¨
´
KONYV HET
www.konyv7.hu

VIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

•

184 F T

2004. FEBRUÁR 5. K U L T U R Á L I S K É T H E T I L A P

Vince Kiadó
Gál Katalin

Tarján Tamás
Mégis azonról

Kertész Ákos
Kutyakönyv
embereknek

Sári László
Az ifjú Lin-csi
vándorévei 39.

Írófaggató
H. Barta Lajos

Fotó: Szabó J. Judit

Nyerges András
„Az embernek
szüksége van
erôpróbákra...”

Interjú
dr. Marton Istvánnal
Száraz Miklós Györggyel
Végel Lászlóval

A Színházi dolgokról
beszélgetés
Fekete Sas Kiadó

internetes áruház
www.feketesas.hu

Kornis Mihállyal

Goethe és az infrastruktúra
■ E számunkban, mint olvasóink láthatják majd 22. oldalunkon, a Megjelent
könyvek listája igen kicsinykére sikeredett. Emlékeim szerint ilyen rövid listával
az elmúlt években sohasem kellett megjelennünk, az év elején forgalomba került
könyvek listájából eddig mindig kikerült
legalább két-három oldal terjedelem.
Még ennek a kevésnek egy része is tavalyi kiadás, azaz az új esztendô igazán sovány könyvterméssel indult.
A jelek szerint egyre erôteljesebben érvényesül az a tendencia, aminek a jelentkezése a korábbi években már tapasztalható
volt, vagyis hogy a könyvkiadás – sok más
ipari és kereskedelmi tevékenységhez hasonlóan – szezonális jellegûvé válik, vált
nálunk is, akárcsak a világ sok más országában történt ez.
Az eddig is ismert tényként vonult be
a köztudatba, hogy az egész éves könyvszakmai forgalom nagyobbik fele az év
második felében, különösen a karácsonyi bevásárlás idôszakában realizálódik,
ez most ráadásul tükrözôdik a könyvújdonságok megjelenésének idôbeli megoszlásában is.
A Könyvhét kétheti megjelenési listáinak összehasonlításából megállapítható,
hogy a tavalyi év utolsó egy-másfél hónapjában csaknem 1200 új könyv került
forgalomba, szemben a januári két hétben
listára került alig 60 új könyvvel.
Nem gondolom persze, hogy túl nagy
horderejû következtetésekre kellene jutni
ennek a jelenségnek a vizsgálata során.
Természetes módon alakult ez így, s ami
természetes, az ily módon legalábbis önmaga létjogosultságát igazolja. Azaz
mondhatnánk különbözô elméleti elôfeltevésekbôl kiindulva, hogy mégsem tökéletes megoldás ez a szakma, a könyvkereskedelem számára, hiszen például az infrastruktúra mûködése folyamatos, állandó
költség, miközben az árbevétel alakulása
szoros összefüggésben van a forgalomba
kerülô újdonságok számával, ám az élet
erre azt mondja válaszképpen – a nagy
költôtôl véve a megfogalmazást –, hogy
„de zöld az élet aranyága”.
Így aztán üldögélünk szürke infrastruktúránkban, és várjuk türelmesen a bimbózó, rügyfakasztó, zöldellô lombkoronákat
növesztô vérpezsdítô tavaszt.
Kiss József
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Kornis Mihály a Színházi
dolgokról

■ Színházi dolgok címmel jelent meg Kornis Mihály
könyve a Tericum Kiadó gondozásában. A Pesti Est programmagazinja, a Súgó olvasói
régóta ismerik a szerzô rovatát, melyben különbözô szócikkeket ír a színházról. A tizenhárom évvel ezelôtt elkezdett munkát most egy kötetbe összegyûjtve tanulmányozhatják az olvasók. Nem
a hagyományos értelemben
vett lexikonról van szó, hiszen Kornis Mihály helyenként csöppnyi iróniával, vagy
keserûséggel mesél a színház
kulisszatitkairól, s egyre mélyebb válságáról.
Rögtön az Elôszóban megmagyarázza, hogy mi ösztönözte e munka elvégzésére
túl azon, hogy elôbb 1990ben az akkor induló új Színházi Élet szerkesztôje, Torda
István, majd a Súgó fô kreátora, Gáspár Máté felkérte a
rendszeres
publikálásra:
,,Miért írtam akkor ezt a
könyvet a színházról? – teszi
föl önmagának a kérdést
Kornis Mihály, s nyomban
megválaszolja. – Mert már

jobban szeretek álmodozni a
színházról, mint dolgozni
benne. Magamban játszani a
legjobb. Gyermekkoromtól
imádom a színházas könyveket, élek-halok a régi teátrumi anekdotákért. Bárdy
Ödön Thalia mosolya címû
gyûjteményét olvasgatni kisfiú koromtól mindmáig felhôtlenül boldog szórakozásom. Ilyet akartam írni most,
vagyis hasonlót, de a magam
hangján. Számomra negyven
éve nem mondott senki a
magyar színházról mint világról érvényeset. Molnár Ferenc, Kárpáti Aurél, Bálint
Lajos óta hozzám e tájon
színházról nem szóltak. El
akartam hát mondani, hogyan látom a világot: színházban. És a színészeknek
akartam könyvet írni. Nem
csak a rokonságunk miatt.
Nem egyszerûen testvéri szolidaritás él bennem e hivatás
gyakorlói iránt, de meggyôzôdésem, hogy a színházcsináláshoz szükséges valamennyi képesség színészi
gyökerû. Azonkívül segíteni
szeretnék a színfalak mögöt-

ti munka iránt érdeklôdô olvasónak a színház szakmai
zsargonjának megismerésé-
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ben. Elemi ismereteket közlök, kicsit sem tudományos,
könnyû csevegésre vállalkozom mindössze; pletykálkodom a színház helyszíneirôl,
szereplôirôl, fontosabb fogalmairól, szlengjérôl, a humoráról.”
Kornis Mihály könyve elsôsorban azokat célozza meg,
akiknek a szakmai kritika
nem mond semmit. A Színházi dolgok nyilván érdekelni
fog minden nézôt, aki szeretne minél többet tudni a világot jelentô deszkákról, az
elôadások létrejöttérôl, és a
színfalak mögötti valós világról. Rengeteg olyan fogalmat
tisztáz és magyaráz el, melyet tényleg csak a bennfentesek ismerhettek eddig.
– Kiderül a könyvbôl az ön
véleménye napjaink színházi
életérôl?
– Igyekeztem úgy fogalmazni, hogy a sorok között olvasva erre is választ kapjon mindenki. Az én véleményem
egyáltalán nem olyan barátságos, mint a könyvem hangneme. Manapság egyre többet beszélünk arról, hogy a
színház és a drámaírás válságban van, s ellenszenvesnek
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látszó átalakuláson megy keresztül. Ezt könnyû megcáfolni azzal, hogy a színházak
zsúfolásig teltek esténként,
bizonyos elôadásokra nem
kapni jegyet, legfeljebb elôvételben. Sôt léteznek alternatív, kísérletezô mûhelyek,
s ezek ugyancsak megélnek.
Ez azonban nem más, mint a
dráma és a színház összemosása. Nem vitatom, hogy
tényleg játszanak nagy közönségsikert arató elôadásokat, ám szerintem az ötvenes
évek óta egyre ritkább, mi
több kiveszett a társadalmi
korkérdéseket magas színvonalon ábrázolni képes mûalkotás. Gondoljunk csak Arthur Miller, Samuel Beckett,
vagy Tenessee Williams ma
már klasszikusnak számító
darabjaira! Természetesen a
kortársak között is találni
egy-egy szerzôt, aki sikerrel
ismétli meg az ô bravúrjukat.
Ám ebben az esetben is érvényes a közmondás: egy fecske nem csinál nyarat. Sajnos
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a visszaesésben nagy szerepet
játszik az, hogy a színházi
közönség már nem szerves
közösség, mint mondjuk az
ókori görögöknél. A társadalmat alkotó közösség csôdöt
mondott. Hiába tudatosul
bennük, hogy a különbözô
erkölcsi és morális törvények
nem kijátszhatóak, mert bûnhôdéssel járnak, hisz ez a való életben csupán maszlag, a
hatalmi képmutatás része. A
színházból kilépve azt tapasztalják, hogy bárki bármilyen bûnt elkövethet gyakran
büntetlenül,
megtisztulás
nélkül. Ha a hétköznapi tragédia mindennapos, órárólórára szörnyûbbé váló szerencsétlenség, akkor a színházban beszélhetnek bármirôl, következmény és hatás
nélkül marad. Manapság úgy
tekintenek a színházra, mint
egy régimódi vendéglôre,
nosztalgia-üzletre, ceremóniák helyszínére.
– Milyen sors vár e körülmények között a színészekre?

– Ôket az ördög médiafigurákra cseréli ki. Nem az arra
érdemes mûvészek, hanem
azok válnak sztárokká, akiket
kiszemelnek erre a célra. Az
övék minden elismerés és jutalom, a többiek szegénységben és névtelenségben maradnak. A futtatottak kategóriájába tartozók – talán egzisztenciális okok miatt –
egyre inkább keresik a pénzvilág és a politika képviselôinek kegyeit. A politika és a
pénz gyúrja, formálja át ôket
a saját képmására. A színészek kétségbeesetten és cinikusan együtt akarnak szerepelni és mutatkozni velük.
Már nem az ösztönzi ôket,
amiért annak idején színészek lettek, hanem a megélhetésért való küzdelem.
– Változtathat ezen a nézôk
akarata?
– Ha a nézôk képesek megôrizni az igényt a katartikus
elôadások, az azokat létrehozó mûvészemberek iránt, és a
színházból kilépve közönség-

5

bôl megpróbálnak közösséggé átalakulni – talán igen. Erre azonban kevés az esély, a
globalizmus egyik célja
ugyanis az, hogy leszoktassák
az embereket az ilyen és ehhez hasonló igényeirôl. Aki
magára maradt, azt könnyebb
befolyásolni, hogy ne ismerje
fel saját érdekeit. Sajnos korunk súlyos tragédiáit pusztán a színház léte képtelen
megoldani.
– Milyen tervei vannak a jövôre nézve?
– Jelenleg a Szerelmeskönyv
címû regényemen dolgozom,
s ez sokkal nagyobb boldogságot okoz, mintha darabot
írnék. Számtalan olyan mondanivalóm van, amit korábban a színházi feladatok miatt nem tudtam elmondani.
Most elérkezett a megfelelô
pillanat. Ezentúl nem színházban mondom el a világot,
hanem regényben.
Borbély László
Fotó: Szabó J. Judit

Az ifjú Lin-csi
vándorévei 38.
Közreadja: Sári László
78.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap ismét hegytetôre ért útján. Odafönt megállt, s
ahogy az éj csendjében lenézett a
völgybe, aztán föl az Égre, egy csapásra könnyebbé váltak komor gondolatainak terhei.
– Fényködével a völgy ölén lomb, bokor,
kövek s füvek rejteke újra megtelik.
Tekintetével örökkön követve
föloldozza lelkünk súlyos nyûgeit –
sóhajtotta Lin-csi, arcát a Hold felé
fordítva. Kis ideig lehunyt szemmel
sütkérezett az égi vándor fényében.
Egész testében béke, nyugalom áradt.
– Fényködömmel a völgy ölén lomb, bokor,
kövek s füvek rejteke újra megtelik.
Tekintetemmel örökkön követve
föloldozom lelked súlyos nyûgeit –
szólt simogató sugaraival a Hold is
Lin-csihez. Lin-csinek jólesett a törôdés, a kényeztetés. Nem volt könnyû
dolga az utóbbi idôben. Egész életére
meg kellett barátkoznia a gondolattal,
hogy a tanítás értelmetlen tevékenység, mégis ez lesz a dolga ezután. Szerencsés, aki elkerüli a szólást, az írást.
Legjobban az jár, aki föl se teszi a kérdéseket. Aki pedig még a válaszokkal is
bajlódni mer, készüljön fel minden
rosszra. Hosszú, kínos kaland vár rá,
de útját Lin-csinek is végig kell járnia.
– Mit földi korlátok igájában föllelhet
az elme és szív, fölfedtem magamnak,
s megértettem. Fölfedheti, s megértheti bárki. Ahogy a régiek közül is fölfedték maguknak, s megértették a világot
számosan. De eredményeik nem érdekelték az embereket. A téboly alkotásai
erôsebben hatottak rájuk – tûnôdött
Lin-csi a bölcselet kudarcán, még mindig békességgel a szívében. A gyöngédséget és a nagylelkûséget mások iránt, e
nôies erények férfias formáit, egész életében igyekezett tökéletesen gyakorolni. – A bölcselet józan tanításaiból
ugyanis hiányzik a szenvedély. Nincs
bennük semmi, ami izgalomba hozná,
lázítaná az embert, akinek egyetlen
kapcsolata a világgal a szenvedély. A
szükség vagy az elutasítás szenvedélye
köti ôt minden tárgyhoz. Pedig hát
semmi sincs ezen a világon, ami megérné az akarást. És semmi sincs, ami

megérné a nem akarást – zárta le gondolatai sorát Lin-csi, s most az odalent
hullámzó lombokra, bokrokra, füvekre
vetett egy hosszú pillantást. Soha nem
tudott betelni csodájukkal. És élete végéig lenyûgözte ôt tudásuk, melyre
mindig kivételes tisztelettel gondolt.
Érzô társaink között ôk voltak, s ôk
lesznek egyedül, akik mindig tudják: a
lényeges ott kezdôdik, ahol már nincs
mit keresni, nincs elérendô cél, nincs
semmiféle akarás. Erre figyelmeztette
Lin-csit minden fûszál, a nyíló, a száradó virág, a zöldellô lomb, az elhulló
falevél.

79.
Az ifjú Lin-csi egy nap tóparti lomb
alatt heverészett. Olyan hosszan és
mélyen aludt aznap délután, hogy
amikor felébredt, sokáig nem tudta,
hol van, hogyan került oda. Most körülnézett, végigtekintett a környezô
hegyeken, aztán élénken figyelte maga
elôtt a tavat. Az Ég már sötétedett,
mély kékje végigterült a vízen, tükrén
szikrázó lótuszok piroslottak. A pompás kép ismerôs volt Lin-csinek, látta
már ezt a tavat. Vándorlása elsô napjaiban járt erre, nem is távol falujától.
A lótuszokhoz valójában már hazaérkezett.
– Harmatcseppet isznak, szelet lélegeznek. Állítják a lótuszvirágokról a legendák. Szépségükkel pedig a tökéletességet példázzák – emlékezett Lin-csi
a róluk szóló írások soraira, kelyhük finom, könnyû alakját csodálván. A virágok olyan szelíden ültek a vízen,
mint a legilledelmesebb vendég. Aki
éppen csak megérkezett valahová, és
nem is marad soká. A kelyhek mintha
valóban bármelyik pillanatban fölemelkedhettek volna, akár az Égig.
Szépségük és nyugalmuk e köztes állapotban mégis maga volt a tökély.
– Létezésük nem anyagi létezés, sokkal inkább szellemi. Pedig a virág szára a legsötétebb anyagi világból indul
a fény felé: a tó mélyének vak, fekete
sarából. S mire a felszínen a szirom kibomlik, a növény leveti magáról minden anyagiságát. Kelyhe fényesen világló, lenyûgözi, elbûvöli csodálóját –
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tûnôdött Lin-csi. Képtelen volt elszakadni a látványtól. Egyetlen pillanatra
sem hagyta nyugodni a virág, újabb és
újabb érzések, gondolatok támadtak
benne. A hûvösödô tóparti fûben heverve nézte ôket tovább.
– Hogyan is képes pusztán az anyagi
világot látni maga körül az ember, s
abban foglalni el magát? Ahol az
anyagit fölleli, ott találja szorosan
együtt vele a tôle innenit és a rajta túlit is. Nélkülük nem létezik ô maga, az
anyagi sem. Ott fénylik, ott világlik az
orra elôtt a másik világ. Ahogy ezek a
lótuszok fénylenek a vízen még a sötétlô esti Ég alatt is. Hogy lehet, hogy
nem látja? Hogy nem érdekli ôt a titok? – jutott Lin-csi eszébe az izgató
kérdés megint, melyet régebben, békétlen korában, gyakran tett fel haragosan magának és a világnak. Most
nem volt a szívében indulat, csak csodálkozott. És le nem vette a szemét a
virágokról. Míg a sötétség végképp el
nem takarta ôket elôle, nem moccant
a vízpartról.
Akkor végre felállt, s elindult faluja
felé. De még útközben is feltett magának egy kérdést. – Mibôl keletkezik vajon a látás? A helyes látás, amellyel
mindannyiunknak szemlélnünk kellene a lótuszvirágot, s minden mást.
Anyagit és nem anyagit egyformán. –
Csak bizonytalan választ talált rá. Úgy
vélte, a helyes látás adottság, mely késôbb a tûnôdô ember természetévé válik. A pedáns elmének valószínûleg
semmi köze hozzá. Lehet, hogy az Ég
rendelése csupán. A válasz nem nyugtatta meg, mégis befejezte aznapi tûnôdését a helyes látás kérdésén. Olvasott egyszer egy remetérôl, aki tízezer
évig töprengett egyvégtében a barlangja elôtt nyíló virágokat nézegetve, de
csak egyre bizonytalanabbá vált. Mert
erôlködött. Hajszolta a tudást. Nem
jött rá, hogy amire neki van szüksége,
azt nem is tudásnak hívják.
– Lótusz szirmába hull a világ,
rizsszembôl nyílik a távolság.
Egyet lépsz: a végtelenben jársz,
tízezret lépsz: csak egy helyben állsz –
motyogta maga elé, s közben igen határozottan haladt útján. Lin-csi tudta
az irányt.
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volt, amit kedvtelve és haszonnal forgattam. Hatására én is írok a babám mindennapjairól. Nem tudom, Szécsi Noéminek volt-e valamilyen elôképe, amikor
lánya születését megelôzô kilenc hónapot napló formában örökítette meg. Fecsegô stílusú és humoros könyve a mai,
emancipált nô várandóságának esszenciája. Hogyan éli meg a másállapotot a
(poszt)modern nô? Elôször is az utolsó
pillanatig dolgozik. Örömmel ugyanakkor elhûlve nézegeti gömbölyödô pocakját. A terhesség alatt is szép és fitt akar
maradni. A másállapot tényét csak fokozott iróniával képes tudomásul venni. Mert a régi szabadság és a
régi önmaga már oda van. Az áldott állapot gyakran áldatlan dolgokat hoz magával: émelygés után farkaséhséget, erôteljes testsúlynövekedést, duzzadó kebleket és dagadó végtagokat. Beszûkülô idegállapotot, amikor az embert már csak a terhességgel és a
szüléssel kapcsolatos dolgok érdeklik, és másról sem tud beszélni
(ez a baba megszületésével csak fokozódik). Másfelôl egyre jobban megmutatja magát a hasban növekvô parányi lény, akinek
minden rezdülése földöntúli boldogsággal tölti el a poronty anyját és apját és akit a hetek múlásával egyre inkább megismer és szeret a jövendô anya. Szécsi Noémi kismamanaplója kendôzetlen
nyíltsággal, ugyanakkor végtelen humorral és szeretettel osztja
meg olvasóival a terheslét minden örömét, illetve nyûgét és baját.
Gondolatait – a most divatos és nagy sikert aratott nôi regényekhez hasonlóan – valószínûleg számos kismama magáénak érezheti majd. Nemcsak a kismama testében bekövetkezô változásokkal
kapcsolatos tapasztalatait, hanem a környezet reagálását is. Minden bizonnyal a kismamák zöme átélte, miként nézik a fiatalok,
fôleg a férfiak levegônek, amikor nagy hassal felszáll a buszra, és
miként pattannak fel a nagymama korú, a terhességet bizonyosan
átélt asszonyok, hogy átadják a helyüket. Általános tapasztalat az
is, hogy az orvosi vizsgálatok garmadát – amelyekbôl egyedül az
ultrahang izgalmas, illetve az utolsó hetek CT vizsgálatai mutatják egyenesben a babát – egyetlen várandós sem kerülheti el manapság. A nôi magazinok hasábjain rendszeresen felbukkanó terhesszex és intimtorna szintén minden modern kismama életének
része. És ha a szülés nehézségein valahogy átevickél, hátravan még
a rooming in rendszer minden öröme és átka, majd a hazatérést
követô boldog-hisztérikus állapot, amikor a baba és a mama soksok bizonytalanság árán tanulja meg, hogyan éljenek egymás mellett. Mindeközben elôfordul, hogy egymás vállán sírják ki a bánatukat. Aki kíváncsi az eredményre, nézze meg a címlapot és eldöntheti, megéri-e.
(szénási)
Szécsi Noémi: A kismama naplója. Tericum Kiadó, 2003, 2370 Ft

Magyar irodalom

Hôsnek lenni kötelesség
■ A Klaniczay Tibor szerkesztette 1958as Zrínyi-összesben a költô és prózaíró
hosszabb latin idézetei és intarziái még
teljes terjedelmükben szerepeltek. A Magyar Remekírók új folyamában megjelent 2003-as kiadásból ezek az idézetek
eltûntek, a szerkesztôk így alkalmazkodtak a mai olvasók igényeihez. A latinul
nem tudó nagyközönség figyelmére reményeik szerint még mindig számíthat a
költôóriás veretes nyelvezete. A korábbi
két kötet helyett egy, igaz több mint
ezeregyszáz oldalas könyvben Zrínyi
Miklós költôi (az Adriai tengernek syrenaia, alkalmi versek és versfordítások, valamint a Vitéz hadnagyban fennmaradt versek), prózai (Vitéz hadnagy, Mátyás király életérôl való elmélkedések, Az török áfium elleni orvosság, Tábori kis trakta, Fraytág a tábor szállásáról és egy beszéd), mûvei, terjedelmes levelezése (szám szerint
408, legnagyobb részben Batthyány Ádámnak, de vannak III. Ferdinándhoz, II. Rákóczi Györgyhöz vagy I. Lipóthoz szóló levelek
is) és végül néhány emlékirat meg a költô végrendelete kaptak helyet. Mint Kovács Sándor Iván, a régi magyar irodalom egyik jeles
kutatója utószavában megjegyzi, Balassi és Rimay még nem tudott
kiadni saját verseskönyvet. Zrínyi közölt elsôként nyomtatott kötetben szerelmes verseket és korszerû poétikai tájolású hôskölteményt.
Szinte minden lírai verse más és más újítás. A Fantasia poetica, A
vadász vagy az Echo édes szavú idill, míg a Feszületre, az Epigrammata és Az idô és hírnév az eposz fennköltségéhez hasonlatosak.
Sokan megállapították már, hogy a lírikus és az eposzíró egyazon
képességû költô. A dédapát megidézô hôskölteményrôl itt elég talán Arany szavait idézni, miszerint Zrínyi magyar elôzmények nélkül „hatalmas ugrással az epopeia csúcsára szökik”. Ô a világirodalom egyetlen olyan eposzírója, aki maga is hadvezér volt. Az eposzi „gépezet” követése mellett hôskölteményének hitelességét a források alapos tanulmányozása is elôsegítette. A történelmi igazságot
azonban bátran felcserélte a mûvészi igazsággal, így olyan anakronizmusokat és fabulákat alkalmazott (pl. Szulimán halála Zrínyi
dédapja által), melyekkel tulajdonképpen a maga családjának mitológiáját emelte eposzi szintre. Prózai mûveiben – az ún. Bónis-kódexben maradtak fenn – magyarul addig még nem mûvelt mûfajokat honosított meg. Vagyis magyar hadtudományi irodalmat (Tábori kis trakta), korszerû politikai elméletet (Vitéz hadnagy), vagy
történelmi-politikai publicisztikát (Mátyás elmélkedések, Áfium). A
Tábori kis trakta katonai szabályzat, a Vitéz hadnagy teoretikus példatár, a Mátyás elmélkedések királytükör, az Afium programadó kiáltvány. Közülük az Afium a legerôsebben szónokias: „a nemzeti
önbírálat, a hazaszeretet, a jobbítsuk meg magunkat” mindenkori
magyar példaszövege.” Az Afium gondolatai szállóigévé váltak a
késôbbi évszázadok folyamán. A non datur medium – késôbb Vörösmarty Szózatában elhíresült – gondolatát Zrínyi így fogalmazta
meg: „Elfussunk? Nincs hová. Sohun másutt Magyarországot meg
nem találjuk… Az mi szabadságunk az ég alatt sehun nincs, hanem
Pannóniában. Itt kell gyôznötök, vagy meghalnotok”.
Sz. Zs.
Zrínyi Miklós összes mûvei. Kortárs Könyvkiadó, 2003

Külföldi irodalom

Tudomány és szenvedélyek
■ Az ôsi Egyiptommal foglalkozó – magyarul is népszerû – regénysorozata után Christian Jacq arról a megszállott francia tudósról írt, aki a hieroglifákat megfejtette. Jean-François Champollion 1822-ben elôször Ramszesz fáradó nevét betûzi ki, késôbb terjedelmes papíruszok tartalmát fordítja le. Valamivel
elôtte Thomas Young az angol természettudós is kisilabizálja –
az úgynevezett rosette-i kôrôl – Ptolemaiosz jelét, de sokkal tovább nem jut. Nem érdekelte annyira az egyiptomi kultúra eredete, természete, szellemisége és lelkülete, mint tudóstársát. Ôt
11 éves kora óta betöltötte az iránta való olthatatlan szenvedé-

Babavártán
■ Amikor Valter fiam megszületett, a mamám kezembe nyomott
két naplót: a húgom és jómagam csecsemô koráról szóló naplója
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kultúrával, az irodalommal, a történelemmel? S vajon mutatható-e ki valamely összefüggés az idôben és térben változó médiumok és az ember önmagáról alkotott képének, gondolkodásának módosulásával?
Kérdéseinkre, természetesen újabb problematikákon elgondolkozva, választ kaphatunk a kötet írásaiból. Meg kell hagyni
ugyanakkor, nem a legkönnyebb olvasmány.
A kultúraelméletek és a történeti teóriaképzés kapcsán Rüsen
kulturális identitást szinkron és diakron rendszerben elhelyezô,
annak konstellációt vizsgáló elgondolásairól kaphatunk teljesebb képet. A kultúra, a nyelv és a medialitás közvetítô teljesítményét járja körül több írás. Arra, hogy hogyan is szólítanak
meg minket a különbözô médiumok, Kittler a mediális kódoknak a történetiségét feltáró, míg Ongnak a szó- és írásbeliség történeti dimenzióban magának a megértésnek a lehetséges módozatait elemzô elmélete ad választ. A McLuhan-i tézis, mely szerint a „médium maga az üzenet” szintén értelmezôi horizontból
kerül bemutatásra. Az ízlés mint médium kapcsán pedig Eco tömegkultúráról alkotott véleményét ismerhetjük meg.
E rövid felsorolásból is kitûnik, hogy a kötet a medialitás jelenségének a lehetôségekhez mérten a lehetô legtöbb szempontját
kívánja összegezni. Az egyes elméleti konstrukciók, a jelenségeket történeti dimenzióba helyezô értelmezô, a megértést számtalan többletinformációval segítô, kontextust teremtô tanulmányok így egy teljesebb képet rajzolnak a médiumok önállósuló,
az emberre is visszaható, világalakító szerepérôl.
Egyes nyugtalanító, a medializáltság tudatán ugyan nem enyhítô
válaszokat kaphatunk a kötet tanulmányait olvasva, mégis elgondolkodtató, meditatív távlatot nyitva lehetôséget kapunk a jelenségek mélyebb összefüggéseinek megismerésére.
Kovács Mónika
Balassi Kiadó, 2003

lye. Módszerét – igaz, a német Lepsius
kiegészítésével – máig hasznosítja a régész és írástörténész szakma.
Munkásságáról már 1906-ban jelent
meg (németül) alapos összefoglaló. Ez a
monográfia és saját iratai megbízható
adatokkal szolgálnak egy valóságos hátterû, de képzeletbeli útirajz elkészítéséhez, a temérdek – jobb-rosszabb –
egyiptológiai lektûr kielégíthetetlen olvasóinak örömére…
Champollion lázas tevékenységének
indítékát – az egyiptomi mûvészet és
mûveltség fenségét – a mélyebb tartalmat keresôk számára is megfogalmazza Christian Jacq. Egzotikumokkal és politikai intrikákkal megrakott mûvét helyenként
elmélkedések szakítják meg. Bennük a misztikus lényeg magyarázata található; közérthetôen leegyszerûsítve. Ezeknek a nézeteknek jegyében lefokozódnak az ógörög vívmányok, sôt kérdésessé válnak bizonyos keresztény felfogások is. Mivel magában
a könyvben szerepelnek mindkét hitvilág képviselôi, a fôhôs állandó vitákba bonyolódik velük, hogy a maga (modernnek nevezhetô) igazságát és hajthatatlanságát bizonyítsa. Tanulságosan élénkítik még az 1828 júliusa és 1829 decembere között játszódó itineriáriumot azok a tizenkilencedik század elejére jellemzô események, amelyek a mûkincsek herdálásáról és a mûemlékek széthordásáról tanúskodnak – az ottaniak teljes közömbössége mellett.
A regényes utazás jelentôs részét képezi egy agyrémszerû angol
nô folyamatos okvetetlenkedése. Róla (Thomas Young állítólagos unokahúgáról) semmi sem derül ki, de ez nem baj. Személye éppenúgy csak színes ornamentika, mint a zavaros mellékkalandok erôsen színvonalhígító tömkelege.
(iszlai)
Christian Jacq: Champollion, az Egyiptomi
Európa Könyvkiadó. 365 oldal, 2200 Ft

Filozófia

Bioetika–Ökumené
Irodalomelmélet

■ A Széphalom Könyvmûhely Rejtett
Kulturális Forrásaink sorozatában
megjelent Bioetika–Ökumené címet
viselô tanulmánykötet a Magyar Bioetikai Társaság és a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) közös
tisztelgése az alapító és szellemi vezetô, Dr. Gaizler Gyula emléke elôtt.
Az élet szentségének, a másik ember
élethez való jogának tiszteletben tartása tükrözôdik a Bioetika rész írásaiból.
„A bioetika, az életetika az a pont,
ahol az Igazság találkozik az Irgalommal” – olvashatjuk Deme
Tamás tanulmányában. Nemcsak a napjainkban hatalmas etikai
vitákat kiváltó klónozás, az abortusz vagy a kegyes halál (eutanázia) a témája a könyv elsô részének, hanem az élet más területein (család, iskola) megjelenô etikai problémák is lehetôséget
adnak a Társaság tagjainak, hogy kinyilvánítsák – nem ritkán
jobboldali, keresztény – véleményüket a témában.
Az Ökumené részben a KÖT utóbbi két évtizedének történetével és munkásságával ismerkedhetünk meg. A keresztény ember
krisztusi hivatása több tanulmányban is kiemelten fontos helyet
kap. A világban lét, a másik keresztény és nem keresztény emberrel való közösségvállalás, az egymásért és nem egymás ellen való
élet a Krisztus-hívô ember életének kiemelt szegmense, melyet
Aszalós János a keresztény értelmiségi hídszerepérôl írt tanulmányában ekképpen fogalmaz meg: „Nekünk nem lehet ellenségünk,

A medialitás kontextusai
■ Mai világunkban a média az, amirôl
tudomást nem venni lehetetlenség. A
legmeghatározóbb közvetítôrendszer
olyannyira mindennapjaink részévé vált,
határai már oly mértékben elmosódtak,
hogy az elemzô vizsgálódások szükségessége elvitathatatlan tény a „sûrû leírások”
megértéséhez. Magának a szétburjánzó
médiumoknak a hálójában az eligazodásra, a lehetséges értelmezési komponensek feltárására megfelelô szempontok hiányában nehezen vállalkozhatnánk. Ebben a kaotikus állapotban látszik támpontokat nyújtani a
„Az irodalomtudomány és a kultúrakutatás horizontjai az ezredfordulón” címû projekt keretében megjelent Történelem – kultúra – medialitás tanulmánykötet. A szerkesztôk, Kulcsár Szabó Ernô és Szirák Péter, arra tettek kísérletet, hogy e három tudományterületet dialógusba hozzák. A kötetben található tanulmányok
olyan perspektívákat tárnak fel, melyek az irodalom-, a média-, a
kultúra- és a történetiségkutatás eredményei által képesek egymásra reflektálni, s ezáltal egyes kérdéseket megválaszolni.
De mi is az a medialitás? Egyáltalán mikortól beszélhetünk ennek létezésérôl? Mégis mindez hogyan hozható összefüggésbe a
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ahogyan Istennek sincs. Mindnyájan az Ô szeretett gyermekei vagyunk.” Külön kiemelném Solt Pál 1998-as írásának egy fájóan aktuális gondolatát, amely a keresztény egyház és ezen belül a hívô
ember társadalmi szerepérôl így vall: „korunkban, amelyben kereszténynek lenni többé nem beleszületés, hanem egyéni döntés
kérdése, az egyház politikai szerepvállalása kudarcra van ítélve”.
A kötet tanulmányai a világ jelenségeinek kritikai recepciójára
bíztatják az olvasót, mindehhez persze szükséges a biztos erkölcsi viszonyítási pont megtalálása, a másik ember megismerésére
és elfogadására, „bizalommal élni embertársaink iránt, a másként gondolkodók iránt is.”
Vas Virág, Pompor Zoltán
Szerk.: dr. Makó János és Ullrich Zoltán
Széphalom Könyvmûhely. 330 oldal, 2600 Ft

sem vallásos) tudatosság megszerzését a Platón-Kant-Schelling típusú nagy nyugati bölcselôk, valamint a keleti áramlatok megfeleltetésével képzeli el. Költôi szárnyalású, de fegyelmezett vízióiban
pedig annak a közvetlen tapasztalásnak a fenségét hangsúlyozza,
ami a beavatottakon kívül az érvényes gondolkodás módjának hívei és keresôi számára is elérhetô lehet.
Iszlai Zoltán
Ken Wilber: A mûködô Szellem rövid története
Európa Kiadó, 363 oldal, 2700 Ft

Keleti kultúra

Elhangzott, majd könyv
lett belôle

A felszínesség csôdje

■ Az átlagolvasónak – magamat is annak
tekintem, ha a Kelet kultúrájáról van szó
– nagy öröm, ha közérthetôen, mindenfajta tudálékosságtól, a beavatottak fölényétôl mentesen, európai észjárást
(mindkét szó hangsúlyos!) feltételezve a
laikus érdeklôdôben, valaki színesen-élvezetesen, tartalmasan beszél a régi Kelet
életérôl, a keleti ember világlátásáról,
mindennapi kultúrájáról. Dehát mit is
értsünk „a” Keleten? Nem egész Ázsiáról,
hanem a hatalmas földrészen belül is nagy területeket felölelô Indiáról, Kínáról, az annak államhatárain belül található Tibetrôl és
a Felkelô Nap országáról, Japánról szól az a kilenc beszélgetés,
amely egy rádiómûsor könyvvé érlelt-formált változata.
„...nincs alkalmasabb forrása a tájékozódásnak, mint az irodalom” – írja az elôszóban Sári László, aki tibetológus, de itt bizonyítja, hogy ismeretei túlterjednek a Tibetre, a buddhizmusra stb. vonatkozó tudnivalókon. Hogy érdeklôdést keltôen, ill.
az érdeklôdést kielégítôen tud elôadni, azt már bizonyította A
Himalája arca c. nagysikerû mûvével. (A Reggeli beszélgetések
Lin-csi apát kolostorában vagy a lapunkban elsôként közölt Az
ifjú Lin-csi vándorévei inkább alkotói, költôi fantáziájáról-tehetségérôl ad bizonyságot.) A Molnár Dániellel folytatott rádiósbeszélgetések támakörei, azaz a könyvbeli fejezetcímek: A Holdról; A lótuszról; Kôrösi Csoma Sándorról; A Gangeszrôl és
szent helyeirôl; A csavargó Sárga folyóról, az erényes Konfuciuszról, a korhely Li Taj-po és a komor Tu Fu életérôl és verseirôl; Po Csü-jirôl, a kínai Goethérôl; A szerelmes 6. dalai lámáról; A heverészés mûvészetérôl; A japán haikuról és vándorló
költôirôl. Az irodalom a vezérfonal, erre van felfûzve az a soksok érdekes, meglepô, fontos és kinek-kinek új információ, amelyek nem ismeretterjesztô elôadássá, hanem könnyed, színvonalas és jóízû beszélgetéssé avatják az egyes fejezeteket.
A kötet illusztrációit – indiai miniatúra, dombormû, templomi freskó, fotó, tollrajz, fametszet, festmény – a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtára anyagából válogatta
Kardos Tatjána.
Cs. A.
Sári László - Molnár Dániel: Beszélgetések
A Kelet kapujában. Magyar Könyvklub, 2003. 232 oldal, 1490 Ft

■ Számos új terminológiát, különleges
kiindulópontot és alapvetô ábrázolást
érdemes jól megjegyezni Ken Wilber
szintézisébôl, amely A mûködô Szellem rövid története címmel, mind az
ember és a világ keletkezésérôl és további sorsáról, mind ugyanennek a folyamatnak a megismerésérôl közöl egyáltalán nem szokványos, de nagyonis
komoly megállapításokat.
Célja – sajátos rendszere létrehozásán
túl – elsôsorban az, hogy súlyosan kritizálja a modern, majd a posztmodern világszemléleteket. Engesztelhetetlen bírálata nem vagdalkozó, bár határozott és megvetôleges. Abból a véleményébôl következik, hogy szerinte a
nyugati gondolkodók, elméletkonstruálók a tizennyolcadik századi racionalizmustól kezdve tévúton járnak. A fejlôdésrôl vallott nézeteikbôl egyszerûen kihagyták, vagy kifelejtették a teremtményekkel és környezetükkel kapcsolatos belsô dimenziókat. Külsôdleges eszmei tákolmányaik meghaladására mindenkori ellenfeleik is képtelenek. Hatástalanságukat ugyanez a felszínes (Wilber szerint síkvilági) beállítottságuk magyarázza és
idézi elô. Így lesznek közös felelôsei, baljós letéteményesei napjaink értelmezési és gyakorlati csôdhelyzeteinek. Közülük a környezetvédelem területén a legnyilvánvalóbbak ezek az ellentmondások, megoldatlanságok; az izzadmányosan funkcionáló
irányzatok és intézményi próbálkozások ellenére…
Az eredetisége és logikai eleganciája révén nem véletlenül világhíres szerzô a köznapokat is átható úgynevezett posztmodern
létezésrôl (nagyjából az informatikai társadalomról) azt tartja,
hogy jelenlegi mozgásirányával (illetve tudatlanságból eredô
helyben topogásával) elôkészíti a saját önmegsemmisítését. A kiút e mélységet nélkülözô életvitelbôl csupán a tudatosság magasabb szintjére emelkedéssel nyílik majd meg.
Ide az emberiség úgy juthat el, ha ismét tudomásul veszi: a fejlôdés gerjesztôje nem a látható-mérhetô jelenségek turbulens összevisszasága, hanem a mindenség elejétôl mûködô, nagybetûs Szellem tevékenysége. Ez egyben kielégítô magyarázatot ad az ember
és a világ keletkezésére s eddigi fönnmaradására. A szellemtelenített tudomány (és technika) ádáz ellenzôje a kozmikus (de koránt-

Februárban megjelenik a Ciceró kiadásában,
a híres LASSIE KÖLYKE címû könyv, amelyben a norvégiai háborús
hadszíntéren Lassie kölyke, Laddie jelentôs szerepet játszik.
w w w. k o n y v 7 . h u
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Findusz, Maja, Buck és a ruszalkák

■ A tyúkok voltak Findusz
majdnem legjobb barátai. A
legjobb barátja Pettson volt.
Egy nap az öreg egy papírdobozzal tért haza, amibôl egy
kakas rebbent a tyúkok közé.
Azok persze elégedetten fogadták a jövevényt, sôt rajongással veszik körül. Findusz
ellenben az elsô pillanattól
ellenszenvvel viseltetik a kakassal szemben. Régi játszótársai tudomást se vesznek róla többet, ráadásul Caruso állandó kukorékolása az idegeire megy. Folyton panaszkodik Pettsonnak, aki elôbb-utóbb kénytelen figyelembe
venni a kandúr szempontjait.
A furfangos Findusz terve sikerrel jár. Vagy egészen mégsem? A General Pressnél megjelent kötetet Csépányi Zsuzsanna fordította.
A világ számos népének mesekincsébôl, valamint nagy
íróink remekmûveibôl átvett,
kevésbé ismert tündérmeséket és regéket tartalmaz az a
gyönyörû kötet, amelynek
szerzôje Sebôk Zsigmond, a finommívû, invenciózus, színes illusztrációk pedig Rényi
Krisztina tehetségét dicsérik.
Olvashatunk itt – többek
közt – dán, francia, szerb,
angol, lengyel, holland, por-

tugál, japán, orosz és hindu
mesét. A három nagy magyar
„mesemondó”, akinek egyegy történetét Sebôk Zsigmond átdolgozta: Jókai Móra, Mikszáth Kálmán és Benedek Elek. Nem lennék meglepve, ha a Ciceró Könyvstúdió e kiadványa díjat nyerne a
szép könyvek versenyén.
Maja, a méhecske kezdetben
egy világhírûvé vált mesekönyv címszereplôje volt, késôbb, mint a gyermekirodalom klasszikus figurái közül
oly sokan, ô is tévésztárrá „lépett elô” egy sorozat jóvoltá-

ból. (Utóbbi is jól sikerült, hiszen többször ismételték
már.) Most Terényi István fordításában, Csics Emese új, színes rajzaival a Palatinus Kiadó
jóvoltából kerül a magyar olvasók kezébe a német író mesefüzére. A kíváncsi Maja már
élete elsô repülésén elkóborol
társaitól. Egyedül kénytelen
megismerkedni a nagyvilággal. Tizenhét fejezeten át izgulhatunk a meggondolatlan
méhecskéért, aki megtapasztalja, hogy a világban nem
csak barátok, de ellenségek is
élnek. S közben megérthetjük, milyennek látszik a természet egy ilyen apróság
szemszögébôl. A mesékhez
csatlakozik egy fejezet, amely
szakszerûen is bemutatja a
méhek társadalmát, életét.
A Móra Kiadó Regék és mondák sorozatának legújabb kötete a keleti szláv népek (oroszok, belaruszok, ukránok) ôsi
hit- és hiedelemvilágába vezeti be olvasóit. Az irodalom
olyan nagyságai, mint Puskin,
Gogol és Lermontov, a zene

olyan jelentôs képviselôi,
mint Glinka és Muszorgszkij,
továbbá kevésbé ismert festôk,
fafaragók vettek témát, választottak hôst, használtak fel motívumokat az évszázadokkal
korábban felhalmozott szláv
népi kultúra kincsesládájából.
A feldolgozás Petrovácz István
munkája, ô rendezte hét fejezetbe az istenrôl és az ördögrôl, a boszorkányokról és garabonciásokról, a kô-daliákról és
muzsikokról, hôsökrôl és betyárokról, képzelt lényekrôl
(ruszalkák, szirének, tündérek)
és történelmi alakokról (Nagy
Péter cár, Bogdan Hmelnyickij), égitestekrôl és állatokról
szóló hosszabb-rövidebb történeteket. Ô írt a kötethez
utószót és magyarázó jegyzeteket. (A ruszalkák a szirénekkel, erdei és vízi tündérekkel
rokon, nem gonosz lények.)
Jack London (1876–1916)
nem par execellence ifjúsági
író, nem az ifjúságnak szánta
mûveit, úgy értem, azokat
sem, amelyeket pedig 12–14
éves korában nyugodtan elolvashat bármelyik gyerek is.
Akár a párt alkotó A beszélô
kutya meg Az éneklô kutya címû regényét, de A vadon szavá-t mindenképpen. (Érdekes,
hogy ennek is van ellenpárja –
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a Farkasvér.) A világot bekalandozó London, a valóság
írója a Buckról szóló, az
aranyláz idején Észak-Amerikában játszódó regényével
aratta elsô sikerét. A bernáthegyi és juhászkutya keverék a
verôfényes Santa Clara völgyben él békében. Ám négyéves
korában elrabolják és eladják.
Kegyetlen megpróbáltatások
után kerül egy melegszívû,
tisztességes aranybányászhoz.
Az ô halála után enged a vadon hívásának, „a vadon szavának”: beáll a farkasok közé.
A fordítás Réz Ádám munkája.
A Holnap által kiadott kötetet
tíz, a történet komor szépségét pontossággal, fekete-fehéren visszaadó rajz díszíti.
A Móránál ez már a hatodik
Pöttyös-kötet, amely Nina és
Nicki, azaz Nina Folkerts és
Veronika Reindl, a két burgstadti gimnazista kalandjairól
szól. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy Nina dühös a szüleire, mivel azok nem engedik,
hogy megrendezze a születésnapi szuperbulit. (Így tönkre
tenni valakinek a 14. születésnapját?!) A szülei kôszívûsége
mellett bántja barátnôje közömbössége. Igaz, Nickinek is

megvan a maga baja. Fabian
Dohm, úgy tûnik, átpártolt az
osztály szépe Valeriehez. Valószínûleg azért, mert zavarja,
hogy a papája éppen Nicki nôvérével randizgat az utóbbi
idôben. Harmadikként arra a
titokra kell magyarázatot találni, hogy mit mível az antivicceket oly szívesen mesélô Paul
és a barátja, Stefan. Merthogy
Nina többször látta ôket sörösüvegeket cipelni. (Fordította: Schleicher Dóra. Illusztrálta:
Szegedi Katalin.)
CS. A.
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Vikram Seth: Szüntelen muzsika
■ Ha jól számolom, már hatodik éve (azóta, hogy még
1997-ben elolvastam Arundhati Roy: Az apró dolgok istene címû könyvének angol
nyelvû kiadását) vártam, hogy
közelebbi kapcsolatba kerülhessek indiai származású írók
mûveivel. Kíváncsiságomat
csak fokozta, hogy léptennyomon tapasztaltam: az indiai irodalom egyre nagyobb
figyelmet vív ki magának világszerte. Csak néhány példa:
A The New York Times 1997.
május 18-i száma Az új India
címû írásban mutatja be Vikram Chandra az idô tájt megjelent regényét, a Szerelem és
vágyódás Bombayban-t (Book
Review, 32. old.); 2000-ben a
Time magazin Könyvek rovata három fiatal szerzô bemutatásával köszönti az új indiai
irodalom „hullámokat kavaró” színre lépését (május 1. 61.
old.) – és akkor a Salman
Rushdie-ról szóló méltatásokat még nem is említettük.
Az ötvenkét éves Vikram
Seth eddig megjelent mûvei
közül (írt már regényeket, verses regényt, verseket, librettót
s mûfordítóként is számon
tartják) eddig az Egy rátermett

fiú (A Suitable Boy) címû regénye került fel a bestseller listákra – népszerûségét Salman
Rushdie cseppet sem hízelgô
megjegyzése sem csökkentette, aki a könyvet egyszerûen
leszappanoperázta.
Ami azt illeti, lesújtó véleménybôl a Szüntelen muzsikának is kijutott: a Time magazin kritikusa nem minden él
nélkül kockáztatja meg a feltevést, miszerint „a hegedûkészítôk és a kamarazenészek világában végzett szorgos kutatómunka mellett a szerzô talán Judith Krantz összes mûveinek tanulmányozásába is
nyakig merült” (1999. június
28. 91. old.).
A fentiek alapján már biztosan nyilvánvaló, hogy a napjainkban játszódó regény muzsikusokról szól, s a történet
középpontjában egy szerelmi
kapcsolat áll. A helyszín London, annak is az egyik legismertebb, belvárosi kerülete,
így a várost valamennyire is ismerôk és szeretôk kellemesen
elnosztalgiázhatnak a Hyde
Park és környéke finoman
részletezô, az évszakok változását érzékletesen követô leírások olvastán. (A sikerköny-

vek képzeletbeli receptjében a
hozzávalók listáján az efféle
megoldások elôkelô helyet
foglalnak el). A férfi fôhôs,
Michael harmincnyolc évesen
váratlanul viszontlátja tíz évvel korábbi szerelmét, akinek
képe az ifjúkori szakítás óta
sem halványult el a szívében.
(Ha Judith Krantz, hát legyen
Judith Krantz.) Julia már férjes
asszony és anya, ennek ellenére benne is fellángolnak a rég
eltemetett érzelmek, de felújított kapcsolatuk önmagában
hordozza a baljós véget, a nô
szereti a férjét és a fiát, s végül
visszatér hozzájuk.
A történetben meghatározó
jelentôséget kap a zene (a szövegben említett zenedarabok
CD-n is megjelentek) és a muzsikus létforma – Michael egy
vonósnégyesben hegedül, Julia zongorista. A zenélés
mindkettejük életében létfontosságú, azzal a különbséggel,
hogy Julia számára a családi
háttér biztos kapaszkodót jelent, míg Michael élete a –
szerelmi veszteséget követô –
muzsikusi válság következtében szinte ellehetetlenül.
Az eseményeket – a narrátor
maga Michael – át- meg átszö-

vi az elvesztés-megtalálás motívuma, legyen szó szerelemrôl, hegedûrôl, muzsikáról,
szakmai sikerrôl vagy épp egy
levélrôl. A fent említett, fiktív
listáról szerepel még a regényben Velence, mint a boldog,
szerelmes napok helyszíne,
néhány édesbús epizód a
múltból, pár különc figura a
jelenbôl, slusszpoénnak pedig
ott van Julia fogyatéka (de ennek mibenléte a regény megjelenéséig maradjon titok).
Mi tagadás, Vikram Seth tett
azért, hogy kiérdemelje a fent
idézettekhez hasonló véleményeket: a korábban megjelent
mûveit nem ismerem, de a
Szüntelen muzsika valóban
hatásvadász , terjengôs és közhelyes imitt-amott, de a mentségére azért el kellene azt is
mondanom, hogy egyetlen olvasója sem fog unatkozni, különösen, ha dobogott már a
torkában a szíve egy rég látott,
kedves arc megpillantásakor,
ha téblábolt már céltalanul az
életében a szerelme elvesztése
után, vagy ha hordozta már
hónapokig-évekig a szomorúság hideg, súlyos kövét a
gyomrában.
Deme Mária
(An Equal Music – Phoenix,
London, 2001.)

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének ajánlása

a magyarországi könyvpiac szereplôinek
■ Az elmúlt esztendô júliusában a kulturális miniszter
kezdeményezésére a kormány elfogadta a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése több mint
tíz éve eltökélten és következetesen képviselt érveit, s a
könyveket terhelô általános
forgalmi adó mértékét hét
százalékponttal csökkentve
az Európai Unió átlagára
mérsékelte. A kormánydöntést a magyar parlament az
adótörvény módosításakor
törvénybe iktatta, s ennek értelmében 2004. január 1-tôl a
könyveket terhelô ÁFA az 5
%-os adósávba került.
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Nagyon röviden szeretnénk
emlékeztetni azokra az érvekre, amelyek meggyôzték a
törvényhozókat. Okkal-joggal hivatkoztunk az uniós országok adómértékére, az olvasáskultúra fejlesztésének
fontosságára, a magyar
könyvkiadás és könyvkereskedelem – más kulturális
ágazatokkal szembeni – minôségi összetételére, hangsúlyosan arra, hogy az adócsökkentés révén mérséklôdik az árnövekedés, növelhetôk az alacsony honoráriumok, a szellemi munka értéke, több pénz akkumulálódik fontos mûvek közreadá-

sára, korszerûsödik a kereskedelem
infrastruktúrája,
hogy a magyar irodalmat, tudományt, mûvészetet legátfogóbban tükrözô szellemi
ágazat, a könyvkiadás versenyképessé válhat a kibôvülô Európában.
Mindezekre tekintettel a
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése
arra kéri a magyar könyvpiac
cégeinek irányítóit és tulajdonosait, hogy az adócsökkentésbôl rendelkezésre álló
forrást a magyar könyvkiadás
értékeinek bôvítésére, új
könyvek kifejlesztésére, minôségének továbbfejlesztésé-
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re, széles körû elterjesztésére,
a szellemi alkotómunka fokozott anyagi megbecsülésére, az írók, tudósok, mûvészek, fordítók, szerkesztôk
honoráriumának és jövedelmének növelésére, a terjesztési költségek mérséklésére, a
könyvkereskedelmi infrastruktúra bôvítésére és korszerûsítésére, valamint a
könyvvásárlók terheinek, a
könyvárak növekedésének
érzékelhetô csökkentésére
fordítsák.
A Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése
Elnöksége

M

ivel a Könyvhét könyvkiadással foglalkozó periodika, itt illik bejelentenem, hogy kutyakönyvet készülök írni. Azt is, hogy nem kutyáknak – embereknek. A címe még titok, ha eljön az ideje, azt is tudatom a nyájas olvasókkal.
Vitatott kérdés, hogy a kutya szelídítette meg magának az embert,
vagy az ember szelídítette meg a
kutyát? Hogy ki kitôl kapott és kap
a mai napig többet? Az ember a kutyától vagy a kutya az embertôl?
Szerintem egyértelmû, hogy a
kutya alkotta az embert saját képére és hasonlatosságára, a kutya csinált a homo sapiensbôl társadalomalkotó, morális lényt. A kutya
tanította meg az embert a falkaélet
törvényeire. Hogy a falkavezér leváltható. Ha akad egy alkalmasabb
hím, hát annyi… Az elsôbbségért
való küzdelemben senki nem öl
meg senkit, aki úgy érzi, legyôzték,
simán megadja magát és kész. Vérontás nincs. Harapások újraszámlálása nincs…
A falka tagjai megvédik egymást.
Védelmezik a gyengébbet, az árvát.
Akit befogad a falka, az a származásától függetlenül teljes jogú falkatag. A falkavezért mindenki követi,
de a falkavezér az életét is adja a falkáért, ha kell. A farkasok unokatestvérei (ma már nem tudható,

hogy nevezték magukat), az ôskutyák, addig ólálkodtak az emberhorda körül, míg oda nem pofátlankodtak a tûz mellé. Megtisztították
a tábort minden hulladéktól. Aztán
nem csak a táborba, a barlangokba,
kalyibákba is bepofátlankodtak. Késôbb még az ágyba is… A kölyköket küldték elôôrsnek, a kölykök
olyan kedvesek, bohókásak voltak,
hogy az emberek nem bírtak nekik

te meg a kutyát. A kutya a mai napig nem képes az emberrôl rosszat
föltételezni. Az állatok között az
egyetlen, amelyik úgy hagyja gyógyítani magát, hogy az ember kezébôl elfogadja a fájdalmat is. A bizalommal sosem a kutya él vissza,
mindig az ember. Láthattunk dokumentumfilmekben kutyát, amelyik farkcsóválva ment a vágóhídra
a Távol-Keleten, mert még a kést

Kertész Ákos

Kutyakönyv embereknek
ellenállni. Igaz, a farkasanyák is fölneveltek néhány elkallódott emberkölyköt. Romuluson és Remuson
valamint Mauglin kívül még sokakat, akikrôl csak ôk tudnak, mi
nem. Kiváló szaglásukkal és hallásukkal jelezték, ha ellenség közelít.
Megtanították az embert a kollektív
munkára, a közös vadászatra. Egyáltalán a primitívebb horda-létrôl a
fejlettebb falka-létre áttérni ôk tanították az embert.
A szerzôdés sokáig érvényben
volt, végül az ember bontotta föl.
Nem a kutyák kezdtek embert enni. Elôször az ember kezdett embert enni, és embertársát az isteneinek föláldozni. Aztán az ember et-

reá emelô emberrôl is csak jót tételezett föl.
Nem a kutya tenyésztett kutyavadászatra embert, az ember tenyésztett ki embervadászatra kutyát. Az
ember találta ki a kutyaviadalt, nem
a kutya az emberviadalt. Az ember
tenyésztette ki a harcikutyát, a gyilkológépet: a pitbullt, a bulterriert.
A gyilkos harcikutya az ember névjegye. Az emberiség véres névjegye.
Ki látott már kóbor embert, akit a
kutyája kitaszított? Csak az ember
zavarja el a kutyáját ha valamiért
terhes lesz neki, vagy egyszerûen ráunt. Ki csatlakozik koldushoz, hajléktalanhoz, beteg, lerobbant, alig
élô emberhez? Csúnya, fogatlan,

féllábú, nyomorék öregasszonyt ki
bír szeretni? Ki az, akinek nem számít a külsô, az, hogy „hogy néz ki”
az ember? Ugye, hogy a kutya, és
csak a kutya? Kitôl tanulhat érdek
nélküli szeretetet, önfeláldozást,
hûséget, jóságot az ember? Csak a
kutyától. Embertôl olyan ritkán,
hogy ezek a ritka s kivételes emberek, a Jóság titkos ügynökei az ismeretlen szentek. Az ismert szentek
létformája a szobor és a templomokban találhatók, de ezektôl hiába is várnánk érzelmeket. Ezeknek
nem csak az arcuk, a szívük is kôbôl van.
Nos, ezért érdemes az ember és a
kutya találkozásáról hírt adni. Szerencsés esetben barátságáról, néha
testvéri összetartozásáról. Arról,
hogy mit kaptunk és kapunk még
azóta is minden percben a kutyától
– igazi ellenszolgáltatás nélkül, ön-

Magyar könyvek egy lengyel kiadó gondozásában

■ Elôzô számunkban mutattuk be
a lengyel Studio Emka legfrissebb,
magyar vonatkozású kiadványát,
egy szakácskönyvet. Most magának
a kiadónak a bemutatásával folytatjuk elôzô számunk írását.
A kiadót Molnár Klára alapította
meg családi vállalkozásban férjével,
Jacek Marciniakkal. Klára (nevének
kezdôbetûit rejti az Emka elnevezés) 20 éve házasság révén került

Lengyelországba. Férje egész életében könyvekkel foglalkozott, a
rendszerváltás elôtt fôleg szépirodalommal: nagyon sok fiatal írót
indított el pályáján, korán felismerve tehetségüket. Klára Magyarországon gimnáziumi tanár volt,
majd kulturális területen dolgozott.
Lengyelországban a rendszerváltásig lekötötte két, ma 20 és 14 éves
lánya nevelése.
A Studio Emka elsôsorban üzleti,
marketing könyveket ad ki, olyan
mûveket, amelyek a pozitív gondolkodásra nevelik az olvasót. Köteteiket 3–5 ezres példányszámban
jelentetik meg, majd a sikeresebbekbôl utánnyomás készül. Havonta 1–2 új könyvvel jelentkeznek; a mai napig mintegy 130 kiadványuk volt, melyek közül húsz –
Molnár Klára megfogalmazásában
– abszolút telitalálat, némelyik
több százezer példányt ért meg.

2003-as sikerkönyvük a híres kerékpáros, az ötszörös Tour de
France-gyôztes Lance Armstrong
önéletrajza. A megelôzô évben a
Kámaszútra volt a sláger, a Rolly
Books több országban – köztük
Magyarországon – megjelent kiadványa, amelybôl utánnyomás is
készült.
A magyar könyvek kiadása Molnár Klára szíve vágya volt. Eddig
négy kötet jelent meg: Jókai Anna
Ne féljetek címû regénye, Hamvas
Bélától A bor filozófiája, Vörösmarty Mihály válogatott költeményei és A magyar asztalon címû,
szemet gyönyörködtetô kiadvány.
De ötödikként ide sorolhatjuk
Molnár Klára lengyel nyelvû meséit is, melyek most második kiadásban jelentek meg egy híres lengyel
grafikus képeivel.
A magyar irodalom iránt Kertész
Imre Nobel-díjának és Márai Sán-
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dor nyugat-európai felfedezésének
köszönhetôen Lengyelországban is
szemmel láthatóan növekszik az érdeklôdés. Kertész trilógiája immár
lengyelül is olvasható, és nemrég
látott napvilágot az Egy polgár vallomásai és A gyertyák csonkig égnek lengyel kiadása.
S hogy az igényes irodalom iránt
a lengyel közönség valóban fogékony, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy Molnár Ferenc Pál utcai
fiúkja, melynek második fordítása
éppen Olszanski nevéhez fûzôdik,
egy közelmúltban megjelent statisztika szerint – 36 kiadással,
2 millió 406 ezres összpéldányszámban – Andersen meséi után
mindjárt a második helyre került a
Lengyelországban 1944 óta kiadott
külföldi könyvek rangsorában.

Varsó, 2004. január
T. Kovács Péter
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OLVASÓSZEMÜVEG

„Az embernek szüksége
van erôpróbákra...”
■ Írók, festôk, színészek után most magyar tudósok önéletrajzait vehetjük kezünkbe. Csiffáry Gabriella ötlete: a levéltárakban rejtôzô curriculum vitae-k
együttes közreadása most is pompásan
mûködik, s az általa feltárt anyag megjelentetése olyan kiadói gesztus, amely egyszerre szép, jó és hasznos. Az élmény revelációszerû: 300 év tudománytörténete
bontakozik ki a könyv lapjain s gyôz meg
a biofizikus Békesy György igazáról, aki
szerint „Az embernek szüksége van erôpróbákra és ez Magyarország egész története folyamán megvolt”. Erôpróbákból
nálunk sose volt hiány, de az olvasó eltöpreng rajta, vajon nem luxus-e a magyar
tudósgenerációkra váró erôpróbák sokasága és szûnni nem akaró folyamatossága? Az a benyomásunk támad, hogy inkább szerencsénk, mint érdemünk, ha
azok, akiknél magyar voltuk kétségbe vonása volt a próba, akiktôl a tanulás jogát,
a megélhetés esélyét, a tudás hasznosításának lehetôségét vonta meg a politika, az
után is hûségesen magyarnak vallják magukat, hogy világhírûek lettek.
Ezek a vízválasztóként mûködô események persze történelmünk nagy fordulóival azonosak. Az 1820-as évek táján születettek életében a 48-as forradalomnak
van vízválasztó szerepe, nem véletlenül
bukkan elô szinte mindenkinél. Domanovszky Endre habilitálna, de „szándékomat meghiusította a forradalom szomorú kimenetele”. Kôváry László írónak
készül, de „a forradalom politikai térre
sodort”. Finály Henrik (a kor szokása szerint harmadik személyben beszél önmagáról), azt közli, hogy „1848 tavaszán beállott honvédtüzérnek s felvitte fôhadnagyságig”. Apáthy István: „A forradalom kitörésével neki sem volt kedve a
szerzetesi életet tovább folytatni”. Keleti
Károly: „A volt honvédek akkori üldözése menekülni kényszerített”. Korányi Frigyes: „Tanulópályája közbe kitörvén az
1848-iki forradalom, az egyetemi fiatalság központi bizottságának elnöke volt”.
Lóczy Lajosék esetében „A szabadságharc elôtt jó módban élt család az 1849iki és a rákövetkezô években szûkösebb
viszonyok közé került”. Késôbb az
1918/19-es forradalmak s a rájuk következô megtorlás lesz sorsalakító-sorsmódosító: sokakat a numerus clausus foszt
meg a hazai egyetemen való tanulás lehetôségétôl, mások idehaza tapasztalják
meg a fehér kurzus áldásait, mint példá-
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ul Hermann Imre: „...a kémiai laboratóriumban dolgozó Bálint Misi, a nálam 7
évvel fiatalabb medikus és én, az Egyetemi Lélektani Intézet tanársegéde a fajgyûlölô Ébredô Magyarok egy-egy csoportjának lettünk a célpontjai”. A matematikus Erdôs Pálnak pedig meghatározó gyerekkori élményévé ez válik: „1919
végén és 1920-ban sokszor lehetett látni,
hogy zsidókat megvernek az utcán”. A
harmincas évek visszatérô motívuma a
menekülés „a Németországban elterjedô
gonoszság” elôl (Kármán Tódor), s osztozik ebben zseniális magyar atomfizikusok egész sora.
Aki a teljes kötetet – akár egy novellafüzért – egyvégtében olvassa el, azt is észreveszi, hogy vannak korok, melyeknek a
szókincse, szófûzése annyira árulkodó,
hogy ha a kötet nem közölné, akkor is
tudnánk: azt, hogy ifjan valaki (mint
Eckhart Ferenc) „haladó szellemû intézetbe” kívánkozott, csakis az ötvenes
években írhatta, ahogy arra se hivatkozott volna soha máskor egy nagy nyelvész (Bárczy Géza), hogy már végzi „az
alapszemináriumot”, ahogy Voinovich
Géza se hivatkozna máskor arra, hogy
nem követett el ’népellenes’ cselekményt. Waldapfel József olyannyira csak
mozgalmi és pártügyekrôl beszél, hogy e
sorok írója, ha egyetemistaként nem
kényszerül az ô tollából származó száraz
jegyzetet magolni a 19. század elsô felének magyar irodalmáról, azt se tudná,
melyik tudományág mûvelôjével van
dolga. Vannak továbbá megható, boldogan felfedezhetô rejtett összefüggések is a
kötetben: néha olyan érzésünk támad,
hogy fôvárosunk utcáin barangolunk, a
Rómer Flóris utcán, a Keleti Károlyon, a
Bánki Donáton, a belvárosi Eötvös Loránd utcán (azazhogy ilyen már nincsen,
mert a rendszerváltáskori túlbuzgalom
Eötvös Lorándot méltatlannak találta arra, hogy névadó legyen), a Pulszkyn, a
Gombocz Zoltánon... Nyomon követhetjük néhány szép tanár-tanítvány reláció alakulását: Csûry Bálint a fordítója
Bod Péter mûvének, Concha Gyôzônek
Rómer Flóris a tanára, Kerényi Károlyt
az a Burián János tanítja, akinek latin–
magyar szótára ma is elismert tudományos teljesítmény. Vannak, akik tudós létükre szépírókat megszégyenítô erudícióval mesélnek, mint Tessedik Sámuel, Lázár Béla, Selényi Pál, mások meg nemhogy kitárulkozni nem képesek, de még
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ebbôl a merôben adminisztratív célokra
készült írásból is kihagynak mindent,
ami egyáltalán kihagyható. S ezen a ponton az olvasó – mivel a sorozatnak immár a negyedik kötetét tartja kezében –
kénytelen bizonyos módszertani problémákat fölvetni.
Míg a mûvészeknél (a dolog jellegébôl
következôen) nem volt zavaró, hogy csak
az önéletrajzuk megírásáig történt eseményekrôl értesültünk, a tudósok esetében
ez nagyon is másképp van. Többségük fiatalon, még a nevüket ismertté tevô felfedezés, alkotás, a nagy mû elkészülése
elôtt írtak önéletrajzot – életük és pályafutásuk további alakulásáról lábjegyzetnek, életrajzi vázlatnak, másoktól származó laudációnak vagy akárminek kellene beszámolnia – de az olvasó, aki immár kíváncsi lett sorsuk alakulására, nem
hagyható faképnél információk nélkül.
Ez a típusú szövegközlés végül is nem
más, mint filológiai eszközökkel történô
tudománynépszerûsítés, ismeretterjesztés. A fölébresztett kíváncsiság – érték,
amit illik is, hasznos is kielégíteni. Az önéletrajzok íróinak élete nemhogy nem
szûnt meg curriculum vitae-jük elkészítése után, de a java még azután jött. Czuczor Gergely és Fogarasi János például
szótárukról híresek – visszás helyzet, ha
errôl említés se történik. Az a fajta lapszus meg egyenesen kínos, ami Négyesy
László önéletrajzának közlésénél (de
nem csak az övénél) fordul elô: az irodalomtudós (és nem jós!) eszerint már
1907-ben közölhette, hogy „1911. február 19. egyetemi ny.r. tanárrá neveztettem
ki”. Az elôszóban arról értesülünk, hogy
a kötet szereplôi „születési sorrendben
követik egymást”, aztán az 1742-es születésû Tessedik, az 1766-os Budai Ézsaiás
megelôzi az 1712-es Bod Pétert. A sorozat folytatódásában reménykedô olvasó
nagyot sóhajt: vajon megéri-e, hogy ne
csak a jó ügyet, mint „nagy egészet” dicsérhesse, de a részletek ellenôrzésében,
a filológiai aprómunkában megnyilvánuló gondosságot is?
Születtem... – Magyar tudósok önéletrajzai
Palatinus, Bp. 2003, 645 oldal, 4200 Ft

ÍRÓFAGGATÓ

N á d r a V a l é r i a megkérdezte

H. Barta Lajost
■ – Írói pályáját figyelve úgy tûnik, hogy bár
múltán a hartai szalámi „húzott haza”. Így
idôrôl idôre szépprózát is ír, mûveinek túlnyokezdôdött. Rendszeresen visszajártam kolmó része dráma – egy-egy novellája, kisregénye
bászért. Majd 1964-ben megírtam Hartászinte csak próbaterepe a témából majdan
ról szóló öt részbôl álló riportsorozatoírandó drámának. Drámái viszont e mûfajon
mat. Ezt követte – novelláskötetem megbelül éppenséggel az epikához közelítenek –
jelenésekor – az ottani könyvtárban tarlegtöbb hôse például hosszú monológokat
tott író-olvasó találkozó. Azóta a kapcsomond, „elmeséli” az életét, máskor a szereplôk
latunk állandó; és ma már vályogházam –
párhuzamos életrajzai végül is együtt rajzol114 éves! – van a dunaparti községben.
nak ki egy történetet. Ön valójában melyik
– Legfrissebb alkotása, a Balkánember címû
mûfajban érzi igazán jól, otthonosan magát?
dráma, sajátos módon a pszichiátrián játszó– A jelen: intenzíven monologizálunk.
dik. Olvasója (mert egyelôre csak az van) neSérelmeinket, életünk történéseit párbehezen tudja eldönteni, hogy a rendszerváltás
szédek, beszélgetések helyett szinte önsérültjei közül ki a betegebb: X.Y. , vagy az ormagunknak mondjuk. Korunk jellemzôvosa? Ennek a tragikomédiának, amely az
je: egyre kevésbé fordulunk érdeklôdéssel rosztály, amikor már végre „láthatott” utóbbi ötven esztendô kollektív élményvilágát
a másik iránt, s ha azt kérdezzük „hogy volna, már nem látott. Lekéste az életét. sûríti magába, igazából nem könyvben, havagy?”, a választ már a társunktól sem Ez dráma. A Kiáltás címû drámám egyik nem színpadon volna a helye. Látták-e már
várjuk meg. Ez drámai helyzet. Ezért nem epizódja volt. Negyvenhét éve lettem új- színházi szakemberek? Tud-e valamit a Balhagyományos a színpadi építkezésem, a ságíró. Azóta tartom magam írónak is.
kánember további sorsáról?
dráma nem a színpadi szereplôk között,
– Nemcsak díszpolgára Harta nagyközség– Nem tudom, hogy a Balkánember cíhanem a monológot mondó színész és a nek, de róla írt „érzelmes szociográfiáját”, a mû drámámat hány színházi szakember
nézô között játszódik. Nem az elbeszélô mecenatúra szép (és sajnos ritka) példájaként a olvasta, további sorsáról sem tudok semmûfaj az enyém.
nagyközség önkormányzata jelentette meg. mit, de ilyetén jelzéseket kaptam: „ez is
– Újságírás és irodalom között sokan éles Hogyan alakult ki ez a harmonikus kapcsolat: monológszerû, nem színpadszerû”. Erre a
választóvonalat húznak, de például a Kiál- úgy kezdôdött, hogy írásaiban Ön fedezte fel válaszom minden esetben az: valójában a
tás alapjául szolgáló történet, vagy a Fagy- (újra) a szülôföldjét, vagy Harta vette észre, Kiáltás címû díjnyertes drámám is egy hatlaltmérgezôk históriája, és sorolhatnám még hogy van olyan szülöttje, akire büszke lehet?
van perces monológ, s büszkén mondhatovább a példákat, ezek az erôteljes figurák, a
– Sváb községben születtem, és bárhová tom, hogy errôl a monológról – a televízimindennapi valóságból merített témák mint- is vetett a sors, a sváb kolbász sajátos csí- ós közvetítést követôen – napokig beszélt
ha cáfolnák ennek a megosztásnak a létjogo- pôs-fûszeres ízét mindig visszaidéztem. az ország, a tévéhez több mint hatezer lesultságát. Úgy tûnik, H. Barta Lajos, az író Vágytam rá. Tizenkét éves koromban ke- vél érkezett; s ezért az alakításáért Kohut
elég sokat köszönhet H. Barta Lajosnak, az rültem távol szülôfalumtól és tizenhat év Magda, a Nemzeti Színház mûvésze Jáújságírónak. Vagy ez
szai Mari-díjat kapott. A
csak a látszat?
Békesség, ámen címû té– A realisták a példa- H. BARTA LAJOS író, újságíró 1935-ben Hartán született. 1952- véjáték – párhuzamos
képeim. Elsôsorban
– hasonló siben érettségizett Budapesten. 1953 és 1958 között villanyszerelô, ezt monológok
Móricz Zsigmond. Fakert hozott Szônyi G.
lun születtem, megha- követôen 1964-ig üzemi lapoknál dolgozik. 1964-tôl a Magyar Sándor rendezésében, eltározó élményeim a Nemzet munkatársa. 1971 és 1975 között moszkvai tudósító. 1986- nyerte a TV-fesztivál fôköznapi történésekhez
díját, Temessy Hédi, a
kötnek. Negyven évvel tól a szerkesztôbizottság tagja. 1991-ben megválik a laptól. 1999- nôi fôszereplô pedig a
ezelôtt riportot írtam ben a „Régi Magyar Nemzetesek Társaságának” egyik alapítója. legjobb nôi alakítás díját.
egy berekböszörményi
– Mivel foglalkozik jelenleg?
parasztemberrôl, aki Elsô, elbeszéléseket tartalmazó kötete Munkásarcok címmel 1961- – Azon dolgozom, hogy
életében elôször nyolc- ben jelent meg. Kiáltás címû drámájával, melyet 1967-ben mutatott elérjem: ez a munkám is
van éves korában hagyszínpadra kerüljön. Tota el, hagyhatta el a be a Katona József Színház, 1966-ban az országos drámapályázat vábbá azon, hogy ezt a
szülôhelyét. Debrecen- elsô díját nyerte el. Riportkötetei, kisregényei mellett elsôsorban té- magánkiadásban, kis pélbe vitték téesznyugdídányszámban megjelent
jas-kirándulásra. Végre vésorozata (Z. szerkesztô emlékezetes esetei) és színpadi alkotásai dolgozatot az érdeklômegnézhette volna a tették ismertté. (Békesség, ámen – Madách Színház, 1969, Nemzet- dôk megvehessék. Pillacívis várost. Ám addigugyanis csak
közi gyors – Thália Színház, 1977). A Nagy Lajos Alapítvány no- natnyilag
ra már alig látott. Hákét helyen kapható, az
lyogos volt a szeme. Ez vellapályázatán 1994-ben díjat nyert. 1995-ben megkapta a Ma- Andrássy úti Írók Könyegy egyszerû helyzet, gyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést. 1997 óta vesboltjában, illetôleg a
de ebben a történetben
VII. kerületi Vörösmarty
„megláttam” az általá- Harta nagyközség díszpolgára.
utca 5-ben lévô Fônix
nost: ez a paraszti koKönyvesboltban.
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SZEMMAGASSÁGBAN

Mégis azonról
félcédulái
■ Balassi Bálint-emlékév van: négyszázötven
esztendeje született, négyszáztíz éve hunyt el a
költô. Amikor e sorokat írom, éppen akkor alakul meg az egész éves ünnepi programot koordináló (bizonyos eseményeken a lengyel, a cseh, a
szlovák irodalmárokra társrendezôként számító)
Balassi Emlékbizottság. Az alábbiakban azonban nem Balassiról lesz szó. Verseit újraolvasva
– s egy kiadvány számára válogatva – „eloroztam” a költeményei élén gyakran látható Mégis
azonról kifejezést. Ennek jelentése: az adott mû
ölti tovább az elôzônek a témáját; ugyanarról
szól, újra arról. Jómagam legutóbb „a színház
körüli” könyvekrôl adtam hírt. Dráma és színház kerül a középpontba ezúttal is.
A Mundus Kiadó megkezdte Barta János irodalomtörténész életmûvének megjelentetését.
Magánélet és remekmû címmel a Madách-tanulmányok képezik az elsô kötetet. Barta legfontosabb
kutatási tárgya volt a Madách-oeuvre és Az ember tragédiája. 1931-ben Az ismeretlen Madách,
1942-ben Madách Imre, 1978-ban Madách,
1983-ban – a Tragédia bemutatásának centenáriumán Az ember tragédiája értelmezéséhez címmel
írt könyvet, illetve nagyobb tanulmányt. Több
mint ötven év a géniusz vonzásában! (S a fentieken kívül: emlékezetes egyetemi szemeszterek,
elôadások, ezernyi ráutalás, párhuzam.) A szerzô Madách-képének jellegét és változásait illetôen egykori diákja, Beke Albert segít nagyvonalú
tanulmánnyal eligazodni (melyet ugyan olyan
korkritikai elánnal vetett papírra, hogy Szabad
Nép helyett Népszabadságot írt, amikor Lukács
Györgynek a Tragédia sorstörténetében játszott
negatív szerepére tér ki). Nem kétséges, hogy
Barta gondolatsorai – például az Ádámról, Éváról és Luciferrôl adott alakrajz – a szakirodalom
legjavához tartoznak, s bár ez a kiadvány nem
igazíthat el a közelmúlt legfrissebb kutatási
eredményeiben és modernebb Madách-közelítéseiben, nélkülözhetetlen mûként forr bele a
Madách-filológiába.
Hatalmas ugrás idôben és térben: következzék Berkovits György Abreál címû drámagyûjteménye (Ister). A Páskándi Géza által copyrightolt abszurdoid kifejezés óta nem keletkezett a
magyar irodalomban ilyen találó drámaformaés drámabeszéd-jelölô (terminus technicusnak
is alkalmas) szó, mint az abreál. Nem magyar
anyanyelvû olvasó számára is azonnal megérteti magát: az abszurd és a reális (realista) néhány
szótagjának összeillesztésével állt elô az összetett esztétikai minôséget takaró mûszó. Nem
egyszerûen „abszurd utáni”, „részben realisztikus” stb. tartalmakkal bír az önálló életre kelô
dráma- és kötetcím: valóban a szinte szétszálazhatatlan kevertség a fontos, az új kategória új jelentésmezôje.
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A szóba fogott „teória” persze mit sem érne a
színmûvek tanúsága, bizonyító ereje nélkül. Az
író általában korábbi epikai konstrukcióira
visszautalva, ám azoktól mégis szabadon, függetlenül hozott létre lirizált és ironikus fragmentumokban bôvelkedô, eredeti látásmódú darabokat
és jelenetsorokat. Magam A gödörásó lány címû
költôi parabolát modern táncszínpadon (szövegétôl részint megfosztva) képzelem el, a Gabes és
Gy. Bence különös dialógushelyzetét tévéjáték
után kiáltónak látom, s a Halálkísértôt és az Életveszteseket is elsôsorban a filmesek figyelmébe
ajánlanám. Mindegyikben érzékeny, pontos írói
terv nyomán bomlik ki a 20. századi lét irrealitása (és helyenként a nevetségessége), hol heroikus,
hol kisszerû, ám valamiképp mindig tévesztett
lét- és célképzeteket felvonultatva és ütköztetve.
Markáns súlypontozás, ismétlô ritmusú építkezés, repetitív zeneiség, a fôszövegbe beolvadó
instrukciók jellemzik a példázatosságukat olykor
túlzottan elôre is toló, felnagyító darabokat.
Noha a kötet a maga egészével mondja el „abreálságát”, kiemelkedô, legteljesebb alkotása épp az
Abreál. A 100 éves Lívia, lánya, a 80 éves Mária,
unokája, a 60 éves Flórián, dédunokája, a 35 éves
Bálint, valamint ükunokája, a 10 éves Karcsi – az
emlékezet révén megidézett, s a háttér képcsarnokában „láttatott” szereplôkkel együtt kiadják azt
a világegészet, melyet szópárbajaik, egymás szavaihoz fûzött gonosz, gunyoros kommentárjaik
visszavesznek, lerombolnak, hiányként jelenítenek meg. A legnagyobb formátum az öregasszony, a legkevésbé fertôzött lény a gyermek. E
nagy életkori fesztávon belül, a mater familias
száz – fekete… – születésnapi tortagyertyájának
fényében haláltánc játszódik: valamennyi figura
„kivégezheti” – virtuálisan – az összes többit (s
voltaképp meg is teszi). Jó lenne, ha a kötet darabjaira, s fôleg erre a legjelentôsebbre, legkészebbre színházaink is ügyet vetnének.
Kornis Mihály Színházi dolgok címen ábécérendben helyezte el azokat a – röviden, szellemesen értelmezett – címszavakat, amelyekre
vagy a teátrum utcai frontja felôl, vagy a mindig
eldugottabb színészbejáró irányából lehet rálátni (Tericum). Van ebben egy csipetnyi ismeretterjesztô jelleg (miként épül fel az összpróbáig általában hat hét alatt jutó próbafolyamat), röpke
portré (a „gonosz Horváth”-ról), egyéni írói véleményezés (Hofi Géza: „A spicces csecsemô, a
csôcseléknek félreértett Buddha…”), odaszúrás
(rendezônek, fôrendezônek; a kritikának), kölcsönzött bölcsesség (egy-egy gondolat, aforizma
a fejezetek elején), van név- és darabcím-elírás, és
érzôdik hiány (nagyon ideillene egy „szereposztó dívány” vagy „tuli” szócikk. Elôbbi hajdanában-danában a direktorok és a színésznôk kapcsolatát tette meghittebbé, utóbbi a kötelezô elô-
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adásszámon túli, tehát plusz gázsit hozó fellépéseket nevezi meg) – egészében viszont egy dráma- és prózaíróként, gondolkodó közszereplôként (és, sajnos ritkán, irodalmi mûvek remek
felolvasójaként) nagyra becsülhetô vérbeli színházi ember vallomása e mû. Pátosz, szkepszis
együtt jár a könyv lapjain: Kornis vonzódik a
monumentálishoz, ugyanakkor – minden mással együtt – szívesen vonja kétségbe. A humor, a
bon mot, a poén, a „végszó”, a játék járja át valamennyi „fejezetét”, a Déryné(s), széppataki próza
szócikkétôl egészen az ilyen felütésekig (nadrág
címszó): „A színész nadrágjának zseniálisnak
kell lennie. Játszik. Ha jó színész, akkor kilyukaszthatatlan, elszakíthatatlan, örök a búgja, és
nem kopik”. Tapasztalom: az éveken át gyöngyözô újságközléseknek köszönhetôen máris sokan szeretik, immár a kötetbôl is szívesen idézik
Kornis valós „miniesszéit” – s remélik: az író
csak egy keveset hûsöl e könyv árnyékában: mielôbb jelentkezik új színmûvel, a Napkönyv folytatásával vagy más, új munkával is.
A színháztudomány legigényesebb hazai bázisainak egyike a Theatron címû periodika. Bécsy
Tamás, Imre Zoltán, Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun
Árpád és Kiss Gabriella szerkeszti Veszprémben.
Ezúton is köszönettel nyugtázott kollegiális
úton legutóbb a 2003 tavaszára datált – Drámám
elmarad tematikájú – lapszám jutott el hozzám.
Gazdag anyagát részint az MTA Színháztudományi Bizottságának és a Veszprémi Egyetem
Színháztudományi Tanszékének 7. (Diskurzusok
a drámáról címû), 2001-es konferenciája biztosítja, egykor elhangzott elôadásaival. Egy tudományos minôsítési eljárás kapcsán a magát most
Imre Oo Zoltánként jelölô fiatal tudós Színházi
reform és koncepció. Kísérlet a Thália Társaság
(1904–1908) mûködésének (újra)értelmezésére címû,
remek – a történeti tárgyat modern elvi közelítéssel keretezô – tanulmányát olvastam el elôször, majd – mivel Heiner Müller Medeamaterial címû mûve pár hete látható Budapesten, a
Merlin után most már a Millenárison – Czékmány Annától A Hamlet-gép anatómiája címû
szöveget lapoztam fel (Robert Wilson Hamletgép
címû elôadásának dekonstrukciós elemzése – az alaptextus ebben az esetben is Müllertôl való). Csokonai és Örkény, Colette és Stoppard, Salzburgi Festspiele és Berliner Thatertreffen, epikus
színház és a nézô (hely(zet)e: tág játéktéren folyik az eszmecsere és a bemutatás. Elméleti érdeklôdésûeknek szinte mindegyik írás csemege.
Akiket a gyakorlat hívogat inkább – a színház
vagy az oktatás gyakorlata –, kezdjék a historikus, poétikai és definíciós szövegeknél (lehetôleg
egyenest Jákfalvi Magdolna Drámázásánál: A
drámapoétika definíciós törekvéseirôl).
Ha belefáradnak: vissza Kornishoz!

Mezôgazdasági könyvhónap 2004
Dr. Marton Istvánt, a Földmûvelôdésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Fôosztály fôosztályvezetôjét a 2004. évi „Mezôgazdasági Könyvhónap” programjáról kérdeztük.
– Erdei Ferenc kezdeményezésére
a múlt század közepén indult útjára a Mezôgazdasági Könyvhónap
rendezvénysorozata. Idén ismét februárban nyitja meg kapuit az agrár
szakirodalom legújabb kiadványait bemutató kiállítás.
– Pontosabban fogalmazva, az
Erdei Ferenc megalapozta hagyomány újraélesztése óta ez a
nyolcadik rendezvény. A mezôgazdasági könyvhónapok februári sorozatát 1996-ban indította újra a Mezôgazda Kiadó a
hazai agrárszaklapok és -szakkönyvek kiadóival közösen. Az
idei rendezvényt is a Mezôgazda és az Agroinform Kiadó,
Szaktudás Kiadóház valamint a
Magyar Mezôgazdaság Lapkiadó jegyzi, szervezi.
Nagy jelentôségûnek tartom,
hogy egy teljes hónap áll az agrárszakkönyv-kiadás rendelkezésére tevékenysége népszerûsítésére. A rendezvény egyben jó
alkalmat biztosít a vidékpolitika
eredményeinek széles körû ismertetésére is. Ennek megfelelôen az FVM komoly támogatást biztosít a programok színvonalas lebonyolítására.
– Milyen tematika, kiemelt helyszínek és rendezvények képezik a

könyvhónap programját?
– A könyv- és lapkiállítás megnyitó ünnepségre a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban kerül
sor február 2-án, melynek védnöke és ünnepi szónoka dr. Németh Imre földmûvelési és vidékfejlesztési miniszter, elôadója Tóthné dr. Pásztor Zsuzsanna a Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal igazgatója.
Itt kerül sor az „Év szerzôje”
díj átadására és a „Vidékfejlesztés és a szakirodalom szerepe az
EU csatlakozás küszöbén”
program bemutatására is.
A könyvhónap minden évben
meghatározott tematika szerint
kerül megrendezésre. Az idén az
EU-csatlakozás kapcsán a hazai
szakirodalom helyzetértékelésére fókuszálunk. A rendezvénysorozat fôvárosi konferenciából,
vidéki és regionális rendezvényekbôl és nagyívû marketingés reklámprogramokból áll. A
záró eseményt a Vidékfejlesztési
Minisztérium Sajtó Fôosztálya
szervezi, ahol értékelik a Könyvhónap eredményeit és átadásra
kerülnek „Az év agrárújságírója”
és a kirakatverseny díjai.
A lap-és szakkönyvvásárt vándorkiállításon mutatják be a
szervezôk.
A vidéki rendezvények három
kiemelt helyszínen zajlanak.
Észak-Magyarországon február
3-án, Gyöngyösön, a Károly
Róbert Fôiskolán, Nyugat Magyarországon február 12-én, a

keszthelyi Georgikon Mezôgazdaságtudományi Karon, DélMagyarországon február 17-én
Jánoshalmán, a Mezôgazdasági
Szakoktatási és Szaktanácsadási
Intézetben. Ezeken a helyszíneken kerül sor a „Mi a VOP?/ Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program / Mi az NVT ?”/
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv /
címû program bemutatására,
valamint a szaktanácsadók, falugazdászok és diákok találkozójára.
Még két rendezvény színesíti
a programot. Február 19-én a
Szakirodalmi Szolgáltatóházban az Országos Mezôgazdasági Könyvtárban író-olvasó találkozó lesz, ahol Szanyi Tibor
politikai államtitkár közremûködésével mutatnak be szakirodalmi szerzôket. Aznap este a
Magyar Tudományos Akadémián a Darányi Klub elnöke,
dr. Kovács Ferenc akadémikus
vezetésével a tudományos szakkönyvkiadás helyzete kerül
megvitatásra, ezen a rendezvényen az Akadémiai Kiadó is
részt vesz.
Ezzel párhuzamosan idén ismét meghirdetésre került az országos kirakatverseny, melyre
két kategóriában, külön a nagy
üzletláncok és az egyéni könyvesboltok, gazdaboltok, vetômagboltok, vadászboltok és felsôoktatási tankönyveket árusító
boltok nevezhettek. Az elsô három helyezett összesen egymil-

Az ünnepi kiállításon részt vesznek

Rendezôk
Agrárkiadók Szervezô
Bizottsága
Budapesti Agrárkamara
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése
A rendezvény támogatói
Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
Nemzeti Kulturális
Alapprogram

Agrárkiadók
Magyar Mezôgazdaság Kft.
Mezôgazda Kiadó
Szaktudás Kiadó Ház Rt.
Agroinform Kiadó
FVM Képzési és
Szaktanácsadási Intézet
Gazda Kiadó
Országos Mezôgazdasági
Könyvtár
Magyar Mezôgazdasági
Múzeum
Vadászati szakkönyvkiadók

Szaklapok
Magyar Mezôgazdaság
Kistermelôk Lapja
Kertészet és Szôlészet
Magyar Állatorvosok Lapja
Magyar Állattenyésztôk Lapja
Méhészet
Borászati Füzetek
Biokultúra
Kerti kalendárium
Kertbarát Magazin
Erdészeti Lapok
Vadászlap
Nimród
MAG
Gyakorlati Agrofórum
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lió Ft. nagyságrendû díjazásban
részesül.
– Milyennek értékeli a szaktárca
az agrár könyvkiadók kínálatát?
– Jónak ítélhetô. Készül egy
országos terítésû könyvkatalógus, mely közel ezer könyvcímet ölel fel. A katalógust százezer példányszámra tervezték és
a tervek szerint a kiállító szaklapok terjesztik. Ebbôl lehet gyakorlatilag tájékozódni, hogy az
elmúlt idôszakban milyen szakkönyvek kerültek kiadásra.
A szaktárca igen komolyan veszi a szakkönyvkiadás támogatását. Az elmúlt idôszakban
évente százmillió forintot fordítottunk e célra. Ennek eredményeként állítható, hogy a hazai
könyvkiadásban az agrár kiadók
helyzete a legstabilabb. Mondhatni ôk vészelték át a legkisebb
veszteséggel az egész könyvkiadást érintô recessziót . Talán a
terjesztés az a terület, ahol még
megoldandó feladatok lehetnek, a legfontosabb cél, hogy a
felhasználókhoz, a vidéki gazdálkodókhoz eljussanak ezek a
könyvek.
Összességében rögzíthetô,
hogy az agrárszakkönyvek tartalmilag és formailag igényesek
és a hazai piac kínálatát tekintve áraik is elérhetô szinten mozognak.
Az idei kiállítás mintegy 800
szakkiadványt vonultat fel.
Tausz Anikó

Falu
Agrárium
Tudományos lapok
Növénytermelés
Növényvédelem
Növényvédelmi Tanácsok
Kertgazdaság
Mezôgazdasági Technika
Halászat
Élelmiszer
Élelmezési Ipar
Hús
Hungarian Agricultural
Research
International Journal of
Horticultural Science
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Modernizmus és valóság
■ Végel László az 1964-ben indult Új
Symposion nemzedékének tagja: (regény- és dráma-)író, esszéista, publicista. Volt lapszerkesztô, dramaturg és
irodavezetô (az újvidéki tévénél), 2001tôl szabadúszó. A hazai lapok közül a
Forrás, Holmi, Kritika, Európai Utas,
És, Népszabadság és a Magyar Narancs közli folyamatosan írásait.
– Mikor jártál legutóbb Szenttamáson, a szülôfaludban, vannak-e még ott
rokonaid, barátaid, ismerôseid? De
benne van ebben a kérdésben az is: onnan hogyan vezetett utad Újvidéken át
a nagyvilágba?
– Csak a szülôi ház kötött oda,
amíg a szüleim éltek. A kapcsolatom Szenttamással nem volt igazán
erôs, tulajdonképpen az utcánk, a
Zöld utca, az volt az én Szenttamásom. Élnek ott régi barátaim, de velük is fôleg Újvidéken találkozom.
Számomra a legnagyobb élményt
Újvidék jelentette. (Ott volt a legközelebbi magyar gimnázium.) Ott
éltem át a legnagyobb vereségeimet, de talán a legtöbb tapasztalatomat is ott szereztem. Újvidéket
tartom igazán az ifjúságom városának, ott álmodoztam a nagyvilágról. Ez volt az én valóságom, ahonnan – európai fölfogású kisebbségiként – próbáltam mindig ostromolni Európát. Oda akartam kalandozni, nagyvárosokban akartam
élni: Berlinben, Párizsban. És végül
maradtam Újvidéken a legnehezebb idôkben is.
– Mióta jársz rendszeresen Budapestre, illetve Magyarországra?.
– A 70-es évekkel kezdôdôen
rendszeresen járok Budapestre. Itt
vannak a barátaim, és az anyanyelvem fôvárosába jövök. Sokszor elgondolkoztam rajta: hiszen az én
igazi hazám az anyanyelvem. Más
haza valójában nincs. Most évi 90
napra szól az itt-tartózkodási engedélyem, nagyon okosan kell gazdálkodnom az idôvel. Mióta szabadúszó vagyok, nem köt a munkahely, többet tartózkodom itt. (Még
emlékszem arra az idôre, amikor
hat hétig lehettem Budapesten,
vagyis Magyarországon, és a
hosszabbításhoz nem volt elég nyomós érv, hogy magyar író vagyok.)
– Elsô regényed, újvidéki élményeket
dolgoz föl, 1967-ben jelent meg. Ezt követte 1984-ben az Áttüntetések, 1989-
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ben az Eckhart gyûrûje, a három mû
együtt Újvidéki trilógia címmel 1993ban látott napvilágot. 1969-es regényed
A szenvedélyek tanfolyama, elbeszélésköteted a Szitkozódunk, de szemünkbôl
könnyek hullanak. Esszéköteteid: A
vers kihívása (1975), Ábrahám kése
(1988), Lemondás és megmaradás
(1992). Igaz-e, hogy nektek ott a Titorendszerben valamivel szabadabban lehetett kísérletezni? Gondolok itt az Új
Symposionra. Magyarországon konzervatívabb volt az irodalom...
– Az Egy makró emlékiratait 1965ben kezdtem folytatásokban közölni az Új Symposionban, amelynek

mot. A folyóiratban egy igen érdekes, különös nemzedék képviseltette magát. Az Új Symposion népszerû volt Magyarországon, igaz, nem
terjesztették, de svarc áruként áthoztuk-áthozták (még a szegedi jugópiacon is árulták). Úgyhogy sok
magyar értelmiségire hatott az Új
Symposion szelleme.
– Több mûfajban alkottál: regényeket,
esszéket, novellákat, de drámákat is.
Hogyan viszonylanak ezek a te életmûvedben egymáshoz?
– Én többlaki ember vagyok, ami
a mûfajokat illeti. Ezen belül is szeretem a hibrid megoldásokat. Már

szerkesztôje voltam. Amikor kéziratban beadtam a Forum Könyvkiadóba, olyan választ kaptam, hogy
nem fog megjelenni, mert ez is úgymond fekete próza. Az volt a hivatalos álláspont, hogy feketén ábrázolom a valóságot. Ugyanakkor egy
másik oldal meg azt mondta, hogy
gyökértelen ember vagyok, akinek
semmi köze nincs a valósághoz. Ez
a kétoldali támadás egész életemen
át kísértett. Szerencsémre Weöres
Sándor is írt akkor egy levelet az Egy
makró emlékiratairól, Alexander Tisma, a szerb prózairodalom talán
legjelentôsebb képviselôje pedig bejelentette, hogy le fogja fordítani,
szerkesztô volt egy könyvkiadóban,
ô ott közölni fogja szerbül. Erre nagyon gyorsan kiadta a Forum. A titóista korszakban tényleg szabadabbak voltunk, világútlevelünk volt,
és a modern irodalmat nem vonta
kétségbe semmiféle pártdoktrína.
Voltak tabu témák, de viszonylagos
szabadság uralkodott. És ezzel élni
lehetett, és mi éltünk is, hiszen jelentôs magyar írók ott kaptak fóru-

az elsô regényem is mintha ezt jelezte volna. Regény, de napló formájában íródott. A 2000-ben kiadott Exterritórium vagy esszéregény vagy dokumentumregény, de
a naplóra asszociál vissza. Mindig
párhuzamosan írok esszét és regényt, tehát ha közlök esszéket, az
biztosan azt jelenti, hogy közben
regényt is írok. Az esszé nálam
olyan, mint valami kísérleti laboratórium. Ott próbálom ki, hogy mûködik-e egy dolog, az adott világ valóban leírható-e, átgondolható-e, és
azután valamiképpen szembesülni
akarok a tapasztalatokkal. Mert úgy
gondolom, lehet, hogy a tapasztalat önmagában érdekes prózát szül,
de nem az enyémet. Én a valóság és
a szellem feszültségében tudok élô
emberekben, hôsökben gondolkodni. Ez mindig így volt. És ennek következtében sokszor azon
kaptam rajta magam, hogy el akartam rugaszkodni a valóságtól, aztán pár év múlva a regény után tapasztalhattam, hogy a valóság nyakon csípett. Például az Eckhart gyû-
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rûje címû regényemben írtam a permanens polgárháborúról, még amikor béke volt az országban és körülöttem. Akkor sokan azt gondolták,
egy regényíró játszik a szavakkal és
a szöveggel. Késôbb a szerbiai újságírók meghökkenve kérdezték,
hogyan lehetett elôre látni, ami bekövetkezett. Tehát én, az antivalóság írója sokszor beleesek a valóság
csapdájába.
– Folyamatosan publikálsz cikkeket,
esszéket különféle lapokban. Sorra jelennek meg köteteid: Wittgenstein szövôszéke (1995), A nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a pikareszk regénybe (1998), Peremvidéki élet
(2000), ebben az évben több is megjelent. Szabad Sajtó Díj, Déry-jutalom
és a friss Füst Milán-díj jelzi a hivatalos elismerést.
– Az Exterritóriumnak jó visszhangja volt. 2001-ben megkaptam
érte az Év Könyve díjat. Az idén
három könyvem jelent meg. A Parainézis címû regényem egy régebbi
írásom, de most döbbentem rá,
amikor megjelent, hogy benne van
még a mai életünkben is a múltnak
a traumája és követ bennünket,
nem tudom, meddig. Tizenöt évvel ezelôtt azt mondtam, csak regényt írok, most már úgy érzem,
hogy valami történelem is van benne. A másik mûvem a naplójegyzetek: Idôírás, írás közben. Ugyanis
szenvedélyesen szeretek naplót írni. Van néhány kötetre való anyagom, de úgy gondolom, ezt nem
kell még kiadni. Új könyvem a
2000–2002-es idôszakot jegyzi.
Ezek a feljegyzések a kisebbségi
ember világáról, a magyar kultúráról, napi olvasmányaimról, életérzéseimrôl szólnak. A harmadik
könyv a Hontalan esszék húsz év tematikus válogatása, amelyet a Jelenkor adott ki. Nagyon szeretem
ezt a könyvemet, mert ez az elsô,
amely hosszú idôtávot foglal magába. Eddig Magyarországon darabokban ismertek, nem volt folyamatos jelenlétem. Egy könyv, aztán
csönd, megint egy könyv, megint
csönd. Idôközben itt új nemzedékek léptek színre a folyóiratokban,
az irodalomban, a kritikában, akik
a 90-es években újra fel kellett hogy
fedezzenek. Amiatt örülök a Hontalan esszéknek, mert folyamatosságot biztosít. És az írói problémáim
kontextusát is képviselni tudja.
Csokonai Attila
Fotó: Végel Dániel
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drámajátékban az értelmi képességekben
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Telefon/fax: 88-422-493
E-mail: kandibt@freemail.hu
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Várak, ahogy dédapáink
látták
■ Hárman ülünk az asztal körül. Az Emléklapok a régi Magyarországról sorozat szerzôivel
beszélgetek. A Várak címû, mutatós albumot a viszonylag új Mérték Kiadó jelentette meg, amely
megalakulásának elsô évében, tavaly majdnem ötven könyvet gondozott. A Várak kötet egyik szerzôje, Száraz Miklós György a
szövegért, másikuk, Tóth Zoltán
a képekért „felelôs”.

– Miért pont a várakra esett a
választásuk, hiszen tucatszám találunk a piacon hasonló témájú
könyveket az elmúlt évek termésébôl – faggattam ôket.
– Mindketten imádjuk a várakat – ragadja magához a szót
Száraz Miklós György –, kalandos a históriájuk, romantikája is van, s mi tagadás, azt is
gondoltuk, hogy a téma eladható, tehát ez olyan könyv,
amivel pénzt tudunk keresni.
Szeretjük a történelmet is, én
történész, régész, levéltáros
vagyok, bár igazában félve
mondom ezt, mert rögtön úgy
verik el rajtam a port, mint
szakértôn, holott én soha az
életben nem mûködtem a
szakmámban.
– Netalántán nem hû a történelmi dokumentumokhoz?
– Dehogynem, de azért sok
olyasmit szeretek, kezdve,
mondjuk a kettôs honfoglaláselmélettel, amit a hivatásos,
akadémikus magyar történettudomány komolytalannak
vagy legalábbis nem kellôen
megalapozottnak minôsít. Én,
ha nekem szimpatikusak ezek
az elgondolások, megengedhe-
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tem magamnak, hogy beépítsem azokat a szövegembe. Természetesen nem állításként,
hanem megengedôen, hogy lehetett volna így is. Ezt a szófordulatot éppen az öreg László Gyulától tanultam. A Várak
nem történeti könyv, hanem
ismeretterjesztô jellegû.
– S a vitatott elméletek is beleférnek az ismeretterjesztésbe?
– Hogyne férnének, sôt jól illeszkednek az elgondolásba,
amely miatt a sok hasonló tárgyú könyv ellenére belefogtunk ebbe a vállalkozásba. A
többi váras könyv többnyire
az építkezés történetét, a tulajdonosok listáját és az erôdítmény legendáját közli, esetleg
a komolyabb építészettörténeti feldolgozások beleágyazzák
az architektúra egyetemes történetébe. Mi felsorolásszerûen
közlünk a várról néhány érdekességet. Inkább arról szólunk,
hogy milyen volt, milyen lehetett ott az élet, mit ettek, ittak,
hogy leveleztek, hogyan szerették egymást, miként szeretkeztek. Írunk kertekrôl, élelmiszerekrôl, ruhákról, a várbelieket körülvevô limlomokról és
tárgyakról, padlásokról, az
asszonyok és a férfiak szerepérôl, és természetesen hôsiességrôl, vitézségrôl, galádságról.
Egy életszagú könyvet próbáltunk létrehozni, amely nem
követ idôrendet, nem jut el valahonnét valahová. A lovag- és
törökkort láttatjuk, amikor a
várak épültek s mûködtek.
– Egyes várakhoz kötôdve oldották meg ezt, vagyis találkozik
a kép és a szöveg?
– Nem. A könyvben az egyik
oldalon fut a tizenhárom
esszészerû szöveg, ezek bármelyik vagy mindegyik várra
érvényesek lehetnek, azután
következik minden várnál csíkokban az általános ismertetô,
majd pedig a jobboldali oldalfélen az illusztráció következik. A mi könyvünk egyik különlegessége a grafikai anyaga,
mert ezek százéves, gyönyörû

képek, amelyeket esetenként
fotómûvészek készítettek, régi
mesterek, akik begyalogolták a
vidéket, megkeresték a legjobb
nézôpontot, a legjobb megvilágítást. Mindegyik egy kis,
megkomponált mûalkotás.
– Képeslapokat használtunk
kilencvenöt százalékban, amelyeket az elsô világháborúig
gyártottak – veszi át a szót a
szerzôtárs, Tóth Zoltán. – Késôbbrôl néhány fotót válogattunk az albumba. Forrásanyagként kezeltük ezeket a kordokumentumokat: kinagyítottuk
oldalpárnak, egészen hatalmas
méretre, vagy a fekete-fehér képeslapokat számítógéppel ki is
festettem a születésük korának
szokása szerint.
– A színekkel lehet játszani, sejtett vagy remélt hangulatokat
idézni. Saját elgondolása vagy
dokumentumok alapján árnyalta
a képeket?
– Elôfordult, hogy ugyanarról a várról két képeslapot találtunk. Kézenfekvô lett volna
a színeset fölhasználni, de a
fekete-fehér élesebb volt, tehát azt vittem be a számítógépbe és a színes alapján kifestettem. A többit pedig a saját
ízlésem szerint „satíroztam”,
de igyekeztem úgy eljárni,
hogy avatatlan szem ne vegye
észre, melyik volt eredeti, s
melyik nem. A közönség az
olvasótalálkozón mégis elég
nagy találati aránnyal megmondta, hogy melyiket készítettem én. Természetesen
nem akartam eltitkolni, de
olyat sem szerettem volna tenni, ami szöges ellentétben áll
az akkori kor szokásaival. A
térkép szintén saját munkám:
amellett, hogy segít elhelyezni
a várakat a korabeli Magyarországon, önálló grafikai alkotás. Váraink java része a Felvidéken, illetve Erdélyben található, tehát ráfér az olvasóra a
tájékoztatás, hiszen a legtöbbrôl az emberek már azt sem
tudják, hogy hol található. A
földrajzi meghatározást ha-
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gyományos térképek alapján
végeztem, a rajzossága vagy
díszítôelemei pedig talán támaszkodnak valamelyest a barokk hagyományokra.
– Fellelhetôk-e, legalább romjaikban a kötetben említett várak?
– Természetesen, de van
olyan vár, amelynek az állaga
az elmúlt száz évben sokat
romlott, falai dôltek le. Trencsénnél tíz–tizennyolc méteres falszakaszok zuhantak le
1916-ban, de a mi képeink között akad olyan, amelyik az
1905-ös állapotot rögzítette.
Más erôdítmény kibírt öt-hatszáz évet, de 1944-ben leégett.
A kötetben hatvanegy vár szerepel, ezek közül körülbelül
húsz maradt olyan állapotban, amilyenben akkor volt,
amikor 1920-ban vagy 1940ben elhagyta a magyar tulajdonosa. Számos képet közlünk tehát, amelyet mai fotós
már nem tudna megörökíteni.
A száz évvel ezelôtti képeslapok ôrzik azt a középkori településszerkezetet, amelyet mára elfedtek a be- és átépítések,
a lakótelepek, a gyárak.
– Mondana példát arra, hogy
hol sikerült elfedni a vári környezetet késôbbi építkezésekkel, noha
az erôdítmények általában magaslatra épültek?
– Elég, ha a Budai várat említem. A századfordulón a Tabán még eredeti állapotában
látszott, szinte olaszországi
kisvároshoz méltó apró utcácskáival, zegzugaival, de az
1930-as években eltûnt a városképbôl.
M. Zs.

A legnagyobb választék
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FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
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„Valaha a könyvek... kevés emberhez szóltak. Késôbb aztán
a népesség nôtt. A filmek, a rádió, a képeslapok és könyvek
színvonalát le kellett szállítani a pudingporgyártás szellemi
szintjére...
A klasszikusokat lerövidítették, hogy beleférjenek valami tömegkönyv két percre kimért hasábjába... Sokan csak annyit tudtak a Hamlet-rôl, amennyit egyoldalnyi terjedelembe sûrítve olvashattak egy könyvben, amelynek ez volt a mottója: »Tartson
lépést szomszédaival –
olvassa a klasszikusokat.«
A bölcsôdétôl a fôiskoláig, s onnan vissza a bölcsôdébe – íme, ez nagyjából az elmúlt öt évszázad szellemi fejlôdése...
Az élet: a ma. Csak a
munka, meg utána a szórakozás. Minek tanulni?
Hisz elég, ha megnyom
az ember egy gombot...
Minél több sport, zsivaj,
társas élet, szórakozás,
annál kevésbé kell gondolkodni, nem?”
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KOLOFON

Vince Kiadó

Gál Katalinnal
beszélget

Nádor Tamás

Színvonalas és szép, szép és színvonalas – e kiadói mottó, szóikerpár kettôs közlése is jelzi: egyenrangú jelzôk ezek a kiadó
munkásságában. S amit jeleznek immár tucatnyinál is több esztendeje: mûvészeti monográfiák, albumok, társadalom- és természettudományi ismerettovábbító mûvek, könyvek a pedagógia, a
pszichológia, a jog körébôl, családi, utazási, szakácskodást segítô kötetek, életviteli munkák stb. Elsôrendû szerzôk publikálnak
itt felsô fokon. De úgy, hogy többrétûen gondolkodó olvasók ne
csak értve, de szívesen is forgassák mindazt, amit ettôl a kiadótól kaphatnak.
■ – Talán még ma is szokatlan nálunk, hogy a
tulajdonos nevét viselje kiadója. Ám Vince Gábor emblematikus könyves személyiség volt.
Mai ügyvezetô igazgatóként ön miképp képviseli-követi szellemiségét?
– Ô a férjem. Ma is, halála óta is. A hetvenes években kezdte pályáját, a Kossuth
Kiadó szerkesztôje, majd az ÁKV igazgatója volt, mielôtt 1991-92 fordulóján megalapította kiadónkat. Mondván: „Igaz, vállalkozónak már egy kicsit öreg vagyok, de ahhoz még nem, hogy ebbe a saját felelôsségemre belekezdjek.” Meg is valósította,
amit akart: otthon lévén a könyvvilágban,
máig masszív, kitûnô stábot hozott létre,
tudta, mit érdemes kiadni, remek szerzôkkel dolgozott, figyelemmel kísérte kiadványaink sorsát. Magam is alapító tagja vagyok a kiadónak, s kezdettôl itt is dolgoztam, noha fôállásban klinikai pszichológus
voltam, a SOTE adjunktusa, amíg ô beteg
nem lett. Akkor fokozatosan átadta nekem
a munkát. Most is az általa elképzelt, gyakorolt szellemiségben mûködünk.
– És találékonyan... Komolyabbra fordítva a
szót: silányosodás és bulvárosodás évadján miképp adtak, szereztek-szereznek a költségesen
elôállítható-eladható minôségnek is esélyt?
– Meggondolt témaválasztással, a szakterületek lehetô legjobb s valóban írástudó
szerzôinek felkérésével. És abban a derûlátó, vagy inkább realista meggyôzôdésben:
a jó és szép könyv – ha nem is reménybeli mennyiségben – soha nem megy ki a divatból, mindig lesznek igényes olvasók.
Arculatunk kialakításában az is közrejátszott, hogy a Taschen, illetve a Könemann
Verlag kizárólagos terjesztôiként mûködhetünk. Saját szerzôink, illetve e két nem-
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zetközi kiadó köteteinek fordítása révén
igen gazdag kínálattal szolgálhatunk. Vakmerô entrée-val indultunk: 1992 karácsonyán egyszerre tucatnyi mûvészeti kismonográfiát publikáltunk. Sikerrel.
– Kérdezhetnénk erre, hogy vérszemet kaptake, ám ismeretes – elnézést az olcsó szóhasználatért –: sikertörténetük azóta is tart. Minek köszönhetô ez?
– Talán annak, hogy kerestük, megtaláltuk és markánssá alakítottuk az arcunkat,
arculatunkat. Tárgyszerûbben: reprezentatív kiadványunk a mûvészeti stílusok sorozata. Román-, Barokk-, Gótika-, Reneszánsz-, Egyiptom-, Impresszionizmus-album után jön a Szecesszió. Összefoglaló
történeti munkák ezek, kiérlelt megállapításokhoz társulnak bennük friss kutatási
eredmények. Reprodukcióik minôsége és
írásmódjuk garantálja: szakember éppúgy
élvezheti ôket, mint a mûvészetkedvelô.
Kiadtunk hasonló értékû nagymonográfiákat; a Leonardótól, Van Goghtól Gaudíig,
Toulouse-Lautrectôl, Klimttôl Dalíig ívelô
sorban most Picasso következik. Említett
mûvészeti kismonográfiáink számos –
mondjuk Bosch, Rembrandt, Renoir,
Chagall, Monet, Klee, Warhol, Hopper,
Kahlo munkásságát lendületesen bemutató – kötetéhez idén Vermeer és Goya tömören is oldott elemzése illeszkedik, s
mint a sorozat korábbi darabjaiban: színvonalas illusztrációk kíséretében. Ebbôl is
kitetszhet: a képzômûvészet sokrétû ismertetése, megjelenítése kiadónk egyik meghatározó „arcvonása”. Divattörténet, fotómûvészet szintén szerepel könyvespolcunkon. A filmvilág ugyancsak: Jancsó Miklós, Szabó István pályarajza, mûelemzése
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stb. után Fábri Zoltán-monográfia és a
Sorstalanság filmkönyve készül (az utóbbi
öt nyelven). Akárcsak jó néhány más kötetünk, ez sem csupán itthon jelenik meg,
ott lesz majd Európa és az USA könyvesboltjaiban.
– Hangsúllyal említette mûvészeti kiadványaikat, de, gondolom, külsôleg-belsôleg hasonló
mértékben jellegzetes köteteik a Világ|Egyetem,
illetve a Tudomány|Egyetem szériák darabjai...
– Igen, ezek is „tetôtôl talpig” Vincekönyvek. A Brockmann-ügynökséggel jó
évtizede kiépített kapcsolatunk révén számos külföldi kutató természettudományi
mûvét megjelentethettük Világ|Egyetem
sorozatunkban. A kozmológiától a biológiáig, a matematikától a számítógépig
csakugyan világhírû, „ötcsillagos” tudósok
összegzéseit tudományáguk történetérôl és
annak naprakész szemléletérôl, legfrissebb
eredményeirôl. S ezúttal valóban vérszemet kaptunk. Tudva, hogy tudósaink méltó társai a külföldieknek, és nem kevésbé
kitûnô tollforgatók, illetve immár tasztatúra-kopogtatók,
elindítottuk
Tudomány|Egyetem sorozatunkat is, a természet- és társadalomtudományi diszciplínák
körében. Hasonló jegyben, a legrégebbiektôl a nóvumok nóvumáig elkísérve az
adott tárgyat: a kémiától a geológiáig, az
ôslénytantól a DNS-ig; vagy mondjuk a
históriában Deák Ferenctôl Gömbös Gyulán át Nagy Imréig. Hely hiányában mellôzöm a további kitûnônél kitûnôbb mûvek és szerzôk felsorolását.
– Publikáltak továbbá mûvelôdéstörténeti értékû úti- és szakácskönyveket, hangszertörténeti
munkát, könnyûzenei kismonográfiákat, kis
„képeskönyveket” fôvárosunkról (Budapest
1900–2000; Zsidó Budapest; s ha jól tudom,
most jön a Vár), és így tovább. Egyaránt szépek
és színvonalasak. Mi szavatolja az ilyen egyöntetûséget?
– Nagy tapasztalatú, kitûnô szakember,
Krén Katalin kiadói igazgató irányítja a
munkát. Igen felkészült munkatársak fogadják, szerkesztik az említett szellemi elit
írásait. Hagyományosan, nagy figyelemmel, többszörös kontrollal dolgozunk a
kéziratgondozástól a nyomdáig. Törzsolvasóink ismeretében gondoskodunk a terjesztésrôl is. S mert szerzôink nagy része
egyetemi oktató, óhatatlanul meg is újul
szellemi holdudvarunk. Könyvavatóink
mindegyike izgalmas esemény számunkra:
vizsga és szembesülés. Az ilyen ünnepi pillanatokban nagy levegôt veszünk, aztán
dolgozunk tovább.

MEGJELENT KÖNYVEK
2004. JANUÁR 9–22.
Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta
megvásárlásra a könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).
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A Helikon Kiadó ajánlja
Megjelent Braudel mûvének második kötete,
Az emberek és a dolgok
I. kötet 330 oldal – 3990 Ft
II. kötet – közel 600 oldal – 5990 Ft

Megtörténik-e a csoda?
Megôrizhetô-e az európaiság
hagyománya?
240 oldal, 1690 Ft

Néhány kötet
a mûvelôdéstörténeti
atlasz sorozatból
nagy kedvezménnyel még
megvásárolható
a Helikon Könyvesházban
(VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37.
Telefon: 331-2329).
Vásárlóink könyveinket megtalálhatják a Helikon Könyvesházban és a jobb könyvesboltokban, megrendelhetik a Helikon Kiadónál
(1065 Bajcsy-Zsilinszky út 37. I. emelet, telefonszám: 428-94-36) és a www.bookline.hu internetes könyváruházban is.
Nagykereskedôk rendelhetnek a kiadóban, Varga Istvánnál, telefonszám: 428-9436, e-mail: varga@helikon.hu.
Kiskereskedôk a könyveket megvásárolhatják a Helikon Könyvesházban (VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37., telefonszám: 331-23-29)

