek (Jellem és jellemtelenség, Egymást keresik, Szülôk lettünk, Gepárd-kölykök, Áldás vagy átok, A meghitt erôszak) mintegy esszenciális kivonata – a kiadó ajándéka.
– A Saxumnál szokás, hogy a náluk sokat író s szellemi hasznot
hozó szerzôik mûveibôl összeállítanak effajta köteteket. E könyv kiadása véletlenül egybeesett Szülôk könyve címû új könyvem közreadásával, melynek alapja egy több mint harminc éve megjelent –
és azóta rendszeresen újra kiadott – kis írásom, a Szülôk lesznek.

– A Szülôk könyvében – amelyben a fogantatástól az iskoláskorig, átfogó módon foglalkozik a gyermekneveléssel – több helyen is hivatkozik arra, hogy bizonyos nézeteit, például a szoptatással, vagy a cumihasználattal kapcsolatban revideálta. Nemcsak praktikus ötleteket ad, hanem pszichológiai szempontból
is elemzi a gyermek fejlôdését és a szülôkkel való kapcsolatát.
– Valóban átfogó a kötet. Talán Spock könyve óta nincs ilyen
áttekintô munka (bár a megjelenés óta is sok minden eszembe
jutott, amirôl beszélni kellene). Van egy általam nagyon szeretett internetes rovatom az www.egyszervolt.hu portálon, ahol
már évek óta „beszélgetek” a szülôkkel a gyereknevelés problémáiról. Mindegyikben keresem az általános mögött az egyénit.
Az interaktív „csevegésekbôl” rengeteget tanultam, tapasztalataimat beépítettem a könyvembe. Olyan kortárs problémákkal is
foglalkoznom kellett, mint a tévézés, vagy a számítógép, ami régen nem volt. A tévézéssel az a baj, hogy a szülôk elektronikus
pórázként használják. Pedig a tévé nagyon hasznos információkat is képes közvetíteni. A számítógéppel meg az a baj, hogy a
szülô nem ért hozzá, így megítélni sem tudja, vajon hasznos-e,
amit a gyerek a computeren mûvel, vagy veszedelmesen káros.
– A Rögök az útonra visszatérve, haszonnal forgathatja egyetemista és szülô. Az elsô fejezetek, melyek a jelemmel s jellemtelenséggel, a nemekkel vagy a szerepekkel és tulajdonságokkal foglalkoznak, inkább elméleti jellegûek, áttekintik a pszichológiai iskolákat és nézeteket, míg a többi fejezet – a gyermeknevelés különbözô aspektusai; nevelés, tehetség, televízió, erôszak a családban – inkább gyakorlati megközelítésû.

– Az általam megírt könyvek közül talán a Jellem és jellemtelenség lett a legkevésbé népszerû, az egyetlen könyvem, amelynek
nem a gyerek, hanem általában az emberi jellem áll a középpontjában. Jóllehet jó kritikákat kaptam, nem ezt várták tôlem
az emberek. Sajnos – technikai okok folytán – maga a kiadvány
sem volt nagyon szerencsés.Talán ezt érezte a kiadó, és ezért
majdnem teljes egészében megjelentette most a gyûjteményes
kötetben.
– A Szülôk könyvének régi kiadásából néhány fejezet
szintén helyett kapott a kötetben. Külön fejezet foglakozik a Gepárd-kölykökkel, azaz a tehetséges gyerekek gondozásával.
– A tehetségkutatással még a nyolcvanas években kezdtem foglalkozni, amikor egy csoporttal – minisztériumi megbízásra –
egy éven át dolgoztunk a témán. Letettünk egy tanulmányt a
miniszter-helyettes asztalára és egy részletes tervet, hogyan kéne gondozni a tehetségeket. De addigra már más lett a miniszter-helyettes, a téma elaludt. Húsz évig vártam a következô cikkel a témában. Azt próbáltam meg összefoglalni benne, milyen
jegyek alapján lehet felismerni a tehetséget. Hogyan lehet megállapítani egy kicsi gyerekrôl, hogy gepárd-kölyök, azaz egyszer
majd 120 km-es sebességgel fog futni. Mert a tehetség nem
egyenlô a produktummal és a jó jegyekkel – ahogy azt Magyarországon még ma is sokan gondolják.
– Aktuális probléma a drogozás is, egyre alacsonyabb korosztályt érint, egyre változatosabb formában. És a szülôk tehetetlenül állnak.
– A mai család legfôbb problémája, hogy nem monitorozza
a gyerekét. A liberális nevelést nem lehet összetéveszteni a
nevelés-nélküliséggel, mert az csak devianciához vezet, mint
ahogy az egyre súlyosabb gyermekbûnözésben is látjuk. A
mai család nem ér rá foglalkozni a gyerekkel, sokan nem is
akarnak. A kábítószer hatásait pedig a felületesen monitorozó szülô nem veszi észre. A kábítószer azért veszélyes, mert
a gyerek észre sem veszi, hogy függôvé válik, és a már függô
gyereket a világ egyik legnehezebb dolga leszoktatni. Az
összes deviáns magatartásnak a gyökere a család. A széthulló
család, amelynek semmiféle normarendszere nincs, okozza a
legfôbb problémát. A gyerekkel csak akkor foglalkoznak, ha
rossz. Ha jó, a szülôi magatartás kávészünetre megy. Ez nem
helyes, hiszen a jó gyerek abban a pillanatban veszélyeztetetté válik. A szülôség nem biológiai állapot csupán, hanem komoly, felelôsségteljes feladat. Különösen bizonyos életszakaszokban. A kábítószer vagy a dohányzás ennek tipikus példája. Színvonalas szülôk iskoláját kéne szervezni és valamilyen
módon presszionálni a szülôt, hogy ebben részt vegyen. Nem
gyôzzük hangsúlyozni, hogy a megelôzés a legfontosabb. Egy
visszaesô bûnözôt újra szocializálni szinte lehetetlen feladat.
Ennek különös aktualitása van most, amikor a közelmúltban
két szomorú eset is történt a gyermekbûnözés terén, és komolyan felmerült a gyerekek büntethetôségének néhány évvel
lejjebb szállítása. Véleményem szerint a büntethetôség leszállítása 12 évre csak látszatmegoldás lenne. Egészen korán, már
hároméves kortól látszanak azok a jegyek, amelyek deviáns
magatartás felé viszik a gyereket. A nevelôk azonban nincsenek felkészítve arra, hogy felismerjék a veszélyt és pedagógiai értelemben kezelni tudják a problémákat. A családgondozásnak óriási szerepe lenne. Véleményem szerint meg kellene
erôsíteni, és részben újra kellene szervezni ezeket az intézményeket. Mert a gyerekbûnözési statisztika nem romlik ugyan,
a bûncselekmények súlyossága azonban nô. Beszûkül a gyerekkor, egyre rövidebb lesz, ezért is ellenzem a büntethetôség
alsó korhatárának leszállítását. Azt szeretném, ha a gyerek minél tovább gyerek maradhatna.
Szénási Zsófia

Útjelzô
a gyermekkönyvrengetegben

Könyvkultúra
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■ A gyermekirodalommal hivatásszerûen foglalkozó szakemberek, sokszor ismételt kifogása, hogy nincs kellô kritikai háttere a gyermek- és ifjúsági könyveknek. A pedagógusok és a szülôk útjelzôk nélkül bolyonganak a gyermekkönyvek rengetegében, a családok gyermekkönyv-vásárlásai mindenféle életkori és esztétikai szempontot nélkülözve csupán a könyv árát és nem a valós értékét figyelembe
véve történnek. Az utóbbi években örvendetesen megszaporodott a gyermekkönyvek száma, szinte az összes magyarországi könyvkiadó kínálatában találhatunk gyermekeknek szánt kiadványokat, mégis azt tapasztaljuk, hogy a
mennyiség nem hozta meg a remélt minôségi változást. A
gazdasági kényszerítôerô az igényszintet is meglehetôsen
alacsonyra állította, és úgy tûnik, saját pénztárcájának ellensége, aki esztétikus és tartalmas gyermekkönyv kiadására vállalkozik. A könyvkereskedôk eladási listái és a gyermekkönyvtárosok tapasztalatai szerint az olvasók választásai meglepô végletességet mutatnak: a fiatalok a könnyen
fogyasztható, felkapott címeket keresik, míg a szülôk,
nagyszülôk a gyermekkorukból ismert, mára kötelezô olvasmánnyá kanonizálódott mûveket. A megbízható kritika
ismeretének hiányában a választás esetleges: a személyes
ajánlások, a reklámfelületek mérete és a saját értékítélet
számít mérvadónak.
Az OSZK Könyvtári Intézetének és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) közös projektjeként létrejött Gyerekirodalmi adatbázis (vajon miért nem gyermekirodalmi?) az 1994
és 2005 között megjelent összes gyermekkönyv közül 750
kötet rövid ismertetését tartalmazó adattárának deklarált
célja, hogy segítse a szülôket, a pedagógusokat és a fiatal olvasókat az olvasmányválasztásban. A Könyvtári Intézet
munkatársai (Bartók Györgyi, Hölgyesi Györgyi, Kis Klára)
a könyvek bibliográfiai adatainak leírása mellett néhány bekezdésben ismertetik a könyveket. Ezek a néhány soros recenziók a gyermekkönyvek objektív (tartalmi, formai) leírásai mellett szerencsére szubjektív értékítéleteket is tartalmaznak, ezáltal ténylegesen ajánlásokká, kritikákká válnak.
Az adatbázis igényes kivitelezésû honlapja a www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom webhelyen érhetô el. Hírlik, hogy
az Olvasástársaság könyvformátumban is tervezi az adattár
megjelentetését a nagy sikerû Olvass nekem! folytatásaként.
Az elektronikus adatbázis (és a könyv) mindenképpen hiánypótló gyûjtemény, és megkerülhetetlen segédeszköze lehet pedagógusnak, szülônek, minden gyermekkönyvek
iránt érdeklôdô olvasónak-kutatónak egyaránt. A korcsoportonkénti és nemek szerinti felosztás csupán ajánlás,
mégis jelentôs segítség a választásban, érdemes tehát végigböngészni a listát könyvtárba, könyvesboltba indulás elôtt!
Az adatbázis interaktív: az olvasók szavazhatnak a könyvekre, ezzel is kifejezve megbecsülésüket, ízlésüket és saját
kritikai észrevételüket. (Ezúton szeretném jelezni az adatbázis kezelôinek, hogy néhány perces szavazgatással Sven
Nordquist Pettson karácsonya címû könyvét a lista 42. helyérôl a 10.-re repítettem…)
P. Z.
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Lélektôl lélekig
avagy a pszichológiai könyvtermés analízise
■ Míg a lélektani szakirodalom jobbnál jobb tudományos munkákkal gazdagodik, addig sokkal ingoványosabb
terepen jár, aki az önsegítô irodalom,
vagy másképpen hétköznapi pszichológia kiadványainak árterében próbál
tájékozódni. A „huszonöt jótanács az
azonnali sikerhez és boldogsághoz”típusú lelki edzéstervek a junkfood
mintájára gyorsan emészthetô sikerreceptekkel kecsegtetnek a különféle
csôdkupacokon ücsörgô szingliknek,
menedzsereknek, anyáknak és elhagyott szerelmeseknek. Az ilyen kategorizáló, általánosító mûveket célszerûbb kerülni, minél konkrétabb és
gyorsabb megoldási javaslatokat kínálnak az élet tipizált problémacsoportjaira. Ahogy ugyanis nincs két
egyforma élet, nincs két egyforma lélek sem, de még etalon sincs: hiába
szeretnénk iskolai sorvezetôt kapni
életünk alakításához.
Az azonban igaz, hogy egy jó szerzô
jó könyve a leghasznosabb elsô lépés
az önmagunkban való utazás kezdetéhez. Paul Hauck, a Park Kiadó gondozásában megjelenô „Hétköznapi pszichológia” sorozat több darabjának
szerzôje maga is azt állítja, hogy klienseivel számos közös ülés megspórolható, ha a számukra ajánlott irodalmat elolvassák. Az önsegítô-könyvek ezen olvasmányos
darabjai akár villamoson vagy hivatali várakozás közben is szórakoztatva tanítanak a legfontosabbra: önmagunk ítélkezésmentes elfogadására. Hauck Föl a fejjel! címû mûve a kisebbrendûségi érzés leküzdésére tanít lényegretörô, lendületes fejezeteiben. Számbaveszi a leleplezô viselkedésmódokat (szégyen, állandó bocsánatkérés, túlzott türelem, hibahajszolás stb.), miközben az
igazi leleplezés magunkban zajlik: de nem bûntudattal
vagy ijedtséggel szembesülünk elhibázott hozzáállásunkkal, hanem aha-élményszerû felismeréssel, mosolyogva, sokszor kuncogva az ismerôs helyzeteken. A felszabadító hatás sokban köszönhetô Barka Ferenc szellemes illusztrációinak, amelyek Hauck útmutatásainak
mögöttes tanulságát erôsítik: nem kell olyan véresen
komolyan venni magunkat és az életet: sokkal jobb
nagyvonalúan megbocsátónak lennünk saját hibáinkkal
és másokéival szemben is. A „Hétköznapi pszichológia” darabjai nem ásnak le mélyen az ok-okozati összefüggésekhez, csak éppen annyira, amennyire az adott probléma
tisztán látásához szükséges. A felismerés hordozza magában a
megoldást, ezért a kiutat az olvasó szinte magának is meg tudja
fogalmazni. S gondoljunk bele: valahol ez lenne a lényeg.
Aki szeretne behatóbban, ám nem kutatói elmélyüléssel foglalkozni a pszichológiával, a Háttér Kiadó gondozásában megjelenô Lélekkontroll-sorozatban klasszikus alapmûvek mellett
(Eric Berne: Emberi játszmák, Erich Fromm: A szeretet mûvészete, Desmond Morris: Bensôséges kötelékek) olyan speciális

területekrôl is kiváló munkákhoz juthat, mint Aaron T. Beck A gyûlölet
fogságában címû kötete. Az individuálpszichológián messze túlmutató
könyv sajnos aktuálisabb, mint valaha: alcíme szerint a harag, az ellenségeskedés és az erôszak alapjait keresi
az emberi gondolkodásmódban. A sérülékeny énképbôl kiindulva a sértettség jellemzôin keresztül jut el a világméretû ellenségképek vizsgálatáig, a
történelem szereplôi alkotta démonok és rémképek elemzéséig. Aaron
T. Beck nagy alapossággal dolgozza
fel a háború és a terror pszichológiáját is: vajon velünk született ôsi vonás
a háborús ösztön, vagy épp fordítva:
a háború hozza létre az agressziót?
Ám akit a történelmi kataklizmáknál
jobban érdekelnek személyes kis háborúink, az sem fog unatkozni: a
„Hogyan fordul át a szerelem gyûlöletbe” fejezet a párkapcsolatok ismerôs állomásain vezeti végig az
olvasót, amelyeknek
gyötrelmeit, ha sokféleképpen is, de legalább egyszer már
mindannyian megtapasztaltuk saját bôrünkön-lelkünkön. Túl
azon, hogy a szerzô rávilágít a hibás mechanizmusokra, megoldási módokat is kínál: az
úgynevezett kognitív
terápia egyéni és csoportos formáját mutatja be, mint az agressziócsökkentés hatékony
módszerét.
Külön említésre érdemesek a könyv fejezeteinek mottói, amelyek között olyan kincsekre lelhet az ember,
mint Francis Bacon
észrevétele, aki a modern szociálpszichológia egyik legfôbb alapvetését fogalmazta
meg 1620-ban (!): „Ha az emberi elme egyszer elfogad egy véleményt (vagy mert az a bevett vélemény, vagy mert kellemes
elhinni), az minden mást magához igazít.”
Hogy mennyire igaz ez még magára a lélektanra is, azt a pszichiátria sokat szidott és istenített, bírált és ikonizált „különce”,
Feldmár András boncolgatja új kötetében. A Kanadában élô magyar pszichiáter, aki már több kötetével, illetve Fliegauf Benedek
filmjével (Van-e élet a halál elôtt) is ismertté vált a magyar kö-

zönség elôtt, most a hozzá legközelebb álló mûfajban nyilatkozik meg: Feldmár mesél. Ez a Jaffa Kiadónál megjelent kötet címe
is, melyben a szerzô a tôle megszokott nyíltsággal és közvetlenséggel – töpreng. Merthogy Feldmár soha nem tesz megingathatatlan kijelentéseket, nem állít, hanem felvet, nem deklarál, csak
elgondolkodtat. Elôadásai is inkább beszélgetések, ha valami távol áll tôle, az a felkent elôadó szerepének merev póza. A kötetben saját praxisának eseteibôl válogat néhány érdekeset, az elbeszélô részek után formailag is dialógusokban megvitatva a tanulságokat. Feldmár vezércsillaga minden esetben a másik személy maradéktalan tisztelete: semmivel sem becsüli alább a pácienst, mint
a terapeutát: e kettô két önálló világ, melyeknek
bizonyos idôre egymásra van szükségük ahhoz,
hogy kiteljesedhessenek. S hogy mennyi ez az idô,
azt csakis ôk érzik és tudják. Így eshetett meg a
hosszú hallgatás a „Történet a nôrôl, aki három
hónapig nem szólalt meg” címû írásban is. (Mármár novellának nevezném Feldmár esetleírásait, s
erre nemcsak a címek poétikai jellemzôi késztetnek, hanem a történetszálak vezetése is, melyek a
mesemondás korai hagyományaihoz nyúlnak
vissza. Ahogyan a terapeuta szerepe is ôsi funkcióként jelenik meg nála.) „Azért kezdtem beszélni
hozzá, mert megéreztem, hogy ott van” – mondja Feldmár a fizikain túlmutató jelenvalóságról
több hónapos közös hallgatás után. Máskor, ha
kell, a legaktívabban részt vesz egy család mindennapjaiban, mint a „Sötét családi titkok” címû fejezetbôl kiderül. Vagy az analízis klasszikusabb metódusával bogozza ki krimiszerû
szálait egy kettôs személyiség kialakulásának, melyben egy testvér öngyilkossága játszott szerepet. A legszimpatikusabb vonás
Feldmár tudósi magatartásában
a saját meglátásait sem abszolútumnak tekintô, kérdezô attitûd.
„Persze voltak olyan kollégáim,
akik azt hitték, hogy hülye vagyok, hogy ezt elhiszem” – meséli az utóbb említett eset kapcsán, s nem csinál titkot belôle,
hogy épp maga tartott elôadást
egyszer arról, hogy kettôs személyiség nem létezik. A pszichiátria
számos merev, kanonizálódott
terápiás módszerét elvetô tudós
szájából az sem hangzik meglepôen, hogy szerinte „az élet nem
kötelezô” végsô soron, s ezzel
paradox módon még a teljes kilátástalanságba sodródott betegeket is el tudja tántorítani az
öngyilkosságtól.
Feldmár anonim szereplôi után
rendkívüli olvasói kalandot jelentenek Gerevich József nagyon is ismert „páciensei”: Iván Karamazov, Kolhaas Mihály, vagy éppen Nemes Lampérth József.
Ha szokatlannak is tûnik lélektani vizsgálódások alanyának tekinteni az említett személyeket, a szerzô Lány a szekrényben címû (Osiris Kiadó) mûvészetpszichológiai, mûvészetterápiás kutatásait tartalmazó kötetében fikciós, valóságos, valamint valóság és fikció határterületén mozgó személyek sorsát járja körül:
mûvészekét vagy általuk teremtett szereplôkét. Emellett alapo-

sabban szemügyre vesz olyan, a köztudatban inkább tréfás vagy
szórakoztató vonatkozásaiban létezô kórképeket, mint például a
Don Juan-szindróma, amely névadója után több száz évvel is súlyos gondokat okozhat egy család életében. Gerevich számos új
kutatási eredménnyel szolgál a Gulácsy Lajos-életmû kapcsán is,
a kezdetben olasz kisvárosok konkrét élményeit megjelenítô Na'
Conxypan-képektôl a képzelet és a betegség elhatalmasodásának
jeleiig a festô kéznyomain. A kötet legizgalmasabb vállalkozása
mégis két irodalmi alak
sorsának végigkövetése,
érintve természetesen
„szülôatyáik”: Dosztojevszkij és Heinrich von
Kleist fontosabb személyiségjegyeit is. A Karamazov-elemzés legfôbb
tanulsága, hogy a tudomány majd' száz évvel
marad el a szépirodalom
problémafelvetése mögött az elmebetegség
megállapításában. Iván
életútját az apai bûnözô
hajlamtól és anyai vallásosságtól a lelkiismereti
és szerelmi tébolyon át
követhetjük a tárgyalás
döntô állomásig, ahol
nyíltan felvállalja, hogy
Fjodor Karamazovot az
ô sugallatára ölte meg
gyilkosa. A tragikus hôs
egy egészen más típusát
képviseli Kolhaas Mihály, akinek rajzát a szerzô a modern, öngyilkos terrorizmus motivációinak és hátterének
felvázolásával kezdi. Mielôtt a Kleist-kedvelô
olvasó itt azonnal lecsapná Gerevich könyvét
– magam legalábbis elbizonytalanodtam e
ponton, annál inkább megérte a továbbolvasás –, annak az irodalomtudomány által kevéssé vagy egyáltalán nem kutatott motivációk láncolata bukkanhat elô a kisregény sorai
mögül. Már Kleist életrajzának ismert mozzanataiból is érdekes tanulságok szûrhetôk le:
végletesen kudarcorientált mûvész, aki ha
akarta, ha nem, önmagából gyúrta az igazságért harcba szálló kereskedôt, és valamennyi,
egyensúlyából kibillent pszichéjû hôsét. Kolhaast is saját fékezhetetlen indulata sodorja,
melynek fájdalmas magja mindegyikünkben
ugyanúgy megteremne, csak épp nem mindegy, hogy mit. Visszakanyarodva az eredeti
felvetéshez, Gerevich az öngyilkos terrorizmus és Kolhaas közös vonásaként a szociális
és jogi igazságtalanságokkal szemben fakadó
tehetetlenség dühét jelöli meg, amely fanatizálja az egyént, végül önpusztító cselekedetben talál megdicsôülést és megnyugvást. S hogy a lélek betegségeirôl mennyire
nem szabad általános vagy megbélyegzô fogalmakat gyártanunk,
arról épp a világirodalom ezen teremtô és teremtett óriásai gyôzhetnek meg, akiknél a gyengeség nem hitványságot szült, hanem
múlhatatlanul maradandó csodát.
Laik Eszter

Könyvkultúra

háttér

8
1

Könyvkultúra
8
2

háttér

A századik világsiker
A századik világsiker, sôt világsiker volt a
kilencvenkilencedik, a kilencvennyolcadik, a kilencvenhetedik, és bár nem tárgya
ennek az írásnak, a százegyedik is világsiker. A Világsikerek címet viselô sorozatról
beszélek ugyanis, amelyet a General Press
Kiadó jelentet meg, ha emlékeim nem
csalnak meg, már tíz éve.
■ A sorozatban a népszerû mûfajok kategóriájába
tartozó mûvek látnak napvilágot rendszeresen, a
könyvekhez mellékelt tájékoztató segítségével a
precíz lelkületû olvasók gondosan megtervezhetik
egy évre elôre olvasmányaikat, körülbelül olyan
módon, hogy „a júliusi nyaraláshoz az akkor megjelenô politikai thrillert viszem, az év végi ünnepek
idején (ha lesz rá idôm) az akkor várható pszichothrillert fogom olvasni”. Persze, az elvárólagos tervezgetés ilyen típusú megvalósításának elengedhetetlen elôfeltétele a mûfajelméleti jártasság, amelynek sajnálatos módon recenzens – ôszintén bevallja – nincsen birtokában, azaz recenzens kijelenti –
némileg torzított módon idézve Arany János híres
széljegyzetét –, hogy „tudja a fene”, mely mûfajtákat képviselik a sorozat megjelent kötetei.
Csak annyi biztos, hogy a mûfajt kedvelô olvasók
meseigényét elégítik ki a kötetek, ami könyvesbolti
vásárlási aktusok során az eladóval – réges-régen, ma
már nem – folytatott diskurzusok során ilyen mondatokban manifesztálódtak: „Adjon valami érdekes
izgalmasat!…”
Érdekesek, izgalmasak a Világsikerek sorozat kötetei, nem is érdemes belemerülni a mûfaji finomságokba, az irodalmilag régebben „szocializálódottak” pórias leegyszerûsítéssel mondhatják kriminek,
az újabb fogalmakat is elsajátított fiatalabb korú népesség talán thrillerként emlegeti, a csak olvasó olvasó pedig nem beszél róla, hanem olvassa. (Amirôl nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.)
Négy könyvrôl esik itt szó, egyrôl lehet biztosan
tudni, hogy a századik: Allan Folsom A Machiavelli-szövetség címûrôl. Onnan tudható, hogy rányomtatták a kötet címlapjára. Jó lett a jubileumi
kötet, Folsom ismerôi biztosra mehettek. A szerzônek ez a negyedik magyar nyelven megjelent
kötete, finom kiadói gesztus, hogy azzal „ünnepelték” a századik kötet megjelenését, hogy a sorozatot indító kötet szerzôjének új mûvét adták ki,
legalábbis úgy emlékszem, Folsom Holnapután címû kötete volt az elsô a sorban.
A Machiavelli-szövetség fôhôse az a Nicholas Marten, akit már az Örök számûzetésbôl megismerhettek
az olvasók, ám az elôzô mû ismeretének hiánya
nem akadályozza az olvasmány élvezetét: a szerzô
néhány utaláson kívül nem emlegeti a korábban
történteket. A fôhôsnek meggyilkolják a barátnôjét,
ez az oka annak, hogy akaratán kívül belekeveredik
az eseményekbe. Az események hátterében egy
összeesküvô-csoport áll, amelynek célja a világura-

lom megszerzése. Módszereiket Machiavellinek
egy titkos kéziratára alapozzák, azzal a fikcióval
fûszerezve, hogy a történelmi múltban Machiavelli kortársai már létrehozták azt a szövetséget,
amelyet ôk felújítottak. A történetben életveszélybe kerül az Egyesült Államok elnöke is, a világméretû összeesküvés leküzdésében a fôhôs fôszerepet játszik. Folsom kiválóan szövi az eseménysor
bonyolult szálait, a végére, ahogy annak lennie
kell, minden elrendezôdik, és a befejezésbôl arra
is következtethetünk, hogy egy újabb mûben találkozhatunk még Nicholas Martennel.
A világ megmentése jellemzô motívuma a mûfaj reprezentánsainak, az is gyakran fordul elô,
hogy eközben szoros kapcsolatot kell kialakítani
az amerikai elnökkel, az életét megmentve, vagy
együttmûködve vele. Így van ez Vince Flynn Harmadik lehetôség címû regényének fôhôse esetében
is, aki az Egyesült Államok titkosszolgálatának
egy titkos csoportjában mûködô hatékony „gyilkoló-gép”. Itt a konfliktus tárgya az amerikai politikai hatalom megszerzéséért tisztátalan eszközökkel folytatott küzdelem, amelybe nem szívesen – mert már visszavonulna az aktív szolgálattól –, de beleavatkozik Mitch Rapp, a terroristaelhárító. Mitch Rapp az amerikai mitológia magányos hôs típusának továbbélése a korszerû regénydíszletek között, legszívesebben egyedül dolgozik, gyanakvó, kemény fickó. Rokonszenves figura. Eredményesen mûködik, megoldja a helyzetet. A befejezésbôl itt is sejdíthetjük, hogy fogunk még vele találkozni: a nem igazán „testére
szabott” irodai munkát elvállalja, hogy tovább
harcoljon a terrorizmus ellen.
Más típusú a következô regény, Lee Child Rögös út címû munkája. A fôhôs Jack Reacher itt is
kemény legény, az Egyesült Államok hadseregétôl leszerelt katonai rendôr, akinek kisujjában van
a rendôri szakma minden tudománya, és rendszerint olyan helyzetekbe keveredik, amelyekben rászorulókat kell kisegítenie valamilyen zûrös ügybôl vagy a nyomozói tudományát igénybe véve,
vagy a küzdelemhez való képességeit mozgósítva.
A szerzônek már több regénye megjelent a sorozatban, mindegyik fôhôse Reacher.
James Grippando is több mûvel szerepelt már
a sorozatban, az ô mûvei képviselik itt a törvényszéki krimi típusát, fôhôse Jack Swyteck
ügyvéd, aki ügyei, vagy mint ebben az esetben
magánélete miatt kényszerül részt venni bonyolult ügyek megoldásában. A Váltságdíj egy halottért címû regényében a barátnôjét rabolják el,
akirôl csak a szerelmi kapcsolat kialakulása után
tudja meg, hogy férjes asszony, ki kell derítenie,
hogy ki az emberrabló, milyen kapcsolatban áll
a nô férjével, és míg mindennek a végére jár, az
élete többször veszélybe kerül, az állami szervekkel az együttmûködés nem felhôtlen, szóval,
van baja elég.
Mindegyik mû teljesíti az olvasói várakozást: érdekes izgalmas könyvek…
K. A.

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

Schmal Róza – Varga Mátyás : Árpád-házi Szent Erzsébet. Pannonhalma: Bencés K. [28] p. Fve
790 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Adriányi Gábor : Egy élet nyomában: önéletrajz. Bp.: Kairosz. 245 p. Fve 3000 Ft

ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

Baldock, John : Nôk a Bibliában: csodás születések, hôstettek, vérontás és féltékenység. Bp.:
Sziget. 268 p. Kve 3300 Ft

ÁLTALÁNOS MÛVEK

Bodnár Dániel : Találkozások Isten és ember között: vallomások és történetek. [Interjúk] Bp.:
Vigilia. 223 p. Kve 2500 Ft

A tudomány általában

Duquesne, Jacques : Mária. Bp.: Európa. 225 p. Kve 2600 Ft

Serdült Benke Éva : A meg sem ismert Palágyi. [Monográfia] Paks: Pákolitz I. Vár. Kvt. 84 p.
(Hiador könyvek) Fûzve 1500 Ft

„Együtt az ország népével”: evangélikusok 1956-ban. Bp.: Luther. 135 p. + mell.: 1 DVD
(Evangélikus gyûjteményi kiadványok, 3.) Fve 1700 Ft

Simmons, John G.: 100 híres tudós. Bp.: Partvonal. 543 p. Kötve 3489 Ft

Friedrich, Gernot : Fényképezôgéppel és Bibliával a Szovjetunióban. [Memoár] Bp.: Luther.
212 p. Fve 790 Ft

Knapp Éva : Libellus: válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok. Bp.: Balassi. 311 p.
Fve 2600 Ft
Könyvtártörténet

Gritsch, Eric W.: Isten udvari bolondja: Lurther Márton korunk perspektívájából. Bp.: Luther.
343 p. Fve 2750 Ft

Laubier, Guillaume, de – Bosser, Jacques : A világ legszebb könyvtárai. Bp. Korona. 279 p.
Kve 13800 Ft

Heltai Gáspár imádságos könyve , 1570-1571. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyh. 344 p. (Az
Erdélyi Unitárius Egyház Gyûjtôlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai, 5.) Fve 2390 Ft

Enciklopédiák, általános lexikonok

King, Peter : A monachizmus nyugaton. Bp.: Szt. István Társ. 525 p. Kve 3900 Ft

Schott, Ben : Schott-féle sokmindentudó. Bp.: Magvetô. 158 p. Kve 2490 Ft

Stubenrauch, Bertram : Isten gazdagsága a kereszténység szentháromsági istenképe. Bp.:
L’Harmattan. 143 p. (Coram Deo kortársak) Fve 1600 Ft

Szervezetek és más együttmûködési formák.
Általános és titkos társaságok
Duchane, Sangeet : Szabadkômûvesség. Bp.: Vince. 152 p. Kve 2275 Ft

Sussman, Les : Csodálatos elbeszélések a gondviselésrôl: történetek arról, hogy sosem
szabad feladni a reményt. Pécs: Alexandra. 223 p. Fve 1299 Ft

Johnstone, Michael : Szabadkômûvesek. Bp.: Saxum. 231 p. Kve 3900 Ft

Általános és összehasonlító vallástudomány.

Megjelent könyvek

2007. november 26. – december 31.

Nem-keresztény vallások. Mitológia

FILOZÓFIA
A felvilágosodás álmai és árnyai . Bp.: Áron. 558 p. Fve 3200 Ft

Bacher Vilmos : A babylóniai amórák agádája. Bp.: Gabbiano Print. 142 p. (Magyar zsidó
tudományok, 3.) Kve 4375 Ft

Filozófia. Bp.: Akad. K. 1434 p. (Akadémiai kézikönyvek) Kve 5500 Ft

Berg, Yehuda : A kabbala ereje: a lelki fejlôdés útja. Pécs: Alexandra. 271 p. Kve 2699 Ft

Király V. István : Halandóan lakozik szabadságában az ember. Pozsony: Kalligram. 309 p.
Fve 2500 Ft

Brockington, John L .: A szent fonál: a hinduizmus folytonossága és változatossága. Bp.:
General Press. 423 p., [8] t. Kve 2800 Ft

Ortega y Gasset, José : Elmélkedések Europáról. Bp.: L’Harmattan: ZsKF. 122 p. (Varietas
Europaea) Fve 1800 Ft

Ellul, Jacques : Iszlám és zsidó-kereszténység. Pannonhalma : Bencés K. 131 p. Fve 2200 Ft

PSZICHOLÓGIA

Gibbons, David : A hit és a vallás világa: törzsi varázslások, történelmi egyházak, alternatív
vallások. Bp.: Officina ‘96. 160 p. Kve 7991 Ft
Hemenway, Priya : Keleti bölcsesség. Bp.: Vince. 152 p. Kve 2275 Ft

Bucay, Jorge : Levelek Claudiának: a gestaltista pszichoterapeuta levelei barátnéjához. Bp.:
Európa. 221 p. Kve 2500 Ft
Cianciolo, Anna T. – Sternberg, Robert J .: IQ : az intelligencia rövid története. Bp.: Corvina.
167 p. Fve 3200 Ft
De Bono, Edward : Tanítsd meg önmagadat gondolkodni! Bp.: HVG Kv. 274 p. Fve 3200 Ft
Felcserélt szerepek : nagyszerû nôk, gyönyôrû férfiak? Bp.: Saxum: Affarone Kft. 153 p. (Az
élet dolgai) Fve 980 Ft
Goleman, Daniel : Társas intelligencia: az emberi kapcsolatok új tudománya. Bp.: Nyitott
Könyvmûhely. 505 p. Fve 3480 Ft
Jámbori Szilvia : Hogyan tervezik a serdülôk a jövôjüket? Szeged: SZEK JGyF K. 182 p. Fve
3033 Ft
Kohlrieser, George : Túszok a tárgyalóasztalnál: konfliktuskezelés mesterfokon. Bp.: Háttér.
302 p. (Lélek kontroll) Fve 2200 Ft
Laing, Ronald David : Beszélgetések gyerekekkel. Bp.: Könyvfakasztó K. 158 p. Fve 2690 Ft
László Erika : Félelmetes fenevadak: depresszió, pánikbetegség. Bp.: M-érték K. 463 p. Fve
3499 Ft

A mítosz az emberiség történetében . Bp.: Officina. 235 p. Kve 7991 Ft
Schôner Alfréd : Égszínkék. [Válogatott mûvek] Bp.: Gabbiano Print. 231 p. Fve 2182 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Diamond, Jared M .: Összeomlás: tanulságok a társadalmak továbbéléséhez. Bp.: Typotex.
577 p., [24] p. Fve 4800 Ft
Szociológia. Szociográfia
Abaligettôl Bükkösdig : ellentétes metaforák szorításában: Magyarország felfedezése – egy
fotóstábor színhelyei. Bp.: Nap. 240 p. Kve 3000 Ft
Albert Fruzsina – Dávid Beáta : Embert barátjáról: a barátság szociológiája. Bp.: Századvég.
271 p. Kve 4725 Ft
Felkai Gábor : A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig. 2. köt. [Felsôoktatási
tankönyv] Bp.: Századvég. 623 p. Fve 3360 Ft
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor : Túlélési stratégiák: társadalmi adaptációs módok. Bp.:
Kossuth. 614 p. Kve 3500 Ft

Martel, Jacques : Lelki eredetû betegségek lexikona. Bp.: Partvonal. 351 p. Kve 3290 Ft

Magyar Bálint : A Dunánál. 1. 1944-1952. 2. 1953-1958. Bp.: Ú-M-K. 569 + 548 p. + mell.: 1
DVD, 1 CD-ROM (Terepmunkák, 3-4.) Kve 8890 Ft

Popper Péter : Ingovány: a rejtôzködô lélek keresése. Bp.: Saxum. 186 p. Kve 2280 Ft

Szilágyi Gyula : Nagyvárosi Emanuelle. Bp.: Mérték K. 159 p. K 2499 Ft

Révai Gábor – Ranschburg Jenô – Vekerdy Tamás : Beszélgetések nem csak gyerekekrôl.
Bp.: Park. 220 p. Fve 2500 Ft

Szuromi Rita : Otthon, álom, Tarnabod: életképek az elsô magyar befogadó faluból. Bp.:
Kornétás. 182 p. Fve 1680 Ft

Rogge, Jan-Uwe : Még hogy mindent tudnak: szexualitás kis- és nagy gyerekeknél. Bp.: Park.
224 p. (Hétköznapi pszichológia) Fve 2500 Ft

Tenigl-Takács László : Szentmárton könnyei. Bp.: Liget Mûhely Alapítvány. 173 p. (Liget
könyvek) Fve 2500 Ft

Schmidbauer, Wolfgang : Pszichológiai lexikon. Bp.: Holnap. 249 p. Fve 2900 Ft

Politika. Politikatudomány

Szöôr Anna: Az erôszak neve: fenség: erôszak a családon belül. Bp.: Kairosz. 160 p. Fve
2200 Ft

Boross Imre : Visszaemlékezés a változó világra. Bp.: Gondolat. 360 p. (Pártok és politika)
Fve 3450 Ft
Fricz Tamás : ...És mégis: egy következmények nélküli ország?! [Publicisztikai írások] Bp.:
Kairosz. 163 p. (...és mégis élünk!, 4.) Fve 2500 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Bíró László – Simon Erika : Hívom a családokat: Bíró Lászlóval beszélget Simon Erika. Bp.:
Kairosz. 136 p. (Miért hiszek?, 41.) Fve 1499 Ft
Simon András – Csengei Ágota : Istenrôl beszélô vonalak: Simon Andrással beszélget
Csengei Ágota. Bp.: Kairosz. 143 p. (Miért hiszek?, 42.) Fve 1499 Ft

Giddens, Anthony : Ön jön, Mr. Brown!: hogyan nyerhet negyedszer is a Munkáspárt. Bp.:
Gondolat. 278 p. (Demos könyvek) Fve 2890 Ft
Gyurgyák János : Ezzé lett magyar hazátok: a magyar nemzeteszme és nacionalizmus
története. Bp.: Osiris. 660 p. Kve 4980 Ft

Biblia. Bibliamagyarázatok. Jézus élete

Kahler Frigyes : Rejtély Öskün: Szekuli Pál segédlelkész titokzatos halála. Bp.: Kairosz. 119
p. Fve 2200 Ft

Jakubinyi György : Máté evangéliuma. Bp.: Szt. István Társulat. 344 p. (Szent István
bibliakommentárok, 3.) Fve 1800 Ft

K ô v á g ó J ó z s e f : Egyedül vagy. [Memoár] Bp.: Gondolat. 168 p. (Pártok és politika) Fve
2490 Ft

Tabor, James D .: A Jézus dinasztia: Jézusnak, az ô és királyi családjának és a
kereszténység születésének titkos története. Bp.: JLX K. 517 p. Fve 2490 Ft

A m e g o s z t ó v á l s á g : 2006. ôsz. [Tanulmányok] [Debrecen]; Bp.: DE ÁJK: Gondolat. 243
p. (Gondolat – Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai, 6.) Fve
2450 Ft

Dogmatika. Teológia
Hemenway, Priya : Szentek. [Életrajzgyûjtemény] Bp.: Vince. 152 p. Kve 2275 Ft
Nagymihályi Géza: Árpád-házi Szent Piroska: az idegen szent. Bp.: Kairosz. 128 p., [16] t. Kve 3800 Ft

Nay, Catherine : Sarkozy, avagy A vágy hatalma: politikusi életrajz. [Felsôörs]: Aeternitas. 380
p. Kve 3450 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Megjelent könyvek

A nô és a politikum : a nôk politikai szerepvállalása Magyarországon. Bp.: Napvilág. 537 p.
Kve 3400 Ft
Sereg András : Boross: hadapródiskolától a miniszterelnöki székig. [Interjúk] Bp.: M.
Hivatalos Közlönykiadó. 197 p. Kve 3444 Ft

A társadalmi érintkezés szabályai. Illemszabályok

Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek

Gyarmati Ildikó : Protokollkalauz: [gyakorlati útmutatás leendô diplomatáknak]. Bp.:
Athenaeum 2000. 259 p. Kve 3490 Ft

Benes-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945–1948 : történeti háttér, dokumentumok és
jogszabályok. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 362 p. Fve 3600 Ft

293 mondóka óvodásoknak . Gyöngyös: Pallas Antikvárium. 127 p. Kve 688 Ft

Filep Tamás Gusztáv : A humanista voksa: írások a csehszlovákiai magyar kisebbség
történetének körébôl, 1918-1945. Pozsony: Kalligram. 293 p. Fve 2700 Ft

A bíró okos lánya és más mesék . Pécs: Alexandra. 96 p. (Magyar népmesék) Kve 1999 Ft

Folklór. Szellemi néprajz
Ashton, M. Clark: Abók: [ausztrál bennszülöttek]. Bp.: Trajan. 167 p. (Világok háza) Kve 1890 Ft

Külpolitika. Nemzetközi politika. Európai Unió

A csillagszemû juhász és más mesék. Pécs: Alexandra. 96 p. (Magyar népmesék) Kve 1999 Ft

Kagan, Robert : Édenkert és hatalom: Amerika és Európa az új világrendben. Bp.: Zrínyi. 108
p. (Biztonság a XXI. században) Kve 1990 Ft

És az Ige testté lôn ...: karácsonyi motívumok kis szentképeken. Dunaszerdahely : Lilium
Aurum. 101 p. Kve 2800 Ft

Tefner Zoltán : Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája, 1867-1914. Bp.: L’Harmattan.
606 p. Fve 4001 Ft

Magyar Zoltán – Varga Norbert : Amikor még szûk vót a világ...: mondák és hiedelmek Fülek
vidékén. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 315 p. Kve 3200 Ft

Gazdaság. Közgazdaságtudomány

Maorik . Bp.: Trajan: Filagóra Kvk. 158 p. (Világok háza) Kve 1890 Ft

Cikkek a cakkokról: múltelemzés és jövôkép . [Tanulmányok] Bp.: GKI Gazdaságkutató Zrt.
183 p. Fve 3960 Ft
Drábik János : Az emberközpontú világrend: a globalizmus alternatívája. [Debrecen]: Gold
Book. 379 p. Kve 2499 Ft
Kisvállalkozások finanszírozása . [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Perfekt. 349 p. Kve 3990 Ft
Spufford, Peter : Hatalom és haszon: kereskedôk a középkori Európában. Bp.: Scolar. 432 p.
Kve 6500 Ft

Pénzügy. Adóügy. Bank- és hitelügy
Gilyén Ágnes : Amit a lakáscélú megtakarításokról tudni kell. Bp.: ETK. 27 p. (ETK füzetek,
13.) Fve 980 Ft
Katona Klára : Vonzások és választások a tôkepiacon: a külföldi mûködôtôke-befektetések
elmélete és szerepe a magyarországi gazdasági átalakulásban. Bp.: Gondolat. 244 p. Fve
2980 Ft
Mérô László : A pénz evolúciója: a gazdasági vállalkozások eredete és a darwini evolúció
logikája. [Átd. kiad.] Bp.: Tericum. 348 p. Kve 3170 Ft
Vigh György Zsolt : Amit a lakossági hitelekrôl tudni kell. Bp.: ETK. 28 p. (ETK füzetek, 16.)
Fve 980 Ft

Tánczos Vilmos : Szimbolikus formák a folklórban. Bp.: Kairosz. 440 p., [54] t. Fve 4500 Ft
Tészabó Júlia : Karácsony: magyar hagyományok. Bp.: Kossuth. 173 p. Kve 5990 Ft
Vöô Gabriella : Erdélyi magyar szólások. 2. kiad. Bp.: Akad. K. 420 p. Fve 2990 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természetrajz. Természetvédelem
Balogh Zoltán : A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével. 2. Csendes ötvenhatosok. Bp.:
Kairosz. 187, [36] p. Fve 3200 Ft
Lange, Harald : Sivatagok. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 38.) Kve 2370 Ft
Remény a fennmaradásra : fenntartható-e a fejlôdés? Bp.: Kossuth. 287 p. Kve 2800 Ft
Matematika
Pólya György : A gondolkodás iskolája. Bp.: Akkord. 226 p. (Talentum tudományos könyvtár)
Kve 2490 Ft
Csillagászat
Haber, Heinz : A csillagok. 7. átd. kiad. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 3.) Kve
2370 Ft

Jog. Jogtudomány. Igazságszolgáltatás

Meteor csillagászati évkönyv . 2008. Bp.: MCSE. 340 p., [4] t. Fve 1950 Ft

A büntetôjog nagy kézikönyve . Bp.: Complex K. 1806 p. (Meritum, 6.) Kve 20895 Ft

Ridpath, Ian : Bolygók és csillagok atlasza: felfedezôk kalauza a világegyetemhez. Pécs:
Alexandra. 80 p. Kve 2999 Ft

Csehi Zoltán : A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon: vázlat a nonprofit
szféra szabályozásáról. Bp.: Gondolat. 163 p. Fve 1680 Ft
Holakovszkiné Pestovics Ilona : Bírósági végrehajtás. 2. kiad. Bp.: Novissima. 306 p. (Jogi
szakvizsga kézikönyvek) Fve 2900 Ft
Jog. Jogtudomány. Igazságszolgáltatás
Jobbágyi Gábor – Fazekas Judit : Kötelmi jog. Bp.: Szt. István Társ. 395 p. (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei, 10.) Kve 3450 Ft
Saviano, Roberto : Gomorra: utazás a a nápolyi maffia, a Camorra birodalmába. Bp.:
Partvonal. 349 p. Fve 2990 Ft
Szepesi Erzsébet – Házi Lajos : Büntetô eljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogi iratmintatár.
Bp.: Complex K. 565 p. (Iratmintatár) Fve 5775 Ft
Tóth Tihamér : Az Európai Unió versenyjoga. Bp.: Complex K. 640 p. Fve 6195 Ft
Közigazgatás
Kara Pál : Amit a hazai önkormányzati rendszerrôl tudni kell. Bp.: ETK. 32 p. (ETK füzetek,
20.) Fve 980 Ft
Közigazgatás és gazdaság . Bp.: HVG-ORAC. 597 p. Fve 6500 Ft
Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
Brocklehurst, Ruth – Brook, Henry : Elsô világháború. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 128 p.
Kve 3843 Ft
Delaforce, Patrick : Az Atlanti Fal ostroma. [Debrecen]: Gold Book. 247 p., [8] t. Kve 2499 Ft
Glantz, David M .: Leningrád ostroma, 1941–1944: a félelem 900 napja. [Debrecen]: Gold
Book. 314 p., [16] t. Kve 2999 Ft
Író a háborúban : Vaszilij Groszman a Vörös Hadseregben, 1941-1945. [Debrecen]: Gold
Book. 410 p. Kve 2999 Ft
Marsigli, Luigi Ferdinando : Az Oszmán Birodalom katonai állapotáról, felemelkedésérôl és
hanyatlásáról. Bp.: História antik Könyvház K. XXIV, 307 p. Kve 9900 Ft
Matthews, Rupert : Harcosok és fegyverek. Bp.: Lilliput. 48 p. (100 állomás – 100 kaland) Kve
1650 Ft

Antropológia
A múlt emberei : az emberiség képes története: az emberiség eredetének és fejlôdésének
története. Bp.: Kossuth. 463 p. Kve 8990 Ft
Állattan
De la Bedoyère, Camilla : Ragadozók. Bp.: Lilliput. 48 p. (100 állomás – 100 kaland) Kve
1650 Ft
De Luca, Daniela – McRae, Anne : Állatok atlasza. Bp.: Ventus Libro. 29 p. Kve 1600 Ft
Jacquet, Luc : A pingvinek vándorlása: egy csodálatos madár élete a világ peremén.
[Fényképalbum] Bp. : Geographia K. 158 p. Kve 6999 Ft
Kovács Zsolt : Farkasok a Kárpát-medencében. Bp.: Corvina. 111 p. (Corvina tudástár) Fve
1600 Ft
Magyarország emlôseinek atlasza . Bp.: Kossuth. 360 p. (Kossuth természettár) Kve 7991 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Bene Éva : Ideje a rombolásnak: látlelet a magyar egészségügyrôl. Bp.: Kairosz. 424 p. (...és
mégis élünk!, 3.) Fve 3200 Ft
Burnie, David : Az emberi test kisenciklopédiája: [2000 címszó az emberi testrôl és
mûködésérôl]. Bp.: Talentum. 160 p. Kve 2990 Ft
Collins, Harry M. – Pinch, Trevor J.: Dr. Gólem: útmutató az orvostudományhoz. Bp.: Scolar.
277 p. Kve 2750 Ft
Czeizel Endre : Festôk, gének, szégyenek: magyar festômûvész-géniuszok
családfaelemzése. Bp.: Galenus. 536 p. Kve 5900 Ft
Czeizel Endre : A gének titkai. Átd., új kiad. Fót: Szig-Tim K. 264 p. + mell. Kve 3900 Ft
Orális implantológia . Bp.: Semmelweis. XIII, 242 p. Kve 14000 Ft
Rácz István – Timár Marietta : A fekélybetegség és a Helicobacter pylori-fertôzöttség: a
megelôzés és a kezelés lehetôségei. Bp.: SpringMed. 112 p. (SpringMed betegtájékoztató
könyvek) Fve 1680 Ft

Szociális gondoskodás és gondozás

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné

Brückner Gergely : Amit a nyugdíjrendszer negyedik pillérérôl tudni kell. Bp.: ETK. 32 p. (ETK
füzetek, 19.) Fve 980 Ft

Accovis, Maviangela – Taddia, Federico : Hogyan tartsunk titkot? Bp.: Egmont-Hungary. 96 p.
(W.i.t.c.h.) Fve 999 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés

Csíki Mariann : Gyermekjóga: 3-13 éves korig. Bp.: Athenaeum 2000. 208 p. Kve 3490 Ft

Árpa Attila – Bochkor Gábor – Gesztesi Károly : Macsó papák: csajokból sosem elég. Bp.: A2
Média Kft. 316 p., [48] t. Fve 3390 Ft

Demetrovics Zsolt : Drog, család, személyiség: különbözô típusú drogok használatának
személyiségpszichológiai és családi háttere. Bp.: L’Harmattan: NDI. 183 p. (Szakmai forrás
sorozat, 7.) Fve 2000 Ft

Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban . Bp.: Nikol. 334 p.
Kve 4958 Ft
Gál Kelemen – Benczédi Gergely – Gaal György : Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium
történetébôl: a kollégium alapításának 450. évfordulójára. Kolozsvár: Erdélyi Unitárius
Egyház. 308 p. Kve 3780 Ft

Fein, Ellen – Schneider, Sherrie : Titkos szabályok: hogyan hódítsuk meg a Nagy Õt? Bp.:
Tericum. 235 p. Kve 2870 Ft
Gordon, Sol – Shimberg, Elaine Fantle : Új esély a szerelemre: hogyan találjunk párra 40 év
felett? Bp.: Animus. 237 p. Kve 2390 Ft

A matematikatanítás mestersége : mestertanárok a matematikatanításról. [Interjúk] Bp.:
Gondolat. 316 p. Fve 2690 Ft

Johnson, Spencer : Az ajándék: [az ajándék segít, hogy boldogabbak és sikeresebbek
legyünk a munkánkban és az életünkben. Bp.: Trivium. 116 p. Kve 2690 Ft

Purves, Libby : Hogyan ne legyünk tökéletes anyák? Bp.: Gabo. 221 p. Fve 1490 Ft

Kellow, Juliette – Vijayakar, Sunil : Varázslatos ételek gyerekeknek: 25 tápanyagokban
gazdag étel a gyermekek egészségének megôrzéséhez. Bp.: Gabo. 128 p. Fve 2990 Ft

Purves, Libby : Hogyan ne legyünk tökéletes család? Bp.: Gabo. 221 p. Fve 1490 Ft
Purves, Libby : Hogyan ne neveljünk tökéletes gyereket? Bp.: Gabo. 210 p. Fve 1490 Ft
Ranschburg Jenô : Szülôk könyve: a fogantatástól az iskolakezdésig. Bp.: Saxum. 363 p. Kve
3500 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Csáky Károly : Néprajzkutatások, kutatók és gyûjtemények Hontban. Dunaszerdahely: Lilium
Aurum. 202 p. Kve 2800 Ft

Kovács Gábor : Hogyan szokjunk le a dohányzásról? Bp.: SpringMed. 112 p. (SpringMed
egészségtár) Fve 1980 Ft
Parrott, Les – Parrott, Leslie : Kapcsolatklinika. Bp.: Harmat. 303 p. Fve 2500 Ft
Petroviæ, Jasminka : Szex kezdôknek: [tabuk nélkül]. Szeged: Könyvmolyképzô K. 103 p. +
mell. (”Korlátok nélkül” sorozat) Fve 2499 Ft

Gyógyszertan. Gyógyszerészet

Kohlbach Bertalan : A zsidó néprajzról. Bp.: Gabbiano Print. 224 p. (Magyar zsidó
tudományok, 4.) Kve 4375 Ft

Szarvasházi Judit : Az ember és a természet a gyógyszerészetben: állati és növényi anyagok
felhasználása az ókortól a XX. századig. Bp.: Galenus. 144 p. Kve 6900 Ft

Tankó Mónus Berta : Vajon miért beszélt nékem annyi sok mindent nagyapó?: Tankó Mónus
Berta csángó pásztor emlékezései. Újkígyós: Ipolyi A. Népfôiskola. 172 p., [16] t. Fve 2625 Ft

Kassai Tibor : Kotlán Sándor élete és munkássága. Bp.: Sík. 194 p. Kve 2900 Ft

Állatorvostan

A magánélet szokásai. Ünnepek

Mezôgazdaság

Green, Rod : A karácsony titkai. Pécs: Alexandra. [34] p. Kve 3499 Ft

Arredondo, Francisco : A háziállatok és a vidéki élet. [Képeskönyv] Pécs: Alexandra. 173 p.
Kve 2999 Ft

Nevetô fejfák . [Sírversek] Bp.: C+S. 120 p. Fve 1901 Ft
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Strauss, Neil : A játszma avagy Tudományos alaposságú nagy behatolás a nôzômûvészek
titkos társaságába. Bp.: Gabo. 493 p. Kve 4370 Ft

Miller, Judith : Stílus és forma: [az iparmûvészet képes enciklopédiája]. Bp.: Geopen. 432 p.
Kve 14900 Ft
Thomas, Davina : 200 blokk foltvarráshoz. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 128 p. Fve 2184 Ft

Virágok. [Fényképalbum] Bp.: Geographia K. 735 p. Kve 5500 Ft

Fotómûvészet. Fényképezés

Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása

Beurer, Monica : Fényképezés. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 99.) Kve 2370 Ft

De la Bedoyère, Camilla : Lovak. Bp.: Lilliput 48 p. (100 állomás – 100 kaland) Kve 1650 Ft
Ruházat. Testápolás

Enczi Zoltán – Keating, Richard : A digitális fényképezésrôl kezdôknek. Bp.: Rainbow-Slide K.
143 p. Fve 2590 Ft

Stylist kézikönyv . 2. köt. Üllô: Regun Press K. 200 p. Fve 8990 Ft

Az év természetfotói, 2007 . Pécs: Alexandra. 160 p. Kve 5990 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés

Zene

Nádor Éva : Az üzleti tanácsadás marketingje. Bp.: Akad. K. 224 p. (Marketing szakkönyvtár)
Kve 3780 Ft

Benkó Dixieland Band története . Bp.: Bencolor Kft. 193 p. + mell.: 4 CD Kve 14801 Ft

Nyomdászat
Molnár István : A kiadványtervezés alapjai. Bp.: Dialóg Campus. 247 p. (Studia mediorum)
Kve 6000 Ft
Közlekedés. Szállítás
Háy György : Légibalesetek pilótaszemmel. 2. Bp.: Typotex. 169 p. (Technikatörténet) Kve
3800 Ft
Szalóczy Pál : Európába(n) vezetünk!: autós és közéleti füstölgések. Bp.: Fiesta. 157 p. Kve
2500 Ft
Élvezeti cikkek ipara
Wirtz, Dieter H .: Szivarok kézikönyve. Pécs: Alexandra. 319 p. Kve 5999 Ft
Könnyûipar általában. Vasból és acélból készült tárgyak
Hartink, A. E .: Kések nagyenciklopédiája. Pécs: Alexandra. 448 p. Kve 5999 Ft

Bali János : A furulya. Bp.: EMB. 269 p. Fve 6890 Ft

Megjelent könyvek

Növénytermesztés. Kertészet
Belucz János : Gyümölcstermesztés kertészkedôknek. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 193 p.,
[20] t. Fve 3200 Ft

Booth, Stanley : Rolling Stones. Bp.: Cartaphilus. 464 p. (Legendák élve vagy halva, 13.) Kve
4980 Ft
Cseh Tamás – Bérczes László beszélgetôkönyve . Bp.: Palatinus. 333 p. Kve 3800 Ft
Dobszay László : A magyar dal könyve. Bp.: Hagyományok Háza: Timp: LaVik 92. 646 p. Kve
3990 Ft
Gál Róbert : Mi muzsikus lelkek: Zerkovitz Béla életregénye. Bp.: Rózsavölgyi. 135 p. Kve
1990 Ft
Kodály a színpadon . Bp.: Osiris. 134 p. (Libri de libris) Kve 3980 Ft
Milkowski, Bill : Jaco Pastorius. Bp.: Cartaphilus. 337 p. (Legendák élve vagy halva, 14.) Kve
3700 Ft
Ottó Péter – Kovács Dénes : A Mesterhegedûs: Kovács Dénes emlékezik. [Interjú] Bp.:
Európa. 238 p., [16] t. Kve 3500 Ft

Dísztárgyak készítése. Barkácsolás. Játékkészítés

Pernye András : A jazz. Bp.: Noran. 404 p. Kve 3499 Ft

Beke Mária – Bubcsóné Hornyák Klára : Játék természetes anyagokkal. Bp.: Mérték K. 55 p.
Kve 2499 Ft

Schmalhausen, Lina : Liszt Ferenc utolsó napjai. Bp.: Park. 227 p. Kve 3000 Ft

Finnanger, Tone : Kreatív ötlettár, barátságos otthon. Bp.: Aréna 2000. 144 p. (Praktika
könyvek) Fve 3690 Ft

Woideck, Carl : Charlie Parker. Bp.: Cartaphilus. 279 p. (Legendák élve vagy halva, 16.) Kve
3800 Ft

Szalóczy Péter: Elfeledett zeneszerzôk. Bp.: Typotex. 176 p. (Claves ad musicam) Fve 2500 Ft

Filmmûvészet

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Mûvészetelmélet. Mûvészettörténet
Lenzi Iacomelli, Carlotta : A rokokótól a XVIII. század végéig. Bp.: Corvina. 431 p. (A
mûvészet története, 11.) Kve 6000 Ft
Sarti, Susanna : Görög mûvészet. Bp.: Corvina. 383 p. (A mûvészet története, 3.) Kve 6000 Ft

Andor Tamás – Kende Tamás – Szabó B. István : Bacsó filmkönyv. [Interjú] Bp.: Napvilág.
320 p. + 2 DVD Kve 4900 Ft
Bergman, Ingmar : Laterna magica. [Memoár] Bp.: Európa. 478 p. Kve 2900 Ft
Berkes Ildikó – Nemes Károly : A kelet-európai filmmûvészet. Bp.: Uránusz. 216 p. (Uránusz
könyvek, 22.) Fve 2800 Ft

Építészet. Urbanisztika

Bokor Pál : A siker neve Oscar: nyolcvan éves az Oscar-díj. Bp.: Atlantic Press. 200 p., XVI.
t. Fve 2480 Ft

100 csoda öt földrészen : öt világrész emberalkotta és természeti kincsei. Bp.: Kossuth. 207
p. Kve 6990 Ft

Eszterhas, Joe : Ördögi kulcs Hollywoodhoz: miért Isten a forgatókönyvíró? Bp.: JLX. 422 p.
(Világsiker) Fve 2690 Ft

Bajnai László : Városfejlesztés. Bp.: Scolar. 191 p. [16] t. Fve 4950 Ft

Gifford, Clive : Az arany iránytû: Az arany iránytû világa: [filmkönyv]. Pécs: Alexandra. 45 p. +
4 mell. Fve 1999 Ft

Thuller, Gabriele : Hogyan ismerjük fel?: mûvészet és giccs. Bp.: Helikon. 128 p. Kve 2490 Ft

Camin, Giulia : A világ múzeumai: [építészeti remekmûvek – világhíres gyûjtemények]. Bp.:
Gabo. 304 p. Kve 12000 Ft
Cobbers, Arnt : Marcel Breuer, 1902-1981: a 20. század formatervezôje. Köln ; Bp.: Taschen:
Vince. 96 p. Fve 2275 Ft
Feraboli, Maria Teresa : A világ legszebb terei. [Fényképalbum] Pécs: Alexandra. 216 p. Kve
5999 Ft
Köthe, Rainer : Építészet. Bp.: TesslofF és Babilon. 45 p. (Mi micsoda, 101.) Kve 2370 F
A Zeneakadémia épületének története . Bp.: 6 BT. 175 p. Kve 13000 Ft
Képzômûvészet. Szobrászat. Festészet
100 legszebb múzeum a világon: öt földrész legjelentôsebb mûkincsei. Bp.: Kossuth. 208 p.
Kve 6990 Ft
Bajkay Éva, R .: Zichy Mihály. Bp.: Kossuth: MNG. 79 p. Kve 2900 Ft
Francsics József, 1925-1988 . Székesfehérvár: Vörösmarty Társaság. 86 p. Fve 2800 Ft
Az Ormánság vonzásában : Szatyor Gyôzô, a hagyományôrzô. [Pécs]: Pro Pannonia. 182 p.
Pannónia könyvek) Kve 3300 Ft
Picasso, Pablo : Picasso: életmû. Bp.: Officina ‘96. 431 p. Kve 5500 Ft
Plesznivy Edit : Vaszary János. Bp.: Kossuth: MNG. 79 p. Kve 2900 Ft

Hatcher, Teri : Az elégett pirítós: életbölcsességek mindennapi használatra. [Memoár] Bp.:
JLX. 239 p. Kve 2590 Ft
J o h n s t o n e , I a i n : Tom Cruise: színház az egész világ... Bp.: Saxum. 290 p., [16] t. Fve
2500 Ft
A magyar filmtörténet képeskönyve . Bp.: Osiris. 382 p. (Libri de libris) Kve 9800 Ft
Paton, Maureen : Alan Rickman: nem hivatalos életrajz. [Debrecen]: Gold Book. 319 p., [8] t.
Fve 1999 Ft
Sibley, Brian : Az arany iránytû: hivatalos filmkönyv. Pécs: Alexandra. 77 p. Kve 2999 Ft
Színházmûvészet
Karinthy Márton : A vihar kapuja: színmûvészeti fôiskolások ’68–’73: egy családregény eleje.
[Memoár] Bp.: Ulpius-ház. 373 p. Fve 2999 Ft
Szinetár Miklós : Operán innen, operán túl: tudósítások, levelek, beszélgetések. Bp.: Editorial
Kft. 242 p. Fve 2200 Ft
Társasjátékok. Rejtvények. Fejtörôk
Bóta Szilárd : 1000 kérdés 1000 válasz : kwíz játék mindenkinek. Gyöngyös: Pallas
Antikvárium. 207 p. Fve 588 Ft

Scott, Marylin : Olajfestés. Bp.: Gabo. 192 p. (Anyagok és technikák) Fve 3500 Ft

Farkasházy Tivadar : 32 figura: a sakk regénye. [Interjúk] Bp.: Adwise Media. 503 p. Kve
3999 Ft

Shanes, Eric : Andy Warhol élete és mûvészete. Bp.: Gabo. 159 p. Kve 5500 Ft

Sport

Souter, Gerry : Frida Kahlo: a tükör mögött. Bp.: Gabo. 159 p. Kve 5500 Ft

Bocsák Miklós : Aranykönyv: hogyan éltek?: és akik elmentek – hogyan haltak? Bp.: M-Sport.
302 p. Kve 3780 Ft

Szabadi Judit : Gulácsy Lajos. Átd., bôv. kiad. Bp.: Fekete Sas. 334 p. Kve 3900 Ft
Tanulmányok Lossonczy Tamás mûvészetérôl . Bp.: Mûcsarnok: MTA MKI. 108 p. Fve 2500 Ft
Wehner Tibor : Szárnyas idô: Drégely László mûvészete. Bp.: Glória. 246 p. Kve 6980 Ft

Moncz Attila : A futballtörténelem 100 legendás pillanata. Bp.: Aréna 2000. 109 p. (Híres
játékosok, felejthetetlen meccsek) Fve 2490 Ft

Ötvösmûvészet

MotoGP. 2007 : életek másodpercekért. Bp.: BGP Media. 262 p. Kve 6990 Ft

Pereházy Károly : Az európai kovácsoltvas-mûvesség története. Bp.: 6B Építész BT. 227 p.
Fve 6668 Ft

Sport ... 2007 : a Magyar Olimpiai Bizottság kiadványa. Bp.: St. Plusz. 752 p. Kve 7940 Ft

Rajzmûvészet. Grafikai mûvészetek

Tsatsouline, Pavel : Kezdd el a kettlebellt!: az orosz erôemberek titka. Bp.: Jaffa. 200 p. Fve
3990 Ft

Scott, Marylin : Rajzolás. Bp.: Gabo. 192 p. (Anyagok és technikák) Fve 3500 Ft

Wieland, Marina : Lovaglás. Bp.: Cser K. 144 p. (Fitten & egészségesen) Fve 2499 Ft

Scott-Baron, Hayden : Készíts mangát: itt mindent megtalálsz, amire szükséged van a
tökéletes mangagrafikához. Bp.: Jószöveg Mûhely. 128 p. + mell.: 1 CD-ROM Kve 3990 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

Iparmûvészet, díszítômûvészet, ipari formatervezés

Nyelvtudomány

1000 kereskedelmi grafika : a feliratoktól a logókig és minden, ami in-store. Bp.: Scolar. 320
p. (Scolar design) Fve 5996 Ft

Arany Albert László : Emlékkönyv: Arany A. László tiszteletére. Somorja: Fórum
Kisebbségkutató Int. 556 p. Kve 3800 Ft

Eaton, Jan : 200 horgolt blokk: kötött és horgolt minták ruhákhoz, sálakhoz, takaróra és
kendôkhöz. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 128 p. Fve 2184 Ft

Irodalomtudomány

Eaton, Jan : 200 hullámos minta: [izgalmas minták kendôk, sálak és takarók kötéséhez és
horgolásához]. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 128 p. Fve 2184 Ft
Eaton, Jan : 200 minta babatakarókhoz: kötött és horgolt minták, blokkok és szegélyek
babatakarókhoz. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 128 p. Fve 2184 Ft

Boldizsár Ildikó : Mesepoétika: írások mesékrôl, gyerekekrôl, könyvekrôl. Bp.: Akad. K. 312 p.
Kve 2940 Ft
Harry Potter világának feltérképezése : science fiction és fantasy-írók minden idôk
legsikeresebb sorozatáról. [Debrecen]: Gold Book. 222 p. Fve 1999 Ft

Gyertyák . Bp.: Sziget. 77 p. (Saját kezûleg) Kve 1980 Ft

Országh László válogatott írásai. Debrecen: Kossuth Egy. K. 585 p. (Orbis litterarum, 16.)
Fve 3300 Ft

Halász Edit : Mesés foltvarrás. Bp.: M-érték K. 213 p. + mell.: szabásminta Kve 7999 Ft

Shapiro, Marc : J. K. Rowling: az igazi varázsló. [Debrecen]: Gold Book. 223 p. Fve 1999 Ft
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Megjelent könyvek

Magyar mûvelôdéstörténeti lexikon. 7. Lethenyei-mûgyûjtemény. Bp.: Balassi. 495 p. Kve 6900 Ft

Magyar irodalom

Maróti Egon : ”Feci quod potui”. [Tanulmányok] Szeged: Lectum. 315 p. Kve 4001 Ft

Asszonyok: Bródy Sándor feleségének története és írásai. Bp.: Ulpius-ház. 301 p. Kve 3480 Ft

Nacsinák Gergely András : Útra hullt gyümölcs: kulturális barangolások görög földön. Bp.:
Kairosz. 285 p. (Pródromosz könyvek) Fve 2800 Ft

Marton Mária – Lázár Ervin : Mese Lázár Ervinrôl. [Interjú] Szeged: Könyvmolyképzô K. 126
p., [16] t. Kve 1990 Ft
Reményik Sándor : Kézszorítás: írók, mûvek, viták, 1918-1941. Kolozsvár; Bp.: Polis: Luther.
535 p. Kve 2900 Ft
Selyem Zsuzsa : Fehérek közt. Bp.: Vigilia. 239 p. (Vigilia esszék) Fve 1600 Ft
Visy Beatrix : A Macskakô nyolcadik élete: mûfaj, narráció, emlékezet Lengyel Péter
prózájában. Bp.: Fekete Sas. 119 p. (Szó-köz) Fve 1100 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet

Pernot, François : Az arany. Szeged: Lazi. 221 p. Kve 8990 Ft
Rizza, Alfredo : Asszíria és Babilónia. Bp.: Gabo. 207 p. Kve 7991 Ft
Vurm, Bohumil : Európa titkos története: Atlantisztól – napjainkig. Bp.: Sziget Kvk. 891 p. Kve
5900 Ft
Európa (és az európai államok) története
Braithwaite, Rodric : Moszkva, 1941: egy város népe a háborúban. Bp.: Cartaphilus. 445 p.,
[32] t. Kve 4980 Ft
Demokrácia és diktatúra Németországban , 1918-1945. 1. köt. Az 1918. novemberi
forradalom és a Weimari Köztársaság. Bp.: L’Harmattan. 269 p. Fve 2200 Ft

100 csoda Kínában . Bp.: Kossuth. 208 p. Kve 6990 Ft

Demokrácia és diktatúra Németországban , 1918-1945. 2. köt.

Ardito, Stefano : A felhôk között: a világ legmagasabb csúcsai. Pécs: Alexandra. 303 p. Kve
7999 Ft

A „Harmadik Birodalom”, 1933–1945. Bp.: L’Harmattan. 759 p. Fve 4800 Ft

Attini, Antonio – Cacucci, Pino : Magasan Mexikó felett. Bp.: Geographia K. 640 p. Kve 6990
Ft

Judt, Tony : A háború után: Európa története 1945 óta. 1-2. Bp.: Európa. ( 618 + 512 p.),
[2x16] t. Kve 6800 Ft

Budapest krónikája : a kezdetektôl napjainkig. Bp.: Corvina. 713 p. Kve 14990 Ft

Panzer, Marita A .: Nôk az angol trónon: Anglia királynôi és királynéi. Bp.: Gabo. 333 p., XX t.
Kve 2190 Ft

Csepregi Miklós – Tolvaly Ferenc : Boszporusz felett a híd: az út képekben. Bp.: Kortárs. 171
p. Kve 5950 Ft

Regan, Geoffrey : Oroszlánszívûek: Szaladin, I. Richárd és a harmadik keresztes hadjárat.
Bp.: General Press. 348 p. Kve 2800 Ft

Dávid Csaba : Város és költôje. [Krakkó és Stanis?aw Wyspiañski] [Bp.]: Argumentum. 143
p., [12] t. Fve 1850 Ft

Magyarország és a magyarság története

Debreczeny Miklós : Miért szép Budapest? [Veszprém]: Debreczeny BT. [84] p. Kve 5790 Ft

Hermann Róbert – Molnár András : Saját utamat jártam: Batthyány Lajos miniszterelnök,
1807–1849. Zalaegerszeg: Zala Megyei Levéltár. 175 p. Kve 5000 Ft

Francke, Klaus D. – Brown, Ian : Magasan Ausztrália felett. Bp.: Geographia K. 640 p. Kve
6500 Ft

A XX. század magyar beszédei . Bp.: Agave Kv. 433 p. Kve 3280 Ft

Kor-képek, 1948–1955 . Bp.: MTI. 359 p. Kve 6900 Ft

Freigang, Christian – Bednorz, Achim : Provence: mûvészet, építészet, táj. Bp.: Vince. 400 p.
Kve 8795 Ft

A magyar újkor története . Bp.: Pannonica. 286 p. Kve 8990 Ft

Guignard, Philippe – Paulvé, Dominique : Magasan Párizs felett. Bp.: Geographia K. 519 p.
Kve 6999 Ft

A Monarchia kora – ma . Bp.: Ú-M-K. 170 p. (Habsburg történeti monográfiák, 1.) Fve 1867 Ft

Mayes, Frances – Mayes, Edward : Vigyük haza Toszkánát: pazar stílus Olaszország
szívébôl. [Memoár] Bp.: Tericum. 238 p. Kve 5970 Ft
Mayle, Peter : Provence A-Z. Bp.: Ulpius-ház. 341 p. Kve 3499 Ft
Mészáros László – Száraz Miklós György : A történelmi Magyarország: Szent Istvántól
Trianonig: a 64 vármegye fôbb városai, várai, szép tájai. Bp.: Officina. 391 p. Kve 8990 Ft
O r t v a y T i v a d a r : Pozsony város utcái és terei: Óváros. Pozsony: Kalligram. 237 p. Fve
2500 Ft
Petretti, Francesco : Észak-Amerika. Bp.: Gabo. 271 p. (Csodálatos tájak) Kve 8800 Ft
Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
India : az aranyháromszög és Goa: [útikönyv utazóknak, kalandoroknak és napimádóknak].
Bp.: LPI Produkciós Iroda. 203 p., [24] t. Fve 4300 Ft
Leech, Michael : Nápoly és Sorrento: útikalauz. Békéscsaba: Booklands 2000. 128 p. Fve
2600 Ft
Nagy Miklós Mihály : Magyar hadiutazók. 2. Világjáró magyar katonák. Bp.: Zrínyi. 271 p. Kve
2990 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Academica Transsylvanica : beszélgetések erdélyi tudósokkal. Csíkszereda : Hargita K. 862
p. Kve 11981 Ft
Astrup Hubay, Edle : Töretlen akarattal: Budapesttôl Estorilig. [Memoár] Bp.: Európa. 178 p.,
XXIV t. Fve 2800 Ft
Devescovi Balázs : Eötvös József, 1813-1871. Pozsony: Kalligram. 334 p. (Magyarok
emlékezete) Kve 2500 Ft
Leitner, Thea : Hozományvadász Habsburgok. Bp.: Gabo. 299 p. Kve 2190 Ft

Magyarország története . Bp.: Akad. K. 1035 p. (Akadémiai kézikönyvek) Kve 5500 Ft
Vásárhelyi Mária : Csalóka emlékezet: a 20. század történelme a magyar
közgondolkodásban. Pozsony: Kalligram. 195 p. Kve 2200 Ft
Vértanúk könyve : a magyar forradalom és szabadságharc mártírjai, 1848-1854. Bp.:
Rubicon. 352 p. Kve 5850 Ft
Más földrészek története
Laird, Thomas – Gyamco, Tenzin (XIV. dalai láma ): Tibet története: beszélgetések a dalai
lámával. Bp.: Trivium. 400 p., [32] t. Kve 4890 Ft

SZÉPIRODALOM
Abrams, Douglas Carlton : Don Juan elveszett naplója: számadás a szenvedély igaz
mûvészetérôl és a szerelem félelmetes kalandjáról. Bp.: Gabo. 323 p. Kve 3275 Ft
Adamson, Joy : Oroszlánhûség. Szeged: Könyvmolyképzô K. 120 p., [8] t. (Aranytoll) Kve
2999 Ft
Alcott, Louisa May : A nyolc unokatestvér. Szeged: Lazi. 242 p. Kve 2300 Ft
Alexander, Tasha : Aranykor : Erzsébet királynô regénye. Bp.: Gabo. 255 p. Kve 2990 Ft
Andersen, Hans Christian – Binting, Ilse : A hókirálynô. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 78 p.
(Klasszikusok kisebbeknek) Kve 1980 Ft
Anderson, Catherine : Dédelgetés. Bp.: General Press. 365 p. (Romantikus regények) Kve
1990 Ft
Applegate, Katherine : Nina nem mondja el. Szeged: Könyvmolyképzô K. 180 p. (Szívzûrök
sorozat) Fve 1599 Ft
Arany János válogatott versei. Bp.: M. Napló. 339 p. (A magyar irodalom zsebkönyvtára) Fve
945 Ft
Archer, Jeffrey : A vörös király. [Elbeszélések] Bp.: General Press. 258 p. Kve 2500 Ft

Praschl-Bichler, Gabriele : ”Isten adjon tartós boldogságot” szerelmi történetek és házassági
históriák a Habsburg-házból. Bp.: Gabo. 234 p., [16] t. Kve 2190 Ft

Atkinson, Patricia : A szôlôkirálynô. Bp.: Ulpius-ház. 407 p. Fve 2999 Ft

Prima primissima évkönyv , 2003-2007. [Interjúk] Bp.: Kossuth: Prima Primissima Alapítvány.
431 p. Kve 8600 Ft

Austen, Jane : A klastrom titka. Bp.: Ulpius-ház. 356 p. Fve 2999 Ft

Sarusi Mihály : Fô, hogy mögvagyunk: öten Iratosról. Szolnok; Miskolc: Szépírás K.:
Felsômagyarország K. 97 p. (Kis iratosi falurajz, 6.) Fve 1200 Ft
Schuller, Wolfgang : Kleopátra: három birodalom királynôje. Bp.: Gabo. 277 p., [16] t. Kve
2190 Ft
Service, Robert : Lenin: egy forradalmár életrajza. Bp.: Park. 666 p., [24] t. Kve 5900 Ft

Attali, Jacques : Megvilágosultak. Bp.: Európa. 311 p. Kve 2800 Ft
Babel, Iszaak : Odesszai történetek: elbeszélések. Bp.: Noran. 155 p. Kve 2499 Ft
Baccalario, Pierdomenico : A Maskarák szigete: hívatlan vendégek. [Ifjúsági regény] Pécs:
Alexandra. 281 p. Kve 2499 Ft
Bächer Iván : Vendégkönyv. Bp.: Ulpius-ház. 173 p. Kve 2999 Ft
Bailey, Helen : Topaz nyaralni megy. [Ifjúsági regény] Pécs: Alexandra. 148 p. Fve 899 Ft

Sévillia, Jean : Zita, a bátor császárné. Bp.: Gabo. 335 p., [16] t. Kve 2190 Ft

Bailey, Helen : Topaz rivaldafényben. [Ifjúsági regény] Pécs: Alexandra. 140 p. Fve 899 Ft

Singer Magdolna – Polcz Alaine : Partitúra: utolsó beszélgetés Polcz Alaine-nel. Bp.: Jaffa.
178 p. Fve 2790 Ft

Baksa-Soós Attila : 1Hullámon bár. Bp.: [Kairosz] 187 p. Fve 1100 Ft

Talán eltûnök hirtelen...: magyar politikusok, mûvészek, tudósok búcsúszavai. Bp.:
Athenaeum 2000. 388 p. Kve 2990 Ft

Bálint Ágnes : Egy egér naplója. Bp.: Holnap. 95 p. Kve 2300 Ft

Thoma, Helga : A tróntól a vérpadig: koronás fôk a vesztôhelyen. Bp.: Gabo. 307 p., [4] t. Kve
2190 Ft
Történettudomány. Történeti segédtudományok

Bálint Ágnes : Cimborák. Bp.: Holnap. 154 p. Kve 2500 Ft
Bánffy Miklós : Mesék: [felnôtteknek]. Bp.: Noran. 85 p., [6] t. Kve 2499 Ft
Barber, Noel : A kairói nô. Bp.: Ulpius-ház. 873 p. Fve 5999 Ft
Baxter, Nicola – Chaffey, Samantha : A tökéletes babaház. [Képeskönyv] Pécs: Alexandra.
[12] p. Kve 1999 Ft

Az Annales: a gazdaság, társadalom- és mûvelôdéstörténet francia változata. Bp.:
L’Harmattan: Atelier. 617 p. (Atelier füzetek, 9.) Fve 3900 Ft

Békés Pál : Semmi baj: régi és újabb novellák és bélyegek. Bp.: Palatinus. 315 p. Kve 2900 Ft

Világtörténet. Régészet

Berzsenyi Dániel válogatott versei . Bp.: M. Napló. 161 p. (A magyar irodalom zsebkönyvtára)
Fve 945 Ft

Klein, Shelley : A világ leggonoszabb diktátorai. Bp.: Gabo. 206 p., [24] t. Kve 2738 Ft

Benedek Elek : A kétszívû királyfi és más mesék. Bp.: General Press. 175 p. Kve 2900 Ft

Mooney, Brian : A történelem alakítói: 100 híres vezetô az ókortól napjainkig. Pécs:
Alexandra. 207 p. Kve 2999 Ft

Bodó Béla : Brumi újabb kalandjai. Bp.: Holnap. 163 p. Kve 1700 Ft

Romsics Ignác : A 20. század képes története: Magyarország története – világtörténet. Bp.:
Rubicon-Kv. 503 p. Kve 8920 Ft

Bonnefoy, Yves : Kép és jelenlét. Válogatott írások. Bp.: Argumentum. 235 p., [10] t.fol. Fve
2200 Ft

Romsics Ignác : A 20. század rövid története. Bp.: Rubicon-Kv. 461 p. Fve 3990 Ft

Bottini, Oliver : Gyilkosság a zen jegyében. Pécs: Alexandra. 359 p. Kve 2499 Ft

Twiss, Miranda : A világ leggonoszabb emberei. Bp.: Gabo. 217 p., [24] t. Kve 2738 Ft

Boyne, John : A csíkos pizsamás fiú. [Ifjúsági regény] Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 171 p. Kve
2200 Ft

Weir, Stephen : Encyclopaedia idiotica: a történelem legrosszabb döntései és döntéshozói.
Pécs: Alexandra. 256 p. Kve 3999 Ft

Bókay János : Hôsnô. Bp.: Szabad Tér. 267 p. (Szabad Tér könyvek) Kve 2500 Ft

Brodrick, William : Büntetlenül. Bp.: Geopen. 477 p. Kve 2990 Ft

Mûvelôdéstörténet

Brontë, Charlotte : Villette. 1-2. Bp.: Ulpius-ház. 460 p. Fve 3499 Ft

Bárdi László : Kína: a letûnt istenek birodalma. Pécs: Alexandra. 303 p. Kve 3499 Ft

Burgess, Anthony : Enderby úr külvilága. Bp.: Cartaphilus. 322 p. Kve 3600 Ft

Duchane, Sangeet : A Szent Grál. Bp.: Vince. 152 p. Kve 2275 Ft

Büki Attila : Sára Holdja: drámák. Bp.: Hungarovox. 311 p. Kve 2000 Ft

Firth, Rachel : Lovagok és fegyverzetük. Bp.: M-érték K. 94 p. Kve 3499 Ft

Cabot, Meg : Egy kis túlsúly nem a világ vége. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 345 p. (Heather
Wells rejtélyes esetei, 2.) Fve 2490 Ft

Francia, Giada : Alex és Penny a Vadnyugaton: pionírok nyomában. Bp.: Geographia K. 75
p. + mell. Kve 3950 Ft
Hazádnak...: a hazaszeretet nagy képeskönyve. Bp.: Századvég. 394 p. Kve 7875 Ft
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Man, John : A terrakotta hadsereg. Bp.: General Press. 296 p., [32] t. Kve 2500 Ft

Stouffer, Tere : A Harry Potter-titok A-tól Z-ig: utazás J. K. Rowling varázsvilágába.
[Debrecen]: Gold Book. 296 p. Fve 1999 Ft

Caldwell, Erskine Preston : Tobacco Road: a semmi közepén. Bp.: Cartaphilus. 225 p. Kve
2600 Ft

Karácsonyi Rezsô : Mesék az erdészházból. Bp.: Kairosz. 199 p. Kve 3500 Ft

Child, Lee : Rögös út. Bp.: General Press. 347 p. (Világsikerek) Kve 1990 Ft
Clarke, Stephen : Egy év a Francban. Bp.: Ulpius-ház. 365 p. Fve 2999 Ft

Karinthy Frigyes : Elbeszélések. 3. Bp.: Akkord. 331 p. (Karinthy Frigyes összegyûjtött mûvei,
28.) Kve 2190 Ft

Clavell, James : A tajpan. 1-2. köt. Szeged: Könyvmolyképzô K. 329 + 440 p. (Aranytoll) Kve
5999 Ft

Karinthy Frigyes : Regények. 2. Utazás a koponyám körül. Bp.: Akkord. 217 p. (Karinthy
Frigyes összegyûjtött mûvei, 29.) Kve 2190 Ft

Csehov, Anton Pavlovics : Regény, nagybôgôvel: elbeszélések, 1885–1886. Bp.: Osiris.
864 p. (Osiris klasszikusok) Kve 5500 Ft

Kellerman, Faye : Fogat fogért? Bp.: Gabo. 377 p. (Kávé könyvek) Kve 2490 Ft

Csukás István : Aszpirin és Lucifer. [Mese] Bp.: Gesta. 64 p. Kve 1995 Ft

Kerekes László – Gyenes Emese, Cs .: ”Szép állat a tigris ...”: állatversek. [Gyöngyös]: Pallas
Antikvárium. [24] p. Kve 756 Ft

Dahlquist, Gordon : Az álomfalók. Pécs: Alexandra. 608 p. Kve 3999 Ft

Kemelman, Harry : A rabbi pénteken sokáig aludt. Bp.: Konkrét Kv. 303 p. Fve 2990 Ft

DeMille, Nelson : Visszatérés Vietnamba. Pécs: Alexandra. 662 p. Kve 2999 Ft

Kerouac, Jack : Cody látomásai. Bp.: Cartaphilus. 581 p. Kve 4980 Ft

Déry Tibor levelezése. 1/C . 1936–1944. Bp.: Balassi. 466 p. Kve 3500 Ft

Kertész Eszter : Rózsalámpa. [Gyermekversek] Bp.: Kairosz. 71 p. Kve 2949 Ft

Divald Kornél : Felvidéki históriák. [Elbeszélések] Bp.: Noran. 275 p., [12] t. Kve 3499 Ft

K e r t é s z I m r e : Világpolgár és zarándok: Káin és Ábel. [Novella] Bp.: Magvetô. 14 p. Kve
1990 Ft

Dobos László : A ren: reg. Bp.: Littera Nova. 460 p. Fve 3300 Ft
Donászy Magda: Táltosmackó . Bp.: Holnap. 119 p. Kve 2100 Ft
Doyle, Roddy : Rover megmenti a karácsonyt. [Ifjúsági regény.] Szeged: Könyvmolyképzô K.
160 p. Kve 2300 Ft
Duey, Kathleen : Lara és a szürke kanca. 1. köt. [Ifjúsági kalandregény] Szeged:
Könyvmolyképzô K. 114 p. Kve 1999 Ft

Kidd, Sue Monk : A sellô legendája. Bp.: Tericum. 371 p. Kve 3170 Ft
Kolozsvári Grandpierre Emil : A lóvátett sárkány. [Mesék] Bp.: Osiris. 257 p. Kve 2480 Ft
Kós Károly : Az országépítô. Szeged: Lazi. 310 p. Kve 2600 Ft
Kosztolányi Dezsô : Pacsirta: regény. Bp.: Európa. 180 p. (Kosztolányi Dezsô mûvei) Kve
2200 Ft

Duna-mesék : 15 éves a nemzet televíziója. Bp.: Kossuth: Duna TV. 127 p. Kve 2800 Ft

Krentz, Jayne Ann : Csiszolatlan gyémánt. Bp.: Európa. 460 p. Fve 2500 Ft

Egan, Kate : A legsötétebb rémálom. [Ifjúsági regény] Bp.: Egmont-Hungary. 140 p., [14] t.
(W.i.t.c.h., 17.) Fve 1299 Ft

Kristof, Agota : Mindegy: novellák és színmûvek. Bp.: Cartaphilus. 188 p. Kve 2600 Ft

Ercilla y Zúñiga, Alonso de : Araukánok könyve. 2. r. [Eposz] Bp.: Eötvös J. Kvk. 199 p.
(Eötvös klasszikusok, 83.) Fve 1733 Ft
Erdei Lilla : A Nap gleccserei: novellák és kisregények. Bp.: Stádium. 235 p. Kve 2300 Ft
Fehér Klára : De igazán tud repülni a karosszék! [Gyermekregény] Bp.: Ciceró. 49 p. Kve
1490 Ft

Kronsteiner, Hermann : Egy anya és 11 gyermek: beszámoló a ”Kronsteiner-anyáról”.
[Memoár] Kolozsvár: Gloria. 125 p. Fve 1450 Ft
L a c k f i J á n o s : A Bögre család újabb kalandjai. [Gyermekversek] Bp.: Noran. 59 p. Kve
2499 Ft
Lamb, Mary – Lamb, Charles : Shakespeare mesék 2. Bp.: Arión. 206 p. Kve 4990 Ft

Fehér Klára : Fele királyságom. [Mesék] Bp.: Ciceró. 52 p. Kve 1490 Ft

Lászlóffy Aladár : Helipintyô: mesék a pojácakészítôrôl. [Szentendre]: Cerkabella. 52 p. Kve
2250 Ft

Fehér Klára : Gilly, a halacska. [Gyermekregény] Bp.: Ciceró. 33 p. Kve 1490 Ft

Lator László : Az egyetlen lehetôség: válogatott versek. Bp.: Európa. 252 p. Kve 2600 Ft

Felszeghy Csaba : Törökinduló. Bp.: Gabbiano Print. [6], 119 p. Fve 1546 Ft

Lázár Ervin : Napló. Bp.: Osiris. 369 p. Kve 2980 Ft

Fenákel Judit : Sefüle. [Elbeszélések] Bp.: Novella. 239 p. Kve 1990 Ft

Lem, Stanislaw : Sex Wars: [utolsó válogatás]. [Publicisztikai írások, tanulmányok] Bp.:
Typotex. 201 p. Kve 2300 Ft

Flagg, Fannie : Isten hozott, Prücsök! Bp.: Ulpius-ház. 574 p. Fve 3499 Ft
Flagg, Fannie : Sült zöld paradicsom. Bp.: Ulpius-ház. 415 p. Fve 3499 Ft
F o l s o m , A l l a n : A Machiavelli-szövetség. Bp.: General Press. 511 p. (Világsikerek) Kve
1990 Ft
Furman, Simon : Transformers: rajongói kézikönyv. Bp.: Egmont-Hungary. 69 p. Kve 2999 Ft
Futaky János – Futaky Hajna : Egy katona meg a lánya: két emlékirat. Bp.: Fekete Sas. 414
p. Kve 2490 Ft
Gaarder, Jostein : Tükör által homályosan. Bp.: Animus. 142 p. Kve 1980 Ft
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember. Bp.: Allprint. 379 p. Fve 2200 Ft
Garwood, Julie : Ünneprontó. Bp.: Gabo. 432 p. Fve 1490 Ft
Golding, William : A piramis. Bp.: Európa. 223 p. Kve 2500 Ft

Lessing, Doris : A fû dalol. Bp.: Ulpius-ház. 383 p. Fve 3499 Ft
Lewycka, Marina : Rövid traktortörténet ukránul. Bp.: Geopen. 356 p. Fve 2690 Ft
Limb, Sue : Girl, 16: kínok kínja. [Ifjúsági regény] Bp.: Ulpius-ház. 302 p. Fve 2999 Ft
Lowell, Elizabeth : Ezüst vagy ólom. Bp.: Gabo. 466 p. Kve 2490 Ft
Lugosi Viktória : Ajvé. Bp.: Ulpius-ház. 187 p. Kve 2999 Ft
Maalouf, Amin : A pápa rabszolgája. Bp.: Európa. 380 p. Kve 2700 Ft
Mack, Tracy – Citrin, Michael : A csodálatos Zalinda fivérek esete. [Bûnügyi ifjúsági regény]
Szeged: Könyvmolyképzô K. 240 p. (Sherlock Holmes és a Baker streeti vagányok, 1.) Kve
2499 Ft
A magyar esszé antológiája. 4. Esszék a kultúráról. Bp.: Osiris. 879 p. (Osiris klasszikusok)
Kve 5500 Ft

Goscinny, René : A kis Nicolas kiadatlan kalandjai. [1.]. Bp.: Sík. 636 p. Kve 3700 Ft

A magyar próza klasszikusai . [Bp.]: Kossuth. A 26 kötet együtt 33800 Ft

Goscinny, René : A kis Nicolas kiadatlan kalandjai. 2. köt. Bp.: Sík. 364, [15] p. Kve 2900 Ft

Mahmoody, Betty – Hoffer, William : Lányom nélkül soha. Bp.: Ulpius-ház. 574 p. Fve 3499 Ft

Grisham, John : A halott üzlettárs. Bp.: Geopen. 456 p. Fve 2990 Ft

Malamud, Bernard : A lakók. Bp.: Geopen. 185 p. Kve 2490 Ft

Gruen, Sara : Vizet az elefántnak. Szeged: Könyvmolyképzô K. 382 p. Kve 2999 Ft

Marafkó László : Litera-túra: cikkek, tárcák, interjúk. Bp.: Hét Krajcár. 143 p. Fve 1380 Ft

Gyárfás Endre : Dörmögôék kalandjai: verses mesék. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 60 p. Kve
2500 Ft

Marék Veronika : Boribon autózik. Bp.: Pozsonyi Pagony: PXB. [42] p. Kve 1390 Ft

Gyôri antológia. 2006 : gyôri szerzôk mûvei. Gyôr: Holdudvar Társulás. 143 p. Fve 1600 Ft

Martel, Yann : Pi élete. Bp.: Európa. 320 p. Kve 2900 Ft

Gyôri antológia. 2007 : gyôri szerzôk mûvei. Gyôr: Holdudvar Társulás 166 p. Fve 1600 Ft

M a u g h a m , W i l l i a m S o m e r s e t : Ashenden, a hírszerzô: novellák. Bp.: Holnap. 283 p. Fve
2500 Ft

Hailey, Arthur : Bankemberek. Szeged: Könyvmolyképzô K. 504 p. (Aranytoll) Kve 2999 Ft

Maupassant, Guy de : Szépfiú. Bp.: Ulpius-ház. 367 p. Fve 2999 Ft

Hajnóczy Péter : A halál kilovagolt Perzsiából: válogatott írások. Bp.: Osiris. 284 p. (Osiris
diákkönyvtár) Fve 920 Ft
Hardy, Thomas : Egy tiszta nô. Bp.: Ulpius-ház. 495 p. Fve 3499 Ft
Harris, Joanne : Csokoládé. Bp.: Ulpius-ház. 309 p. Fve 2999 Ft
Harris, Joanne : Csokoládécipô. Bp.: Ulpius-ház. 546 p. Fve 3499 Ft
Harrison, Lisi : Klikk. 2. Rossz barátok. [Ifjúsági regény] Bp.: Ulpius-ház. 302 p. Fve 2999 Ft
Hatvany Lajos : Urak és emberek. 1. Zsiga a családban. Bp.: Ulpius-ház. 478 p. (Ulpius
anno) Fve 3999 Ft

Maxwell, Robin : Az elveszett hercegek. Bp.: Tericum. 291 p. Kve 2970 Ft
McBain, Ed : Ki öli meg a Ladyt? Bp.: Gabo. 206 p. (Kávé könyvek) Kve 2490 Ft
McBain, Ed : Lángok. Bp.: Gabo. 245 p. (Kávé könyvek) Kve 2490 Ft
McGowan, Kathleen : A Magdolna vonal. 1. kv. A gyûrû titka. Bp.: JLX. 436 p. Kve 2999 Ft
Méhes György : Emmi. Bp.: Ulpius-ház. 191 p. Kve 2480 Ft
Merezskovszkij, Dimitrij Szergejevics : Leonardo da Vinci. 1-2. köt. Bp.: K.u.K. K. 366 + 387
p. Kve 5900 Ft

Hegyvidék antológia : írások a XII. kerületrôl. Bp.: Nap. 150 p. Kve 2951 Ft

Mikszáth Kálmán : Elbeszélések. 16. 1893-1897. Bp.: Akad. K. 268 p., XII t. (Mikszáth
Kálmán összes mûvei, 42.) Kve 2500 Ft

Hemingway, Ernest : A Kilimandzsáró hava: válogatott elbeszélések. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 256 p. (Aranytoll) Kve 2999 Ft

Mikszáth Kálmán : Valaki mindig lát: elbeszélések a szeretetrôl. Bp.: Szt. István Társulat. 240
p. K 1600 Ft

Henderson, Charles : Jó éjt, Saigon! [Debrecen]: Gold Book. 416 p. Kve 2499 Ft

Mishima Yukio : Véres naplemente. Bp.: Konkrét Kv. 255 p. Fve 2499 Ft

Hétköznapok Kánaánban : harminchárom írás az Irodalmi Kreativitás Verseny elmúlt
tizenhárom évének termésébôl. [Marosvásárhely]: Mentor. 69 p. Fve 1470 Ft

Miyabe Miyuki : Tûzember. Bp.: Trivium. 421 p. Fve 2890 Ft

Hoffmann, E. T. A. : Diótörô és Egérkirály. Binting, Ilse (átd.) Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 79 p.
(Klasszikusok kisebbeknek) Kve 1980 Ft
Hoffmann, E. T. A. : Fantáziadarabok Callot modorában. 2. [Elbeszélések] Bp.: Cartaphilus.
282 p. (E. T. A. Hoffmann válogatott mûvei, 2.) Kve 2900 Ft
Hohlbein, Wolfgang : Áradat: [az új özönvíz elérkezett]. Pécs: Alexandra. 582 p. Kve 3699 Ft
Hohlbein, Wolfgang – Hohlbein, Heike : Genezis. 2. Kô. Bp.: Egmont-Hungary. 400 p. Kve
2799 Ft
Horowitz, Anthony : Kígyófej. Bp.: Animus. 239 p. (Tini krimik) Kve 2490 Ft
Hunt, Angela Elwell : Magdaléna: új életet kezdeni sohasem késô. Bp.: Gabo. 362 p. Kve
2490 Ft
Jókai Anna : Elbeszéltem. [Elbeszélések, kisregények] 1-2. Bp.: Széphalom Könyvmûhely.
607 + 479 p. Kve 9300 Ft

Megjelent könyvek

Carr, John Dickson : A három koporsó. Szeged: Lazi. 257 p. Fve 2190 Ft

Molnár Ferenc : Az éhes város. Bp.: Ulpius-ház. 319 p. (Ulpius anno) Fve 2999 Ft
Monnin, Nathalie – Busquets, Carlos : Mesetár. Chevron: Hemma. 320 p. Kve 3200 Ft
Montgomery, Lucy Maud : Anne férjhez megy. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K.
280 p. Kve 2300 Ft
Mosonyi Aliz : Csipkerózsika. Bp.: Pozsonyi Pagony: PXB. [24] p. Kve 1691 Ft
Mosonyi Aliz : Jancsi és Juliska. Bp.: Pozsonyi Pagony: PXB. [24] p. Kve 1691 Ft
Mrozek, Slawomir : Baltazár: önéletrajz. Bp.: Európa. 345 p. Fve 2700 Ft
Muchamore, Robert : Kerub. 1. Az újonc. [Ifjúsági regény] Bp.: Ulpius-ház. 333 p. Fve 2999 Ft
Murakami Haruki : Birgakergetô nagy kaland. Bp.: Geopen. 327 p. Kve 2990 Ft
Murakami Haruki : A határtól délre, a naptól nyugatra. Bp.: Geopen. 203 p. Kve 2690 Ft
Nabokov, Vladimir V. : Kétségbeesés. Bp.: Európa. 224 p. Kve 2500 Ft
Nabokov, Vladimir V .: Nevetés a sötétben. Bp.: Európa. 218 p. Kve 2400 Ft

Józsa Márta : Amíg a nagymami megkerül. Bp.: Noran. 276 p. (Beszéld el...) Kve 2499 Ft

Nagy Katalin : Intôkönyvem története. Szeged: Könyvmolyképzô K. 184 p. Kve 2300 Ft

Kaleidoszkóp : variációk versekre: [65 vers 177 fordítása]. Réz Pál (vál.) Bp.: Sziget. 343 p.
Kve 2500 Ft

Nesser, Håkan : A gonosz arcai. Bp.: Animus. 253 p. (Skandináv krimik) Fve 1980 Ft
Neville, Katherine : Nyolc. Bp.: Gabo. 651 p. Kve 3490 Ft
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Megjelent könyvek

Nógrádi Gábor : Segítség, ember!: állatok otthon. [Humoreszkek] Bp.: Presskontakt. 107 p.
Kve 1470 Ft
Obermannová, Irena : Az anyák is akarják: helyenként erotikus regény egy nô lázadásáról.
Bp.: Gabo. 156 p. Fve 2999 Ft
O’Connor, Jane – Glasser, Robin Preiss : Csini Nancy. [Képeskönyv] Szeged:
Könyvmolyképzô K. [32] p. Kve 2300 Ft
Oldfield, Jenny : Rodeo Rocky. [Ifjúsági regény] Pécs: Alexandra. 141 p. (Félhold farm, 2.)
Fve 999 Ft
Pak Wan-so : Annak az ôsznek három napja. [Elbeszélések] Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 347 p.
Fve 2980 Ft

Stewart, Paul – Riddell, Chris : A szirt krónikái. [1]. Erdômélye. [Ifjúsági regény] Szeged:
Könyvmolyképzô K. 268 p. Kve 2999 Ft
Stiks, Igor : Illés próféta széke. Bp.: Magvetô. 328 p. Kve 2690 Ft
Stilton, Geronimo : Csonkamancsú Miau kastélya. Pécs: Alexandra. 115 p. Fve 1299 Ft
Szabó László, Cs .: válogatott esszéi. Bp.: Írott Szó Alapítvány: M. Napló. 305 p. (A magyar
irodalom zsebkönyv-tára) Fve 945 Ft
Szabó Magda : Sziget-kék. Bp.: Európa. 187 p. Kve 2500 Ft

Pál Tamás : Heri Kókler és a Hat Tyúk Tava. [Szeged]: Excalibur. 189 p. Fve 1600 Ft

Szabó Magda : Tündér Lala. Bp.: Európa. 245 p. Kve 2500 Ft

Pál Tamás : A pálinka-tapasz. [Szeged]: Excalibur. 188 p. Fve 1600 Ft

Száz vers : Szerb Antal (összeáll.) 5. kiad. Bp.: Magvetô. 431, [15] p. Kve 2890 Ft

Palahniuk, Chuck : Cigányút. Bp.: Cartaphilus. 307 p. Kve 2980 Ft

Székelyföld évkönyv. 2008 . Csíkszereda: Hargita K. 431 p. Fve 3980 Ft

Pamuk, Orhan : A nevem Piros. Bp.: Ulpius-ház. 604 p. Fve 3989 Ft

Szomjas oázis : antológia a nôi testrôl. Bp.: Jaffa. 589 p. (Kitakart Psyché, 2.) Kve 3490 Ft

Paterson, Cynthia : Rókaerdô varázslatos meséi. Pécs: Alexandra. 84 p. Kve 2499 Ft

Szorokin, Vlagyimir : Bro útja. Bp.: Gondolat. 312 p. (Gondolat világirodalmi sorozat) Fve
2480 Ft

Peinkofer, Michael : Thot árnyékának nyomában. Bp.: Trivium. 399 p. Kve 2990 Ft
Perdue, Lewis : A Tesla-hagyaték. [Debrecen]: Gold Book. 395 p. Fve 1999 Ft
Pilcher, Rosamunde : Szeptember. Bp.: Ulpius-ház. 739 p. Fve 3999 Ft

Szôts István : G. B. L.: GróF Batthyány Lajos fôbenjáró pere és vértanúsága: irodalmi
forgatókönyv. [2. kiad.] Bp.: Holnap. 263 p. Fve 1901 Ft

Pilinszky János : Mesék. Bp.: Osiris. 83 p. Kve 2480 Ft

Tagore, Rabindranath : Indiai bölcsességek minden napra. Bp.: Saxum. 374 p. Kve 2500 Ft

Ponte, Judit : Rozéfröccs. Bp.: Arión. 222 p. Kve 2290 Ft

Tamási Áron : Ragyog egy csillag. Bp.: Ciceró. 213 p. Kve 2200 Ft

Presznyakov, Oleg – Presznyakov, Vladimir: Öljük meg a bírót! Bp.: Gabo. 231 p. Kve 2490 Ft

Thimár Attila : Lélekkönyv. [Harmincöt haiku] Bp.: Ráció K. [79] p. Fve 945 Ft

Pullman, Philip : Ménkû és a viaszrém. Pécs: Alexandra. 118 p. (A városszéli banda
kalandjai) Fve 1499 Ft

Tomasi di Lampedusa, Giuseppe : A párduc. Bp.: Ulpius-ház. 311 p. Fve 2999 Ft

Pullman, Philip: A nagy rablás. Pécs: Alexandra. 126 p. (A városszéli banda kalandjai) Fve 1499 Ft

Történet a hetediken : mai kanadai drámák. Bp.: Európa. 509 p. Fve 3400 Ft

Rauch, Ara : Pecsét a karodon. Bp.: Tinta. 303 p. Fve 1680 Ft

Twain, Mark : A titokzatos idegen: Sátán három könyve. Bp.: Noran. 597 p. Kve 3199 Ft

Tóth Krisztina : Állatságok. [Gyermekversek] Bp.: Magvetô. 35 p. Kve 1990 Ft

Regös Gábor : Isten rendez, mi eljátsszuk. Bp.: Tericum. 120 p. Kve 3170 Ft

Tyler, Anne : Vacsora a Honvágy étteremben. Bp.: Palatinus. 369 p. Fve 2900 Ft

Rhys, Jean : Széles Sargasso-tenger. Bp.: Ulpius-ház. 302 p. Fve 2999 Ft

Ukulele : Kaláka verseskönyv gyerekeknek. Bp.: Cartaphilus. [56] p. Kve 2300 Ft

Rice, Luanne : Téli szerelem. Bp.: JLX. 363 p. (Világsiker) Kve 2490 Ft

Updike, John : A terrorista. Bp.: Európa. 358 p. Kve 2800 Ft

Roberts, Nora : Csendes öböl. Bp.: Gabo. 367 p. Fve 1490 Ft

Utvik, Magnus : Egy nô igaz története. Bp.: Sanoma. 223 p. Fve 2290 Ft

Roberts, Nora : Emlékek boltja. Bp.: Gabo. 614 p. Fve 1990 Ft

Vadas Zsuzsa : Tuti dilik: [50 év a sajtó körül]. [Memoár] Bp.: Sanoma. 303 p. (Nôk Lapja
mûhely) Fve 2500 Ft

Robinson, Patrick : Fantomkommandó. Pécs: Alexandra. 397 p. Kve 2699 Ft
Rostand, Edmond : Cyrano de Bergerac. Bp.: Európa. 221 p. Kve 3000 Ft
Roth, Philip : Zuckerman: trilógia és epilógus. [Önéletrajzi regény-trilógia] Bp.: Európa. 756 p.
Kve 3800 Ft
Roy, Véronique : Múzeum. Bp.: Gabo. 359 p. Kve 2490 Ft
Rushdie, Salman : Az éjfél gyermekei. Bp.: Ulpius-ház. 749 p. Fve 4999 Ft

Vándorfény: a keresztény világ legszebb elbeszélései. Bp.: Szt. István Társulat. 243 p. Kve
1600 Ft
Varró Dániel: Szívdesszert: kis 21. századi temegén. [Versek] Bp.: Magvetô. 91 p. Kve 2490 Ft
V a s z a r y J á n o s : Kaland a vörös hajú lánnyal. Bp.: Ulpius-ház. 302 p. (Ulpius anno) Fve
2999 Ft

Rushdie, Salman : Hárún és a Mesék Tengere. Bp.: Ulpius-ház. 287 p. Fve 2499 Ft

Vathy Zsuzsa : Életünk, halálunk. [Elbeszélések] Bp.: Helikon. 196 p. Fve 1990 Ft

Rushdie, Salman : A mór utolsó sóhaja. Bp.: Ulpius-ház. 571 p. Fve 3499 Ft

Versek a 16-17. századból : válogatás. Bp.: Kossuth. 271 p. (Klasszikus magyar líra, 8.)
(Metro könyvtár) Kve 990 Ft

Rushdie, Salman : Sálímár bohóc. Bp.: Ulpius-ház. 533 p. Fve 3999 Ft
Rushdie, Salman : Szégyen. Bp.: Ulpius-ház. 399 p. Fve 3499 Ft

A világirodalom klasszikusai . Bp.: Kossuth A 26 kötet együtt 33 800 Ft

Saint-Exupéry, Antoine de : Háborús írások. [1]. 1939–1942. [Memoár] Szeged: Lazi. 244 p.
Fve 2400 Ft

Világszép mesék . Pécs: Alexandra. 117 p. Kve 2499 Ft
Vincenzi, Penny : Váratlan szerencse. Pécs: Alexandra. 655 p. Kve 2999 Ft

Sánta Ferenc : Isten a szekéren. [Elbeszélések] Kolozsvár: Stúdium. 317 p. Fve 2890 Ft

Viszockij, Vlagyimir Szemjonovics : A végzet dalai. Bp.: Ú-M-K. 147 p. Fve 2290 Ft

Satrapi, Marjane : Persepolis: gyerekkorom Iránban. Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 159 p.
(Artcomix) Fve 2600 Ft

Wallace, Daniel : Mr. Sebastian és a fekete mágus. Bp.: Jaffa. 295 p. Fve 2790 Ft

Schneider, Helge : Rodriguez Faszanatas, egy házasságszédelgô vallomásai. Bp.: Trivium.
172 p. Fve 2490 Ft

Weöres Sándor : Ha a világ rigó lenne. Pozsony ; Bp.: Kalligram: Pesti Kalligram. 77 p. Kve
2200 Ft

Seneca, Lucius Annaeus – Marcus Aurelius : Az emberség nagykönyve + Teremtô
gondolatok. [Szada]: Kassák. 171 p. („Évezredek bölcsessége” sorozat) Kve 1990 Ft

Wick, Lori : Ezer vihar. Pécs: Alexandra. 343 p. Fve 1999 Ft

Serfôzô Simon : Megfordult égtájak. [Szolnok]; Bp.: Szépírás K.: Orpheusz. 93 p. Kve 1500 Ft

Walls, Jeannette : Az üvegpalota. Bp.: Athenaeum 2000. 371 p. Fve 2890 Ft

Westerfeld, Scott : Csúfok: regény. Szeged: Könyvmolyképzô K. 363 p. Kve 2499 Ft

Shakespeare, William : Drámák. 2. köt. Bp.: Magvetô. 525 p. Kve 2990 Ft

Wilson, Jacqueline : Két regény. Kettôs játszma + Komisz lányok. Bp.: Animus. 295 p. Kve
2590 Ft

Sheldon, Sidney: A másik énem. Bp.: I.P.C. Kv. 362 p. Fve 1990 Ft

Woolf, Virginia : Messzeség. Bp.: Európa. 578 p. Kve 2900 Ft

Sienkiewicz, Henryk: Sivatagon és vadonban. Szeged: Könyvmolyképzô K. 338 p. Kve 2300 Ft

Wouk, Herman : Dicsôség. Bp.: JLX. 534 p. Kve 2951 Ft

Sierra, Javier : A kék dáma titka. Bp.: Ulpius-ház. 430 p. Fve 2999 Ft

Wouk, Herman : Remény. Bp.: JLX. 531 p. Kve 2951 Ft

Sigur ∂ardóttir, Yrsa : Az utolsó rítus. Bp.: Animus. 270 p. (Skandináv krimik) Fve 2290 Ft

Yamada Taichi : Idegenek. Bp.: Trivium. 199 p. Fve 2590 Ft

Simenon, Georges : Maigret és a csapodár közjegyzô. Bp.: Park. 168 p. Fve 1500 Ft

Yoshikawa Eiji : Muszasi. 4. kv. A Busidó-kód. Bp.: Ulpius-ház. 376 p. Fve 3999 Ft

Smith, Zadie : A szépségrôl. Bp.: Európa. 485 p. Kve 2900 Ft

Zalai Károly : Huszonegy nagyapám története: 1932. IV. 14. – V. 4. Bp.: Fekete Sas. 167 p.
Fve 1740 Ft

Sparks, Nicholas : A leghosszabb út. Bp.: General Press. 187 p. (Romantikus regények) Kve
1990 Ft

Zsolt Béla : Duna-parti nô. Bp.: Ulpius-ház. 323 p. (Ulpius anno) Fve 2999 Ft

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. pályázatot ír ki az Új Könyvek: könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója címû folyóirat fôszerkesztôi állásának betöltésére.

– formai és tartalmi feltárási gyakorlat,
– angol, vagy német nyelv tárgyalásszintû ismerete,
– a könyvtáros diploma mellett más szakterület magas szintû ismerete.

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– a szerkesztôség munkájának szervezése, csoportvezetôi teendôk ellátása, kapcsolattartás és jó együttmûködés a Könyvtárellátó más szervezeti egységeivel,
– a Könyvtárellátóba beérkezô dokumentumok naprakész feldolgozásának
biztosítása,
– az adatbázis gondozása, frissítése; a szükséges korszerûsítési javaslatok megfogalmazása,
– a nyomtatott formátum szerkesztése,
– kapcsolattartás könyvtári szakmai fórumokkal; a könyvtárosok véleményének megismerése és felhasználása,
– javaslat kidolgozása a folyóirat esztétikai, tartalmi megújítására és a piaci forgalmazás beindítására,
– az Új Könyvek mellékletét képezô soros és tematikus jegyzékek összeállításának, szerkesztésének irányítása.

AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ EGYÉB JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS:
Az illetményre a közalkalmazotti bértábla az irányadó, de a munkakör betöltése a Munka Törvénykönyve alapján történik. Egyéb juttatások: helyi közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulás, kedvezményes könyvvásárlási lehetôség, kedvezményes üdülési lehetôség.

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ, ILLETVE A PÁLYÁZAT ELNYERÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
FELTÉTELEK:

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. február 20.
Az állás betöltésének várható idôpontja: 2008. március 1.

–
–
–
–
–

büntetlen elôélet,
könyvtáros, vagy informatikus könyvtáros egyetemi végzettség,
könyvtári feldolgozó program felhasználói szintû ismerete,
szövegszerkesztési és általános számítógép-kezelôi ismeretek,
kiadói szerkesztôi, illetve kiadványszerkesztôi gyakorlat.

ELÔNYT JELENT:
– gyûjteményfejlesztési, gyûjteményszervezési kérdésekben való jártasság,
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Steklac, Vojtìch : A négy rosszcsont. [Ifjúsági regény] Bp.: Animus. 237 p. Kve 2690 Ft
Stewart, Paul – Riddell, Chris : Dinkafölde. 1. kv. Engelbert, a Rettentô. [Ifjúsági regény]
Szeged: Könyvmolyképzô K. 168 p. Kve 2290 Ft

A pályázatot postai úton a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. címére (1134 Budapest, Váci út 19.), vagy e-mailen a baricz@kello.hu címre kell benyújtani.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
– rövid koncepció az Új Könyvek távlati fejlesztésérôl,
– illetményigény,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata.

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a Könyvtárellátó ügyvezetô
igazgatója választja ki. A döntésrôl a pályázókat legkésôbb 8 napon belül postai úton vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail címét is feltüntette –
elektronikus levélben értesítjük. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-20-330-8321-es telefonszámon, illetve a baricz@kello.hu e-mail
címen Bariczné Rózsa Máriától kérhetô.
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Hétköznapi döbbenetek
■ Sokáig fogjuk ennek a könyvnek az adatait, állításait emészteni. A szerzô, Standeisky Éva történész, az 1956-os Intézet munkatársa, sok tekintetben szakmáján kívüli területekre, például a
társadalomlélektan és a tömegpszichológia terrénumára is „tévedt”, talán pontosabb szóval élve: kalandozott s egy igen felkavaró, döbbenetes kötetet tett le a magyar társadalom asztalára.
Nem támadhatatlan könyvet, még csak nem is vitairatot – noha
korántsem lenne meglepô, ha a provokáló, többes számba tett
Antiszemitizmusok címû könyv botrányt, tiltakozást vonna magára…
Ám a felvázolt könyvutóéletnek –
legalábbis rövid távon – akár a fordítottja is megtörténhet, s akkor a
Standeisky-mû osztályrésze az
agyonhallgatás lesz. Az az évtizedeken – és immár rendszereken is – átívelô szembenézéshiány, amelyrôl
az Antiszemitizmusokban bôven
esik említés.
Írom mindezt akkor, amikor tudom, olvastam és olvasom könyvek
tucatjait, elemzések és cikkek százait – egynéhánnyal magam is szaporítva a számtalan írást – a „magyarországi meg persze az európai zsidókérdésrôl”, a holokausztról, az antiszemitizmusról történeti, morálfilozófiai, pszichológiai, pszichiátriai,
politológiai megközelítésbôl, általánosan és konkrétan, általánosítva és
egyénre lebontva. Akkor tehát mi
az, ami e végeláthatatlan sorból kiemeli ezt a tanulmánygyûjteménybôl könyvvé szerkesztett mûvet? Hiszen megállapításaival Standeisky
jószerével nem mond sok újat, csatlakozik inkább a kérdés olyan jegyzett szakértôihez, mint például Bibó István, Karády Viktor, Komoróczy Géza, Varga László, a sort most nem is folytatnám.
Csakhogy az Antiszemitizmusok szerzôje – aki az elmúlt két évtizedben két igen vaskos és megkerülhetetlen könyvet adott közre a magyar szellemi élet 1945 utáni évtizedeirôl Az írók és a hatalom, illetve Gúzsbakötve címmel – az egyik legszorgalmasabb
kutatóként olyan forráshelyeket és fôleg ismeretlen forrásokat
tárt fel és a mások által megtalált, esetenként publikált dokumentumokat is felhasználva olyan argumentációt kazlazott egybe, amit még így, ilyen töménységben soha senki. Spekulációk
és lenyûgözô szellemi értekezések végén levont következtetések
helyett Standeisky érvelésének alapját, mondandójának súlyát az
általa meglelt és értelmezett dokumentumok támasztják alá. Évtizedeken keresztül ismeretlenül lappangó levelek, feljegyzések,
naplók, vádiratok és ítéletek, hivatalos – horribile dictu: még telefonlehallgatási – jegyzôkönyvek tanúskodnak arról és kikerülhetetlenül illusztrálják azt, amit úgy általában már könnyû tudni, hogy létezett (létezik) politikai-ideológiai, értelmiségi szalon
és csôcselékes, mindenre kapható antiszemitizmus. Hogy a Magyar Kommunista Párt – amelybe nagy számban léptek be a soha többé reményében a korábban zsidóságukért üldözött túlélôk – tömegbázisának megteremtése érdekében az 1945 utáni
években megnyitotta kapuit a kisnyilasok elôtt. Hogy aztán jó
ideig a polgárellenesség, a feketézôk és a reakció elleni harc fedte le az MKP soraiban fellelhetô zsidóellenességet.

Noha tanulmányaiban Standeisky több véres, halálos áldozatokat
követelô pogrom történetét is feldolgozta, figyelme mégsem ezekre a történelmi kataklizmák által generált – s a politika által a felszínen így-úgy kezelni tudott – „kilengésekre” összpontosít, hanem a
társadalom mélyén konstansan jelen lévô, s idôrôl idôre hétköznapi döbbenetekként megnyilvánuló (a robbanás veszélyét jelzô) gondolatvilágra. Számomra az ilyen-olyan statisztikáknál sokkal jellemzôbb, sokatmondóbb s a társadalmi mélylélektanba bevilágítóbb,
amikor egy Standeisky által felkutatott
levélben – melyet a központi vezetôségnek írt egy Auschwitzot megjárt, s
az MKP-tôl menedéket remélô tag –
olyan kétségbeesetten felháborodott
sorokat olvasok, miszerint 1945. októberében egy, a kommunista pártlapon,
a Szabad Népen keresztül is verbuvált
tüntetésen a rendre ügyelô „R-gárdista
elvtársak úgy beszéltek, hogy hirtelen
nem tudtam, kommunisták vagy nyilasok között vagyok-e.” Vagy amikor a
kommunista diktátor, Rákosi Mátyás
minden aggály nélkül veszi át a néhány
évvel korábbi hírhedt jelszót, s hirdet
„ôrségváltást”.
A kötet revelációi mindazonáltal azok
a részek, amelyek egy közmegegyezés
helytálló voltát kérdôjelezik meg. 1956ról, a tiszta, az antiszemitamentes forradalomról van szó. Standeisky jókora
példacsokorral ingatja meg ezt a történettudományban is közkeletû állítást.
Persze, korántsem arról van szó, hogy
Standeisky úgymond leantiszemitázná
56-ot, sôt. Kiterjedt kutatásai alapján a
történész azt állítja, azt bizonyítja,
hogy Kádár János megtorlást vezetô
csapata – noha szándékában állt, s még
az ehhez szükséges koncepcióval is elkészült – végül azért nem játszotta ki az antiszemita kártyát, mert nem tudott mit kezdeni azzal
az eltagadhatatlan ténnyel, hogy a forradalmi bizottságok többnyire visszaszorították a helyi antiszemitizmust. Standeisky mégis tabut dönt akkor, amikor azt a kérdést veti fel, vajon hány zsidóellenes megmozdulás kellene ahhoz, hogy a forradalom idején elôforduló atrocitások „elenyészô” jelzôjét más szóval illessék? Önnön
eldöntendô kérdésére Standeisky „csupán” közvetve válaszol, amikor az általa feltárt, illetve a mások kutatásait, valamint a magántörténetekben megôrzôdött dokumentumokat, emlékeket egy új
koordinátarendszerbe állítva vázol fel egy szembenézésre, újragondolásra késztetô jelenségsort, amellyel történetileg, politikailag is
kezdeni kell majd valamit. Errôl szól, erre irányítja a figyelmet az
úttörô szerepét vállaló Standeisky szokatlan, szubjektív bevezetôje is, amelyben a könyv írója elmeséli élete egyik meghatározó,
1970-es évekbeli eseményét, azt, hogy zsidónak nézték, s ez azzal
a következménnyel járt, hogy nem választhatták be az egyetemi diákönkormányzatba. A szerzô származása, természetesen, tökéletesen magánügy. Ám jelzésértéke mindenképp van annak, hogy a
második világháború utáni antiszemitizmusok 2007-es történészi
számbevételekor a közreadó fontosnak tartotta jelezni „kívülállóságát”, „érintetlenségét”.
Murányi Gábor
Standeisky Éva: Antiszemitizmusok
Argumentum, 252 oldal, 2700 Ft

A Librotrade Kft. ajánlja

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA
Ágoston Vilmos
A KISAJÁTÍTOTT TÉR
A nemzeti képzelet Doru Munteanu
és Wass Albert mûveiben
EÖKK
A/5, 398 oldal, kartonált, 2800 Ft
Széles körû kutatáson alapuló tanulmányában,
Ágoston Vilmos összehasonlít – Erdély 19401944 közötti idôszakában elkövetett – néhány
katonai atrocitást azoknak irodalmi alkotásokban megjelenô képével. A szerzô leírja a térségben legtöbbet szenvedô közösségnek, az erdélyi zsidóságnak a tragikus sorsát, ahogy elszenvedte mindkét nép diszkriminatív törvényeit és
megsemmisítésére törô gyakorlatát.
Scheiring Gábor – Boda Zsolt (szerk)
GAZDÁLKODJ OKOSAN!
A privatizáció és a közszolgáltatások politikája
Új Mandátum Kiadó
B/5; 260 oldal kartonált, 2280 Ft
Egészségügy, víz, energia, közlekedés: miért
más egy közszolgáltatás, mint a zöldségpiac?
Vajon növeli-e a szektorok piacosítása a hatékonyságot, sérül-e közben a szolidaritás és elérhetôbb lesz-e a fenntarthatóság? Kötetünk azt a
munkát dokumentálja, amelyet – másokkal
együtt – a Védegyletnél folytatunk a közszolgáltatások piacosításának kérdésében.
Vincze Orsolya – Bigazzi Sára (szerk.)
ÉLMÉNY, TÖRTÉNET –
A TÖRTÉNETEK ÉLMÉNYE
Tanulmányok László János 60. születésnapjára
Pszichológiai Horizont
Új Mandátum Kiadó
B/5, 252 oldal, kartonált, 2590 Ft

AFRICAN LAUGHTER Lessing, Doris
THE GOLDEN NOTEBOOK Lessing, Doris
THE GOOD TERRORIST Lessing, Doris
PRIDE AND PREJUDICE Austen, Jane
WUTHERING HEIGHTS Bronte, Emily
A könyvek megrendelhetôk:
FAMULUS KÖNYVESBOLT 1137 Budapest, Újpesti Rakpart 6.
Telefon: 349-3656 Fax: 288-0769 e-mail: famulus@chello.hu
LIBROTRADE KFT. 1173 Budapest, Pesti Út 237.
Telefon: 254-0273 Fax. 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu

2953 Ft
2625 Ft
2625 Ft
1925 Ft
1925 Ft

A történetek a megismerés és megértés alapvetô formáinak tekinthetôek. Tapasztalataink, élményeink társas megosztása – legyen az személyes vagy tudományos – alapvetôen elbeszélôi formát ölt. Ezzel a könyvvel László János tanári pályája és kutatói munkája elôtt szeretnénk
tisztelegni. A teljesség igénye nélkül, magyar és
külföldi kollégák munkáit szedtük egy csokorba.
A KÖTETEK MEGVÁSÁROLHATÓK:
Budapesti Teleki Téka 1088 Budapest, Bródy S. u. 46.
Telefon: 787-5661; Fax: 266-0857; e-mail: otkonyv@chello.hu
www.telekiteka.com

Nôk könyvespolca
■ A hosszú emlékezetûek még felidézhetik: jó
három évtizeddel ezelôtt volt a magyar könyvszakmának Nôk könyvespolca elnevezésû szervezôdése, a célközönségnek szánt kiadványa,
könyvünnepeken ilyen feliratú táblával fôleg a
könyvszeretô, könyvvásárló hölgyeket hívogató
könyvsátra. Az alábbi köteteket (és egy folyóiratot) úgy lapozom fel, mint az egyik hajdani (Rákóczi úti) NK-sátor egykor egész szép bevételt
termelô alkalmi eladója.

Doris Lessing

elôttünk a mûvésznô, a sztár, „Hanoi Jane”, a fitneszguru, a politikai aktivista, az egyéni értelmezésû, önmaga által is idézôjelbe tett, antidogmatikus
„kereszténység” szószólója, a fáradhatatlan nagymama. Színészi pályáját és életútját a szerkezet révén (Elsô felvonás stb.) is igyekszik egybefonni.
Egyes mûvek, szerepek alkalmával (így az Aranytóról szólva) ez példásan sikerül. Az „amerikaiság” a
nyitott, kezdeményezô, távlatos szemléletben lüktet: némi feltételességgel kilencven esztendôre tervezett élet vet számot elsô háromnegyedével.

Könyv

könyvbölcsô

Királynôk szeretôi

– a 2007-es irodalmi Nobel-díjas – életmûsorozatába vágott bele a fô profiljait gyakran (ügyesen, látványosan és eredményesen) váltogató Ulpius-Ház. Az elsô két mûbôl – A fû dalol;
Az ötödik gyerek – aligha az utóbbi a jobb.
De adtak már ennél kommerszebb „jól
megcsinált” regény(ek)re is Nobelt. A
nyolcvannyolcadik életévét tavaly betöltô
írónô persze evvel az 1988-as munkájával
sem hagyja cserben olvasóit, s Király Zsuzsa 1994 óta ismerôs fordítása is rugalmasan helyezi magát a szöveg egységes regiszterébe (bár rögtön az elsô mondata –
nem egyetlenként – meghökkentô nyelvtani sebet okoz egyeztetési gikszerével).
Az öt – vagy hat – gyermeket vágyó fiatal
házaspár, a csak önmaga és egymás számára nem csodabogár Harriet és David,
valamint a szép gyarapodás nélkül is kiterjedt családi-baráti kör
sûrûsödése, diszpergálása, széthullása, az egész sorsköteg átíródása a bizonytalan jövôbe: nem tanulság nélküli történet, idôtömörítô lendülettel, erôs társadalmi figyelemmel, okos emberismerettel elôadva. A címszereplô (Ben – nevének etimológiája szerint kb.: „jó”) már születésekor drasztikus megjelenése,
szabályszerûtlen cseperedése, provokatív lénye felteszi a számos formában ólálkodó, nehezen megválaszolható kérdést: a
megszilárdult erkölcsi eszmények jegyében, a szabályozott kereteket tiszteletben tartva élni igyekvôk teherbírását mikortól haladja meg a radikális különbözés? Meddig lehet „lenyelni a békát”
(s mekkorát…?); van-e szerepük az események elfajulásában azoknak, akik a divergálástól leginkább idegenkednek? A regény problémaérzékenysége, helyenként túl közvetlen helyzetelemzései elgondolkodtatóbbak, mint amennyire a „meséje” eredeti.

címmel írta meg a Királyok szeretôi
kitûnô párkönyvét Eleanor Herman
(General Press, fordította – a szöveg
csipkés-csipkelôdô jellegzetességeit
megôrizve – Bíró Blanka). Az áttekintés a konkrét viszonyok iránti
kíváncsiságot (egyben a historikus
érdeklôdést) is kielégíti (így Aquitaniai Eleonóra, Boleyn Anna, I. Katalin, II. Izabella – és „Diana, a számos szeretôt tartó hercegnô” –
alakjának megidézésével). A szakirodalommal, jegyzetekkel ellátott mû még becsesebb,
kultúrtörténeti fejezetei többek közt ily kérdéseket tárgyalnak: Királynéi pénzügyek; Királyi egészségügy; Kitüntetések; A házasságtörés
politikája; a 19. század mint
az „arcátlanság és gyalázat”
eseteinek százada. Folytathatnánk a sort. A szerzôtôl nem
idegen a történelmi-politikai
pikantéria keltette érdeklôdés
„betakarítása”, ugyanakkor
régebbi és közelmúltbeli uralkodói életformákra, országok, kontinensek életét, fejlôdését befolyásoló párkapcsolatokra (és kapcsolathiányokra) nyit ajtót. Aki akarja, novellisztikus regénynek, aki
óhajtja, tankönyvnek olvashatja.
Ahogy a fentieket is, természetesen nem csupán nôk könyvespolcára ajánlom a

Jane Fonda

Nyár utca, nem megy tovább

Eddigi életem címû önéletrajzát kevéssel a hetven betöltése elôtt
adta közre (2005. április 5.), s mi a kerek születésnaphoz idôzítve (2007. december 21.) forgathatjuk (Európa – Szûr-Szabó Katalin lendületes fordításával feledtetve a vaskos könyvet illusztráló
sok fénykép gyenge technikai minôségét). Feltûnôen európai
munka az amerikai színészmemoárok sorában. (Rengeteg mottója közt az egyik elsô Rilkétôl, egy másik Ch. Brontëtól ered stb.)
A híres színészcsalád ma legnevezetesebb tagjának sorsa, elsô házassága, sôt a textus vonzó intellektuális rátartisága is magyarázza ezt. Azért nem marad el a csacsogás (a fiatal feleség filmes tennivalója elôtt hajnalban, kedvtelve, tisztaságmániásan áldozza
magát a házimunkának, a három közül az elsô férj – Roger Vadim – közben íróasztalánál ül, netán horgászik, és így tovább).
Mértékkel adagolt a szexuális kitárulkozás és a tanácsadó bölcselkedés. Vonzó, gazdag, önkritikus személyiségként jelenik meg

címû színmûvet. S nem is könyvespolcra, hiszen a Kritika címû
folyóirat nagy alakú oldalain látott napvilágot 2007 decemberében (vonzó példájaként annak, hogy szaklap is közölhet szépirodalmat. Ez az orgánum nem elôször teszi). Egressy Zoltán darabjának cselekményideje a kinyomtatáskor még „holnap”, ma „tegnap”: 2008. január 6-a. Szereplôi sorában az elsô három nô: Sofôrnô (40), Lány (25), Színésznô (30). A szakrális ünnepnapon,
Vízkeresztkor játszódó mû az állomásról állomásra haladó 74-es
troli megtervezésének szép szcenikai feladatát is az alkotókra rója
majd. Reflektáltan a Szent Lajos király hídja nyomán alakítva
bontakozik a mind sötétebb példázat. Talán nem is a nôk a fôalakok, hanem…? Nem lepôdnék meg, ha a 74-es trolira felszállva a
Térítô (25) kezében Doris Lessing könyvét pillantanám meg, valamelyik Ben-jelenetnél kinyitva.
Tarján Tamás

9
3

Könyv

gyermek, ifjúsági

Mackók és tündérek, tanácsok
és rejtvények
A legkisebbeknek
szóló könyvekkel, igazából
könyv formájú kirakókkal
kezdjük ajánlónkat. A Napraforgó Kiadó kínálatában találjuk például az Állatok és kicsinyeik c., 3 év körülieknek szóló kiadványt. Hat kirakót tartalmaz a 12 oldal, amely egyrészt hasznos ismereteket közöl, másrészt szórakoztat. Tulajdonképpen szótárt kapnak
a gyerekek, hiszen minden állat képe alatt ott az elnevezése. A foglalkoztatókönyvek
sok-sok érdekességet árulnak
el az ôket forgató-nézegetô
„olvasóknak”. Hasonló kiadványok a Kiadó termésébôl: A tanya
állatai, A tenger állatai és A Föld állatai.

Írói és grafikusi remeklések
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Sven Nordqvist kötete még Karácsonyra jelent meg, de sajnálnám, ha nem esne szó róla ezeken az oldalakon, ahol legutóbb is egy tucat újdonságot
mutathattam be. A Szalay Zsuzsa fordította képeskönyv tartalma, szín- és formavilága persze alig tér el a csupa humor
Findusz–Pettson-sztoriktól, bár
a szerzô a skandináv országban
honos karácsonyi szokás(ok)ról nyújt érzékletes, a való és a mesei
világot egyszerre életre
keltô képet A kobold karácsonyi titkában.
Cs. Szabó István Loksziget tündére c. mûve az
Atlanti-óceán sziklás
bretagne-i partjaira vezet bennünket. Egy szegény szerelmespárról
szól a kelta mese: Henry elindul messzi földre
szerencsét próbálni. A
Lok-sziget az utolsó
zord szirt a viharos óceánon, ide vetôdik a legény, ahol egy varázslatosan szép tündér él. A lány próba
elé állítja a Henryt, akit szerelmese egy késsel és egy csengôvel látott el. Amikor a fiú bajba kerül, a csengô megszólal.
Számos szerencsevadász járt pórul a szigeten. Mi lesz Henry sorsa? Sikerül-e Henriette-nek a nyomára bukkannia, és segítenie?
A lírai hangvételû verses meséhez Rényi Krisztina és Szinte János
alkotott gyönyörû, a kelta legendák világát vizuálisan elénk va-

rázsló illusztrációt. A
természet, a táj (tenger és hegy) megjelenítése, a ruhák ábrázolása, az épületek
külsô és belsô lefestése, de önmagában a
számos ôsi díszítô
motívum páratlan élményt nyújt.
Gyárfás Endre képzeletében születtek meg
Dörmögôék,
akik
nemcsak könyvekben
jelentek-jelennek meg,
színpadon is életre keltek. A Dörmögôék kalandjai c. kötetben a három bocs, Berci, Marci és Bori kalandos, mulatságos életébe nyerünk betekintést. A 13 epizódban a
kismackók különféle bonyodalmakba keverednek, de minden csávából kimásznak. S kalandjaik nemcsak vidámak, hanem tanulságosak is. A csintalan kölykök mellett persze ott áll Dörmi Anyó
és Dörmi Apó, akik szeretettel dorgálják csemetéiket, ha kell. Buzay István üde rajzai pompásan illeszkednek a költô humoros, játékos szövegéhez. Gyönyörûek, elevenek és árnyaltak az egész oldalas rajzok színei,
sok-sok ötlettel és láthatóan nagy
kedvvel formálta meg Dörmögôéket,
mint fôszereplôket, de emlékezetesek
az elôtérbe lépô mellék- ill. epizódszereplôk is, pl. Borz, Róka, Szajkó, Nyuszika, Hörcsög és Mókus.

Regények kisebbeknek
Több mint 40 éve jelent meg Cécile
Aubry Belle és Sébastien c. regénye, amely 1981-ben magyarul is ismertté vált Xantus
Judit fordításában. Lehet,
hogy a francia írónô mesteri
kézzel megírt kis regénye
anélkül is sikeres lett volna,
de kétségtelen: a mûbôl készült TV-filmsorozat csak fokozta közkedveltségét. A filmet gyerek és felnôtt nézte és
szerette, a könyv pedig maradandó alkotásnak bizonyult.
Szecskó Tamás karakteres rajzaival immáron 6. kiadásban
jelent meg. A francia–olasz
határ közelében húzódó hegyen unokáival élô öregember, César befogadja és szeretettel neveli az árva, a falubeli
kortársai által csúfolt Sébastient, akinek magányossága csak addig tart, amíg nem találkozik a kóborló, hatalmas, fehér bernáthegyivel, akirôl a hiszékeny falusiak persze azt terjesztik,
hogy veszélyes. A bestiának nevezett gyönyörû Belle és a kis-

fiú összebarátkozik. Errôl a barátságról, no meg az emberi jóságról és közönyrôl, rosszindulatról szól ez a megejtôen szép,
mindvégig izgalmas és kalandos történet.
Negyedik részéhez érkezett a Móra Talizmán sorozata. Az
egyiptomi
Királyok
Völgye, a kínai kráterváros és a bolíviai ôserdôben megbúvó templom után Olly és Josh
újabb
kalandjainak
színhelye az indiai Uttaráncsal. A Manakinfolyó völgye az égbe
nyúló Himalája lábánál
található. Itt forgat Natasha Welles, itt, a Pesavar Palotában tartják
konferenciájukat világhírû régészek, itt keresi
Christie professzor Parvati Elefántját, ami
ugyancsak egy talizmán. Csakhogy a színarany, parányi elefántot ábrázoló szobrocskára Ethan Cain foga is fáj – jól látják ezt a gyerekek. Milyen trükköket vet be Ethan, és ezekre milyen fogásokkal reagálnak a gyerekek? Miféle versenyfutás kezdôdik a vetélytársak között? Az újabb egzotikus helyszínen zajló, nagyon is reálisnak ható események biztosan lebilincselik az olvasót. (Fordította: H. Prikler Renáta.)

Újdonságok ismerôsöktôl
Lois Lowry újabb izgalmas, különleges atmoszférájú regénnyel
jelentkezett. (Tóth Tamás Boldizsár fordítása.) Matty hat éve érkezett Faluba, ahol egy vak férfi neveli, akit különleges képességei miatt Látónak neveznek. Amikor egy gyerek a felnôttkor küszöbére ér Faluban, megkapja igazi nevét. Matty abban reménykedik, hogy az övé Hírvivô lesz (s nem pedig Horgász, mivel szeret halat fogni. Ramoné Hencegô lesz –
gondolja a barátjáról).
Különös hely Falu,
ahol Vezetôre és
Mentorra, a tanítóra
feltétel nélkül hallgatnak az emberek a boldogság, a nyugalom e
különálló szigetén.
Ám Gyûjtögetô halála
után baljós jelek mutatkoznak. Falu eddig
minden szerencsétlent befogadott, aki az
Erdôn túlról érkezett.
Most azonban a tanító vezetésével sokan
ellenségesen gondolnak azokra, akik még
jöhetnek.
Mattyra
rendkívüli feladat vár, mielôtt lezárják Falu határát,
mielôtt Erdô összezárul…
Gergô és az Álomfogók történet lezárult – Monyákos Tubáé
azonban csak most kezdôdik el, adja hírül a Kiadó Böszörményi

Gyula Az Álomfogók-sorozata új kötetének borítóján. Monyákos
Tuba, a Pipamocsok-Lidérc élettörténete 1. része a Monyákos Tuba a Lidérc Árvák Fészkében címet viseli. Nevezett személy az Igázó (az Igencsak Gondverte Álomlények Zártosztályi Óvhelye) vezetôje, azaz igázgatója. A lidérceknek, álomvarangyoknak, igliceknek
és mitmitkéknek otthont adó intézménybe – amolyan börtön és nevelôintézet – elítéltként bekerül egy
Rafael nevû 13 éves fiú, egy éber
(azaz varázstalan ember), akit agresszív magatartása miatt be kell
kasztlizni. Monyákos Tuba magára
vállalja, hogy elbeszélget vele. De
ennek különös módját választja:
mesél neki a Lidérc Árvák Fészkében töltött gyermekéveirôl, a boszorkányanyáktól elhajított kölykök sínylôdésérôl, viszálykodásáról,
a személyzet különös viselkedésérôl, s persze arról a gyilkosságsorozatról, amely ott zajlott le. Ennyibôl már bárki megsejtheti, az író
fantáziája újabb lendületet vett, találékonysága, cselekménybonyolító
képessége és (nyelvi) humora megint nagyszerûn érvényesül – rajongói legnagyobb örömére. (Illusztrálta: Fábián Noémi.)

Könyv

gyermek, ifjúsági

Szex, csak okosan!
Aki elolvassa Jasminka Petrovic Szex kezdôknek valamint Helen Benedict Csak okosan! Önvédelem kamaszoknak c. kötetét, igazat fog
adni nekem: jó, hogy a véletlen hozzám egyszerre juttatta el ezt a
két hasznos, okos és fontos könyvet, kifejezetten örülök, hogy
egyszerre írhatok róluk. Nagyon is összetartoznak, kiegészítik egymást. És remélem, aki elolvasta az egyiket, feltétlenül megismerkedik a másikkal is. Tabuk nélkül esik szó a nemi vágyról, a szexrôl – ezt már a borító jelzi J. Petrovic könyve esetében, amely a
„Tabuk nélkül” sorozat részeként látott napvilágot, és olyan, mint
egy képregény. (Illusztrálta: D. B. Živkovic.) Sok jópofa, helyenként groteszk, karikatúraszerû, színes rajz és kevés szöveg jellemzi. És aki mindent elmond a kiskamaszoknak, amit tudni kell a szexrôl, és a nemi vággyal kapcsolatban minden kérdésre válaszol, az
két kedves, szemüveges, idôsecske
hölgy, Marietta néni és Betti néni.
Tényleg minden információt meg
lehet kapni tôlük, ami csak foglalkoztat(hat)ja a kamasz lányokat és
fiúkat, és ellátnak az életet jól ismerô, a gyerekeket megértô nénik
olyan tanácsokkal, amelyek nélkülözhetetlenek. A világ 20 országában hódít ez a vicces kérdôíveket
és posztert is tartalmazó kötet a
hódítani akarók körében. A poszteren 10 tuti tipp arról, hogyan
(ne) vágja tönkre az ember gyereke
a szexuális életét.
A másik, a gyerekek biztonságát
és védelmét szolgáló kiadványban lányokról és fiúkról egyaránt szó van, amikor a szerzô közérthetôen, megtörtént példákkal bemutatja a szexuális önvédelem alapjait. „Amikor szexuálisan éretté válsz, új dolgokkal talál-
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kozol. Ezek között vannak
szépek, de vannak nehezek is” – írja az elôszóban
a szerzô. E könyv az utóbbiakkal foglalkozik: a szexuális visszaélésekkel (zaklatás, molesztálás, nemi
erôszak, incesztus). Ki
bánthat és miért? Hogyan
védd magad az emberek
között, a szabadban és zárt
térben? Ezekre a kérdésekre válaszol az egyes fejezetekben H. Benedict. Majd
ábrák segítségével megmutatja a hatékony önvédelmi fogásokat. Ha megtörtént a baj: mit lehet tenni?
Mielôtt a függelékben
megismerhetjük a szexuális bûncselekményekre vonatkozó magyar törvényeket, utószóban fordul a szerzô a szülôkhöz. Legalább annyira nekik is szól
ez a nem megijeszteni, hanem tudással felszerelni akaró könyv,
mint a tizenéveseknek. (Fordította: Drixler Ildikó.)

Receptek és rejtvények
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Monspart Éva is tudta, hogy a gyerekek
gyakran kotyvasztanak ezt-azt a babakonyhában, de persze olyasmit, amit
csak a babák tudnak „megenni.” Egyszer aztán eszébe jutott, miért ne próbálkozhatnának meg a 10 év körüliek
az igazi fôzéssel. Ekkor írta meg Fôzni
jó! Szakácskönyv gyerekeknek c. könyvét,
amely rögtön nagy sikert aratott és
amelybe a késôbbiekben újabb receptek kerültek. A kiadvány most
már túl van az 5. kiadáson.
Az ételleírások egyszerûek,
gyorsan elkészíthetôk az ismertetett ételek – és egészségesek. A szöveg könnyen érthetô. Csevegô stílusa miatt
élvezetes olvasmány. Vannak
ötletek kiránduláshoz, gyerekvendégséghez. Nem egyszerûen receptgyûjtemény,
hanem kultúrtörténet is. Pl.
nálunk a salátát a savanyúsággal azonosították sokáig. A
mediterrán országokban sokféle saláta terem és ezeket külön fogásként tálalják. A tulajdonképpeni fôzési ötletek
elôtt megismerteti az olvasót (másképpen: felhasználót, puskázót)
a konyhatechnikával, majd a fôzés, párolás, gôzölés, pirítás, sütés
fogalmával-gyakorlatával. Külön fejezet szól az italokról, a burgonyából, tojásból, túróból és sajtból készíthetô ételekkel, a zöldségekkel. Aztán jönnek a levesek, a hús, a hal, a fôtt tészta, az édesség és végül a gyümölcsös finomságok. Molnár Iscsu István rajzai
pontosak, célszerûek, ahol lehet, humort „csempészett” a rajzokba, hogy fokozza a kedvet a fôzéshez.
Végezetül hadd ajánljak A logika világa sorozatból meséket
nyolcvan év alatti gyerekeknek. A szerzô, Raymond Smullyan fi-

lozófus, logikus, matematikus, zenész, bûvész,
humorista és író, akinek
nyolc mûvét adta ki a
Typotex Kiadó. A mû címe – Alice Rejtvényországban – Lewis Carroll két,
ugyancsak korhatár nélküli, könyvére utal. Az
Alice Tükörországban és
az Alice Csodaországban
címû köteteket folytatja
ezekben a történetekben,
amelyek kivétel nélkül
rejtvények, fejtörôk. Feltûnnek itt újból a carrolli hôsök, úgy beszélnek
és viselkednek, ahogy a
két világszerte ismert mesekönyvben. Íme, egy egyszerû feladvány: „A Fekete Királynô kérdezi: – Mennyi egymillió osztva egynegyeddel? – Negyedmillió, természetesen – válaszolta Alice. – Más szóval kétszázötvenezer... Jaj, nem! – mondta hirtelen. – Úgy értettem...
– Már késô meggondolni magad – mondta a Fekete Királynô.
Jól felelt Alice erre a kérdésre?” A 88 feladat megoldását megtaláljuk a Greer Fitting illuszrálta könyv végén.
Cs. A.
Állatok és kicsinyeik. Napraforgó, 12 old.,
990 Ft; Cécile Aubry: Belle és Sébastien. Móra, 172 old., 1790 Ft; Helen Benedict: Csak
okosan! Háttér Kiadó – NANE Egyesület,
185 old., 1998 Ft; Böszörményi Gyula: Monyákos Tuba a Lidérc Árvák Fészkében.
Könyvmolyképzô, 237 old., 2999, Ft; Gyárfás Endre: Dörmögôék kalandjai. Ciceró, 60
old., 2500 Ft; A. F. Jones: Parvati elefántja,
Móra, 175 old., 1790 Ft; Sven Nordqvist: A
kobold karácsonyi titka. General Press, 30
old., 2500 Ft; Lois Lowry: Hírvivô. Animus,
167 old., 1980 Ft; Monspart Éva: Fôzni jó! Szakácskönyv gyerekeknek. Mezôgazda, 119 old.; Jasminka Petrovic: Szex kezdôknek.
Könyvmolyképzô, 104 old., 2499 Ft; Raymond Smullyan: Alice Rejtvényországban. Typotex, 201 old., 1650 Ft ; Cs. Szabó István: Loksziget tündére. General Press, 42 old., 2200 Ft.

Könyvkultúra

háttér

Attila: atyácska
vagy „Isten ostora”?
Könyves körkép a hunokról

Mi a kapcsolat az ázsiai hunok, a hiung-nuk és az Attila vezette európai hunok között? Miért nem foglalta el Attila sem Konstantinápolyt, sem Rómát? Karizmatikus
vezér volt a Menny Fia, vagy kegyetlen, barbár király, akinek nem Julius Cézár, Nagy
Sándor és Napóleon mellett van a helye, hanem a történelem fekete bárányai között?
Ô ölte volna meg saját kezûleg bátyját, Blédát? Egész életében az Aëtius alakjában rá
leselkedô végzettel viaskodott? Miért omlott össze váratlan halála után szinte azonnal
a birodalma? A történészeket, írókat, filmeseket és laikusokat tovább foglalkoztatja Attila, a hun alakja. Irodalmi körképünk csekély szeletét mutat(hat)ja meg ennek.
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■ Elég csupán két tetszôlegesen kiválasztott tankönyvbe belenézni: vajon mi szerepel ezekben a hun–magyar mondák
közül. Az egyik Harmadikos olvasókönyv részletet közöl
Arany Rege a csodaszarvasról c. költeményébôl, Gárdonyi Éjjel a Tiszán c. közismert versén kívül öt rövid prózai feldolgozás ad ízelítôt a hun–magyar mondákból, Gaál Mózes, Benedek Elek, Móra Ferenc tollából, illetve Jordanes krónikája
nyomán forrásmegjelöléssel. A másik kiadó harmadik osztályosai az Isten kardja (Móra Ferenc), „Isten ostora” (Németh
Tibor) c. olvasmánnyal „találkozhatnak”, itt az autentikus illusztráció Iványi-Grünwald Béla Isten kardja c. (1890-ben festett) olajképének reprodukciója.
1901-ben kezdte közölni a Budapesti Hírlap Gárdonyitól A
láthatatlan embert. Bár az író ehhez is komoly forráskutatást
végzett (járt Galliában – Franciaországban is!), inkább lélektani, semmint történelmi regényt írt, mindenekelôtt Prisz-

kosz rétor beszámolója alapján. (Késôbb – sikertelenül – dramatizálta is, Zéta címmel. S mint ahogy az Egri csillagok, ez
is ún. ifjúsági regénnyé minôsült.) Nem sokkal ezután jelent
meg a Franklin Társulatnál Sebestyén Gyula kétkötetes, millenniumi díjjal jutalmazott munkája, A magyar honfoglalás
mondái. A nyelvészek ekkor már túl voltak az „ugor–török háborún”, most az irodalomtörténészeken volt a sor: többek
közt Riedl Frigyes, Király György és Horváth János tagadtavitatta, hogy volt-e magyar hun-monda.
1955. óta már 10. kiadásban jelenik meg a Móra Kiadónál
idén Komjáthy István Mondák könyve c. kötete, amelynek második (Hunor), harmadik (Keve) és negyedik (Attila) részében
olvashatjuk az elsôsorban a magyar krónikák és a legfontosabb külföldi források (Ammianus Marcellinus, Priszkosz,
Jordanes) alapján készült feldolgozásokat. Még ennél is népszerûbb, és a 20. kiadásánál tart Lengyel Dénes – utószóval

és jegyzetekkel ugyancsak ellátott – sajnos csak fekete-fehér
képekkel illusztrált könyve, a Régi magyar mondák, amely a
közös hun és magyar eredettôl Attila fiainak viszálykodásáig
ismerteti meg az olvasókat a hun–magyar mondavilág alapsztorijaival.
Benedek Elek, ifj. Gaál Mózes és Móra Ferenc mondafelolgozásaiból állt össze a Hôsök és királyok c. válogatás – alcíme:
Mesék, mondák a magyarság történetébôl. Itt szögezzük le:
egyetlen szónyi lejegyzés nem maradt fenn tôlük, hogy milyen nyelven beszéltek, azt csak találgatják a nyelvészek török, mongol, esetleg a nyugat-iráni szaka nyelvet beszélték?
A gyerekkönyvtárakban ott lehet az 1998-ban reprint kiadásban megjelent Hôsregék. Az eredetileg 1904-es kötet jellegzetes alcíme: A hunok és Árpádok korából a derék fiuknak és
jó leányoknak meséli Imre bácsi – vagyis Áldor Imre. A Hunok c. kötet (a Liliput Kiadó Mítoszok és legendák sorozatában) ifj. Gál Mózes írásainak felhasználásával készült. Az utószó természetesen tartalmazza a tényt, a hunok és magyarok

ves régész, László Gyula „eretnek” hipotézisét (avar–magyar
rokonság) fogalmazza meg.
Kik alapozták meg 19. századi nagy költôink, mindenekelôtt Arany tollán csodálatos formában újjáéledt, történetileg
hamis, romantizáló hagyományt? A névtelen jegyzô, Anonymus még csak arról ír, hogy Attila a magyar királyi dinasztia,
azaz az Árpád-ház ôse. „A Kézainál felbukkanó hun hagyomány tehát minden bizonnyal germán forrásból származik,
még ha esetleg a honfoglalást megelôzô idôbe nyúlik is viszsza” – írja Harmatta János az Akadémiai Kiadó reprint sorozatában 1986-ban megjelent Attila és hunjai c. kötet új elôszavában. A Magyar Szemle Társaság 1940-es kiadványát Németh Gyula szerkesztette. Szerzôi a 20. elismert tudósai: a
nevezett nyelvészen kívül Eckhardt Sándor, Fettich Nándor,
Ligeti Lajos, Váczy Péter. „A kötet a hunok eredetére, történetére, nyelvére, anyagi és szellemi kultúrájára vonatkozó kutatások eredményeit magas tudományos színvonalon, de közérthetôen és a nem szakember számára is élvezhetôen foglal-

rokon volta kitaláció. A 19. és 20. század vitáinak sikerült kizárni a tudománytalan nézeteket, a (történelem- és irodalom-)
oktatásban az a nézet érvényesül, hogy a hun–(avar–)magyar
leszármazás ill. rokonság merô koholmány. A történettudomány, régészet, irodalomtörténetírás, összehasonlító nyelvtörténet, antropológia, orientalisztika, bizantológia és további
diszciplínák közös eredménye az a megállapítás, hogy a hunok
és magyarok közös eredete, rokonsága a 13–14. században
élt krónikaíróink által, politikai célokból kreált eszmerendszer. Nem kizárt azonban, hogy „a hun leszármazás – és Attila – emléke még a sztyeppei vándorlás idején a magyar (és
székely) önazonosság kitörölhetetlen sajátjává vált.” Ezt
képviseli Kristó Gyula. Az ô kötetei mellett Róna-Tas András munkáit lehet nagy haszonnal forgatni, még ha nem is
közvetlenül a hunokról, hanem a nyelvrokonságról, a magyar ôstörténetrôl ír.
Már most ami a hozzáférhetô és friss ismeretterjesztô kiadványokat illeti, a modern, tudományos nézet érvényesül a
Tessloff és Babilon Kiadó Mi micsoda? sorozatában megjelent A népvándorlás, a Barbár királyok (Kossuth, 1994) c. kötetben, utóbbiban Sz. Jónás Ilona rajzolja meg Attila hun király portréját. Az egykori Képes Történelem sorozatban a ne-

ta össze” – értékelte a kötetet a nemrég elhunyt Harmatta
professzor. Kézai nyomán a Kálti Márknak tulajdonított Képes krónika, Thuróczi János históriája (A magyarok krónikája) viszi tovább e vonalat, Mátyás udvari történetírója, Bonfini királyát Attila formátumú uralkodónak igyekezett megrajzolni. A költô és hadvezér Zrínyi Miklós az Áfiumban „Attilát mint a sikeres hadvezért és uralkodót állítja példaként
kortársai elé”. Németellenes éllel hivatkozik a „régi jó magyarok vagyis a hunok” mintájára.
A Nibelungenliedben Attila/Etzel nem az a vad és kegyetlen barbár, aminek sokszor leírták, vagy amilyennek, Atli
néven, az Edda ábrázolja. Érdemes elôvenni Geréb László A
magyar középkor költészete c. kötetét – kiadta a Kiss József
Könyvkiadó 2005-ben –, ebben olvashatjuk a 14. században
élt Müggelni Henrik Rímes krónikájában: Szvatopluk pannóni herceg „Elfutamodnék,/ de sehol se nyílik/ út hamarjában./ Futna már a herceg,/ de kíséretével/ nyomában ül
Árpád,/ a hunok vezére.” A német mesterdalnok 1361-ben
többek közt szól még a 108 nemes hun törzsatyáról, elmondja a „hun vezérek”, Bulcsu és Lehel esetét Konrád császárral. De hogy ellenkezô példát is említsek: Heltai Gáspár
„tarthatatlannak érezte a Bonfinitôl örökölt Attila–Mátyás
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párhuzamot, sôt a pápa és Attila találkozását leplezetlen
gúnnyal mesélte el.”
A hunokról a 20. században írt (1951) ill. kiadott (1959–62)
alapvetô mûvek F. Altheimtôl valamint O. J. Maenchen-Helfentôl (1973) származnak. Nem kevés ugyan ami rendelkezésünkre áll magyarul, de – szerintem hiányzik egy magyar szerzôtôl származó modern, megbízható, alapos és olvasmányos
mû. E. A. Thompson 1948-as, 1999-ben részben felújított A
hunok (Szukits, 2003.) és John Man Attila, a barbár király (General Press, 2005) c. kötete közül utóbbi nemcsak frissebb, de
a könnyebben olvasható. A szerzô járt a catalauni/catalanaumi csatamezôn – valójában a Troyes melletti mauriacumi síkon –, de nálunk is. Hazai szerzôk mûveire is támaszkodik.
Nem a régi, elfogult krónikákat mondja el mai nyelven, hanem példákkal, analógiákkal, mai fogalmakkal, nevekkel érzkelteti az 1500 éve történteket. Magyar szerzô tollából –

tott munkája (reprint, 2001.) A Buda halála szerzôje is hivatkozik a mûre, amelyet szerzôje a magyar fordítótól, a történész Szabó Károlytól vett információk alapján javított az eredeti, 1856-os kiadáshoz képest. A hun, avar, magyar hármas
honfoglalást valló Thierry – aki hun mondákat is kiadott –
kritika nélkül használja fel a kora középkori forrásokat. Amelyek rendre megemlékeznek a hunok (az ázsiai vadak, sárgák
?!) „barbárságának” kirívó eseteirôl, az „egyszerûen” mártírokká vált, meg a késôbb szentekké avatott áldozatokról (pl.
Párizs megmentôje, Geneviéve, a kölni apáca, Orsolya.) Brionnál Attila egyenesen azon gondolkodik, ha ilyen hatalmas
a keresztények istene, ô bizony megkeresztelkedik. Tehát regényes túlzás is akad az egyébként érdekes, olvasmányos,
könnyen követhetô szövegben. A nemzet, a faj, a horda fogalmának együttes használata mindenesetre zavarja az igényesebb mai olvasót, akárki használja is ôket.

Szász Béla: A húnok története. Attila nagykirály c. mûve – a
rendszerváltás után, 1994-ben jelent meg újra (1943 után) az
Atilla – Isten kardja c. „zeneráma” bemutatója alkalmából. E
vaskos kiadványt minden másnál gazdagabb irodalomjegyzéke miatt tartom igazán fontosnak.
A magyar irodalom Attilával kapcsolatos alkotásait csokorba gyûjtötte az említett szerzô, de szobrokat és zenemûveket
is említ (lásd Verdi operája, Raffaelo vatikáni falfestménye).
De nézzük tovább a mai könyvpiacot! Gerhart Ellert Attila
1993-ban újra kiadott regénye mozaikos szerkezetével inkább
regényes életrajz, mintsem igazi szépirodalom, van azért egykét érdekes megoldása (pl. Bléda és Attila halála). Óhatatlanul felvetôdik idônként a kérdés: ez most tévedés (pl. Attila
használja magára a „flagellum Dei” kifejezést) vagy az írói
fantázia terméke. Mindazonáltal úgy látszik, a szerzô alaposan felkészült a témából. Marcel Brion Attila élete c. antikváriumi-könyvtári ritkaságnak számító kötete (Athenaeum,
1935) 700 000 hun (ill. szövetséges) harcosról ír. Ezt nyugodtan el lehet osztani tízzel, másutt is, ha túl nagy számokkal
szembesülünk. Értelemszerûen a halottak száma sem több
tízezer. Ellerttel szemben Blédát buta óriásnak mutatja, akit
csak az ivászat és a vadászat érdekel, s aki vadászbaleset áldozata lesz. Attila gyerekkorában éveket töltött a nyugat-római
Honorius császár udvarában: s amilyen okos legényke volt,
meglátta, hogy a Birodalom menthetetlen. Brion szerint Attila jó diplomata, de nem nagy hadvezér, Man ellenkezô véleményt fejt ki. Semmiképpen se csodálkozzunk ezeken, és a
többi – sok-sok – ellentmondáson!
Nemcsak a könyvtárakban található meg, forgalomban van
Thierry Amadé Attila fiai és utódai története a magyarok Európába telepedéséig c. pozitivista és teljesen elavult, 1865-ben fordí-

Végezetül néhány régebbi és reprint kiadású, vagy újra kiadott és kiegészített történeti szakmunkára kell felhívnom a
figyelmet. Elôbbi: Hóman Bálint A magyar hún-hagyomány
és hún-monda (Attraktor, 2003), utóbbi Györffy György Krónikáink és a magyar ôstörténet. Régi kérdések – új válaszok (Balassi, 1993) c. könyve. Bóna István írta a tízkötetes Magyarország története I. kötetében az idevágó fejezetet, elôször
(1991) németül, majd magyarul (1993) is megjelent A hunok
és nagykirályaik. Ô állította össze és szerzôtársakkal készítette a Hunok, gepidák, longobárdok c. kötetet, mely „történeti
régészeti tézisek és címszavak” gyûjteménye (Szeged, 1993).
Erdélyi István – Sugár Lajos Ázsiai lovas nomádok (1982) c.
munkája a mongóliai, Érdy Miklós A hun lovastemetkezések
(2001) a Kínához tartozó Belsô-Mongóliában (Ordoszban)
végzett régészeti feltárásokról számol be. A legfrisebb kiadvány, Zagd Batszajhan A hun népek története (2006) c. munkája értékeli a régészeti emlékeket, majd szól az ázsiai hunok államalapításáról, azonkívül ír az eurázsiai korai nomádok gazdaságának, társadalmának és kultúrájának néhány
kérdésérôl.
Nem lehet nem tudomásul venni, hogy a (sumér–szkíta–
pártus–avar)–hun–magyar rokonság, azonosság „elméletének” rengeteg dilettáns képviselôje van: ôk könyveket és újságokat adnak ki, az interneten elképesztô mennyiségû zagyvaságot hordanak össze. TV-mûsorokban kapnak megszólalási lehetôséget. Több falu vetélkedik azon, hogy hol volt a hunok „fôvárosa”, keresik tovább Attila sírját, lesznek Attilaszobrok... Ezekkel sem most, sem máskor, sem itt, sem máshol nem óhajtunk foglalkozni.
Csokonai Attila
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Kairosz Kiadó ajánlata
MAGUNKFAJTÁK
Morvai Krisztinával
beszélget Kovács Zsolt
228 oldal, 2990 Ft
A 2006. október 23-i budapesti erôszakos cselekmények kivizsgálására létrejött Civil Jogász Bizottság megalakulása és késôbbi jelentése révén vált széles körben is ismertté Morvai Krisztina.
Mindenkit meglepett a jogásznô karakán kiállása.
Páskándi Géza
SZEKUSOK – GYÓGYREGÉNY
460 oldal, 4200 Ft
A szerzô 1989-ben megjelent A sírrablók, gyógyregényének második
része. Temesvárról 1989 telén két
szekuritátés, gyilkosság árán átszökik
a határon, a zûrzavaros történéseket
nem értik, parancsra borzalmas tetteket néznek végig, majd követnek el
maguk is.
Nacsinák Gergely András
ÚTRA HULLT GYÜMÖLCS
Kuturális barangolások Görögföldön
Prodromosz könvek 2. kötet.
286 oldal, 2800 Ft
A szerzô eredetileg azt a címet adta
könyvének, hogy Útikönyv, senkinek.
Annak a senkinek szánta írását, aki az
utazási irodák statisztikái között kimutathatatlan, aki még ott hordja magában az utazót és a felfedezôt akkor is,
ha csak a szomszéd kerületbe kell átruccannia.

Tánczos Vilmos
SZIMBOLIKUS FORMÁK
A FOLKLÓRBAN
490 oldal, 50 oldal,16 oldal színes
képmelléklet, 4.500 Ft
A szimbolikus formák az emberi
képzelet egyetemes univerzáléi, természetes tehát, hogy az ún. hagyományos folklórban minden népi kultúrában fellelhetôk. Ugyanez a képi
nyelv jelen van a vallásokban, az
irodalomban, a vizuális mûvészetekben és a hétköznapi nyelvi kifejezésekben is
Bene Éva
IDEJE A ROMBOLÁSNAK
És mégis élünk c. sorozat 3. kötete
352 oldal, 3200 Ft
A szerzô orvosi kötelességének érzi,
hogy a súlyos állapotban lévô magyar
egészségügyrôl, az ágazat korábbi és
újabb külsérelmi nyomairól, orvosként
és tanúként hû képet adjon, még akkor is, ha a korrekt, orvosi látlelet készítése merész, és szinte lehetetlen vállalkozás.
Kertész Eszter
RÓZSALÁMPA
48 oldal, színes verses gyermekkönyv,
dalokkal, 2800 Ft.
Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek nyújthat maradandó élményt ez a
gyermekrajzokkal illusztrált, dalos
melléklettel kiegészített verses mesekönyv.

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

Versek kicsiknek és a felnôttben
lakozó gyereknek
Az Egy pettyes petymeg, a Hat nandu csenghet a
fülünkben Kovács András Ferenc több megzenésített verse közül. Most kötetbe válogatta gyermekverseit, és a Hajnali csillag peremén címmel a Magvetô jóvoltából jelent meg a szép, mégis strapabíró
kötet Takács Mari kedves illusztrációival. A szerzôt
ismeretségi körében hívják Andrásnak, Ferinek
vagy KAF-nak. Azt hittem, Kovács András filmrendezô miatt lett hármasnevû, de mást mesél:
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■ – Magamnak András vagyok. Édesapám paraszti
családból
származott,
amelyben mindenki Ferenc
volt, anyám ragaszkodott az
Andráshoz. Amikor írni
kezdtem, valahogy nem akaródzott elhagyni a Kovács
vezetéknevet. Nagy Lászlóé
sem volt ritka név, mégis
mekkora költônagyság lett
belôle! Rövidebb gondolkodás után úgy döntöttem:
maradjon a két keresztnév
is, jól hangzik, kicsit jambikus. Találkoztam egyszer
Kovács András bácsival, a
filmrendezôvel, kacagott s
elmondta, hogy az apját Kovács Ferencnek hívták, s hivatalosan ô is Kovács András Ferenc. Különben ô szintén erdélyi, valahonnan a
Mezôségbôl származik.
– Hányadik gyerekverseskönyve a most megjelent, amelyik hét ciklusban veszi sorra a természet csodáit, s ezek között ott van a kicsinyek
számára vonzó egzotikus állatvilág, sôt, a cirkusz is?
– Ez a kilencedik, varázslatos szám. Magyarországon kevéssé
voltak ismertek a korábbiak, erdélyi, sokszor neves könyvkiadóknál jelentek meg, de csak az utolsó párat lehetett némely
itteni könyvesboltokban fellelni. Kolozsváron volt s még ma
is létezik egy kiváló gyereklap, a Napsugár, amelynek Kányádi Sándor és Fodor Sándor is szerkesztôje volt, ott már az
1980-as évektôl közöltem gyerekverset. A gyereklíra becsülete
a magyar irodalomban az ötvenes évekbe nyúlik vissza, amikor sem Nemes Nagy Ágnes, sem Weöres, és még sokan mások nem írhatták meg a felnôtteknek szóló opusaikat. Ugyanez történt a '70-80-as évek Romániájában, elég, ha Kányádi
Sándor életmûvére gondolunk. Akkor a szép ezópusi beszéd
járta: verselni tavaszról, télrôl, s közben valami másra gondolni. Ez a metaforavilág persze '89 után is megmaradt a költôknél, hiszen az a vers, ami mindent elmond, nem érdekes,
nincs titka.

– Mitôl varázslatos ez a kilencedik gyerekkönyve?
– Egyetlenebb, mint a többi, mert ez válogatott kötet, nagyjából harminc év termésébôl szemelgettem, s akadnak benne
újak is. Úgy jött létre, hogy a Magvetô fejest ugrott a gyerekkönyvek kiadásába, ezelôtt Varró Dániel, Tóth Kriszta gyerekverseit is megjelentették. Morcsányi Géza kért fel arra,
hogy készítsem el a válogatást, ilyen szempontból a másik
múzsa Parti Nagy Lajos barátom volt, aki nyaggatott, hozzak
össze a gyereklírámból egy nagy kötetet.
– Ki a versek múzsája?
– A tavasz a múzsája vagy az ôsz, a tél a múzsája, maga a
nyelv, a költészet, a nyelvben való létezés öröme. Az, hogy
ezekben a gyerekversekben állati múzsák
is elôfordulnak, tehát állatokról is szólnak a költemények, hol líraibbak, hol
viccesebbek, ez természetes. Múzsák valamelyest a lányaim is, Krisztina és Fanni, akik már tizenévesek. Gyerekverseket
az ô megszületésük elôtt is írtam, s nem
kötelezô olvasmány számukra az én költészetem, ha gyerekverseket olvasnak,
akkor Weöres Sándor, Kormos István,
Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor és
mások líráját adom a kezükbe.
– Másként kell írni a gyerekeknek,
mint a felnôtteknek?
– Csak egy picikét kell másként írni nekik, mint a felnôttben lakozó gyereknek.
Kérdezték már többször, hogy miért
vannak a verseimben a gyerekek számára nehéz szavak, vagy olyanok, amelyeket ôk nem használnak. Ilyenkor mosolygok a bajszom alatt: mert az a szándékom, hogy a felnôtt is szórakozzon, a
szülô, aki a kisebbeknek felolvassa a verset, ô úgyis elmagyarázza, amit a kicsi
még nem ért.
– Készül-e valamivel a felnôtteknek is?
– A kollégáim legtöbbjéhez hasonlóan párhuzamosan írok
vagy szerkesztek köteteket, mindig bütykölök a félkész szövegeken. Lassan be kell fejezzem a Caius Licidius Calvus nevû római költô fordítását, akitôl eredetiben csak huszonkét
sor maradt fenn, de 156 versbôl áll az életmûve, sokat jegyzetelek, magyarázó szövegeket keresek hozzá, mert a görög–
latin mitológiában csak az ezzel foglalkozó szakember van
igazán otthon.
– Színházban csupán ideig-óráig kereste a boldogulását.
Hogyhogy nem ebbe az irányba indult a kezdet kezdetén,
hiszen családi hagyományt folytatott volna?
– A szüleim valóban színházi emberek voltak, anyám, Elekes
Emma nagy színésznô volt Szatmáron, apám pedig dramaturgként, rendezôként dolgozott. Én más dolgokra készültem, sok minden érdekelt, többek között a természettudományok meg a földrajz, ez látszik a lírámban, mert egy csomó
állatos versem van, s még mindig ez a hobbim. Néha, amikor
elkeseredem, azt mondom, jobb lett volna zoológusnak lenni, állatpszichológusnak, viselkedéstanásznak. A pályaválasz-

tás azonban a legtöbbször nem
tudatos, engem is az irodalom
választott magának. Az a létforma ragadott meg, hogy naponta a nyelvvel dolgozom,
verset írok vagy olvasok.
– Továbbra is szerkeszt irodalmi újságot?
– Igen, a Látó versrovatát, meg
én vagyok a helyettes fôszerkesztô is egyelôre. Írni nem is
jut idôm mostanában. Nem redaktálni nehéz a lapot, hanem
terjeszteni, pályázatokon szerepelni, támogatókat szerezni.
– Azt hinné az ember, hogy a
költô örül az ilyen megbízatásnak, mert nehéz lehet a lírából megélni…
– Irodalmi lap szerkesztésébôl
sem lehet dôzsölni. Ha, mondjuk az ifjúkoromban írt, Rejtô
Jenôsített krimiket folytatnám
még mindig, biztosan jobban
keresnék.

Könyvkultúra

interjú

– Sose akart áttelepülni Magyarországra?
– Nem jutott eszembe, s talán
azért sem, mert lehet, hogy
máshova vágytam volna, Párizsba, Provence-ba vagy Toscanába. Vásárhelyrôl egy szép
vidéki városba el lehet menni,
de Budapest szívós dzsungelébe soha nem kívánkoztam. Különben is érzelmes ember vagyok, a kötôdéseim az egész romániai magyarságra kiterjednek Szatmártól Udvarhelyszékig vagy Háromszékig. Ha
hosszan vagyok valahol, honvágyam támad, hiányozni kezd
egy íz, egy hang, egy szó, egy
utcasarok.
Mátraházi Zsuzsa
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Szülôfalum, Budapest
Szülôfalum Budapest. Itt születtem, itt nôttem fel, itt élek évtizedek óta. A városi levegô szabaddá tesz, mondták a középkori jobbágyoknak a törvények tudói, a város anonimmá tesz, mondják
az újkori szociológusok, Budapest élhetetlen város, mondják ma
sokan, és bizony én is így érzem. Mégis, az én szülôfalum Budapest, ismerem az utcáit, tereit, a házak falait, láttam a Vörösmarty
téren az Elizélt palotát, sôt ettem is benne, látom, mi épül föl a
belváros szívében, és én még láttam azt is, hogy mi volt a budai
Skála helyén korábban, és látom ma hûlt helyét, remélem, látni
fogom azt is, hogy mi épül a helyére.
A kötet elsô és utolsó oldalpárja
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■ Na, az nem lesz benne a Budapest
krónikája a kezdetektôl napjainkig címû
kötetben. Mert a Vörösmarty téren,
a Gerbaud mellett épülô, a kötet szerint Vörösmarty No. 1. nevet viselô
épület képe még benne van. A 713
oldalas kötet 712. oldalán az utolsó
kép az új épület fényképe, az oldalpárján egy szép madártávlatos légifelvétellel zárul a kötet.
A „líraibb” hangvételû bevezetôt
csak amiatt bocsátottam elôre,
hogy érthetô legyen az, hogy a Budapest krónikája „érzelmi” alapon
is érdekel.
A kötet „in medias res” a 4. oldalon, a Kr. u. 1. század kezdetével
indul, és az említett dunai légi panorámával fejezôdik be. Ami a kettô között van, az a történelem. Budapest – illetve ugye Pest, Buda –
története, kiegészítve azzal, hogy
Budapest szerepe miatt részben
Magyarország története is.
A kötet létrehozói nem klasszikus
városmonográfiát készítettek: mozaikos szerkesztésmóddal rakták össze
a város több ezer éves történetét.
Sok képbôl, dokumentumrészletbôl,
kronológiai táblából, rövid történeti
leírásokból rajzolódik ki a város történetének a képe. A történet a hétköznapok történetét, a városi intézmények, a társadalmi szervezetek
történetét is magába foglalja.
Súlyosan monumentális mû, bizonyosan nem egyhuzamban történô végigolvasásra, hanem állandó böngészésre szánták alkotói.
Kovács Antal
Budapest krónikája
a kezdetektôl napjainkig
Szerkesztette Bart István
Corvina Kiadó, 713 oldal, 14990 Ft

Beszélgetések nem csak gyerekekrôl
Ranschburg Jenôvel és Vekerdy Tamással
Két ember, akiknek gondolatait jól ismerjük, ahogy a
gyereknevelésrôl vallott eszméiket is, de ôket magukat
nem igazán. A hazai gyerekpszichológia két pápájával
Révai Gábor készített (élet)interjúkat. Különös, hogy
bár hosszú ideje ugyanazon a pályán mozognak, nem
sokszor keresztezték egymás útjait.
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ságához való viszonyáról, illetve arról, mennyire nehezen békélt
meg evvel az állapottal, melyet jellemzôen példáz, hogy a Lónyai
utcai református gimnáziumba járva letagadja barátja elôtt zsidóságát és bizonyítékul a zsidótörvények miatt hamisított nemesi adománylevelüket mutogatja.

Pályaválasztás

Bár Ranschburg tisztviselôként dolgozott, egykori magyartanára segítségével bejuthatott volna a jogi egyetemre, de idôközben ráébSzármazás
redt, hogy a jogtudományhoz nincs semmi köze, így '56 nyarán jeRanschburg Jenô zsidó családba született 1935-ben, és igazi egyke- lentkezett a Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskolára, ahova ismét
ként nevelkedett, akit mindig túlságosan féltettek, túlságosan szeret- a nevének köszönhetôen nem veszik fel. De a következô évben,
tek. Érdekes módon – ma már ez fel sem merülne a személye kap- amikor már Bárczy Gusztáv volt a felvételi bizottság elnöke, sikecsán – a neve keserítette meg sokárül bejutnia. A fôiskolán óriási hatást gyakorolt rá a
ig az életét. Édesapja abban a hitgyermeklélektan címû tantárgy, így miután végzett,
Ranschburg Jenô
ben élt egész éltében, hogy a
rögtön jelentkezett az ELTE-re magyar–pszichológia
(1935. december 19.)
Ranschburg családot közvetlen roszakra. Magyar szakra is, hiszen az irodalom, az írás
1961-ben végzett a Gyógypedagógiai Tanárkoni szálak fûzik Ranschburg Pálmindig is nagyon érdekelte.
képzô Fôiskolán, majd 1964-ben az ELTE
hoz, az 1945-ben elhunyt világhíÉrettségi után Vekerdy is a bölcsészkar, az irodalom
pszichológia–magyar szakán. A késôbbiekben
rû gyerekpszichiáterhez. Ezért anfelé orientálódott, de az akkori irodalompolitika
az MTA Pszichológiai Intézetének és az ELnak ellenére, hogy ô maga villanyiránt (melyet a kérdezô apjának neve fémjelez) mély
TE BTK pszichológiai tanszékének munkaszerelôként, illetve késôbb kistisztellenszenvet táplál, így végül nem ezt a pályát vátársa volt. Számos könyv és publikáció szerzôviselôként dolgozott, fiát foggallasztja. Végül apja rábeszélésére a jogi karra jelentkeje. Legutóbbi mûve a Szülôk könyve (2007).
zik, ahova apai segítséggel fel is veszik, de egyetlen
körömmel orvosi pályára próbálta
percig sem akar jogász lenni. Az egyetem után a
erôltetni, mintegy a vélt vagy valós
rokon reinkarnációjaként. Fiát meg épp e rokonság okán nem vet- szakvizsgára már nincs ereje, így házitanítóskodik és statisztál a
ték fel az egyetemre, így kénytelen volt ô is tisztviselônek állni.
Nemzeti Színházban. Aztán Török Sándor hívására a Család és IsVekerdy Tamás módosabb családba született: gyerekkorában né- kola címû lapnál kezd dolgozni, eleinte recenziókat, majd riportomet nevelônôi voltak. A német nyelvet azonban rögtön elfelejti, kat ír. A lap kiadójának ötletét követve valamilyen szakot el kellett
amint imádott nagyapját ’45-ben begyûjtik a nyilasok. Apja jogász végeznie, ez lett a pszichológia.
és újságíró volt, aki igen kanyargós életet követôen talált rá igazi szerelmére, akitôl viszonylag késôn, 48 éves korában született meg a
Adalékok
fia. A közös gyermek ellenére nem vehette feleségül ôt, hiszen már
nôs volt, így 14 éven keresztül titkos, de persze mindenki által tu- Ranschburg Jenô korábban fejezte be a pszichológiai tanulmányadott viszonyt folytatott vele, és csak elsô felesége halála után legali- it, mint a magyar szakot, és szerinte ez a tény döntötte le, hogy vézálták viszonyukat. Vekerdy félzsidónak vallja magát (fontosnak gül melyik pályát választotta. Annak ellenére a pályán maradt, hogy
tartja ezt a momentumot hangsúlyozni, akárcsak Ranschburg a zsi- rögtön a pályakezdésekor – szakdolgozata kapcsán – óriási csalódás
dóságát), hiszen édesanyja kikeresztelkedett zsidó volt.
érte. Kitalálta, hogy elkészíti a Rorschach-teszt vakok számára is
használható változatát. Elment tehát a Rádió zajtárába és összekevert egymással semmilyen összefügA második világháború
Vekerdy Tamás
gésben nem lévô zajokat tíz tételben. Ezekbôl a
(1935. szeptember 21.)
A zsidó családból származó Ranschzajképekbôl kellett aztán a vakok intézetében lévô
Elvégezte a jogi egyetemet, majd az ELTE
burgot édesanyja árvaházban helyezgyerekeknek egy történetet kerekíteniük. Óriási felpszichológia szakát. Szépírói ambíciói nyote el, ahonnan végül is egyik társa
tûnést keltett a dolog, az éppen végzô pszicholómán több könyve is született: például a Borisz
buzdítására megszökik, éppen akkor,
gust felterjesztették akadémiai jutalomra. De mivel
és Gleb, a Széchenyi. Pszichológiai vonatkozáamikor a Dunába lôni vitték volna
egy hölgy, akihez több társával együtt Ranschburg
sú életmûve is tetemes. A hazai Waldorf-módôket. Ezután egy másik gyerekottJenô analízisbe járt, azt állította, hogy Ranschburg
szer egyik kidolgozója. Legutolsó könyve A
honba került, ahonnan azért szökik
Jenô lopta ezt az ötletet, feledésbe merült mind a
szülô kérdez, a pszichológus válaszol (2007).
meg, mert nem tudja megenni az áljutalom, mind a sokat ígérô téma.
landóan étlapon lévô burizst. SzökéVekerdy Tamás háromszor nôsült, de – ahogy ô
sét követôen ezeket a gyermekeket is a Dunába lôtték. Tehát két- mondja: szerencséjére – csak az utolsó házasságából születtek gyeszer is csodával határos módon menekült meg a haláltól – egyrészt rekei, de abból mindjárt négy. Élettörténetén töprengve arra a mega józan eszének, másrészt a véletlenek sorozatának köszönhetôen. állapításra jut, hogy bár ez igen különös, élete során megismételte
Mindezek ellenére önmagát alapvetôen „jókisfúként” definiálja, apja választásait.
akinek egyáltalán nincs hajlama a szökésre.
Jolsvai Júlia
Vekerdy Tamásnak, bár édesanyja zsidó származású volt, nem kellett sárga csillagot hordania. Természetesen ezt a családot is érintet- Révai Gábor: Beszélgetések nem csak gyerekekrôl Ranschburg Jenôvel és
ték a zsidótörvények. Az interjú során többször is szó esik a zsidó- Vekerdy Tamással, Park Kiadó, 224 oldal, 2500 Ft
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A legnagyobb
„kisebbség”?
Essék szó a nôkrôl, tehát rólunk, emberekrôl, valamennyiônkrôl. Kierkegaard úgy véli A csábító naplójában, hogy a nô a
szubsztancia, a férfi a reflexió, azt is érdemesnek tartja megemlíteni, hogy „Bizonyos értelemben a férfi több a nônél,
egy másik értelemben pedig végtelenül kevesebb.” Bizony, így
lehet ez, de másfelé is pillanthatunk. Kosztolányi – státusából
adódóan – még önreflexívebben közelít a nôkhöz: „Zavarosak, mint én, / termékenyek, mint én”, véli. Megint mások
szerint pedig pénz számolva, asszony verve jó, akinek amúgy
– vélhetôen – csókolják a csöppnyi száját.
A nôk világa
Mûvelôdés- és társadalomtörténeti tanulmányok
Argumentum Kiadó, 337 oldal, 2800 Ft
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■ Ez itt azonban nem az ironizálgameglehetôsen adekvát önnön világkétó léháskodás helye: pusztán annak
pével, lásd fentebb. Másfelôl persze
töredékes jelzése, hogy miféle véleroppantul pontatlan és érvénytelen,
mények, (elô)ítéletek, sztereotípiák,
mint minden „egydimenziós” szemléindulatok, (és amúgy idônként szeletféleség. A jó kis kérdés az, hogy mirencsére) érvek és ellenérvek metként érdemes megközelíteni ezt az égigszéspontjában áll a „nôkérdés”, ami
érô motyót, annál is inkább, mert jelepersze itt – és egyébként – olyan idétnünk igen kócos a nemek viszonyát illen szó, mint annak a rendje, viszont
letôen is. Számos stratégia konstatálhavan ám történelmi-társadalmi konnotó, miközben alapkérdések kiáltoznak
tációja rendesen.
válaszért akár a nemek közötti kommuNyissunk kedvtelve egy afféle köznikácót illetôen is. A legbiztatóbb próhelyszótárat, vegyük sorra a „tutit”.
bálkozások egyike a valóság mélységes
Nincs itt mód a feminizmus, posztfevályújából való merítés, azaz annak
minizmus stb. kanyargósan hömszemrevételezése, hogy mi is törpölygô tematikájáról szót ejteni, a
tént/történik, miközben mindenféle elgender, a „társadalmi nem” említése
méletek, ahogyan maga az élet: zajlaazonban ne kerültessék meg, annál is
nak. A „nôtörténelem” és a „nôk törtéBögre Zsuzsanna: Asszonysorsok
Ötvenhatos élettörténetek elemzése
inkább, mert ez leend a vezérfonal a
nete” ugyanis – ki hinné? – összeérnek.
Ráció Kiadó, 252 oldal, 1950 Ft
késôbbiek számára. Fontos fogalom
Tehát: történelem történetek által,
ez, hiszen a nemi és társadalmi lét és
nézzük hát. Négy könyvrôl van szó.
szerep összekapcsolása épp annyira triviális az (esetleges) szeSajátos, egy plusz három viszonyban vannak ôk. A nôk vilámélyes belátás, mint amennyire kétségbeejtôen nehézkes a ga közel húsz tanulmánya három, egyhamar el nem avuközösségi „szemlélet” szintjén. A másik kulcsszó – ki hinné?, ló/évülô téma köré csoportosul: a „munka világa”, a „nôk és
pedig igaz – a történelem, a történet. Egy frappáns megköze- a nyilvánosság” és az oly sokatmondó „elvárások és szerepek”
lítés szerint Klio ugyan, múzsa lévén, nô volt, de a história tematizálják az összeállítást. Elismerésre méltó a gazdagság,
ab ovo „férfimunka”, amelyben a nôk, néhány nevesíthetô ki- témákat s módszereket tekintve egyaránt. A fôúri gazdálkodó
vételtôl eltekintve, „függelékek”, illetve valamelyes szerep hölgyeket akár név szerint is elô lehet sorolni, a kofákat, báreprezentánsai, ha ugyan. Királynô, hetéra, háziasszony, tud bákat, tanítónôket annál kevésbé – ez utóbbiak ugyanis jóval
valaki többet?
számosabban voltak. A formák folyamatosan változnak, a tarMagyarán, az a felvetés, hogy miként viszonyul egymáshoz talom viszont… Figyeljünk csak, talán ismerôs: „Azok a tanínem, szerep, történelem. A „hímvezérelte” kronológia ponto- tónôk, akik állásukban már véglegesítve vannak, és házasságsan kijelölte a nôk helyét egyfelôl – és ez a státus, bizony, ra lépnének, elbocsátottnak tekintetnek.” (Fiume város képvi-

selô testülete, 1908.) Mondani sem kell, hogy a nôi közszeCsakhogy ezzel el is lôve a puskapor, hiszen a Kádár-korreplés típusosan kettôs determináltsággal bír(t): a társadalmi szak munkásnôirôl nem kevesebb empátiával és felkészültstátus pontosan meghatározta az érintettek körét, ezen belül séggel szól a szerzô, még ha látszólag (amúgy nem ám!) kipedig a szerepelvárások szigorúan szabályosebb szakmai apparátust vet
zottak voltak, még olyan specifikus szférákban
is be, mint Bögre Zsuzsa. A
Tóth Eszter Zsófia: „Puszi Kádár Jánosnak”
is, mint, mondjuk, az 1849 utáni emigrációs
„Puszi Kádár Jánosnak”
Munkásnôk élete a Kádár-korszakban
lét – vagy akár a nôegyletek világa. Paradoxon
(Munkásnôk élete a Kádármikrotörténeti megközelítésben
talán, de a nôk társadalmi szerepének felértékorszakban mikrotörténeti
Napvilág Kiadó, Politikatörténeti Füzetek
kelôdését jelezte a 17. század végétôl az a –
megközelítésben) amúgy le211 oldal, 2100 Ft
férfiúi – felismerés, hogy nevelni érdemes és
tehetetlen (ha már van ilyen
kell is ôket, hiszen három területen megkérlehetetlen szó a magyar
dôjelezhetetlen a fontosságuk: jó feleségnek,
nyelvben) olvasmány, fôleg
anyának, háziasszonynak kell lenniök. Ehhez
azoknak tán, akik 1989 elôtt
képest érthetô, hogy például Majoros István,
születtek. Sokszor szívderítô
függetlenségi és negyvennyolcas párti képvisepertraktálása annak a szívlô emancipációs törekvései 1871-tôl vicclapok
szorító ténynek, hogy mekkedvelt témájaként viháncoltatták a nyilván
kora intenzitással „folyt beamúgy is jó kedélyû fogyasztókat.
le” a maga ekkor már nem
A nôk világa is tartalmaz portrékat, „esettavéres, viszont csigásan raganulmányokat”, ám értelemszerûen semmiféle
csos módján a „rendszer” „a
monografikus jelleggel nem bír, továbbá
nép” mindennapjaiba, akik
nagyjából a 20. század elejéig húzódik a merí– most figyeljetek, gyerekek!
tési tartománya. Közel(?)múltunk három
– többségükben persze egymeghatározó történetét-élményét-narratíváját
szerûen emberek voltak.
veszi sorra Bögre Zsuzsanna, Tóth Eszter ZsóIlyenek, olyanok; éltek. (Ó,
fia és Margot Wieser, hasonlóképpen járnak
micsoda cseppekben mutatel, az oral history forrásvidékét jelentô életútja magát a tenger! „/…/vetinterjúra épülô módszert alkalmazván.
tem egy kis zsírt 10 forintért
Az Asszonysorsok alcíme: „Ötvenhatos élet/…/Aztán ahogy több péntörténetek elemzése”. Többet ad, mint amenyzünk lett, már tudtam Fradi
nyit ígér. Elsôbben is itt van a módszertan: a
kolbászt is. Amikor meg
szerzô úgy írt szociografikus
már a lány dolgozott a gyárigényû dolgozatot, hogy
ban, téliszalámit meg paradicsomot vitt /…/.
mindeközben tanulmánya a
Meg is mondták neki, hogy akinek telik télitörténettudomány és a szoszalámira/…/, annak nem emelik az órabéciológia „elvárásainak” telrét.” Karriertörténet, anno.)
jességgel megfelel. Pedig véNem akármilyen élmény együtt (akár szó szekony jégre merészkedett, mirint párhuzamosan) olvasni e két opuszt, a
dôn történelmi eseményeket
harmadik pedig valaminô fragmentált szintééppen ebben a témában
zisként is felfogható. Az osztrák Margot Wie„eresztett össze” résztvevôkser interjúkötete: Csendes lázadás (alcím: Nôk
kel, szereplôkkel, tanúkkal.
a rendszerváltásról) ugyanis a minden buta
A szerzô természetesen ponsztereotípia dacára – láthatjuk! – igen sokféletosan ismeri metódusa korláképpen rétegzett-szervezôdött társadalomból
tait is, tehát eszében sincs
választotta alanyait a vektor eredôje „pillanatúl sokat markolni. „Alatában”. No, ez a szabályos oral history! (Nem
nyai” nem valamiféle homoa szalámi-motívum kedvéért: „Minden ruhám
gén kiscsoport tagjai; eltérô
a barátnôimtôl van. Csak ennivalóra van pénéletutak hordozói, ám egyzünk, szalámira már nem /…/” – Róza, festôként találkoztak a történenô, 46 éves, hajadon, van egy fia.) Munkáslemmel, ha úgy tetszik: a
nôkkel amúgy nem hozta össze a sorsa WieTörténelemmel, ami aztán –
sert, de hangsúlyozottan nem is törekedett
régtôl tudható – rigorózus
szociológiai értelemben vett reprezentativitástanítómester. A szerzô – terra. Beszélgetôtársai „mindössze” önmagukat
mészetesen – szegmentál:
reprezentálják, és életük elbeszélése közben
„más világ” volt magát a forlendül mozgásba az a kaleidoszkóp, amelyben
Margot Wieser: Csendes lázadás
radalmat megélni, mint a reéletük éppúgy kirajzolódik, mint szûkebb köNôk a rendszerváltásról
Balassi Kiadó, 235 oldal, 1800 Ft
torziók idôszakát, és/majd a
zegük, és ama tágabb, a társadalom. És hogy
konszolidáció sok esetben a
nôk, bizony.
Flaubert ugyan (sajnos minden ellenkezô híresztelés dacákorábbiaknál is durvább, aztán kinek-kinek hogyan-miként elsimuló (?) szakaszát. Ezek a nôk megéltek egy olyan helyzetet, ra) nem állította, hogy „Bovaryné én vagyok”, a rec. – noha
amely vízválasztónak bizonyult számukra, teljesen, többé ez magánügy – bízvást kijelentheti: „Feminista (is) vagyok.”
vagy kevésbé meghatározta késôbbi életpályájukat. Még egyszer: história – és arcok. Sorsok amúgy, egyszerûen. Nôi sorSzékely János
sok, emberi sorsok.
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Politika és kultúra
Beszélgetés L. Simon Lászlóval
L. Simon László
József Attila díjas író,
szerkesztô, kulturális szakértô,
2004 óta a Magyar
Írószövetség titkára. 2007-ben
megjelent Versenyhátrány
címû tanulmánykötetében
a honi kultúra jelenlegi
helyzetérôl nyilatkozik.
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■ – A magyar irodalomban mindig is létezett egy vonulat, melybe a közösségi életben résztvevô, a társadalmi problémák megoldásában szerepet vállaló írók
tartoztak. A politika és a kultúra nem választható külön, már csak azért sem, mert javarészt
a politika mezején dôl el a mûvészeti,
kulturális intézmények, szervezetek
anyagi sorsa is. Jelenleg a kulturális élet
szinte valamennyi területén válságjelenségek tapasztalhatók (a támogatások
visszatartása, csökkentése miatt több
évtizedes múlttal rendelkezô szervezetek, mûvészeti egyesületek, folyóiratok
lehetetlenülnek el, intézményeket vonnak össze, a kultúrában is esélyegyenlôtlenséget tapasztalhatunk stb.), ezért
a magam részérôl szükségesnek érzem
az aktív közösségi szerepvállalást.
– Súlyos problémaként említi könyvében a hazai pályázati rendszer
visszásságait.
– A pályázati rendszer, mely látszólag
demokratizálja, és szakmai szintre viszi
a kultúrára szánt összegek szétosztását, többszörös korrekcióra szorul. A döntéshozatal egy részét – földrajzi értelemben –
el kell távolítani Budapesttôl, mivel a fôváros-centrikusság miatt értékes vidéki kezdeményezések nem jutnak támogatáshoz.
Ennek kiküszöbölésére az NKA-nál regionális kollégiumokat
kellene létrehozni, helyi döntéshozó fórumokkal. A rendszernek van egy nehezen korrigálható pontja: a döntéshozó testületekben ülô szakemberek saját szakmai elfogultsága, csoportérdeke. Ennek ellenére beigazolódott, hogy a döntéshozatal
külsô, egyéb területeken tevékenykedô emberekre nem ruházható át. Másrészrôl olyan pályázatokat kellene kiírni, melyek
az alkotás feltételeit biztosítják, ahelyett, hogy megszabnák
annak irányát vagy témáját. Jelenleg fordított a helyzet: a mûvész nem elképzelései megvalósításához kap támogatást, hanem sok esetben a pályázat feltételeihez, az ott megszabott keretekhez próbálja hozzáigazítani az elképzeléseit. A szakmai

autonómiát is növelni kell. Az adminisztráció
könnyítése szintén elengedhetetlen, hiszen a magyar mûvésztársadalom a pályázati bürokrácia súlyos terhétôl szenved. A pályázati rendszer fenntartása szükséges, ugyanakkor tarthatatlan a nagy állami intézmények, közgyûjtemények alaptevékenységeinek pályázatfüggôsége. Nem szabad az állam
fenntartói felelôsségét tovább csökkenteni, mivel
az állam jelenleg olyan kulturális tevékenységeket
igyekszik a „szabad verseny” útjára terelni, melyek finanszírozása egyértelmûen az ô felelôssége lenne.
– A nyilvánosság kérdése több összefüggésben is szerepel.
– Az államnak komoly felelôssége van a széles nyilvánosság
és az értékpluralizmus elôsegítésében. Ma az értékek nyilvánossága mind a közszolgálati, mind pedig a magánmédiumokban erôsen korlátozott; kiszolgáltatott a médiumokat
uralók értékpreferenciáinak, személyes vagy csoportérdekeinek. Ez nagyon veszélyes abból a szempontból is, hogy a torzult nyilvánosság befolyásolja a befogadók fogyasztási szokásait. A mediatizáció hatalmas méreteket öltött: az emberek
zöme azt a könyvet olvassa, azt a filmet nézi stb., amirôl a
médián keresztül tudomást szerez. Nem feltétlenül a tehetséges mûvészek válnak „sztármûvészekké”. A média a tömegkultúra közvetítésével erôsen hozzájárul a hagyományos,
nemzeti értékek devalválódásához is. A támogatási rendszer-

nek figyelmet kellene fordítania a mûveknek olvasókhoz, közönséghez való eljuttatására. Az alkotások létrehozását –
szakmai zsûri véleménye alapján – az állam például az elkészült alkotások felvásárlásával, és közönséghez való eljuttatásával támogathatná. Napjainkban olyan fogalmak keverednek, mint kultúra és üzlet, magas és populáris kultúra. A modern gazdasági szemlélet kultúrába való átültetése is erôs tendencia, de én erôs fenntartással fogadom a piac mindenhatóságának tézisét, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy többek
közt a támogatási rendszer visszásságai és az egyenlôtlen médiaviszonyok miatt a mûvészeti élet szereplôi nem egyenlô
eséllyel vesznek részt ebben a látszólagos szabad versenyben.
A populáris kultúra támogatásának létjogosultsága (pl. a
PANKKK program keretein belül) pedig kikerülhetetlen kérdés, mikor több évtizedes tradícióval rendelkezô mûvészeti
szervezetek, állami intézmények a támogatások lefaragása és
visszatartása miatt a fennmaradásukért küzdenek.
– A magánmecenatúra fontos szerephez juthatna, ugyanakkor ennek kiteljesedése – mint írja – több akadályba ütközik.
– A magánmecenatúra kiteljesítése, illetve átpolitizálása komoly problémát jelent. A magántámogatók nagy része csak a
reklámfelületet jelentô projekteket támogatja, vagyis, miközben magát a kultúra mecénásaként tûnteti fel, reklámfelületet
vásárol. Az is nyilvánvaló, hogy a támogatottak körének megválasztásánál befolyásolják a médiahatások. A hatékony magánmecenatúra jogi kereteit is az államnak kellene megteremtenie. Célravezetô volna annak szabályozása, hogy pontosan
mit tekintünk mecenatúrának, azt viszont az államnak adóés egyéb kedvezményekkel támogatnia kellene.
– Mi a helyzet az irodalom támogatásával?
– A kortárs irodalom intézményrendszerét az irodalmi szervezetek, a folyóiratok és a könyvkiadók alkotják. Noha minden mûvészeti terület súlyos nehézségekkel küzd, az irodalom finanszírozása még a többi mûvészeti ágéhoz képest is
alulmarad. Miközben számos intézmény, múzeum, színház,
film stb. finanszírozását felvállalja az állami költségvetés, addig az irodalmi szervezetek támogatása elenyészô. Az irodalom speciális helyzetébôl adódik, hogy nincs olyan háttérintézménye, mint például a színészeknek a színház, a képzômûvészeknek a galériák, melyek egyúttal némi egzisztenciális
biztonságot is nyújtanak. Ez az irodalom speciális helyzetébôl adódik, ugyanakkor elvárható lenne, hogy egy több évtizedes múltú, jelentôs olvasótáborral rendelkezô folyóirat léte ne éves pályázatoktól függjön, vagy hogy a nemzeti léptékkel is fontos mûhelyek stabil és kiszámítható támogatottsággal rendelkezzenek. Mindemellett olyan kedvezôtlen folyamatok zajlottak az elmúlt években, mint például a Magyar
Könyv Alapítvány forrásainak drasztikus csökkentése.
– A 2004-es botrány óta ismét töretlen az Írószövetség
presztízse; mit lehet tudni jelenlegi helyzetérôl?
– A 63 éves, jelenleg majd 1000 taggal mûködô Írószövetség
a támogatások csökkentése miatt súlyos nehézségekkel ugyan,
de mûködik. Ugyanakkor arra is büszke vagyok, hogy az egykor általunk alapított FISZ (Fiatal Írók Szövetsége) az idén
ünnepli a 10. születésnapját.
– A közéleti szerepvállalás mellett jut idô a szépirodalmi
tevékenységre?
– A közélet sok idôt vesz el az alkotástól, de remélhetôleg az
itt szerzett tapasztalatok egykor mûvek témájául szolgálnak
majd. Ennek ellenére tavasszal várhatóan két könyvem is
megjelenik: egy verseskötet, illetve egy háromkötetesre tervezett, a Velencei-tó földrajzi és kulturális értékeit bemutató sorozat elsô része.
Maczkay Zsaklin

A Mezôgazdasági Könyvhónap 2008
kiemelt rendezvénysorozata
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Február 5.
Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma
Doktoranduszok tanácskozása a magyar
állattenyésztési szakmai nyelv használatáról
Február 14.
Szegedi Egyetem
József Attila Tanulmányi és Információs
Központ
A térség agráriumának találkozója
Író-olvasó találkozó
A Kiváló Magyar Agrárszakköny
és Felsôoktatási Tankönyv nívódíj átadása
A díjakat átadja dr. Hajós László egyetemi
tanár (Szent István Egyetem)
Február 19. 10.30 órakor
Agrár-könyvtárosok író-olvasó találkozója
az Országos Mezôgazdasági Könyvtár
Agrár-szakirodalmi Szolgáltató Házában
BEMUTATKOZNAK A KIADÓK ÉS A SZERZÔK
Mezôgazda Kiadó
Jószainé Párkányi Ildikó:
Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás
Szaktudás Kiadó Ház Rt.
dr. Kapronczai István:
Információs rendszerek a közös
agrárpolitika szolgálatában
Agroinform Kiadó
Woynarovich Elek:
Vizeinkrôl mindenkinek

Dedikáláshoz a könyvek a helyszínen
30%-os kedvezménnyel kaphatók.
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Kor-képek 1948–1955
Fontos és érdekes kezdeményezés az MTI nemrég indult
sorozata, melynek negyedik kötete látott a közelmúltban
napvilágot. Ezek azok a képek, melyeket nem láthatunk a
történelemkönyvek lapjain, és amelyek segítségével
közelebb kerülhetünk egy idôszakhoz. A most megjelent
kötet az 1948-tól 1955-ig tartó idôszakot öleli fel: a kommunista párt totális hatalomátvételétôl a Nagy Imre-féle reformkísérleteken, a Rákosi-restauráción át 1955-ig.

Katonai díszszemle a Dózsa György úton
Budapest, 1954. április 4. Pap Jenô / Magyar Fotó
■ 1948-ban vette át teljesen a hatalmat a kommunista párt, amikor is erôszakos, szinte vérengzô idôszak veszi kezdetét. A fényképanyag e helyen jellemzô módon számos esetben a Rendôrmúzeum archívumából származik. (Emellett persze
a képek többsége az MTI archívumából való.) A képekbôl árad a megfélemlítettség, a kirekesztettség, a
kiszolgáltatottság, a fájdalom: ítélethirdetés feketézôk ügyében, látogatók a Kozma utcai fogház elôtt
bebocsátásra várva, szabotázzsal és ipari kémkedéssel vádolt államtitkár ítélethirdetés után, a pócspetri per statáriális tárgyalása, népbírósági perek, csempészek elfogása a határon, lefülelt álkoldus. Majd a
harcos felvonulások, seregszemlék képei következnek: díszszemlék, munkaversenyt éltetô felvonulók, a fagylaltosok felvonulása a ’48-as május elsején, Lenin szobrával felvonulók, a Világifjúsági Találkozó (VIT) résztvevôinek boldog mosolya.

Utcai tej- és kifliárus a Marx (ma Nyugati) téren
Budapest, 1949. június 1.
Kotnyek Antal / Magyar Fotó
1
1
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Emellett a hatalomátvétel formális stációinak is szemtanúi lehetünk: láthatjuk, ahogy Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt fôtitkára és Szakasits Árpád, a
Szociáldemokrata Párt fôtitkára átölelik egymást a két
párt egyesülési kongresszusán. Majd a személyi kultusz
különbözô megnyilvánulási formái öltenek testet a
fényképeken: hatalmas Rákosi Mátyás-portré, választási plakátok, feldíszített villamos, a szavazó Rákosi Mátyás. A hétköznapok következnek: újságárusok munka
közben, divatbemutató, fürdôzôk. Majd a munka világának bemutatása: az államosítás dokumentumai, plakátjai és dekorációi, tervkölcsönt jegyzô munkások,
majd a vidéki Magyarország: traktorállomás-avatás,
rendôrök ellenôrzik a szántás mélységét, a mintagazda
kitüntetést kap, mezítlábas gyerekek egy parasztudvarban. Néhány pillanatkép a korabeli „sztárok” életébôl: Bajor Gizi, Somlay Artúr, Latabár Kálmán és Honty Hanna fotói.

Puskás Ferenc és William Wright csapatkapitányok zászlót
és virágot cserélnek a Magyarország–Anglia válogatott
labdarúgó-mérkôzés elôtt
Budapest, 1954. május 23. Komlós Tibor / Magyar Fotó
Bajor Gizi „A kertész kutyája” címû
darab próbáján a Nemzet Színházában
Budapest, 1949. május 22. Bence Pál / Magyar Fotó
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1953-ban Sztálin halála véget vetett az egyre növekvô terrornak,
és némi olvadást hozott. Persze sokakat megrázott a haláleset, a személyi kultusza oly erôs, oly kiterjedt, annyira kidolgozott és mindent átható volt, hogy voltak, akik a halálhír kapcsán zokogásban
törtek ki, és gyászuk ôszinte volt, bármily hihetetlen ez ma már.
Kissé könnyebbé kezdett válni az élet, csökkent a terror ereje,
enyhült a feszültség, a nyomás az embereken. Hétköznapi életük
valószínûleg nem sokban különbözhetett a korábbiaktól, ugyanúgy buzdító feliratokat festegettek, felvonultak, ha fel kellett
vonulni, díszszemlén tapsoltak, tehát számtalan jelét adták lojalitásuknak a rendszer iránt. De megszüntették a recski kényszermunkatábort, nem erôltették már annyira az iparosodást, a magánszféra kissé nagyobb teret kaphatott.
Megint láthatjuk a kisemberek hétköznapjait: az uszodai fürdôzést, a szanatóriumi kultúrmûsort, az úttörôavatást, a fagylaltszállítást, a disznóvágást, a hóeltakarítást, egy karácsonyestét a
Ferencvárosban, vagy ahogy egy gyerek a napfogyatkozást figyeli. Nem érdektelen a ruhák, a hétköznapi tárgyak alapos vizsgálata, bár a fekete-fehér képen nem könnyen kivehetô minden,

például a kötet legelején látható babakocsik ma úgy hatnak,
mintha óriásira méretezett bevásárlókocsik volnának. Az utcákon alig jártak autók, de valahogy az ember is jóval kevesebb egy
szimpla hétköznapon, mint manapság.
Természetesen az iparosítás lendülete nem szakadt meg, csak némileg csökkent, külön fejezetben láthatjuk az '53 utáni gyári munkát bemutató képeket, a jármûjavítástól a lekvárcsomagoláson át,
a nagyolvasztó avatásáig vagy a lovas kocsikhoz készülô kerekek
gyártásáig. Olyan fontos események dokumentációját is láthatjuk
a képeket nézegetve, mint például a televízió adásának 1954-es elindulása. A mezôgazdaság gépei is dübörögnek a
könyv lapjain, aratnak, a parasztok belépnek a tszHavas éjszaka az EMKE kávéház elôtt, az Erzsébet körút és Rákóczi út sarkán
be, tanácskoznak, agronómusok szavát hallgatják fiBudapest, 1948. december 31. Bauer Sándor / Magyar Fotó
gyelmesen. Nyilván nemcsak e képek kapcsán, hanem sok másiknál is felmerül az emberben,
mennyire tükrözik ezek a képek a valóságot, mert
azért nehéz elhinni, hogy például ekkora örömmel
masíroztak volna a felvonulásokon tikkasztó hôségben emberek ezrei. További tematikus blokkokban
áttekintést kapunk róla, milyen is volt a kulturális,
illetve a sportélet ez idô tájt. A sport talán még ennél is kiemeltebb helyet érdemelne, hiszen ez a legendás aranycsapat fénykora, kicsit talán több figyelmet is kaphattak volna.
De alapvetôen öröm ezt a könyvet lapozgatni
(csak bírja az ember szusszal), jó minôségûek a képek, magas színvonalú a kivitelezés és a szerkesztôket is csak dicséret illeti.
Jolsvai Júlia
Kor-képek 1948–1955, fôszerkesztô: Vince Mátyás
szerkesztô: Féner Tamás, MTI, 360 oldal, 6900 Ft
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Gyermekirodalom-elmélettörténet
■ Az utóbbi években örvendetesen megnövekedett hazánkban is azoknak a könyveknek
a száma, melyek a gyermekirodalom elméleti
megközelítésére vállalkoznak. Nyugat-Európában, ahol a gyermek- és ifjúsági irodalmat
kutató intézetekben százak munkáiból folyóiratokat, tanulmány- vagy önálló köteteket állítanak össze, nem kérdéses, hogy a klasszikus
és a kortárs gyermekolvasmányokat a legfrissebb irodalomtudományi kutatások szellemében ítélik meg irodalmár végzettségû kritikusok. Úgy tûnik, végre nálunk is kezd repedezni a jégpáncél: friss szellemû, a gyermekirodalomról nem alkalmazott pedagógiaként
gondolkodó irodalomkutatók a pedagógusok
számára is hasznos szakirodalmakat adnak
közre. A kérdés persze az, hogy ezek
az elméletek, könyvek utat találnak-e
az amúgy is túlterhelt tanárokhoz, lehetséges-e befolyásolni a hagyományos irodalomolvasási paradigmákhoz szokott pedagógusok gondolkodását? Összeállításunkban az utóbbi
idôk fontos gyermekirodalom-elméleti munkáit gyûjtjük egy csokorba,
melegen ajánlva olvasásra, továbbgondolásra, felhasználásra.
1999-ben jelent meg elôször a Helikon Kiadó gondozásában a Gyermekirodalom címû, teljesség igényével írt
tankönyv. (Ebben az idôben kezdtem
el hivatásszerûen foglalkozni én is a
gyermekirodalommal, nagyon nagy
segítséget jelentett a tanítási gyakorlatban egy alapfogalmakat tisztázni akaró, összefoglaló jellegû tankönyv, melyet a hallgatók kezébe is adhattam a vizsgára készüléshez.) A szerzôk életrajzát felvillantó, a magyar és a külföldi gyermekirodalom történetét tárgyaló klasszikus irodalomtörténeti fejezetek mellett az egyes gyermekirodalmi mûfajokról is bôséges ismerettel látta el a hagyományos
irodalomszemlélet szellemében szerkesztett kötet a gyermekirodalom „felhasználóit”.
A sokszerzôs tankönyv szerkesztôje, Komáromi Gabriella évtizedek óta a gyermekirodalom egyik legelhivatottabb kutatója. Gyermekirodalom-történeti munkái közül az Elfelejtett irodalom címû tanulmánykötetet 2005-ben újra megjelentette a Móra Könyvkiadó.
Az 1900–1944-ig terjedô idôszak gyermek- és ifjúsági olvasmányait
feldolgozó kötet izgalmas kultúrtörténeti kalandozásra hívja az olvasót Nyilas Misi és a Pál utcai fiúk korába, olyan – a korban népszerû, mára már szinte ismeretlen – könyvek újrafelfedezésére csábít, mint például Aszlányi Károly Kalandos vakációja vagy Gombos F. Albin Hájas Muki kalandjai. Az Elfelejtett irodalom párja A
gyermekkönyvek titkos kertje címû tanulmánykötet, melyben Komáromi Gabriella az idôben közelebb esô gyermekirodalmak kritikai
megközelítésére vállalkozik.
Számtalan tanulmány, a két fentebb bemutatott tanulmánykötet
és a pedagógusgenerációkat a gyermekirodalom értô szeretetére nevelô munka Komáromi Gabriellát hiteles szerkesztôjévé avatja a
tankönyvnek. Másfelôl érdemes szólni a vállalkozás lehetetlen – így
aztán fogyatékos – voltáról is. Nem tisztem a Gyermekirodalomban megjelent írásokat bírálni, különben is megtette helyettem ezt
Lovász Andrea. Parázs vita alakult ki a fiatal irodalomtudós és a
könyv szerkesztôje között (errôl bôvebben az Új Forrás 2001/8. szá-

mában). Utólag azt kell mondanom, Lovász Andrea
kegyetlen kritikájának köszönhetô – vagy legalábbis azzal egy idôben történt – számos olyan esemény, amely
a hazai gyermekirodalom-elmélet új korszakának beköszöntéhez vezetett. Ez ugyan még messze nem az
aranykor, mégis könyvészetileg nagyon termékeny
volt. Ugyanakkor azóta sem vállalkozott senki arra,
hogy összefoglaló gyermekirodalom-elmélettel jelentkezzen, az új generáció tanulmánykötetekben – esetleg
internetes blogokon vagy gyermekirodalmi folyóiratokban – publikálja elméleti kutatásait.
A legismertebb hazai mesekutató, Boldizsár Ildikó Mesepoétikája, ahogyan az alcím is mutatja –
Írások mesékrôl, gyerekekrôl, könyvekrôl – mûfajilag meglehetôsen
vegyes: meseelmélet, recenzió,
befogadás-esztétikai eszmefuttatások a gyermek olvasóról, a
könyv ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – nagyszerû
iránytû a pedagógusok számára a
gyermekirodalom útvesztôjében
való tájékozódáshoz.
És ha már Lovász Andrea neve
szóba került: a Jelen idejû holnemvolt – szeminárium a mesérôl címmel 2007-ban megjelent az ô tanulmánykötete is, bizonyságul, hogy nemcsak kritizálni
tud, hanem a kritikához is ért.
A kötet három nagyobb fejezetében a hagyományos mesék, a mûmesék valamint a
meseregények elméleti megközelítésére tesz kísérletet. A
szöveg elméleti megalapozottsága és nyelvezete a
kortárs irodalomelméletet idézi, a korábban tanulmányokként megjelent szövegek koherens egésszé álltak össze. A
könyv fontos állomás a
kortárs meseregények kanonizálási folyamatában. Lovász
Andrea könyvérôl a Csodaceruza legfrissebb számában Nagy Boldizsár gyermekirodalom-kritikus írt kiváló recenziót.
Ugyancsak tavaly látott napvilágot Kolozsváron Végh Balázs Béla A gyermekirodalom változatai címû tanulmánykötete, mely az erdélyi magyar gyermekirodalom kiemelkedô szerzôit és munkáit
elemzi Benedek Elektôl Dsida Jenôn át Kányádi Sándor és Szilágyi
Domokos gyermekverseiig. A kötet egyik legizgalmasabb része az
erdélyi gyermekirodalom-elmélet történetérôl írt rövid tanulmány.
Gyermekkönyvkiadásunk sosem látott gazdagságban ontja a kiadványokat, ugyanakkor viszonylag kisszámú kritikai reflexió érkezik
erre a könyvdömpingre, talán a hivatalos olvasók felelôsségérzetét
kellene tudatosítani? Ehhez azonban egy magyar gyermekirodalmi
kutatóintézet alapítása és mûködtetése – melyre szakmai körökben
is egyre nagyobb igény mutatkozik – szükséges, mely a szétforgácsolt erôket egyesítené, és a magyar gyermekirodalom hagyományaihoz méltó irodalomkritikai recepciót kapcsolna.
Pompor Zoltán

Tandori Dezsô

Kaleidoszkóp-parcellázás
■ Boldog bôséggel állította össze szinte második hazájának, Bulgáriának irodalmi kaleidoszkópját Szondi György (Magoncok és morzsák; Napkút Kiadó, 2006, bô 550 oldal), szeretet, humor és roppant tárgyismeret vezette.
Eligazító utószó-vallomásában tájékoztat
minket a „bolgár egypercesek” (saját kifejezésem) filozófiai, nemzeti, szépírói hátterérôl,
és egy mûvelt, gondolkodó világ képével örvendeztet minket. Csupa elmélyült szórakozás! Ez lesz élményünk, ha a kötetet polcunkra tesszük, ráérôs órákon gyakorta levesszük,
haszonra és üdülésre. Ritka teljesség, segít helyesbíteni egy képet: Bulgária nemes hon, sok
kiváló értelmiséggel… nem állt meg a
literatúra ott sem a nehéz korszakok
ellenére. Örülök, hogy e pár nagyon
lelkesnek szánt szavammal magam is
folytathatom szerény foglalatosságomat – fordítottam tizenkilencedik
századi, huszadik század eleji bolgár
klasszikusokat, s nagy költôket ismertem meg bennük, valamint, kapaszkodjunk, Nat Roid-detektív-történeteimbôl is megjelent egy vaskos kötet
bolgárul. Lerovom hálám.
Attól, hogy valami aforizma, még
ha Duchamp is az elkövetô, a dolog
még nem avantgárd. Mi az, hogy
avantgárd, teszi fel, kérdôjel nélkül,
kérdését a kiváló mûvész-professzor
(ah, megy az idô!) Szkárosi Endre, a
máig sem lanyhuló Magyar Mûhely
Kiadónál megjelent munkájában. Underground? Tényleg a dada? A formabontás? Ismétlem: Duchamp? Hát ô az atyamester. Pazarul idézi (Somlyó György szép fordításában) Octavio Paz a mi számunkra is már 17.
éve, hogy: „Duchamp azt vallja… a mûvészet a létezés legmagasabb formáinak egyike…(ha)…alkotója ki tudja kerülni a kettôs
csapdát…a mûalkotás illúzióját és a mûvész
maszkjának kísértését.” Szkárosi a mûalkotásmint-illúzió elemzésének és gyakorlásának
nemzetközi nagymestere. Azonban elszórakoztat minket a világ nagy mûvészeti színtereinek – Amerika, Németország, Anglia,
Franciaország, urambocsá’ egy-egy szerencsés órára kis hazánk
– avantgárd eseményeivel, pletykáival, abszurdjaival, csodáival. S tesz róla, ne feledjük: „a mû csak út, semmi más” (Paz).
A kétértelmû szabadság illékony, a mû sosem lezárt, vallja az
avantgárd… magam itt mellékúton is járok, szeretem, ha „is”,
s ez megalkuvás nélkül történik. Hanem a magam gyakorlatáról is ejt szót Szkárosi barátom, akinek Bulgáriától kicsit délnyugatabbra esô helyszínért mondok hálát, így: Patraszban
van az idén Európa kulturális központja, miként lesz majd nálunk Pécsett, s ott szerepelhettünk vele Papp Tibor atyamesterrel együtt hárman; ha sajtónk az ilyesmirôl szokása szerint nem
ad hírt, álljon itt e morzsa, de csak a Magyar Mûhely Kiadó és

Szkárosi magasztalásának tövében. A jeles mû
évekre ellátja tudománnyal a modernek iránt
érdeklôdôket, s rá fognak jönni, az avantgárd
úgy van a moderneken „túl”, hogy valójában
futórózsa, sivatagi gubancfû, tevéknek és szikkadt utasaiknak éltetô. Hát éljen!
Közbevetem, hogy valami egyelôre elmaradt,
nekem egy nevezetesebb karácsonyra való mûfordítói terv-megvalósulásom, ám az ERI KIADÓ így is két ínyenc falattal kedveskedik olvasótáborának (mely egyre növekszik, s fog, a
még jobb terjesztés révén tán): Krúdy Gyula
ily-oly remekmunkája (Jockey Club; Jókai barátja, a boldogtalan Rudolf királyfi; Rezsô királyfi) jelent meg idei gondozásukban, kb. 160 oldalon, s dicsérjük Zsikai Erikát megint és Simkó
Györgyöt, a fônökséget tehát ott. Mit tudhatok én Krúdyról újat ez alkalomból mondani?
Csupa élvezet! Íz, szépség, kaland, nem túlsággal elkötelezô elmefuttatás – boros, birsalmás, házilikôrös estékre a legjobb olvasmány, és hát Habsburgnosztalgiák, meg új Bródy–Hunyady divatok (jók!)
mellé kiegészítô. Imádom, mondom kedvenc mókaszavammal. Mármost a Vaskos novellaválogatás, szintén ERI, mely nyolcvannégy magyar író elbeszélését
gyûjti össze a huszadik század elejérôl, az igazi karácsonyi ajándék, serdülôkortól aggastyánig. Öngyilkosok
szigete a cím, és valami oly víg, neo-naív borítója van
ehhez, hogy csak ihaj. (600 körüli oldal.) Nem
illene felsorolni tizet a ragyogó elmék és tollak közül, de hogy Nagy Lajos, Szép Ernô,
Ady, Bródy, Krúdy, Somlyó Zoltán, Rákosi
Viktor, a két Cholnoky itt van… kötelezô
gyakorlat. S a kûr, a szabadon választott. Czóbel Minka (éljen), Pekár Gyula (haha!?), Pakots József (kapaszkodjunk), Kóbor Tamás…de akkor újra Kassák, Szomory, Szini,
Tersánszky, Tömörkény (újra fölfedezendô!),
Bródyktól a Miksa úr is, Ambrus Zoltán, Molnár Ferenc…Megvenni! Ha van benne öngyilkosság, ha nincs, életet mulaszt, aki nem lapozgat e remekmívû válogatásban.
És természetesen Park Kiadó! az is van! Három újabb Simenon, méghozzá azoknak is, akik
a párizsi regények mellett a vidéken játszódóakat is kedvelik. Meg a mû-gyilkosságot, ha már
az öngyilkosság itt az imént többnyire képletes
is. Maigret felügyelônél sosem, de egy újabb bájos trükkel ismerkedünk, az Agatha Christie-kedvelôknek is élvezet. A könyvek
címét sorolom csak: Maigret és az öreg szerelmesek (az álbûn!),
Bognár Róbert remekmívû fordításában, Maigret és az ostyagyárosék (párizsi ügy!). A bíró háza (vidéki). Majd megint jön három
Simenon, de ne keverjük, hazahordani ezeket.
Összefoglalásul (bár kaleidoszkópot hogyan…): egy ejha, de csuda érdekes munka (bolgárok), egy alapkönyv, minimum a szórakoztató ismeretterjesztés teteje (avantgárd), egy örök sláger (Krúdy) és egy mindenkorra emlékezetes, alap-antológia (az ERI-tôl)
volt tárgyunk, elmaradhatatlan kedvencünk, Maigret fôfelügyelô
úr dolgai mellett itt.
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Az Általános forgalmi adóról
az új törvény kapcsán
Az Országgyûlés teljesen új felépítésû és
szövegezésû, 2008. január elsején életbe lépô,
általános forgalmi adó törvényt fogadott el
2007. novemberben. Az új törvény az Európai
Unióban 2007-ben bevezetett, a közös
hozzáadottérték-adórendszerrôl (HÉA) szóló
közösségi irányelvhez igazodik.
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lasztható az adókötelessé tétel. Az értékesítô, bérbeadó cég
választása 5 évre szól (eddig évente lehetett kérni). Ráadásul ez esetben, az ingatlan értékesítése adóalanyok közt fordított adózású lett, azaz a vevô áfát nem tartalmazó számlát kap, és neki kell felszámítania a fizetendô adót. Ennél
jelentôsebb változás azonban az ingatlanokhoz kapcsolódó
fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási szolgáltatások fordított adózásának elôírása (amikor
mindkét fél adóalany). Melyik szolgáltatás tartozik az ingatlanokhoz, és melyik a benne levô vagyonhoz, személyekhez stb.? Jelen pillanatban az ér■ Már látszik – az adószakértôk véletelmezési vita úgy áll, hogy por„Igyekeztem a legfontosabb,
ménye alapján –, hogy az illeszkedés
taszolgálat, ôrzés nem az ingattúlságosan is jól sikerült, új fogalmakat
lanra irányul, a rovarirtás viszont
könyves szakmát érintô elôírásokat
és definíciókat kell megtanulnunk az
igen. (Lényeges változások vanbemutatni, a törvény alkalmazásáról
eddig rögzültek helyett, és néhány elônak az ingatlanokkal kapcsolatos
még sok könyvet fognak írni.
írásában túl általános az új törvény. A
jövedelmekre a személyi jövedetárgyi adómentes tevékenységeket péllemadó törvényben is, a bejelenAz új jogszabály átlapozását
dául az adó alóli mentesség a tevétési kötelezettségekre az adózás
mindenkinek ajánlom, és szívesen
kenység közérdekû jellegére tekintetrendjérôl szóló törvényben.)
tel, illetve az adó alóli mentesség a teAz alanyi adómentesség határa 5
válaszolok az olvasók kérdéseire.”
vékenység egyéb sajátos jellegére tekinmillió forint bevételi összegre
tettel címszavaknál találjuk meg. Az
emelkedett. Módosult az utazásáltalános fogalmazások egy sor állásfoglalás kiadását igénylik, szervezôk árrésadózása. Kibôvült a csoportos áfa adóalanyimostanában érdemes az APEH honlapját böngészni, szinte ságot választó szervezetek köre.
naponta jelennek meg tájékoztatók. Azonban minden vállal- A számlázással, nyugtaadással kapcsolatban változott, hogy:
kozásnak tudnia kell, hogy adóvitában a törvény számít, az – A számlakibocsátásra a törvény a teljesítés dátumától száAPEH-állásfoglalás kizárólag az adóellenôrre nézve tartalmaz
mított, legfeljebb 15 napos határidôt ír elô.
kötelezô igazságot, a médiákban megjelenô eligazítások pedig – A sztornó számla és helyesbítô számla mint elôírt tartalmú
csak készítôik szakmai nézetét, tudását tükrözik.
nyomtatvány megszûnt, helyébe lép a számlával egy tekintet alá esô okirat, melynek formája nem kötött, a minimális adattartalom került csak elôírásra.
A megszûnô törvényrôl
– Nem kötelezô a boltban nyugtát adni és hitelesített
A 2007. december 31-ig élt (1999. évi LXXIV) törvény módopénztárgépet mûködtetni, ha számla készül pl. gépi progsításainak száma 25, szövegállapotainak száma több mint 50.
rammal.
A régi törvény a sok betoldás, paragrafuskettôzés miatt már – Az elôleget továbbra is számlázni kell, rendszeres értékesí– már olvashatatlanná vált. A könyv kedvezményes 16%,
tési kapcsolatban álló felek közt gyûjtôszámla is készíthetô.
12%, majd 5% adókulcsának elérése fontos pozitívuma volt
a változásoknak. Ugyanakkor ne feledjük az áfa-visszaigényKönyvszakmai vonatkozások
lés szigorítását az 1990-es évek végén, amikor a ki nem fizetett szállítói számlák miatt göngyölíteni kellett, és kell a mai Adóalanyok azok a jogi és természetes személyek, akik saját
napig a visszajáró összeget. Ugyancsak itt szüntették meg a nevük alatt gazdasági tevékenységet folytatnak. Az üzletszeszerzôk és örökösök választható adómentességét, és tették ezt rûen, tartósan bevétel elérése érdekében folytatott tevékenya kört adószámos számlakiállítóvá. Az Unióba belépésünk ség gazdasági tevékenység. Ez lehet termékértékesítés, és ami
összesítô bevallásokkal megnövelte az adminisztrációs mun- nem minôsül annak, az szolgáltatásnyújtás. Különösen fonkát. Az önbevallásos import áfa és a támogatásarányosítás rö- tos volt szakmánk számára, hogy a nyomdák által kiállított
vid kitérôjét elszenvedtük. A mérleget megvonva, sok és né- számla hová tartozik, ugyanis mind a nyomdai szolgáltatáha fölösleges adminisztratív munkát okozott a vállalkozások- sok, mind a kiadói szolgáltatások áfakulcsa az általános 20%.
nak a törvény végrehajtása, az állam és az adóhatóság pedig Az új törvény szó szerint átvéve az uniós irányelvet, így szamindvégig növelte a pénzbeszedés szigorúságát, és csökken- bályoz:
„Termék értékesítése a birtokba vehetô dolog átengedése,
tette a visszaigénylôk lehetôségeit.
amely az átvevôt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja…” Ez fennáll, és biztosítja az 5% áfa tartalmú nyomdaA legfontosabb változások
számlákat továbbra is.
az új törvényben
Termékértékesítésnek minôsíti a törvény a terméknek vállalA 2008. évi adócsomag markáns elemét jelentik az ingatla- kozásból való kivonását személyes szükséglet céljára, vagy innokkal kapcsolatos adóváltoztatások. Fôszabályként az in- gyenes átadását, ha a termék elôállításához, beszerzéséhez legatlan értékesítése és bérbeadása mentes az áfa alól, de vá- vonási jog kapcsolódott. Ez azt jelenti, hogy az ilyen ügyle-

Dr. Danima Damdindorj
tek (sajtópéldányok, tiszteletpéldányok, munkavállalónak
adott példányok, stb.) után nemcsak jövedelemadó és járulékok fizetendôk, hanem az áfa is. Kimentésre már csak a kis
értékû juttatás (áfában 5000 Ft piaci érték alatt, SZJA-ban
6900 Ft alatt) ad lehetôséget.
Az áruminta fogalom nem alkalmas az adózás kikerülésére,
mert a könyv nem osztható kisebb – önmagukban nem forgalomképes részekre, marketing célú felhasználáshoz. Itt jegyezzük meg, hogy a selejtezés nem minôsül vállalkozási céltól idegen felhasználásnak.
A külföldre értékesített termék adómentes, ha más országban nyilvántartott adózó részére történik, és igazoltan elhagyja az ország területét.
A Közösség területérôl beszerzett termék után az adót – a
fordított adózás elve szerint – önbevallással a vevô állapítja
meg. Harmadik országból történô termékbeszerzés viszont
vámeljárás alá esik, aminek következtében az áfa is megállapításra kerül, amit az importáló fizet meg a vámszervnek. A
társ-kiadások (co-edition) esetében figyelni kell arra, honnan
jön a termék, azaz hol a nyomda. A számla kiállítójának (aki
a társ-kiadás szervezôje, jogtulajdonos, a magyar kiadó partnere) országa és a termék indulási, feladási helye általában eltér egymástól.
A szolgáltatások nyújtása szempontjából különös jelentôsége van a teljesítési helynek. A kulturális, tudományos, oktatási és hasonló szolgáltatások teljesítési helye, ahol azok ténylegesen megvalósulnak. A szellemi alkotásokhoz fûzôdô jogok és hasonló jogok átengedésénél teljesítési helyként a törvény a szolgáltatást igénybevevô telephelyét, székhelyét, tartózkodási helyét határozza meg.
Ebbôl következôen ha a magyar kiadó külföldi kiállításon
vesz részt, a külföldi fél jogosan számít fel hozzáadottértékadót pl. a standbérletre.
A külföldre fizetett jogdíjaknál, viszont a jogokat szerzô belföldi kiadó válik adókötelezetté.
Láttuk, hogy értékesítés utáni adófizetési kötelezettség nemcsak a teljesítô és számlázó félnél keletkezhet, hanem a vevônél is.
A hozzáadott érték típusú adók esetében, az adóalanyokat
adólevonási jog is megilleti, azaz, csak az egyenleget kell rendezni az állammal. Az adólevonás a mások által felszámított
adó (amit a számla összegében kifizettünk) beszámítása.
Tapasztalatom szerint a magyar kiadók áfa-visszaigénylôk,
vagy alacsony összeget befizetôk, két ok miatt:
– A nyomdáknak a teljes legyártott mennyiséget fizetik meg,
és ennek áfája nagyobb, mint az értékesítésbôl származó,
elhúzódóan beérkezô fizetendô áfa, pláne ha készletnövekedés is van. (5% adókulcsú pénzforgalom)
– A rezsiköltségek és jogdíjak nagy része 20% áfa-kulcsú.
Az adómentes és adóköteles tevékenységet folytató szervezeteknél korlátozott a levonási jog, vagy tételes elhatárolás,
vagy elôírt képletû arányosítás alapján, de csak az adóköteles
tevékenységhez tartozó (arra jutó) elôzetesen felszámított áfa
érvényesíthetô a fizetési kötelezettség csökkentésében.
Nem változtak a tételesen meghatározott levonási tilalmak,
mint például a személygépkocsikkal kapcsolatos kiadásokban
szereplô áfa, és a telefonszámla 30%-a. Az is fontos elôírás,
hogy az adólevonás gyakorlásának feltétele a szállító számlájának megléte.
Igyekeztem a legfontosabb, könyves szakmát érintô elôírásokat bemutatni, a törvény alkalmazásáról még sok könyvet
fognak írni. Az új jogszabály átlapozását mindenkinek ajánlom, és szívesen válaszolok az olvasók kérdéseire. (www.euroaudit.hu)
dr. Bódis Béla

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az Öngyógyítás mûvészete egy magyarországon praktizáló mongol
orvosnô kutatómunkájának 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.

SZÉP MAGYAR KÖNYV
A Szép Magyar Könyv 2007 Versenyt az idén is meghirdette a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése a magyarországi, illetve határon túli magyar nyomdákban elôállított, tavaly megjelent kiadványok számára. A nevezés feltételeirôl, a szükséges
tudnivalókról az érdeklôdôk a www.mkke.hu honlapon (Programok/Aktualitások), vagy telefonon, a
343-2538 telefonszámon tájékozódhatnak. Jelentkezési határidô: 2008. február 4.

Európa útikönyv – szótár és társalgási zsebkönyv
Mérete: 15 x 10 cm
1000 szó 22 európai nyelven + eszperantó.
35 ország ismertetôjével és térképével.
Fûzve: 6000 Ft
Kötve: 8000 Ft
Spirálozva: 10 000 Ft
Igényét képes levelezôlapon kérjük:
„Harang” jelige
2162, Ôrbottyán, postán maradó
Megjelenés várható:
2008. május–június hónapban
Telefon: 06 (28) 360 375

Hirdetés

könyvszemelvény

Ildefonso Falcones
A Tenger Katedrálisa
■ A Tenger Katedrálisa Arnau Estanyol lenyûgözô élettörténete.
Erôszakban fogant 1320-ban, apjának, Bernatnak Navarcles vára
mellett fekvô tanyáján. Jobbágynak született, és szolgaságban cseperedett, de szabad emberként öregedett meg. Szélsôséges íveket
követô sorsa – tiszta szíve, a szerencse, az égi és földi szerelem hatására – a szívbemarkoló gyerekkori nyomorúságtól az irigylésre
méltó gazdagságon, sikeren, hírnéven át a bukásból való felemelkedésig vezérelte. Megélte a középkori Katalónia világának brutális kegyetlenségeit: a földesurak jogosított önkényét, az inkvizíció
kínzatásait, a királyok és nemesek embernyúzó törvényeit. Üldözött zsidókat mentett, majd ôt mentették, volt háborús hôs, látott
zendülést, pestisjárványt, gazdasági válságot. Ahogy az ô ideje telt,
úgy épült naggyá ötvenöt év alatt Barcelona legszebb temploma, a
Santa María del Mar, A Tenger Katedrálisa
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(Részlet a regénybôl)
– A mamája pedig kinyúlt a szoba egyetlen ablakán, és úgy simogatta
a fejét – mesélte Arnau suttogva az apjának aznap este, mikor mindketten a szalmazsákon feküdtek. – Soha nem látta az arcát. Az apja
nem hagyja, hogy lássa, és az anyja sem.
Bernat a fia haját simogatta, ahogy Arnau elbeszélésében új barátja
anyja tette. A velük egy helyiségben alvó rabszolgák és az inasok horkolása törte meg a közéjük telepedett csendet. Bernat szerette volna
tudni, milyen bûnt követett el az asszony, hogy ilyen súlyos büntetéssel sújtották.
Ponç, az üstmester, nem habozott volna a válasszal: „Házasságtörést!”
Tucatnyi alkalommal mesélte el mindenkinek, aki csak végig akarta
hallgatni.
– Rajtakaptam, mikor a szeretôjével paráználkodott, egy olyan fiatal
kölyökkel, mint ô; nem vesztegették az idôt, amíg én a mûhelyben
dolgoztam. Elmentem a fôbíróhoz is, hogy jóvátegyék a becsületemen
esett foltot, ahogy azt a törvény elôírja – magyarázta a termetes üstkészítô, aztán a törvény dicséretébe fogott, ami lehetôvé tette, hogy igazságot szolgáltassanak neki. – A mi elöljáróink igen bölcs férfiúk, tudják, milyen gonosz az asszonyi állat. Csak a nemesasszonyok tagadhatják a házasságtörés vádját eskü terhe alatt; a többin, mint az én Joanámon is, csak a párbaj segíthet, és Isten ítélkezik felettük.
Akik tanúi voltak a párbajnak, ma is emlékeznek rá, hogyan aprította
miszlikbe Joana ifjú szeretôjét; a mûhelyben edzett, goromba üstkészítônél Isten sem tudott igazán közbenjárni a finom lelkû, szerelmes
fiatalember ügyében.
Az ítéletet az Usatges, a barcelonai törvények szerint mondták ki: „Ha
az asszony nyer, akkor ura tisztességben tartsa meg, és fizessen meg
minden költséget, melyet a felesége és annak barátai támasztottak a
perben és a párbajban, hozzávéve a másik küzdôfél kárát. Ám ha az
asszony vereséget szenved, akkor ura birtokába kerül személye és minden vagyona.” Ponç nem tudott olvasni, de fejbôl felmondta az ítélet
szövegét, miközben kezében lobogtatta a papírt, ha valaki a saját szemével akarja látni:
Kijelentjük, hogyha fent említett Ponç Joana kiadatását akarja, megfelelô óvadékot kell letennie, és bizonyosságot kell adnia arról, hogy saját házában tizenkét arasz hosszú, hat arasz széles és három rôf magas
helyiséget alakított ki asszonyának. Fekvôhelyül egy szalmazsákot kell
adnia, és akkora takarót, ami teljesen befedje, a helyiségen kisebb nyílást kell vágnia, amin keresztül Joana a szükségét végezheti, és egy másikat ablak gyanánt, amin az ételt kapja meg. Ponç minden áldott nap
tizennyolc uncia teljesen kisütött kenyeret kell asszonyának jutasson,
és annyi vizet, amennyit az akar, de semmi olyat nem adhat neki és
nem adathat neki, ami a halálát okozná, se olyasmit nem tehet, ami a
fent nevezett Joana halálát idézné elô. Amennyiben mindezen dolgo-

kat Ponç megfogadja és a megfelelô óvadékot leteszi, akkor
neki Joanát kiadassák.
Ponç letette a bíró által elôírt
óvadékot, és az átadta neki Joanát. A veteményesben két és
fél méter hosszú, másfél méter
széles szobácskát épített, lukat
ütött rajta, hogy asszonya oda
végezze a szükségét, feljebb ablakot nyitott a falon – amelyen
keresztül a simogatást kapta Joanet, aki az ítélet után kilenc
hónappal született, és akit Ponç sose ismert el fiának –, és ezzel örökre befalazta fiatal feleségét.
– Apa! – suttogta Arnau Bernatnak. – Az én anyukám milyen volt?
Miért nem beszélsz róla sohase?
„Mit mondhatnék róla? Hogy a szüzességét egy részeg nemes ragadta
el erô szakkal? Hogy a Bellera vár szajhája lett?”, gondolta Bernat.
– Anyád… – kezdte –, anyádnak nem volt szerencséje. Szomorú sors
jutott neki. Bernat hallotta, hogy Arnau szipog egyet, mielôtt újra
megszólal:
– Engem szeretett? – kérdezte erôt véve magán.
– Nem volt rá ideje szegénynek. Meghalt, mikor te születtél.
– Habiba szeretett engem.
– Én is szeretlek téged.
– De te nem vagy az anyám. Még Joanetnek is van mamája, aki megsimogatja a fejét.
– Nincs minden gyereknek… – javította ki Bernat, de megakadt. Minden keresztény hívô anyja…! A pap szavai csengtek a fülében.
– Mit mondasz, apa?
– Hogy van anyád. Természetesen neked is van – Bernat érezte, hogy
a fiában nyugalom árad szét. – Azoknak a gyerekeknek, akik édesanya
nélkül maradtak, mint te, azoknak Isten másikat ad: a te anyád Szûz
Mária.
– És ez a Mária hol van?
– Szûz Mária – javította ki a fiát – az égben lakik.
Arnau hallgatott néhány percig, aztán újra megszólalt:
– És mire jó egy anya, aki az égben van? Nem simogat meg, nem játszik velem, nem ad csókot, nem…
– Dehogynem – Bernat hirtelen tisztán emlékezett apja szavaira, amikor ô ugyanezeket a kérdéseket tette fel neki – elküldi az ég madarait,
hogy megsimogassanak. Hogyha látsz egy madarat, küldj vele üzenetet az anyádnak, és meglátod, hogy az ég felé fog repülni, hogy átadja Szûz Máriának; aztán elmesélik egymásnak is, mit üzentél, és meglátod, vidáman csipognak és trilláznak majd körülötted.
– De én nem értem a madarak nyelvét.
– Majd megtanulod…
– És sohasem láthatom…
– Dehogynem láthatod. Láthatod a templomokban, és még beszélhetsz is hozzá.
– A templomokban?
– Igen, fiacskám. Az egekben lakik és a templomokban, és beszélhetsz
vele a madarak segítségével és a templomokban. Ô pedig a madarakkal üzen majd, vagy éjszaka, mikor alszol, szeretni fog, meglátod, és
jobban kényeztet majd, mint bárki mamája.
Ildefonso Falcones: A Tenger Katedrálisa
Fordította: Cserháti Éva
Kiss József Könyvkiadó, kötött, 486 oldal, 2990 Ft

Ötven éves a Kossuth
Beszélgetés Kocsis András Sándorral

Könyvipar

múltunk

A Kossuth Kiadó tavaly év végén, december 7-én
ünnepelte meg ötvenedik születésnapját.
Az ünnepségen részt vettek korábbi és jelenlegi
kollégák, szerzôk, partnercégek munkatársai és a
kiadó barátai. Ötven év nagy idô, nagyon sokan
összegyûltek, hogy megünnepeljék az évfordulót,
az ünnepi köszöntôbeszédek is felemlegették az
elmúlt évtizedeket, amelyek a történelem
változásaival együtt a kiadó életében is sok-sok
változást hoztak, hûségesen képezve le azokat
a folyamatokat, amelyek az egész magyar könyvszakmában lezajlottak. Ötven évvel ezelôtt az állam alapított kiadókat, közülük sokan ma is
megvannak, néhány korábban nagy nevû kiadó
azonban ma már nem létezik.

■ Kocsis András Sándorral, a Kossuth Kiadó vezérigazgatójával
a múló idôrôl, a kiadó
ötven évérôl beszélgettem az évforduló alkalmából.
– Az évfordulós ünnepségen az egyik köszöntôbeszédben elhangzott, hogy a Kossuth talán még öregebb is ötven événél.
Honnan és hogyan kell számítanunk a kiadó életkorát? Azonos még a Kossuth a réges-régen alapított önmagával? Egyáltalán, mi adja egy kiadó önazonosság-tudatát?

– A Kossuth Kiadó a szó
tényleges értelmében 50
éves. 1957 márciusában
alapították két cégbôl, a
hajdani Szikra Könyvkiadóból, illetve egy akkori terjesztôcégbôl. Tehát ilyen értelemben 50 éves. Ha a jogelôdeit is nézzük,
akkor idôsebb, akkor egy picit túl van az „érett férfi” korán, mert
1944 végén, amikor még a második világháború nem fejezôdött
be Magyarországon, akkor döntött arról az MKP vezetôsége,
hogy Szikra néven létrehoznak egy kiadót. Amikor a kontinuitásra, a múlt vállalhatóságára vonatkozó kérdést felteszik nekem, az számomra egyfelôl teljesen értelmezhetô, másfelôl teljesen értelmezhetetlen. Értelmezhetô, hiszen az elmúlt évtizedek nyilvánvalóan mindegyikünk haját megszínezték és megritkították. Ugyanakkor a magyar történelemnek mégiscsak szerves részét képezte a mi történelmünk is, a Kossuth Kiadóé éppúgy, mint ahogy oly sok minden más, az életünkben velünk
vagy szüleinkkel megtörtént esemény. Én nagyon nem fogadom el azt a gondolkodásmódot, amely szerint „ezentúl minden másképpen volt”. Még kevésbé fogadom el azt a megközelítést, ami arra hasonlít, mintha egy mozaik darabjait megpróbálnánk mással helyettesíteni, vagy átfestenénk más színekkel
egy már létezô festményt, hogy meghamisítsuk az eredeti képet.
Ez rossz gondolkodásmód. Mindig az adott történelmi kontextusban érdemes azt nézni, hogy kinek, minek mi volt a szerepe.
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– A Kossuth a rendszerváltás elôtt a politikai könyvek legjelentôsebb kiadója volt,
emellett a korszak egyik legnagyobb kiadójaként nagyon sok másféle könyvet is
megjelentettek. Hogyan él ez ma tovább?
– Teljesen egyértelmû, hogy a Kossuth
egyik része valóban politikai kiadó volt. A
politikai kiadói múltról én nem tudok sokat
mondani, két okból. Egyrészt a korom miatt, amikor megalapították, akkor még egészen pici gyerek voltam. Másrészt azért,
mert semmiféle személyes jelenlét vagy személyes élmény nem fûzött az akkori Kossuthoz. Valóban így van, a Kossuth jelentôs
részben politikai megrendelésre dolgozott
akkoriban. Ezzel ma nincs mit kezdeni, ez
is része a Kossuth történetének. De itt most
szétválasztok dolgokat. A Kossuth múltjában van, amit nagyon
büszkén kell vállalni, és én büszkén vállalom. Mondhatom ezt,
mert a rendszerváltás elôtt én nem voltam Kossuthos, hangsúlyozom, hogy ebben az értelemben nem vádolhat elfogultsággal senki. Mi az, amit vállalok? Egyetemista koromból, vagy korábbról, amikor elkezdtem olvasni a Népszerû Történelem sorozatot, vagy az általam végtelenül szeretett Szivárvány sorozatot, vagy a revelációként feltûnô Univerzum Könyvtár sorozatot, amelyek akkor az ismeretterjesztésnek a csúcsát jelentették
Magyarországon, olvasóként
vannak emlékeim. A selyemútról, az emberi testrôl, a régészetrôl, az ûrkutatásról írt akkori munkáknak nem sok köze
volt a politikához. Tehát az az
ismeretterjesztô felfogás is a
Kossuth múltja, amely a kor
legfrissebb tudományos eredményeit rendkívül magas színvonalon közvetítette. Ezt nem
hogy vállalhatónak vélem, hanem büszkén vállalom.
– A Kossuth nem csak az ismeretterjesztés
területén
mozgott, bizonyos kiadói területeken a korabeli viszonyok között konkurenciát is
jelentett más kiadóknak…

– A Kossuthról nagyon kevesen tudják, mert már
elfelejtették, vagy a fiatalabbak nem is tudhatják
elsô kézbôl, hogy 1957-tôl például nagyon jeles
szerepet foglalt el a magyar irodalomban, illetve
a külföldi irodalom magyarországi terjesztésében.
A legtöbb Jack Londont a Kossuth adta ki, vagy
Dymphna Cusack nagy példányszámban megjelent regényeit, A megperzselt fa, Hôhullám Berlinben és még sorolhatnám tovább. De a francia
klasszikus irodalomtól kezdve, az orosz klasszikus irodalmon át, nagyon jelentôs kiadói szerepet
vállalt. A népszerû mûfajokban is nagyon erôs
volt, mint például a 60-as, 70-es, 80-as években a
nôi profil, vagy a sci-fi. Elsôként adott ki sorban
Asimovokat, és Stanislaw Lemet is, de más népszerû könnyedebb, olvasmányosabb mûveket is. Mindegyik
szerkesztôsége önálló mûhelyként kiválóan mûködött, de a
természettudományi, és a társadalomtudományokhoz kötôdô
ismeretterjesztésben kiemelkedôen jó volt. Tehát visszatérve
az elôzô kérdéshez, hogy ebbôl
mi vállalható, a válasz az, hogy
nagyon sok minden, természetesen. Hozzáteszem azt is, hogy
mindez fantasztikusan erôs szakmai felkészültséggel párosult.
– Amikor egy kiadó szakmai
mûhellyé válásáról, a „szakmáról” beszélünk, mire gondolunk? Mi teszi a könyvszakmát
„szakmává”?
– A Kossuthban a kor színvonalának megfelelôen kimagasló
volt a mûszak, a mûszaki elôkészítés, a tördelés, a tervezés. Nagyon gondos szövegmegmunkálás volt jellemzô a kiadványokra.
A szakmai felkészültség és gondosság a mai napig tradíció és átörökítôdött a fiatalabb kollégákra is. A szó nemes értelmében
fertôzôdnek ezzel a huszonévesek, a harmincévesek is, magukévá teszik azt, hogy mit jelent valaminek utánanézni, nem kontroll nélkül átengedni. A Kossuthban az, hogy egy könyv ne
menjen át két korrektúrafordulón, az bizony elképzelhetetlen. A

tradicionális szövegmegmunkálás hagyománya
megmaradt. A szakmai
igényesség átörökítôdik, az
nem a semmibôl jön, annak hagyományai vannak.
Ezekre a hagyományokra
lehet építeni. Nagyon sok
külföldi munkát veszünk
át, ilyen átvétel a 16 kötetes Világtörténelmi Enciklopédia is. Annak az eredetijében például nagyon
sok hibát találtunk, úgy
hogy korábban megjelent
már német nyelven, spanyolul, portugálul, angolul, és bizony külföldön
nagyságrendekkel több hiba maradt benne, mint a
magyar kiadásban. Ez nem elfogult nagyot
mondás, valóban ténybeli hibák halmazát
találták meg a kollégák, amiért nagyon tisztelem ôket.
– Az évfordulós ünnepségen megemlékezett a kiadó egyik nyugdíjas munkatársáról…
– Az évfordulós ünnepség elôkészítése során egy drámai esemény is lezajlott. Méth
Sándor 1950-tôl dolgozott a Kossuth egyik
jogelôdjénél, a Szikra Könyv- és Propagandaanyag-terjesztônél. Majd 1957-ben az
egyik névadóként – Méth Sándor volt az
egyik névadója a Kossuth Kiadónak – mint
terjesztési igazgató, ma kereskedelmi igazgatóként
hívnánk, belépett a kiadóhoz, és így dolgozott
1987-ig, vagy '88-ig, nem
tudom egészen pontosan.
A jogelôdöt is tekintve
több mint 30 éven keresztül volt terjesztési igazgató. Én már nem dolgoztam vele, ô nagyon érdekes ember volt, 90 éves, és
soha senkitôl rosszat nem
hallottam róla. Az 50. évfordulónk elôtt fölmentem a lakására, és másfél
órát beszélgettem vele a
Kossuth múltjáról. Hihetetlenül izgatott lett,
ahogy elkezdett beszélni,
látszott, hogy ez az élete.
Minden mondata, minden mozdulata, arról az idôszakról szólt.
Nyugdíjas éveiben is ebbôl a három évtizedbôl merített erôt…
Úgy beszélt a könyvkiadásról, és a könyvkereskedelemrôl, hogy
az egészen megható volt. Megkértem ôt, hogy ha vannak képei,
akkor adja oda nekünk, mert akkor még be tudjuk mutatni azokat is az ünnepségen. Megígérte, hogy összeválogatja az ünnepség elôtti hét péntekjére. Pénteken, pont egy héttel a megemlékezés elôtt, fölhívtam Sándor bácsit, hogy akkor én fölmennék.
Azt mondta, most ne, most válogatom a képeket, de ha megkérhetlek, este hívjál föl, mert most itt ülök a képek között, de nem

vagyok túl jól. Azt feleltem, hogy Sándor bácsi,
szombaton úgyis megyek arra és akkor beugrom.
Szombat reggel telefonáltam, és a felesége azt
mondta, hogy fél 11-kor meghalt. A képek válogatása közben rosszul lett. Három infarktusa volt
már. Szörnyû érzés arra gondolni, hogy az évfordulós készülôdés izgalmai – ami a beszélgetésünk
során csillogó szemû kamasszá tette azt a 90 éves
embert, úgy beszélt a kollégáiról, illetve a Kossuthnál végzett munkájáról –, esetleg hozzájárultak a
halálához. Drámai volt, hogy az ünnepségen levetített képsorozatban szerepeltek olyan képek, amelyeket Sándor bácsi már különválogatott, és a feleségétôl kaptam meg.

– Méth Sándor története jelképesnek is tekinthetô, a könyv, a könyvszakma iránti elkötelezettségrôl mutat fel példát. Ilyen jó dolog könyvesnek lenni?
– A könyv, a könyvkiadás, a könyvkereskedelem
szerethetô tevékenység. Szerethetô, mint minden
olyan tevékenység, amelyben valamilyen érzelmi
tartalom megjelenik. A könyv körül mindig jelen
van az emocionális tartalom. Gyönyörûséges,
olyan gyönyörûséges ez a szakma. Moldova
György könyvének címét kicsit átalakítva, akit
nem a mozdony füstje, hanem a könyv illata megcsapott, az ettôl elég nehezen szabadul... Ismerek
több olyan vállalkozót, aki a 90-es években került
be valamilyen formában a könyvszakmába. Elkezdte a könyvszakmát, aztán valami miatt elment, de visszajött. Akit valamilyen módon megérint ez a szakma, hát az bizony nagyon-nagyon nehezen tudja
elhagyni. Annyiféle indíttatással, habitussal, felkészültséggel találkozik az ember munka közben. De hát pont ettôl ilyen jó. Ha
a nyitottságot meg tudjuk ôrizni, akkor ez nagyszerû dolog. Persze mindig megjelenik a rutinná válás veszélye, ami elszürkítheti a hétköznapokat, de úgy érzem, a Kossuth Kiadót most ez a
veszély nem fenyegeti.
K. J.
Az illusztráció válogatás a Kossuth Kiadó archívumából,
az évfordulós ünnepségen bemutatott képekbôl.
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e szoktam számolni: most jöttünk Párizsból. Ezúttal megfordítom a trendet: most
megyünk Párizsba.
Ágika a feleségem legközelebbi élô rokona, a
nagynénje, és az idôk során már én is nagynénémnek tekintem – holott csak három évvel
idôsebb nálam. Mindegy, ô a mi „macskás tantink” (ugyanis két macskája van). Legalább negyedévenként meg kell látogatni, ha csak egy
pár napra is: közeledik a nyolcvanhoz. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy Párizst nem
kell látni negyedévenként. Pedig
a nyelvet sem tudom, és Párizsban angolul sem beszél senki.
Viszont már majdnem úgy ismerem a várost, mint Budapestet; akár taxizhatnék is, ha megérteném, hová akar menni a
kedves utas.
Mi a varázsa a városnak, nem
tudom. Talán, hogy az esô is
másképp kopog az aszalton, és
amikor fölszárad, más a pára illata… Persze az érzôdik rajta,
hogy legalább háromszáz éve egységes városrendezési tervek
alapján épül. Folyamatosan és nem választási ciklusok szerint. Az elképzelhetetlen volna, hogy egy fôpolgármester (kitolásból) megváltoztassa elôdje terveit, és máshová építsen,
mondjuk, egy múzeumot, az addigi építkezés helyén egy
nemzeti gödröt hagyva. Elôd és utód és annak az utódja
mind abszolút felelôsséggel és a legtisztább szakmai szempontok alapján dönt.
Ha a metrón rálépek utastársam lábára, az nem arra szolgál
ürügyül, hogy kölcsönösen elküldjük egymást az anyánkba, hanem arra, hogy egy egy-egy excusez-moi után egymásra mosolyogva, metakommunikációval hozzuk egymás tudomására,
hogy örvendtünk a szerencsének, és biztosíthatjuk egymást,
hogy a legnagyobb jóindulattal viseltetünk egymás iránt, és még
véletlenül sincs harag. Mindegy, hogy a partner férfi vagy nô,
öreg vagy fiatal, fekete vagy fehér.
Ha sávot váltok – már ott, ahol van sáv –, aki elé bevágtam,

nem arra gondol, hogy ki akarok cseszni vele,
hanem hogy föltételezhetôen arra van dolgom.
Egyébként itt van fél Afrika. Gyönyörûek a fekete lányok, de a fekete férfiak is (ezt úgy mondom, mint abszolút „hetero”). Van, akin látszik, hogy most érkezett, de a legtöbb már igazi párizsi (és perfekt francia).
Ágika fônôvér volt, és egyszer nála feküdt Madame Lefkowicz, aki azt kérdezte, magát meg
honnan szalajtották?! Magyarországról, mondta szelíden Ágika. És mi a fenének jött ide?
Tudja, mosolygott Ágika, égi
hangot hallottam: Agnès, menj
Párizsba, hogy ápolhasd Madame Lefkowiczot. A banya
horkantott egyet, de nem bírt
visszavágni, lefegyverezte Ágika
kedvessége és humora.
A vénasszonyt minden ápolónô
utálta. Mondták róla, hogy boszorkány, gonosz dög, a Sátán
anyja, kiállhatatlan undok vipera,
csak egyet nem mondtak: vén,
büdös, lengyel zsidó. Pedig az
volt. De ez valahogy senkinek sem jutott eszébe.
Ágika unokája, Charlotte, állandóan az osztálytársával,
Ornellával lóg, és rendszerint Ornelláéknál. Szereti ott a
rumlis családi légkört, mert Ornellának sok testvére van. Egyszer fölhozta bemutatni: dundi, suvikszfekete lány, csak a
szeme fehérje és a ragyogó fogsora világít ki az arcából, ahogy
nevet. Honnan jött, Ornella? – kérdezetem. Innen a rue Anatol-ból, mondta Charlotte. Jó, de úgy értem, a család… honnan jöttek ide, Franciaországba?
Charlotte a vállát vonogatta. Mit tudja ô, sose kérdezte.
Ez Párizs. Lazaság, könnyedség, világos latin szellem és tolerancia. Persze, gondok vannak. Ott is újra kell gondolni a nagy
ellátó rendszereket: a nyugdíjrendszert, az egészségügyet és az
adózást. Sok a munkanélküli. Sok a színesbôrû, a muzulmán.
De a párizsiak nem félnek, nem is szoronganak, ôk tudják, miért. Közöttük mi sem félünk.
A párizsiság ragadós.

Dalí, az isteni kópé

szempontból, többek között Marlene Dietrichrôl, Frida Kahlóról, illetve Freud és a nôk, vagy Zseniális testvérek témájában. Dalí esetében azt követi nyomon,
miként lett a minden keretbôl kilógó, tehetséges ifjú
mûvészbôl világszerte elismert festô és nagyzási hóbortjainak élô milliomos. Megvizsgálja egyes alkotói
korszakait, melyek a szürrealizmustól kezdve, a spanyol újjászületésen keresztül, a pop-artig, illetve
pomp-artig vezetnek, hogy végül a nagy színházban,
az összmûalkotást jelképezô Teatro Museóban testesüljenek meg Dalí szülôhelyén, Figuerasban. Dalí a
képekben mesél, mítoszt teremt, merészen a társadalom által elítélt dolgokat teszi képei témájává. A szerzô szerint: „Ha festményei posztmodern manierizmusa – kiélezetten elcsavart alakok, elnyújtott és darabokra hullott képelemek, kettôsképek, a bizarrig, sôt a
groteszkig eltúlzott formák – nem tartozna a lelki kifejezésmódok alapvetô lehetôségei közé, akkor a mûvész magára maradna saját élettörténetével.”
(szénási)
Linde Salber: A mûvészet én vagyok! Salvador Dalí
Háttér Kiadó, Háttér kismonográfiák, 1900 Ft
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■ Végtelenül exhibicionista zseni,
munkamániás lázadó, „isteni kópé”, a derék polgárok látens ellenvilágának hôse. Dalíról sokan sokfélét írtak már, de az ô esetében a
mûalkotásokig eljutni nem könnyû
feladat. Linde Salber Dalí életét és
munkásságát elsôsorban lélektani
szempontból vizsgálja, mélyen beleás Dalí magánéletébe, boncolgatja ellentmondásos, ám örökké tartó összetartozását feleségével, Galával. Természetesen a mûveket is
elemzi, persze nem mûvészettörténeti aspektusból, hanem a pszichológus szemével, ám nem a mûvek
elemzése az elsôdleges cél. Linde
Salber a kölni egyetem oktatója, pszichológus, pedagógus,
pszichoanalízissel is foglalkozik és nem mellesleg festô. Egy
sor könyve jelent már meg, mûvészportrék pszichológiai

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2007. december 17. – 2008. január 17.
Szépirodalom
1. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kft.
2. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
Ab Ovo Kiadó
3. Leslie L. Lawrence: Thumo 1–2.
Gesta Könyvkiadó
4. Havas Henrik: Méhkirálynô
I.A.T. Kiadó
5. Méhes György: Emmi
Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Joanne Harris: Csokoládécipô
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Lévai Katalin: Vörös szônyeg
Alexandra Kiadó
8. Cecelia Ahern: Ui.: Szeretlek
Tericum Kiadó
9. Stephen King: A setét torony 7.
Európa Könyvkiadó
10. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó
2. dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
3. Rhonda Byrne: The Secret / A titok
Édesvíz Kiadó
4. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
5. Vujity Tvrtko: Pokoljárás
Alexandra Kiadó
6. Talmácsi Gábor: Életem 200 felett…
4Sales System Kft.
7. Carla Serra, Silvia Bombelli:
80 csoda a Föld körül
Alexandra Kiadó
8. Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni:
Az emberiség kincsei
Alexandra Kiadó
9. Stahl Judit: Gyors ételek sorozat
Kulinária Kiadó
10. Árpa Attila, Bochkor Gábor, Gesztesi Károly:
Macsópapák
Arpaco Kft.
Gyermek, ifjúsági
1. Philip Pullman:
Az északi fény – Az arany iránytû
Alexandra Kiadó
2. Philip Pullman: A titokzatos kés
Alexandra Kiadó
3. Philip Pullman: A borostyán látcsô
Alexandra Kiadó
4. Thomas, a gôzmozdony –
Téli matricás foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kft.
5. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.
6. Szabó Magda: Tündér Lala
Európa Könyvkiadó
7. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó
8. Carmen Guerra: A legszebb tündérmesék
Alexandra Kiadó
9. Elisabetta Gnone: Fairy Oak – Az ikrek titka
Könyvmolyképzô Kiadó
10. Geronimo Stilton: A bátorság titka
Alexandra Kiadó

Dr. Csernus
Imre: A nô
Bookline
sikerlista
ismeretterjesztô, 1.
■ Több hónapja szerepel az élbolyban a televíziós sorozatával
is sikert aratott
Csernus doktor,
sikeréhez biztosan hozzájárult
a jó témaválasztás is, „a nô”-re
mindkét nem kíváncsi.

Elisabetta
Gnone:
Az ikrek titka
– Fairy Oak
Libri sikerlista,
gyermek,
ifjúsági, 1.
■ Egy tündérmese-trilógia elsô része, gyorsan
felkerült az eladási listák élére,
nem kell boszorkánynak lenni a
jövendômondáshoz: a folytatás is sikeres lesz.

Bookline sikerlista
2007. december 1. – december 31.

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája

Szépirodalom
1. Laurie, Hugh: A balek
Kelly Kft.
2. Harris, Joanne: Csokoládécipô
Ulpius-Ház Kiadó
3. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
Ab Ovo
4. Méhes György: Emmi
Ulpius-Ház
5. Lawrence, Leslie L.:
Thumo 1–2. – A szrinpók völgyében
Gesta könyvkiadó
6. Tvrtko, Vujity: Pokoljárás
Alexandra Kiadó
7. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó
8. Kornis Mihály: Lehetôségek könyve
Kalligram
9. Moldova György: Az utolsó töltény 9. –
Önéletrajzi töredékek
Urbis Könyvkiadó
10. Varró Dániel: Szívdesszert
Magvetô Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó
2. Roberts, Nora: Biztonságos kikötô
Gabo Kiadó
3. Roberts, Nora: Halálos alkotás
Gold Book Kiadó
4. Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Cicero Kiadó
5. Roberts, Nora: Egy házban az ellenséggel
Harlequin Kiadó
6. Vujity Tvrtko: Pokoljárás
Alexandra Kiadó
7. Holt, Victoria: A Tower asszonya
I.P.C Kiadó
8. Lôrincz L. László: Thumo 1–2.
Gesta Kiadó
9. Klasszikus detektívtörténetek
Európa Könyvkiadó
10. Roberts, Nora: A Nyugat dala
Harlequin Kiadó

2007. december 1. – december 31.

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô
Jaffa Kiadó
2. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó
3. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó
4. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
5. Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek
Kulinária Kiadó
6. Stahl Judit: Gyors sorozat 1–3. (dísztokban)
Kulinária Kiadó
7. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Kulinária Kiadó
8. Stahl Judit: Gyors édességek
Kulinária Kiadó
9. Böröczky J. – Földy A. – Szabó E. – Baráz M.:
Talmácsi és a 101 éves magyar motorsport
Duna Könyvkiadó Kft.
10. Pálffy István: Mit érdemes megvenni? –
A 100 legjobb magyar bor 2008
Kulinária Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Day, Malcolm:
Klasszikus mitológia 100 alakja
Gabo Kiadó
2. Világtörténelmi enciklopédia 14.
Kossuth Kiadó
3. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2008
OKM
4. Világtörténelmi enciklopédia 16.
Kossuth Kiadó
5. Ifjúságsegítés
Belvedere Meridionale Kiadó
6. Baker, Rod – Bass, David:
Elsôsegélynyújtás családi vészhelyzet esetén
Patricia Kiadó
7. Brinkmann, Katja: Hangulatos lakásdíszek
Cser Kiadó
8. Radics Mária: Ajándékcsomagolás
Cser Kiadó
9. Pedevilla, Pia:
Karácsonyváró ötletek színes papírból
Maxim Kiadó
10. Tévé elôtt – védtelenül?
Pont Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, W.:
Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.
2. Marék Veronika: Boribon autózik
Pozsonyi Pagony
3. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
Téli matricás foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kft.
4. Milne, A. A.: Micimackó
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Szabó Magda: Tündér Lala
Európa Könyvkiadó
6. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
Válogatott mesék 1.
Egmont-Hungary Kft.
7. Gnone, Elisabetta: Fairy Oak – Az ikrek titka
Könyvmolyképzô Kiadó
8. Awdry, W.: Thomas mágneses könyve
Egmont-Hungary Kft.
9. Pullman, Philip: Az arany iránytû – Északi
fény, A titokzatos kés – A borostyán látcsô
Alexandra Kiadó
10. Marék Veronika: Kippkopp karácsonya
Ceruza Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Brümmer, Elmar – Zeyer, Jürgen:
Mi micsoda – sport
Tessloff és Babilon Kiadó
2. Mertiny, Andrea:
Mi micsoda – a természet felfedezése
Tessloff és Babilon Kiadó
3. Neumann, Kerstin: Lovak – mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó
4. Cabot, Meg: Hogyan legyünk népszerûek?
Cicero Könyvstúdió
5. Hahn, Angelika: Papírrepülôk
Cser Kiadó
6. Simonfi Rozália: Rövid színdarabok
Hoppá Kiadó
7. Wass Albert: A mátyás és az ôz meséje
Kráter Mûhely Egyesület
8. Übelacker, Erich:
Mi micsoda – modern fizika
Tessloff és Babilon Kiadó
9. Accovis, Maviangela:
Witch – hogyan legyen vidám a szünidô
Egmont Hungary Kft.
10. Marék Veronika: A kockásfülû nyúl 1.
Vivandra Kiadó

MEGHÍVÓ AZ ÖSSZEOMLÁS OLVASÓKÖRBE!
Minden hónap 3. keddjén 18 órakor az Olvasók boltjában (Bp, 1052, Pesti Barnabás utca 4. Millennium Center
266-0018) január 22., február 19. március 18. és április 15.
Jared Diamond: Összeomlás, Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez c. könyvének két fejezete lesz mûsoron.
A beszélgetést Vassy Zoltán, a könyv fordítója, és Vág András, az öko kérdések odaadó szakemberei vezetik.
Jared Diamond könyvében a kipusztult kultúrák végnapjait elemzi: mi okozta pusztulásukat, és mit tanulhat
a mi globális civilizációnk bukásukból?

Az olvasókörök alkalmával a könyvet 30%-kal olcsóbban kínáljuk az Olvasók boltjában.
1
2
2

Varró Dániel:
Szívdesszert
Líra sikerlista,
szépirodalom, 2.
■ „Fortélyos”
szerelmes versekkel nem túl
gyakran találkozhatunk honi sikerlistáinkon,
örüljünk, hogy
sokaknál eszerint az érzelem
„azúr”.

Révai Gábor:
Beszélgetések
nem csak
gyerekekrôl
Ranschburg
Jenôvel és
Vekerdy
Tamással
Libri sikerlista,
ismeretterjesztô, 8.
■ Két életút,
melyet beszélgetésekbôl ismerhet meg az olvasó. A kötetrôl
bôvebben
lapunk 105. oldalán olvashatnak.

Libri sikerlista
2007. december 1. – december 31.

Vámos Miklós
mondta új regényérôl

Szépirodalom
1. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kiadó
2. Varró Dániel: Szívdesszert
Magvetô Kiadó
3. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
Ab Ovo Könyvkiadó
4. Lôrincz L. László:
Thumo I–II. – A szrinpók völgyében
Gesta Könyvkiadó
5. Méhes György: Emmi
Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Szerk: Boldizsár Ildikó:
Mesék férfiaknak nôkrôl
Magvetô Kiadó
7. Joanne Harris: Csokoládécipô
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Havas Henrik: Méhkirálynô
Inter-Active-Team
9. Ljudmila Ulickaja: Odaadó hívetek, Surik
Magvetô Könyvkiadó
10. Boldizsár Ildikó (Szerk.):
Mesék nôkrôl férfiaknak
Magvetô Kiadó

Szépirodalom
1. Joanne Harris: Csokoládécipô
Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Méhes György: Emmi
Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Joanne Harris: Csokoládé
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Mahmudi, Betty – Hoffer, William:
Lányom nélkül soha
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Lessing, Doris: A fû dalol
Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Bächer Iván: Vendégkönyv
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Kornis Mihály: Lehetôségek könyve
Pesti Kalligram
8. Fekete István: Karácsony éjjel
Lazi Kiadó
9. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
10. Clarke, Stephen: Egy év a francban
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
2. Byrne, Rhonda: A titok – The Secret
Édesvíz Kiadó
3. Kô András: A Grosics
Apriori International Könyvkiadó
4. Stahl Judit: Gyors szárnyasételek
Kulinária Kiadó
5. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Kulinária Kiadó
6. Stahl Judit: Gyors édességek
Kulinária Kiadó
7. Talmácsi
Duna Könyvkiadó
8. Révai Gábor:
Beszélgetések nem csak gyerekekrôl
Park Könyvkiadó
9. Pálffy István: Mit érdemes megvenni?
Kulinária Kiadó
10. Popper Péter: Ingovány
Saxum Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Gnone, Elisabetta: Az ikrek titka – Fairy Oak
Könyvmolyképzô Kiadó
2. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.
3. Marék Veronika: Boribon autózik
Pagony Könyvek
4. Szabó Magda: Tündér Lala
Európa Könyvkiadó
5. Marék Veronika: Kippkopp karácsonya
Ceruza Kiadó
6. Miler, Zdenek – Miler, Katerina –
Doskočilová, Hana: A kisvakond és a tél
Móra Kiadó
7. Awdry, Christopher – Awdry, W.:
Thomas, a gôzmozdony – válogatott mesék 1.
Egmont-Hungary Kft.
8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca zenél
Pagony Könyvek
9. Masessa, Ed: Nagy varázspálca kézikönyv
Egmont-Hungary Kft.
10. Miler, Zdenek – Zacek, Jiři:
A kisvakond és az egér karácsonya
Móra Kiadó

Líra sikerlista
2007. december 1. – december 31.

■ „Minden férfi mögött ott áll a
nô – ott állnak a nôk –, nélkülük
nincs se teremtés, se halál, se boldogság, se szenvedés, se kudarc,
se diadal. Az én Jánoskámnak
egész életében tíz nô jutott, három feleség, hét egyéb. Hogy ez
sok vagy kevés, azon lehet gondolkodni. Különféle statisztikák
szerint a magyar „átlagférfi”-nak
(ha olyan létezik egyáltalán)
nagyjából ennyi jut. Johann
Wolfgang Goethe különösen
szép férfi volt, s a szerelem bûvöletében pergette igen hosszú
életét. Legalább száz nôügye volt.
Ezért választottam ôt. Ámbár
vannak ellenvélemények is. Márai Sándor szerint bármilyen vonzó férfi volt, a nôkkel mindig félszeg maradt, ábrándozni sokkal
jobban szeretett róluk, mint valódi kapcsolatban lenni velük, testi
vagy lelki értelemben. Én ezt
nem így gondolom. Szerelmes
versei alapján inkább azt hiszem,
hogy Goethének a szerelem lelki
oldala fontosabb lehetett, mint a
testi. De a regényem szempontjából ez mindegy.” (Könyvhét,
2007. szeptember)
Vámos Miklós:
Utazások Erotikában
Alexandra Könyváruházak
sikerlistája, szépirodalom, 2.

Kôszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig
2043 ötvösjegy hasonmásával, 48 szövegközti ábrával,
30 mûmelléklettel
2. reprint kiadás, 464 oldal, 8479 Ft
Az 1936-ban kétnyelvû – magyar és német – kiadásban
napvilágot látott mû a történelmi Magyarországhoz tartozó
városok szerinti csoportosításban tartalmazza a mûkincsek
ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.
Magyarország különbözô részein már a XIV. századból megtaláljuk egymástól eltérô bélyegzések nyomait korabeli ötvös-

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Könyvkiadó
2. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó Kft
3. Rhonda Byrne: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó
4. Vujity Tvrtko: Pokoljárás
Alexandra Kiadó
5. Magyarország mozdonyai
Indóház
6. Stahl Judit: Gyors szárnyasételek
Kulinária Kft.
7. Frank Júlia: Ünnepi asztal
Corvina Kiadó
8. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Kulinária Kft.
9. David Sklansky: A póker elmélete
Ekren Kiadó
10. Hetven felfedezô utazás földön, vízen, levegôben
Athenaeum Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kiadó Kft.
2. Elisabetta Gnone: Fairy Oak – Az ikrek titka
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Heumann Günter, Monika és Hans:
Zenetörténet gyerekeknek
Rózsavölgyi és Társa Kiadó
4. Bújj és húzz! Pamacs kutya
Manó könyvek
5. Tóth Krisztina: Állatságok
Magvetô könyvek
6. Egon & Dönci – Karácsonyi Kaland
Tax Freefilm Kft.
7. Hupikék törpikék – Álmodozó vándorútja
Manó Könyvek
8. Nele Moost:
Ide vele! Avagy tíz csel, amellyel ...?
Manó könyvek
9. Jutta Langreuter:
Cápa kapitány és a kincses sziget rejtélye
Manó könyvek
10. Telegdi Ágnes:
Barnabás meséi – a karácsonyi varázsgömb
Ring-Color Kft.

mûveken. A XVI. századtól kezdve az ötvöstárgyak
bélyegzése általánossá vált a céhekben, ha a bélyegzés módja
nem is vált egységessé. 1867-tôl a fémfinomság vizsgálata állami hivatalok hatáskörébe került, s e téren az osztrákokéhoz
hasonló fémjelzési rendszer lépett életbe. Ez az oka annak,
hogy a Magyarországi ötvösjegyek... c. munka csak eddig az
idôpontig ismerteti a jeleket, hiszen azon túl már alig érdekli
a mûvészettörténeti kutatást az ötvöstárgyak származása.
A mû közismert, ám nehezen hozzáférhetô, mégis nélkülözhetetlen kézikönyv becsüsök, gyûjtôk, ötvösök, történészek
számára.
KAPHATÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN!
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A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA
Julia Navarro
A SZENT LEPEL
TITKOS SZÖVETSÉGE
(Fordította Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft
Küzdelem a
torinói lepelért,
évszázadokon át...

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

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

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

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

KI KICSODA A MAGYAR
KÖNYVSZAKMÁBAN
(Szerk. Kiss József, Jakab Sára)
228 oldal, 2440 Ft
A magyar és a határon túli
magyar könyvszakma
532 szereplôjének adatai

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

Csak keresni kell – a könyvesboltokban

Könyv kattintásnyira
A vásárlók szeretnek még belelapozni fizetés elôtt
A bookline.hu vezetô internetes könyvesbolttá nôtte ki magát. Dietrich Tamás
vezérigazgató mesél arról, hogy hol tart
most a „kattintásos könyvvásárlás”,
és hogyan lehet nyereséges egyszer a cég.
■ – Hogyan indult a bookline.hu?
– Az eredeti anyaboltja az internetes kereskedésnek
a központi antikvárium volt. 2001-ben kezdték el
az ott kapható antikvár könyveket online értékesíteni. Majd késôbb antikvár piactérré alakult át az
egész, mivel más boltokat is bevontak. Az antikváriusnak nagyon egyszerû a feladata a könyv adatait
kell csak felvinnie az adatbázisba. Ha akarja.
– Nem muszáj?
– Nem tudjuk ellenôrizni, de elméletileg minden
könyvet felraknak. Egyes antikváriumok forgalmából 30–50 százalékkal részesedik a bookline.hu.
Ebbôl látszik, hogy érdemes ezen a csatornán is
jelen lenni. Vannak olyan értékesebb kiadványok is, amiket
inkább árverésekre küldenek, ezek természetesen nem kerülnek föl. De korlátok nincsenek: van százkötetes Jókai több
százezer forintért a kínálatban, de ötszáz forintos könyveket
is árulunk.
– Több új szolgáltatást is bevezettek, miket terveznek még?
– Amit tervezünk, arról nem beszélek a konkurencia miatt. Nagy
a verseny. De DVD-t, CD-t és a mûszaki termékeket is árulunk,
meg drogériai árukat, amik még kevésbé fogynak. Tavaly nagyon
megnöveltük az idegennyelvi kínálatunkat 350 ezer könyvcímbôl válogathatnak a vásárlóink. Ez nagy könnyebbség, mert nem
kell külföldrôl megrendelniük ôket, ezt megtesszük helyettük.
Sokkal kevesebb a kockázat. Ügyfélszolgálatunk is a kínálat növekedéséhez méltóan növekszik: karácsonykor kilencen segítették a gördülékeny munkát.
– Foglalkoznak új könyvekkel is.
– Igen, és amióta belefogtunk, ez lett a fô profilunk. A forgalmunk 85–90 százalékát az új könyvek teszik ki.
– Kiadókkal vagy könyvesboltokkal állnak kapcsolatban?
– Kiadókkal. Jelen pillanatban fölnôttünk a vezetô nagyok mögé: az Alexandra és a Libri elôz csak meg minket jelentôsen a
könyveladásban.
– Van kimutatás, hogy az emberek milyen típusú könyveket
vásárolnak leginkább a világhálón keresztül?
– Van teljesen részletes kimutatás, de nem lehet eltérô tendenciát találni benne. Könyvesbolthálózatot is vezettem régebben,
és van összehasonlítási alapom: nincsen nagyságrendi különbség a kettô között. Talán a slágerkönyvek, illetve azok a kiadványok, amik nehezen elérhetôk a boltokban, jobban fogynak az
interneten. Az üzletláncok boltjaiban ugyanis a kevés darabszámú könyvekbôl csak egy van. Az interneten egy kattintással meg
lehet találni ezeket.
– Annak ellenére, hogy ilyen sokan látogatnak az oldalaikra,
veszteséggel mûködnek.
– Kezdetektôl fogva nem vagyunk nyereségesek. De intenzíven
megyünk elôre, és vásároljuk a piacot. Hamarosan talán megfordul ez, és több lesz a bevételünk, mint a kiadásunk.

– A megnyitott könyvesboltok,
ahol személyesen át lehet venni a rendelést, hozzájárulnak
ehhez?
– Nullszaldó körül mûködnek. A
feladatuk elsôsorban nem könyvesbolti mûködés, hanem az,
hogy alternatívát nyújtsanak a
rendelt könyvek átvételére. Sokan
szeretnék megúszni a futár költségét , mások még átvétel elôtt szeretnek belelapozni a könyvbe,
tényleg arra gondoltak-e.
– Többen veszik át személyesen mint gyorsposta útján?
– Az egyharmada a vásárlóinknak
ellátogat a boltunkba a rendeléséért. Ez nekünk is elônyös lehet,
hiszen úgy nô a vásárlóérték,
ahogy a gyorspostára való áthárítás mértéke csökken. De természetesen az internetnek az a jelentôsége, hogy az egész országban hozzá lehet férni a könyváruházunkhoz. Ráadásul, ha nálunk 9000 forintért rendel valaki könyvet, akkor ingyen kiszállítjuk neki, és még a 20 százalékos kedvezményben is részesül.
– Vidéken terveznek boltot nyitni?
– Jelen pillanatban nem. A bolthálózat nem célunk. A Budapest
és az agglomerációban élôk jelenleg 50–60 százalékát adják a
bookline.hu forgalmának. Ezért Budán még valószínûleg nyitunk boltot.
– Nagy engedményeket adnak annak ellenére, hogy nem nyereségesek.
– Nem adunk nagyobb engedményt, mint a fô konkurencia, például az Alexandra online. Ár- és szolgáltatásverseny van a két
cég között. Az egyedi akciókban van eltérés, de azokat a kiadókkal közösen szervezzük. Nincs közvetlen összefüggés a kedvezmények és a nyereségesség között. A bookline.hu folyamatosan
fejleszt, újabb szolgáltatásokat nyújt, és újabb termékcsoportokat vezet be. A piaci fejlôdésnek ára van.
– A könyvek internetes forgalmazásával kapcsolatban több
jogi probléma is felmerült. Közelebb vannak a megoldáshoz?
– Egyáltalán nincs megoldva a kérdés, a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülés (MKKE) nem beszél errôl. Amikor
az Egyesülés megalkotta a versenyszabályzatát, még egyáltalán
nem volt szó internetes könyveladásról. Az új szabályzat pedig
késik az MKKE és a Versenyhivatal közötti vita miatt.
– Az új könyvek leárazásán folyik a vita?
– A világon 80–90 százalékban fix árasak a újonnan megjelenô
könyvek. Lehet rajta vitatkozni, de ez egy bevett dolog. A magyarországi könyvkereskedelem bizományi alapon mûködik, és
ezekben az esetekben a kiadónak kell dönteni az árról, hiszen
azé a könyv, aki bizományba adja. Bízom benne, hogy minél
hamarabb lesz könyvártörvény. Remélem, hogy mindenki figyelembe veszi, hogy a könyv nem olyan, mint a többi áru, hanem
szellemi termék, és sajátos szabályozást érdemel.
– A drogériai termékekben bíznak?
– Próbálkozunk…
Ócsai Dorottya

Könyvipar

interjú
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Könyvipar

interjú

Irány az európai uniós piac!
Beszélgetés a Mezôgazda Könyvkiadó igazgatójával
A Mezôgazda Könyvkiadó telefonközpontjában a máshol megszokott komolyzenei
dallamok vagy ragtime ritmusok helyett
népzene szólal meg. Nem leplezett meglepetésemre így reagált a kiadó igazgatója,
Lelkes Lajos, akit eredetileg a február 4-én
kezdôdô Mezôgazdasági Könyvhónap
kapcsán kerestem meg:
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■ – Részint a saját ízlésvilágomat tükrözi ez a zene,
folklóros vagyok, régi népi táncos, és nemigen kedvelem a kommersz zenéket. Ha a kiadó révén is a paraszti hagyományt képviselem, akkor ahhoz a kapcsolásra való várakozás ideje alatt nálunk felcsendülô kalotaszegi legényes illik.
– Mit csináltak a régi idôkben februárban a gazdák?
– Befûtöttek a kemencébe, megetették az istállóban az állatokat,
kikalapálták a kaszát, néha bálba mentek és várták a tavaszt. Azért
került februárra az ötvenes években életre hívott Mezôgazdasági
Könyvhónap, mert ez a pihenô idôszak a mezôgazdaságban. Az
akkori agrárminiszter, a népi íróként is ismert Erdei Ferenc indította útjára a rendezvénysorozatot 1950-ben. Akkoriban az évnek
ebben a szakaszában szervezték az arany- és ezüstkalászos gazdatanfolyamokat. Ebbôl eredt az ötlet, hogy a képzés mellé mezôgazdasági könyvet is nyomtassanak, hadd olvassanak a gazdák.
Így alapította a magyar kormány cégünk elôdjét, a Mezôgazdasági Folyóirat- és Könyvkiadó Vállalatot. A Földmûvelésügyi Minisztérium mellett megnyitották a Mezôgazdasági Könyvesboltot, ráadásképpen megszervezték a Mezôgazdasági Könyvhónapot, hogy hírverése is legyen a szakirodalomnak.
– Milyen könyveket kínáltak az elsô Mezôgazdasági Könyvhónap idején?
– Brosúraszerû kiadványokat meg szovjet szerzôk mûveinek fordítását, leginkább a nagyüzemi módszerekkel termesztett növényekrôl, de megjelent egy-egy kötet a kertészetrôl is. Akadnak
ilyen példányok az archívumomban.
– Most hány újdonsággal rukkolnak elô?
– Mi nem erre a rendezvényre jelentetjük meg a könyveket, mint
a szépirodalmi kiadók az Ünnepi Könyvhétre. Esetünkben a
könyvhónap általános tájékoztatást ad az elôzô év kiadvány-termésérôl. A mezôgazdasági szakkönyvkiadás évszakokhoz igazodik, tavasszal a metszésrôl szóló munkákat jelentetünk meg,
ôsszel a borászathoz kapcsolódókat. Az újdonságok száma
2007-ben, sajnos, jelentôsen csökkent, mert a támogatások nemcsak szûkösebbek lettek, hanem teljesen meg is szûntek. Korábban az oktatási tárca hozzájárult az agrár felsôoktatás könyveinek a megjelentetéséhez, a természetvédelmi témájú köteteket a
Természet- és Környezetvédelmi Minisztérium pártfogolta, a
földmûvelési tárca tizennégy éven át komolyan támogatta a gazdálkodást segítô kiadványokat, egészen a tavalyi évig. A korábbi
segítségnek köszönhetô az a széles választék, amelyet most kínálni tudunk korábban gondozott könyvek újrakiadásából. A tavalyi évben abból éltünk, hogy újranyomtuk a keresett, de a boltokból kifogyott köteteket. A kis tôkével rendelkezô szakkönyvkiadónk a korábbi évekhez viszonyítva 2007-ben ötven százalékkal kevesebb újdonsággal tudott jelentkezni. Ez a forgalmon is

megérzôdik, csökken az árbevétel,
ha nincs elegendô újdonság; senki
sem akarja többször megvenni
ugyanazt a paprikatermesztésrôl
szóló munkát. Némi reményt ad a
földmûvelésügyi tárca komoly ígérete, hogy kicsit megváltozott formában, az európai uniós koncepciókhoz illeszkedôen a jövôben ismét támogatni fog bennünket.
– Mit emelne ki az idei Mezôgazdasági Könyvhónap kínálatából?
– Azt a gyönyörû atlaszt például,
amelynek Haszonnövények a címe és
csodálatos botanikai akvarelleket
tartalmaz. A szerzôje a nyolcvanas
éveit taposó Papp Erzsébet, aki
egész életét a Tápiószelén mûködô
génbankban töltötte, s képzômûvészként pontos botanikai rajzokat készített a jövô számára megôrizni kívánt növényfajokról és
-fajtákról. Így nemcsak a vetômagja marad meg egy-egy kultúrának, hanem a látványa is. Másik szerzônk, Szigeti Andor szintén
különleges egyénisége a szakmának: Népi konyha címen öt kötetbe gyûjtötte össze a hagyományos recepteket. Az a paraszti hagyomány, amely az ételek elkészítésében és a felhasznált nyersanyagokban él tovább, része az agrárkultúrának. Minden vidéket,
sok települést végigkutatott az ugyancsak nyolcvan fölött járó
Szigeti Andor és összegyûjtötte a táplálkozási kultúra helyi örökségeit. Receptjei alapján fôzünk is a Mezôgazdasági Könyvhónap
idején, s ott lesz a rendezvény központi helyszínéül szolgáló Vajdahunyad Várban az év borásza, Fritmann János is a termékeivel. A Könyvhónap nyitó napján adjuk át az év szerzôje címet a
zsûri által kiválasztott alkotónak, s a Borakadémia jóvoltából
idén elôször veheti át valamely szakíró az év boroskönyve címet.
– Olvas-e szakkönyvet a magyar gazdatársadalom?
– A mai modern mezôgazdálkodáshoz komoly szaktudás kell,
nemcsak a termesztéshez, hanem a feldolgozási technológiákhoz, de kész tudomány már a csomagolás és az értékesítés is. Az
európai piacon csak hozzáértéssel elôállított értékes termékkel
lehet érvényesülni. Akinek ilyen szándéka van, annak szakmai
információt kell szereznie, muszáj szaklapot, szakkönyvet olvasnia. Olvassák is a kiadványainkat, de ez sajnos csak a gazdálkodók szûk köre, s nem azok, akik kárpótlással jutottak hozzá a
földhöz és nem szakmájuk a mezôgazdaság, mert az állami gazdaságban segéderôt alkottak, az agronómus kiadta nekik munkát: ma kapálni kell, s nem mondta meg, miért most. Ezek a képzetlen emberek jutottak földhöz a rendszerváltás után, s a média az ô negatív tapasztalataikat közvetíti országszerte. A sikeres
gazdálkodókról, legyenek akár sertéstartók, alma- vagy gabonatermesztôk, nem számolnak be a hírekben. Egyedül a borászokat karolja fel a sajtó.
– Van-e olyan könyve a Mezôgazda Kiadónak, amelyik közelebb visz az európai piacokra való bejutás titkához?
– Az egyik kiadvány az európai agrárgazdaság szerkezetérôl, a
következô a piacgazdálkodásról, megint másik a szakmarketingrôl szól, s ebbôl a tudásanyagból áll össze az az információhalmaz, amelynek segítségével jó színvonalon lehet mezôgazdasági munkát végezni.
Mátraházi Zsuzsa

