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■ Utolsó, 2004. december 9én megjelent számunkban
elôre jeleztem olvasóinknak,
hogy anyagi okok miatt a
Könyvhét 2005-ben összevont számokkal, havilapként
folytatja földi pályafutását.
Jó volna, ha most afféle rossz
tréfacsinálóként azt mondhatnám, csak vicceltem, és
jót kacagnánk, sajnos azonban nem ez a helyzet.
Havonta jelenünk meg, jellemzôen a hónap utolsó csütörtökén érdemes a Könyvhetet ezentúl az újságárusoknál keresni.
Változtattunk még egy-két
dolgon, továbblapozva innen, bizonyára szembeötlik
olvasóinknak majd, hogy néhány oldal fekete-fehér
nyomdai eljárással készül,
további újdonság, hogy a
megjelent könyvek listájában mostantól a megszokott
ábécé-rend helyett tematikai
besorolásban közöljük a lapzártánkat megelôzô idôszakban forgalomba került könyvek adatait, a Könyvkeresô
adatbázisa alapján, az ô segítségükkel.
Itt is meg kell köszönnöm a
Könyvtárellátó Kht.-nak és
munkatársainak azt az évek
hosszú során át tartó kifogástalan együttmûködést és segítséget, melyet a megjelent
könyvek listája korábbi verziójának elkészítéséhez kaptunk tôlük.
Köszönöm.
Azt is észreveszik majd olvasóink – és ez nemcsak erre
a számunkra, hanem minden továbbira is igaz lesz –,
hogy a változások nem érintik a lényeget.
Lapunk továbbra is a magyar könyvkultúra ügyének
elkötelezett szolgálójaként
tevékenykedik.
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Címlap

interjú

Erôdtemplomok tövében, bércek
magasában
Erdély-album a szépíró és a képzômûvész szemével
Annyian, annyiféleképpen mutatták már be, írtak róla. Mi újat lehet Erdélyrôl mondani, és mit jelenthet a 21. századi olvasónak,
turistának? Az író Száraz Miklós
György és a képzômûvész Tóth
Zoltán képes albuma erre keresi a
választ. Számukra Erdély – mint
az író a bevezetésben definiálja –
a színességet, a sokféleséget, a
drámát jelenti. „Sokféle tájat.
Kétezer-ötszáz méteres hegyek
ölelô láncát. Erdôket, havasokat,
havasi legelôket, mezôket. Ôsidôket idézô szurdokokat, sziklakolosszusokat, hegyi patakokat és
nyugodtan hömpölygô, nagy folyókat. Sokféle embert is. Németekbôl, flamandokból, taljánokból és franciákból gyúrt, német ajkú
szászokat. Örményeket, bolgárokat, zsidókat és cigányokat. Magyarokat és románokat.” Itt még magyarból is többféle van, mondja a szerzô: magyar és székely-magyar. A könyv hangneme egyszerre rácsodálkozó és szomorú, mégsem nosztalgikus. Sikerére jellemzô, hogy a négyezer példányban megjelentetett
albumot néhány hét alatt elkapkodták, már a karácsonyi könyvvásár elôtt.
– Ennek az albumnak több elôzménye is van. Tóth Zoltánnal együtt alkottátok meg a nagysikerû Emléklapok a
régi Magyarországról kötetet, melyben a régi századforduló magyar városait mutattátok be, aztán elkészítettétek
a Várak címû könyvet, Korniss Péterrel pedig Fényes Magyarország címmel szintén egy országjáró képeskönyvet
készítettél. Mikor fogant az ötlet, hogy újabb opusszal
rukkoljatok elô?
– A kiadó kért fel minket és mi némi hezitálás után elvállaltuk.
Sok Erdély-könyv van a piacon és mi nem terveztünk Erdélyalbumot. Egyikünk sem fényképész. A társam és barátom, Tóth
Zoli, ugyan profi, vagyis grafikus, tipográfus és festômûvész, de
semmiképpen sem fotográfus. Mindkettônknek voltak és vannak erdélyi kötôdései: Zolinak apai ági rokonai, nekem anyai ági
szeretteim. És persze ezer barát. Én kamaszkorom óta rendszeresen járok Erdélybe. Beutaztam a „másik hazát” autóstoppal,
lovaskocsin, szekéren, tehervonaton.
– Erdély nagy területét bejártátok Bihartól, Királyföldén át
Háromszékig, Gyimesig és a Kászoni medencéig. Mégsem
idegenforgalmi könyv a tiétek.
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– Nem kellett sokat törnöm a fejem,
hogy hová menjünk. Nem törekedtünk teljességre. Ez képtelenség lett
volna. Egyébként a felkérés is úgy
szólt, hogy csinálnánk egy szubjektív,
írói albumot. Erdély. Népviselettel,
tiszta, nagy tájakkal, érintetlen természettel. Hol van ez már? Arra törekedtünk, hogy szolgáljuk a mûfajt, mutassuk meg, mi létezik, és mi nem.
Szövegben és képben megmutassuk
azt, hogy milyen a mai Erdély. Nem a
múltbéli, az idealizált. Hanem a mai.
Nem kirakat-Erdélyt mutat ez a
könyv, hanem azt, amit egy Párizsból,
Figuerasból vagy Londonból jött utazó is láthat. Valaki idegen, aki beül az
autójába, és eljön ide. Azt kerestük,
amit az a turista lát, aki nem rokonokhoz, ismerôsökhöz megy, akit nem
adnak kézrôl kézre. Sokszor szántszándékkal elkerültük az ismerôseimet. A barátokat. És mert az embereket ilyen módon nehezebb megközelíteni, a könyvünkbôl talán kicsit hiányzik az
ember. Sokszor nem kerültünk olyan bensôséges viszonyba
velük, hogy merjük fotózni ôket.
– Annál inkább megjelennek az emberek az archív felvételeken, olyan gyakorlatilag ma már nem létezô etnikum is, mint
például a szászoké. Miért volt fontos számotokra, hogy egy
sor régi kópia is bekerüljön az albumba?
– A koncepciónk az volt, hogy a mai Erdélyt mutassuk meg. De
hol vannak azok a bajuszos, székely-harisnyás bácsik, öreg, gyönyörû nénik, akikkel Korondon, Farkaslakán találkoztunk valaha a templomban, a cinteremben, a házak elôtt? Hol van az erdélyi arc és tekintet, amelyre oly sokan emlékezünk? Biztos,
hogy a mi hibánk is, de tartottuk magunkat a kitûzött célhoz:
azt mutatjuk, amit egy barcelonai utazó lát. Nem láttuk azokat
a szép magyar férfiakat. Nem láttam a kölyökkoromat. Sok méltatlanul megkínzott, nyomorult, fáradt, alkoholban megkeseredett arcot láttunk. Nem láttuk a méltóságot sugárzó, fekete kalapos, mellényes és csizmás parasztembereket. Ez igaz. Akkor is,
ha nem tetszik. Az archív képek azt mutatják, milyen volt Erdély néhány évtizeddel, egy évszázaddal ezelôtt. A történelmi
szálakat és a gyökereket csak így lehetett megidézni.
– Megjelenik a három nagy etnikum – szász, román, magyar
–, és persze a cigányok is. És a történelmi nevezetességek. A
fenséges tájak meg a kevésbé fenséges mindennapi élet.
– Sokféle táj, sokféle vallás és etnikum, ez a magyar Erdély.
Még akkor is, ha ma mindennek a töredéke létezik csupán. Az
ezeréves történelem bemutatásánál például nem lehet figyelmen kívül hagyni a szászokat. És nem a mai súlyuknak, hanem
a történelmi súlyuknak megfelelôen kell szerepeljenek. Szász
városok. Szinte mindegyik egy-egy csuda. A Kárpát-medencében a szászok – minek mondjam ôket, német ajkúaknak? – voltak a nagy városépítôk.
– Szép, látványos a könyvetek, tele a múlttal, a történelemmel, de mégsem nosztalgikus. Jól érzem ezt?

– Nem akartunk a múlton merengni, de nem lehet a múltról nem
beszélni. A történelem nem matematikai tények halmaza, nyilván sokfelôl vizsgálható és ezer elfogultsággal szemlélhetô, de
vannak benne megkerülhetetlen dolgok. Vannak tények, amikben mi is bûnösek lehetünk, és a bûnösségünk be is ismerhetô,
és vannak olyan történelmi tények, amelyek a mi igazunk mellett szólnak, ám a mi igazságunkat sohasem ismerték el. Ahol a
szöveg nem líra, ott igyekeztem történetileg áttekinthetô, hiteles
és rövid beszámolót adni. Ha lehet, érdekes és igaz módon.
– A könyv sikerét mutatja, hogy már december közepére elfogyott, tavasszal várható az utánnyomás és a német és angol változat is. Több hasonló albummal a hátad mögött nem
érzed úgy, hogy szépíróként túlságosan beleástad magad ebbe a témába?
– Ásta a fene. Mindig megtaláltak. Hol a kiadók, hol a szerzôtársak, hol az olvasók. Korniss Péterrel megtisztelô és lelkesítô volt együtt dolgozni, Tóth Zolival szintén. De azért persze
most, azt hiszem, elég volt. Fárasztó is, mert ha albumot készít az ember, akkor közel sem annyira szabad, mint a szépírói alkotásban.
– A te újévi fogadalmad esetleg éppen az, hogy nekiállsz egy
regénynek?
– Nem kellett fogadalmat tennem. Már benne vagyok egy regényben.
– Szívesen beszélnél most arról a készülô könyvrôl?
– Most még talán inkább nem.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
Száraz Miklós György – Tóth Zoltán: Erdély csodái
Helikon Kiadó, 2004
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Könyv

panoráma

Külföldi
irodalom
Kiszolgáltatva

■ A 19. század végén, amikor nálunk és szerte Európában sorra születtek a nagyívû
történelmi áttekintést adó,
vagy éppenséggel a lélekábrázolásban elmélyülô nagyregények, a török prózairodalom
éppen csak gyerekcipôben
járt. A divánirodalomban
ugyanis nem volt helye a prózának és csupán az 1870-es
évektôl kezdve, az elsô újságok és fordítások megjelenése
nyomán értek meg azok az
eszmék, melyek a reformkor,
azaz a tanzimat irodalmának
kialakulásához vezettek. Természetesen nyugati, elsôsorban francia mintára születtek
meg az elsô prózai alkotások,
romantikus, olykor realista
novellák és regények. Alig valamivel több, mint százéves
múltra tekinthet vissza tehát
a török próza. A kezdeti nyugatutánzástól az 1940-es
évekre szakadt el végképp,
megtalálva saját témáit és
mondanivalóját. Az írók átfogó társadalmi problematikát
vetettek fel, szinte néprajzi
hiteleséggel ábrázolták a török falvak és kisvárosok, és az
egyszerû kisemberek életét.
Az 1940-es nagy nemzedékhez tartozott például Sabahattin Alik, Sait Faikok és Sa6

mim Kocagözök. Más vidékeken is nagy tehetségek bukkantak fel, Anatóliában például Fakir Baykurt vagy Mahmut Makal. Különösen a novella mûfajában
születtek értékes
alkotások, Yasar
Kemál írásai
például világhírûek lettek. A
témák sokfélék
és mégis egy
irányba mutatnak. A Tasnádi
Edit fordításában és válogatásában közölt
novellák szinte
mindegyike az
ember kiszolgáltatottságát
járja körül. A
tengerész és a
hajósember kiszolgáltatottságát az elemekkel szemben, a szolgák alárendeltségét uraikkal szemben, a gyerekek védtelenségét
a felnôttekkel szemben, az
idegenbe szakadás nehézségeit, vagy a börtönélet viszontagságait. Megrázó például a börtönben felcseperedô kisgyerek története, akit
egy asszony egy napra eltávozásra visz a városba. A
boldogulásért küzdô emberek élete gyakran keserves véget ér: nem ritka a gyilkosság, az öldöklés sem. Stílusukat tekintve a novellák éppoly sokfélék, mint témájukban. Sait Faik Abasiyanik
bensôséggel és némi szégyenérzettel közelít a hôseihez,
Sabahattin Alik és Orhan Kemal a realizmus követôi. Balladai tömörséggel és drámaisággal ír Bekir Yildiz és Osman Sahin, de a nôi szerzôk
(Ayla Kutlu, Leyla Erbil,
Erendiz Atasü, vagy Lütfiye
Aydin) írásmódját is bizonyos szikárság jellemzi. 1974ben Rubovszky Edit szerkesztésében egyszer már megjelent egy török elbeszélôket
bemutató, átfogó kötet, mely
a török prózaírás klasszikusait
tekintette át. A most napvilágot látott kötet legfiatalabb
szerzôje is 1951-ben született,

a középgenerációnál idôsebb
szerzôk írásait olvashatjuk tehát a válogatásban. Az ifjabb
nemzedékek írásmûvészetének megismerésére pedig még
várnunk kell.
Sz. Zs.
Van, akit a sólyom karmol meg
Modern török elbeszélések
Fordította: Tasnádi Edit
Nagyvilág, 1800 Ft

Ifjúsági
irodalom
Gyermekkönyvmenü az új évre

■ Az egész akkor kezdôdött, amikor karácsony elôtt
két csomag könyvet kézbesített a posta, és még volt hátra két hét az évbôl. Pihenésnek jó lesz, gondoltam, és
hozzáláttam a legvastagabb
könyv olvasásához. Aztán
szép lassan végigrágtam magam a karácsonyi „bejglihegy” mellett az Animus Kiadó kínálta menün is, szerencsére egyik sem feküdte
meg a gyomromat. Kísértést
érzek arra, hogy a legnagyobbak nyomdokaiba lépve (egy késôbbi könyvsiker
reményében) leírjak néhány
igazán ínycsiklandó receptet, de mivel ez a könyvszakmai folyóirat profiljába
kevéssé illeszthetô, maradok
inkább az évbúcsúztató

gyermekkönyveknél, azok
közül is a három legemlékezetesebbnél, legyen tehát
háromfogásos az új év elsô
könyvkínálata.
Elôételnek mindjárt itt a
legvastagabb könyv, ne féljünk, nem fog a torkunkon
akadni, csupán azok érezhetik kicsit kellemetlenebbül
magukat, akiknek már a
Harry Potter „mágikus” világa hallatán is lúdbôrözött a
hátuk. A szamarkandi amulett
nemcsak a gyermek- (ifjúsági) könyvtôl továbbra is szokatlan, közel 500 oldalas terjedelme miatt emlékeztetheti az olvasót a Harry Potterkönyvekre, a késôbbi kellemetlen álmok elkerülése végett a kiadó
Jonathan Stroud Bartimeus-trilógiájának
elsô kötetét, a 12
éven felüli olvasóknak és persze a gyermeklelkületû, a mesék világa iránt nyitott felnôtteknek
ajánlja. A kísértetiesen hasonló téma –
London, varázslók,
fanyar társadalomkritika – ellenére
mégis egészen más
élményt nyújt
Stroud könyve:
könnyen olvasható,
lendületes „fantasykrimi” egy dzsinn és
egy kezdô varázslótanonc misztikus világmegmentô kalandjáról. A történet amúgy e hibrid mûfaj
szabályainak megfelelôen
kellôképpen fantasztikusra
és csavarosra sikeredett: a
címben szereplô amulett
megszerzésével az egész (varázs)világ feletti hatalomra
szert lehetne tenni, Nathaniel, az ifjú mágussegéd
azonban bosszútól
vezérelve, megidézett szolgája, a habókos, de szeretni való Bartimeus segítségével ellopja az ôt megalázó nagyhatalmú varázslótól (Simon
Lovelace) az értékes tárgyat.
A történetmesélés érdekessége, hogy az elbeszélô fejezetenként váltogatja az egyes
szám elsô és harmadik személyt: Nathaniel életét kí-

vülrôl, míg Bartimeus kalandjait saját elmondásában
élvezhetjük, ami nem túlzás,
hiszen a szellem stílusa
igencsak pimasz és ironikus,
ugyanakkor az ô – szokatlan
módon lábjegyzetekkel ellátott – elbeszélésébôl rajzolódik ki legjobban az a fantasztikus világ, melyet Stroud a kalandok köré épített.
És még egy kis egzotikus fûszer az elôételhez: a fordítás
a két Potter-könyv között
éppen ráérô Tóth Tamás Boldizsár kiváló munkája.
A fôétel igazi kulináris élvezetnek ígérkezik azok számára, akik szeretik a kicsit
nehezebb, tartalmasabb
gondolatokat filozofikus körítéssel tálaló ifjúsági irodalmat. Jostein Gaarderrôl (állandó eposzi jelzôje: a Sofie
világának szerzôje) viszonylag kevesen tudják, hogy
skandináv nyelvészetet és teológiát tanult fiatalkorában,
és már huszonévesen filozófiai és teológiai tankönyvek
társszerzôje volt. Hogy
mindez miért fontos? A narancsos lányban újfent olyan
témát dolgoz fel Gaarder,
amely egyszerre földi és égi,
vidám és szomorú, izgalmas
és elgondolkodtató: a könyv
egy halott apa fiához intézett levelének és a kamasz
fiú ehhez kapcsolódó gondolatainak megható elegye.
Az apa szavaiból áradó nyugodt bölcsesség segít feldolgozni gyermeke traumáját.

Közös gondolataik az idôrôl, az emberi kapcsolatok
értékérôl, az apa könnyfakasztó beszámolója küzdelmérôl, melyet halálos betegségével vív, mennyei magasságokba emelik a történetet.
Az olvasót a fiktív levél lassú sodrása észrevétlenül,
fokról fokra szakítja el a
mindennapok földi gondjaitól, és az élet mélyebb
összefüggései felé tereli.
A fôétel után már csak egy
könnyed történelmi krimidesszert vár ránk kulináris
kalandozásaink betetôzéseként. Az Avi néven alkotó
amerikai szerzô életmûvének ötvenedik könyve a „sötét” középkor világába kalauzolja az olvasót – talán ennek köszönhetô a barna-fekete színekben pompázó, középkori motívumokban gazdag,
eklektikus borító,
melynek tervezôje
minden bizonnyal a
regény hangulatát
igyekezett illusztrálni (misztikus-gyermekszereplôs), mégis valahogy furcsára,
ijesztôre sikeredett
az egész. Azonban,
lépjünk gyorsan túl
az utolsó fogás külcsínén, és ízleljük
meg Az ólomkereszt
titkának történetét,
amit az elôzmények
ellenére nagyon is
érdemes elolvasni,

mert nemcsak izgalmas és tanulságos,
hanem kiváló korrajz is egyben. A jó
történelmi regény
képes megteremteni
azt az atmoszférát,
mely az adott kort
jellemezhette, és
persze az sem árt, ha
a hôsök szimpatikus
emberek, akiknek
problémáival, sorsával azonosulva az
olvasó leküzdi az
idôbeli távolság
okozta akadályt. A
középkori Angliában
játszódó történet két
fôszereplôje a rejtélyes múlttal és sanyarú jobbágy-jelennel bíró
kisfiú, Krispin és a bölcs,
szabad felnôtt, Medve barátsága nemcsak különös kalandok sorát eredményezi,
hanem a középkori kasztrendszerû társadalom kitûnô
rajzát és kritikáját is.
Három nagyon különbözô
könyv, egymás mellett szemlélve ôket mégis találhatunk valami közöset ezekben az óévi
csemegékben: izgalmas, bölcs,
kalandos történetek, melyek a
fiatalabb korosztály számára az
olvasás szeretetét adhatják, az
idôsebbeknek pedig kellemes
kikapcsolódást nyújthatnak.
Pompor Zoltán
Jonathan Stroud:
A szamarkandi amulett
Jostein Gaarder:
A narancsos lány
Avi: Az ólomkereszt titka
Animus Kiadó

Film
Egyetemes
filmtörténet –
amerikai válogatás
■ Elôször csak „kóstolgatjuk”, élvezettel lapozgatjuk
ezt a rengeteg jelenetfotóval illusztrált, gyönyörû kiállítású, vaskos és mindennek következtében érthetôen borsos árú opust. Nemcsak szép tárgy, hanem –
ami egy filmkalauznál alapvetô szempont – sok információt nyújtó, orientáló és

hasznos kézikönyv is. Alaposabb böngészés után
azonban szembesülünk a
kicsit morbid címû válogatás koncepcionális korlátaival. Steven Jay Schneidernek,
az amerikai kiadvány fôszerkesztôjének elôszava
szerint ugyan a kötet szócikkeit nyolc országból hatvan filmes szakember-tudós
jegyzi, a szerzôk rövid szakmai életrajzából azonban
kiderül: nagyrészük amerikai (francia kettô, német
egy akad közöttük).
Valójában tehát a válogatás
– amely nyilván különbözô
amerikai listák alapján történt
– amerikai szemléletet, értékrendet tükröz. Megszámoltam, az 1001 filmbôl – a koprodukciókat is beleszámítva –
közel 550 az amerikai. Vagyis, ahogy a magyar kiadás
szerkesztôje, Bori Erzsébet az
amerikai fôszerkesztô elôszavához biggyesztve megjegyzi:
„Európa közepérôl (vagy a
közép-keleti szélérôl) máshogy fest a filmvilág, mint
Amerikából nézve”; a könyv
„kissé torz képet sugall az európai filmrôl.” Hozzátehetjük: az ázsiairól (indiairól, japánról, kínairól) és a dél-amerikairól is. Az arányokon csak
keveset változtat, hogy Bori
és négy kollégája magyar és
európai filmekkel egészítette
ki, helyettesítette a különösen
mellôzhetô darabokat.
Az amerikai filmek között
sok a felejthetô, az érdektelen darab, sok az olyan,
amelyet a magyar olvasó
nem láthatott, de még csak
nem is hallott róla. Az amerikai dominancia következtében – esetleg fôszereplôjük
vagy hírük miatt – némi tudathasadással, még olyan filmek is bekerültek az 1001 éjszaka „csodái” közé, amelyekrôl maguk a cikkírók is
rossz véleménnyel vannak.
(Például a Terminátort méltatója Pulyka Díjra is esélyes,
Z kategóriás giccsnek tartja.)
Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy az adott keretek
között, a kötet szerkesztôje
bizonyos egyensúlyt igyekezett tartani: a kasszasikerek, a
tömegfilm különbözô darab-
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jai mellett a filmmûvészeti
értékeknek is bôven jutott
hely. Antonioni például 6,
Bergman 10, Buñuel 9, Eizenstein 4, Fassbinder 4, Fellini 7, Godard 8, Kurosawa
6, Menzel 3, Mizogucsi 3,
Resnais 3, Jean Renoir 6,
Tarkovszkij 4, Wajda 3 filmmel képviselteti magát. (Még
– az ebben a válogatásban
avantgardnak számító –
Greenaway is jelen van a válogatottban két filmmel.) Az
amerikai nagyok szereplése
bizonyos aránytalanságot
tükröz. Én is imádom Hitchcockot, de azért túlzás volt
18 filmjét is beválogatni, Howard Hawks 11, Stanley Kubrick 10, John Ford és Spielberg 9–9 filmmel van jelen,
miközben Altman már csak
hattal, Cassavetes néggyel.
A fôszerkesztô szerint a
könyvet nemcsak „a lista teszi
különlegessé, hanem a tömör, tartalmas, izgalmas
esszék, amelyek jól ötvözik a
leírást a lényeglátó értelmezéssel; a kulturális és történelmi kontextust a kevésbé fontos, ám érdekes tudnivalókkal.” Véleményével csak részben érthetünk egyet, a szócikkek színvonala ugyanis hullámzó: a sok alapos és
komplex elemzés mellett
jócskán akad elnagyoltabb,
érdektelenebb, felületesebb,
olykor pontatlanul fogalmazott, s esetleg tárgyi tévedést
is tartalmazó szócikk. Nem
igaz például, hogy Hitler
szponzorálta volna Leni Rie8

fenstahl Olimpia
filmjének elkészítését. Mike Leigh Titkok és hazugságokja „úgy ragad magával, akár egy hullám.” Azzal a kijelentéssel is vitatkoznánk, hogy Tarr
Sátántangója „látszólag a kommunizmus összeomlásának példázata, de
ugyanolyan sokat
mond a helyébe lépô kapitalizmus
torz formáiról is.”
A fordítás is többször döcög, ügyetlen. Például: az Aljas utcák, „Martin Scorsese
áttörést hozó filmje egybôl
bedobta azokat a témákat,
amelyeken azóta is dolgozik.” Vagy: „vájtszemûek”rôl olvashatunk (Országúton), s Jarmush-fanokról
(mintha a magyarban ismeretlen lenne a rajongó szó).
Fenntartásaink ellenére – filmográfiája, gazdag merítése,
az amerikai filmrôl adott alapos körképe, s persze remek
kiállítása miatt – érdemes
megvenni és elolvasni ezt a
filmguide-ot. Legfeljebb bizonyos kritikával kell kezelni.
Gervai András
1001 film, amit látnod kell,
mielôtt meghalsz
Fôszerkesztô:
Steven Jay Schneider
Magyar szerkesztô:
Bori Erzsébet. Fordították: tízen.
Gabo Kiadó, Budapest, 2004
960 oldal, 9999 forint

Zene
Kálmán Imre élete
■ Bartók Béla és Kodály Zoltán növendéktársa volt a huszadik század elején az a siófoki származású zeneszerzô,
aki András herceg címû operája elutasítása után (Rátonyi
Róbert anekdotája szerint) kijelentette: rettentôt fog mûvelni, operettet szerez. Kálmán Imre – mert róla van
szó – 1907-ben lépett a könynyû mûfaj nehéz mezejére
egy Heltai Jenô-kupléval
(„mert a Berta nagy liba”),

majd 1908 februárjában megkomponálta a Tatárjárás zenéjét (fôdala: Adj egy édes
csókot, drága kisbaba) és Bécsig röpítô sikert aratott vele.
A világon legtöbbször játszott operett, a Csárdáskirálynô alkotójáról a felesége, illetôleg bizonyos Topsy Küppers magyarul is kiadott mûvei után most Gál Róbert készített koncepciózus munkát,
szorgalmas forráskutatás és
eredeti dokumentumok felhasználásával, a K.u.K. Kiadó
gondozásában.
El akarta kerülni a dagályosságot, csak a könyv végsô fejezetében enged a ríkatás csábításának.
Szándéka egyszerre
életrajzi és korfestô
jellegû. Törekvése a
társadalmi háttér
mindenkori figyelembevételére akkor is
helyeslendô, ha a történelmi események
ismertetése helyenként megszakítja a
személyes-mûvészi
bemutatás folyamatosságát. Érdekessége
még az adatokban
bôvelkedô kötetnek,
hogy a darabok utóéletét részletesen,
csaknem napjainkig
követi nyomon. Ebben mintha a Rátonyi-féle operettkönyv
vonatkozó fejezetét bôvítené,
bár kevésbé színesen és rutinosan, mint Béni gróf alakítója tette még 1985 táján…
A zenei biográfiából sokat
tudhatunk meg a kedves és
vállalkozó szellemû vidéki
zsidó család felôl. Ôk féltô és
értô szeretettel fogadták tehetséges fiuk hírének növekedését. A német hatalmi téboly közeledtén felvetôdött

bennük a kivándorlás gondolata. Halogató döntésük Kálmán Imre húgainak életébe
került. Lényegében ettôl számítható Amerikába költözött
bátyjuk betegségekkel együtt
járó, lassú elnémulása (amit
egyébként kitûnôen érzékeltetett Huszti Péter Az élet muzsikája címû, közepes film
megfelelô jeleneteiben).
A példásan körültekintô,
rögeszmésen tényfeltáró Gál
Róbert egyedül a fontos
munkák alapos mûvészi
elemzésére nem vállalkozott.
Igaza van viszont abban,
hogy az emigráció hatalmas

törést jelentett a Budapesthez
kötôdô, de mindig visszajáró
zeneszerzô életében, amikor
végleg lemondott arról, hogy
„Túl az óperencián”ból valaha is visszatérjen az ôt útjára
indító magyar fôvárosba.
Iszlai Zoltán
Gál Róbert: Túl az óperencián...
Kálmán Imre regényes élete
K. u. K. Kiadó
237 oldal, 2200 Ft

V. SZITA VERONIKA
ÉS CSILLAGPORT HORD A SZÉL
Álltam a nyitott ablak elôtt, esô után volt. A Bazilika elôtti fák ágain, a
levelek között megültek a vízcseppek, a lágy szellôben ringatóztak.
Mint megannyi igazgyöngy, szinte csilingeltek, a szivárvány minden
színében ragyogtak, ahogyan hintáztatta a szél a fákat. Elindult a kezem
a telefon felé, hogy elmondom. De rájöttem, hogy már nincs kinek. Hát
leültem, és leírtam a hétköznapok apró kis csodáit, a gyökereim, és a
hátamon cipelt, kacatokkal teli zsákom évtizedek alatt összegyûlt
örömeit, keserûségét.
A könyv ára: 2310 Ft
Megrendelhetô: Gonda Kiadó Eger 3300. Széchenyi u. 42.
Telefon/fax: 36- 313-378 vagy www.sunbooks.hu

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

Heidl György (szerk.): Akéda. Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében.
Kairosz, 149 oldal, 2500 Ft
János Pál (pápa), II.: Pastores Gregis. Szt. István Társ., 140 oldal, 820 Ft
Karasszon István: Az Ószövetség varázsa. Új Mandátum, 276 oldal, 2480 Ft

ÁLTALÁNOS MÛVEK

Liguori Szt. Alfonz: Szentséglátogatások és Mária-köszöntôk a hónap minden napján. Szt. István
Társ., 128 oldal, 490 Ft

ismeretterjesztô

Nyíri Tamás: Lelkünk démonai és angyalai. Egyházfórum Al., 223 oldal, 1575 Ft
Rédly Elemér: Elsôáldozók könyve II. – Találkozásra készülünk Jézussal. Szt. István Társ., 152
oldal, 690 Ft

Takács Erika: A világ 104 csodája. Fix, 143 oldal, 5500 Ft

Megjelent könyvek

2005. december 22. – január 12.

Scheffczyk, Leo; Ziegenaus, Anton: Mária az üdvtörténetben. Szt. István Társ., 380 oldal, 2500 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás
Bazsóné Megyes Klára (fôszerk.): Jubileumi emlékkönyv. 50 éves a Csuka Zoltán Városi
Könyvtár. Csuka Z. Vár. Kvt., 180 oldal, 1260 Ft

Spurgeon, Charles Haddon: Ígéret szerint. Isten ígéretei minden keresztyén számára.
Evangéliumi, 104 oldal, 450 Ft
Srí Ramana Maharsi: Tudatos halhatatlanság. Filosz-Humán, 243 oldal, 2200 Ft
Vankó Gergely (szerk.): Bevezetés a buddhista karma misztériumába. Farkas L. I., 155 oldal,
1800 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia
Antalóczy Zoltán: Erény és terror. Íme, az ember. Kairosz, 144 oldal, 2200 Ft
Chesterton, Gilbert Keith: Mi a baj a világgal? (1910). Kairosz, 244 oldal, 2800 Ft
Guitton, Jean; Bogdanov, Igor et al.: Isten és a tudomány. Szt. István Társ., 148 oldal,
980 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
foglalkozások, szakmák
Holéczi Éva; Horváth Imre (szerk.): Középiskola után ... 2005. Tanácsok, javaslatok továbbtanuláshoz és munkába álláshoz. OKKER, 444 oldal, 1400 Ft

Erasmus, Rotterdami: A szabad döntésrôl. Jel, 177 oldal, 1180 Ft
Evola, Julius: Emberek és romok. Nemzetek Európája, 294 oldal, 2750 Ft
Heine, Heinrich: Vallás és filozófia. Farkas L. I., 155 oldal, 1800 Ft
Kardos András: A véletlen tekintet. Esszék, kritikák. Gond-Cura Al., 591 oldal, 2001 Ft
Migray Emôd: Agykontroll és buddhizmus. Farkas L. I., 159 oldal, 1800 Ft
Neumer Katalin (szerk.): Minden filozófia 'nyelvkritika' I. Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig.
Gondolat, 224 oldal, 2850 Ft
Neumer Katalin; Laki János (szerk.): Minden filozófia 'nyelvkritika' II. Analitikus filozófia és fenomenológia. Gondolat, 240 oldal, 2850 Ft
Schopenhauer, Arthur: A nemi szerelem metafizikája. Farkas L. I., 184 oldal, 1800 Ft

okkultizmus

hadtudomány
Laffin, John: A hadvezetés titkai. A katonai parancsok harminc évszázada. Zrínyi, 287 oldal,
2480 Ft
Newmark, Tim: Sorsfordító ütközetek. 50 csata, amely megváltoztatta a modern történelem
menetét. Zrínyi, 200 oldal, 5650 Ft

jog
Emlékkönyv Lábady Tamás 60. születésnapjára tanítványaitól. Szt. István Társ., 516 oldal,
3200 Ft
Halász Iván; Majtényi Balázs et al.: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol. Gondolat, 255
oldal, 2490 Ft
Sáry Pál: Bûnvádi eljárások az Újszövetségben. Szt. István Társ., 240 oldal, 1850 Ft

Carroll, Lee: Kryon tanítása 10. Új gondviselés. Mandala Véda, 360 oldal, 2490 Ft

Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat, 360 oldal, 2990 Ft

Gaál Viktor: Arche. Budapest-Print, 261 oldal, 2498 Ft

Tóth Judit: Státusjogok. Lucidus, 328 oldal, 3200 Ft

Guy, Jen Van: A tenyér és a szerelem. Pallas Antikv., 124 oldal, 998 Ft
Menyhárt Edit, N.: A hálószobák feng shui-titkai. Tóth K. K., 108 oldal, 3500 Ft

közgazdaságtan
Dada Maheshvarananda: A kapitalizmus után. Egy új világ – a prout jövôképe. Ananda és Lotus,
258 oldal, 1950 Ft

pszichiátria, pszichológia
Bojvánszky Eszter: Ámor szekerén. Kairosz, 94 oldal, 2000 Ft

Galántainé Máté Zsuzsanna: Adó(rendszer)tan. Eu-konform magyar adók. Aula, 325 oldal,
3900 Ft

Pataki Ferenc: Érzelem és identitás. Új Mandátum, 224 oldal, 2280 Ft

Hrubos Ildikó (szerk.): A gazdálkodó egyetem. Új Mandátum, 129 oldal, 1980 Ft

Zsíros-Simon Mária: 'Az érzelmek árnyékában'. Magánkiadás, 132 oldal, 1938 Ft

Pénzely Márta; Molnárné Kriston Zsuzsanna (szerk.): VTSZ, ÉJ, SZJ, 2005 TEÁOR I-II. A vámtarifaszámok és a statisztikai jegyzékszámok áfa-kulcsokkal. Téka 2000, 913 oldal, 8463 Ft

Taraczközi István: Taraczközi-módszer. Rajzteszt a diagnózisban. T. Orion, 344 oldal, 5000 Ft

Szerzôi kollektíva: Szolgáltatások meghatározása a rendszerezés rendjében. Téka 2000, 430
oldal, 4263 Ft

VALLÁS
néprajz, népszokások
vallás

Barna Gábor (szerk.): ...szolgálatra ítéltél...' Bálint Sándor emlékkönyv. Lazi, 404 oldal, 2800 Ft

André, George: Uram, taníts minket imádkozni! + Közösség. Evangéliumi, 104 oldal, 750 Ft
Beratlan Péter; Birher Nándor: A paradigmák áldozatai. Jel, 132 oldal, 1400 Ft
Böckle, Franz: A morálteológia alapfogalmai. A keresztény lelkiismeret és nevelése. Jel, 108
oldal, 1150 Ft

Csáji László Koppány: Tündérek kihalófélben 1-3. Hunoktól a hunzakutokig. Kutatóút BelsôÁzsiában. Napkút, 676 oldal, 4980 Ft
Fogarasi Klára: Színes néprajzi fotók. Autokróm felvételek a Néprajzi Múzeum gyûjteményébôl.
Néprajzi Múz., 120 oldal, 2800 Ft

Cserháti Ferenc: Szentlecke-kísérô. Szt. István Társ., 488 oldal, 2880 Ft

Karácsony Zoltán (szerk.): Magyar táncfolklorisztikai szöveggyûjtemény I. Gondolat, 302 oldal,
2490 Ft

Denzinger, Heinrich; Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Szt. István Társ., 1500 oldal, 8000 Ft

Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban,
2002.május 13-15. L'Harmattan, 449 oldal, 3200 Ft

Dobszay János: Állam, egyházak Magyarországon, 1989–2004. 15 év a rendszerváltástól az
európai uniós csatlakozásig. Egyházfórum Al., 399 oldal, 1995 Ft

Sebestyén Márta: Sebestyén Márta – Magyar népköltészet (CD-vel). Helikon, 48 oldal,
4990 Ft

A férfi és a nô együttmûködésérôl az Egyházban és a világban. Római dokumentumok XXVII.
Szt. István Társ., 24 oldal, 200 Ft
Fogassy Judit: A szentmise katekézise. Szt. István Társ., 180 oldal, 1380 Ft
György archimandrita: Az emberi élet célja. Az átistenülés. Zöld-S (VS) St., 63 oldal, 780 Ft

nyelvkönyvek
Szabó Szilvia; Collins, Michael G.: TELC. Practice Exam Book 1. Szabó Nyelvisk., 164 oldal,
3800 Ft

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................

9

Megjelent könyvek

oktatás-nevelés
Biesinger, Albert: Engedjétek hozzám gyermekeiteket! A hitre nevelésrôl szülôknek. Egyházfórum Al.,
181 oldal, 1365 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai. Jel, 131 oldal, 850 Ft

Coren, Stanley: Mancsnyomok. Kutyák az emberiség történetében. Gabo, 482 oldal, 2500 Ft

Kulcsár Gábor: Az írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában. Közoktatás-fejl. és Ped.-továbbképz., 93
oldal, 1250 Ft

Lang, Amanda: A ló- és pónigondozás kézikönyve. Minden, amit a lóápolásról tudni kell.
Alexandra, 256 oldal, 1999 Ft

Petôné Mérai Julianna: 7 x 7 királyfi. Javaslatok a mesék feldolgozásához. SuliNova, 102 oldal,
2500 Ft
Ring Éva (szerk.): Többnyelvû oktatás és EU-integráció. Az európai modell alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban. Európai Összehas. Kisebbségkut. Közalap., 166 oldal,
1890 Ft
Szilágyi Vilmos (szerk.): Iskolai szexuális nevelés – Németországban. Animula, Magánéleti Kultúra,
199 oldal, 1990 Ft

barkácsolás
Littomericzky Judit, Ty.: Gyöngyfûzés kristálygyöngyökkel. Kairosz, 40 oldal, 690 Ft
Vass Ági: Angyalok. Ablakképek matrica festékkel. Mandala Art, 62 oldal, 950 Ft
egészség és higiénia
A láb- és talpmasszázs nagykönyve. Black & White, 140 oldal, 613 Ft

pénzügy
Kenessei András: Õszinte részvényem avagy: hogyan tôzsdézzünk? Bevezetés kezdôknek, kivezetés
haladóknak. PuttoPress, 264 oldal, 2940 Ft
Szalay-Berzeviczy Attila: Tôzsde és olimpia. SztárSport, 104 oldal, 3750 Ft

kertészet
Oláh Edit: Biokerti praktikák. Vegyszer nélkül természetesen. Corvin Kiadó, 95 oldal, 1190 Ft
Titchmarsh, Alan: Kertész leszek – alapok. Alexandra, 264 oldal, 6999 Ft

Szeles Nóra: A tôzsdesztori. Emberközeli történetek a magyar tôkepiacról. Alinea, 406 oldal, 3950 Ft

mûszaki tudományok
politika
Bajtai Lajos: Fotórégiségek. Két gyûjtô beszélget. Magánkiadás, 158 oldal, 4200 Ft
Benda Kálmán: A nemzeti hivatástudat nyomában. Mundus, 567 oldal, 3990 Ft
Dahrendorf, Ralph: Egy új rend nyomában. Elôadások a szabadság politikájáról. Napvilág,
120 oldal, 1600 Ft
Fonyódi Péter (szerk.): A rivaldafény árnyékában. III/III., A vágatlan Luzsnyánszky dosszié.
Kapu, 182 oldal, 1990 Ft

öltözködés, viselet
Valuch Tibor: A lódentôl a miniszoknyáig. Corvina, 166 oldal, 2600 Ft
Worthington, Charles: A hajformázás nagykönyve. Alexandra, 304 oldal, 4999 Ft

Fricz Tamás: Egy következmények nélküli ország. Kairosz, 258 oldal, 2800 Ft
Lakatos Pál: Degesz uram Demszky?.Magánkiadás, 320 oldal, 2200 Ft
Sheldon, Peter (Tôke Péter); Címí Ferenc H.: Titkos Öböl-háborúnk. Fejezetek a magyar
katonai kémelhárítás történetébôl. Intermix, 366 oldal, 2100 Ft
Siselina, Ljubov; Gazdag Ferenc (szerk.): Oroszország és Európa. Orosz geopolitikai
szöveggyûjtemény. Zrínyi, 446 oldal, 3880 Ft

statisztika
Idegenforgalmi statisztikai évkönyv, 2003 – Statistical Yearbook of Tourism, 2003. KSH, 140
oldal, 4300 Ft
Ipari és építôipari statisztikai évkönyv, 2003 – Yearbook of industrial and construction statistics, 2003. KSH, 450 oldal, 5400 Ft
A kommunális ellátás fontosabb adatai 2003 – Public utilities, 2003. KSH, 206 oldal, 3900 Ft
Mezôgazdasági statisztikai évkönyv 2003 – Statistical yearbook of agriculture, 2003. KSH,
355 oldal, 4800 Ft

orvostudomány
Bejczi Szilvia; Bittó Ákos: A test dicsérete. A plasztikai mûtétek titkai. Ringier, 208 oldal, 1890 Ft
Canguilhem, Georges: A normális és a kóros. Gondolat, 182 oldal, 2680 Ft
Donáthné Forgács Boglárka: Gerincbetegségek gyógytestnevelése iskoláskorban. Prevenció
– korrekció – gyakorlatgyûjtemény. Boglárka, 132 oldal, 2500 Ft
Schultheisz Emil: A nagyszombati egyetem orvostanárai. OPKM, 99 oldal, 600 Ft

sajtó
Bege Magdolna (szerk.): Évkönyv, 2005. Occident Media, 271 oldal, 1304 Ft

szakácskönyvek
Bártfai László (szerk.): A 100 legjobb recept kirándulóknak. STB, 80 oldal, 299 Ft
Bártfai László; Mózes István Miklós (szerk.): A 100 legjobb pizza és lepény. STB, 80 oldal, 299 Ft

tankönyvek
Árvainé Libor Ildikó; Lángné Juhász Szilvia et al.: Sokszínû matematika. Számolófüzet
2.oszt. Mozaik, 80 oldal, 620 Ft
Halász Tibor; Szûcs József et al.: Fizika 11-12. Érettségire felkészítô tankönyv. Mozaik, 288
oldal, 1450 Ft
Kosztolányi József et al.: Sokszínû matematika. Tankönyv 12.oszt.. Mozaik, 288 oldal,
1450 Ft
Murátiné Szél Edit: Sokszínû matematika. Tanítói kézikönyv. Matematika 2.oszt. Mozaik, 72
oldal, 598 Ft
Vízvári Albertné; Kovács Lászlóné et al.: Földrajz 9. Kozmikus és természetföldrajzi
munkafüzet. Mozaik, 104 oldal, 598 Ft

társadalomtudományok
Bencsik György: A Tajmir pokla. Magánkiadás, 230 oldal, 2480 Ft

Bodó Alpár (szerk.): A 100 legjobb paradicsomos recept. STB, 80 oldal, 299 Ft
Halmos Mónika; Gabula András: Népszerû sütemények. Újhold, 63 oldal, 1155 Ft
Juhani Nagy János: A világ levesei. 333 leves 77 országból. M. Nyugat, 144 oldal, 1600 Ft
Szakácsvarázs. Szakácskönyv mindenkinek. Black & White, 192 oldal, 525 Ft
Toró Elza: A 100 legjobb zöldséges finomság. STB, 80 oldal, 299 Ft

számítástechnika
BIOS-titkok. Tények-Titkok-Tippek. Computer Panoráma, 95 oldal, 1490 Ft
Nagy Sándor: Elektronikus leveleink védelme. Titkosítás, digitális aláírás, szabványos
tanúsítványok. ComputerBooks, 254 oldal, 2650 Ft
Nagy Sándor: Útlevél a digitális világhoz. Nyilvános kulcsú tanúsítványok a gyakorlatban.
ComputerBooks, 260 oldal, 2680 Ft
Price, Jason: C# adatbázisprogramozás. Kiskapu, 675 oldal, 6500 Ft

Csizmady Adrienne; Husz Ildikó (szerk.): Település- és városszociológia. Szöveggyûjtemény.
Gondolat, 267 oldal, 2890 Ft
Féja Géza: Viharsarok. Mundus, 397 oldal, 3150 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

Fejôs Zoltán; Frazon Zsófia (szerk.): Korunk és tárgyaink. Elmélet és módszer.
Fordításgyûjtemény. Néprajzi Múz., 136 oldal, 2200 Ft

építészet és várostervezés

Gáspár Mátyás: Teleházország. A fenntartható közösségi hozzáférés gyakorlati útmutatója és
forráskönyve. Gondolat, 227 oldal, 3990 Ft

Csillag Katalin; Gunther Zsolt: 2 épület. Csorna, Koroncó. 3h, 54 oldal, 2250 Ft
Csillag Katalin; Gunther Zsolt: Audi. Két épület. 3h, 48 oldal, 2250 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

Kószó József: Európai házak 4. Zrínyi, 203 oldal, 6000 Ft
Somogyi Krisztina: Cságoly. Kijárat, 188 oldal, 4900 Ft

környezetvédelem
Bodnár László: Nemzeti parkok Ausztráliában. Bodnár és Tsa, 235 oldal, 5250 Ft

növénytan
Bartha Dénes; Oroszi Sándor: Õserdôk a Kárpát-medencében. Ekvilibrium, 203 oldal, 3465 Ft

növénytermesztés
Dlusztus Imre: Magyar borászok: Günzer Tamás. Alexandra, 80 oldal, 1999 Ft
Dlusztus Imre: Magyar borászok: Mayer Márton. Alexandra, 80 oldal, 1999 Ft
Dlusztus Imre: Magyar borászok: Wunderlich Alajos. Alexandra, 80 oldal, 1999 Ft
Szabadi Gusztáv (szerk.): Növényvédôszerek, termésnövelô anyagok, 2004. I-II. FM,
667+540 oldal, 2600 Ft
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Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!

Bendavid-Val, Leah (szerk.): Válogatott portrék a National Geographic Society
gyûjteményébôl. Geographia, 503 oldal, 8950 Ft
Fejôs Zoltán (szerk.): Fotó és néprajzi muzeológia. Tanulmányok. Néprajzi Múz., 250 oldal,
1980 Ft
Krajcsó László: Testhelyzet – Bodies in motion – Mouvement suspendu – Körper in
Bewegung. Városháza, 40 oldal, 800 Ft
Reismann János: Köznapok – Weekdays – Quotidiens – Alltag. Városháza, 40 oldal, 800 Ft

nyelvtudomány
Aczél Petra; Adamikné Jászó Anna (szerk.): A szónoki beszéd kidolgozása. Trezor, 232 oldal, 2310 Ft
Beke József (szerk.): Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életmûvének magyar szókészlete. Argumentum, 948
oldal, 5500 Ft
Ludassy Mária: Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet. Atlantisz, 112 oldal, 1895 Ft
Szalatnai Rezsô: Elfeledett esszék. Emlékezetek és karcok. Lilium Aurum, 167 oldal, 1940 Ft
Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Tinta, 192 oldal, 1890 Ft

Megjelent könyvek

fényképészet

Schäffer Zsuzsa: Lombok alatt – Under The Leafy Boughs – Sous La Feuillée – Unter Den
Baumen. Városháza, 40 oldal, 800 Ft
Spinder, Stephen: 10 years in Transylvania. Through My Lens. Stephen Spindler, 154 oldal,
9900 Ft
Spinder, Stephen: Budapest Through My Lens. A solitary perspective. Stephen Spindler, 152
oldal, 9900 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
atlaszok és térképek
Magyarország autóatlasz + látnivalók (1:250 000). Cartographia, 232 oldal, 3600 Ft

Szebeni András; Bella István: Látott dolgok... Szeged. Alexandra, 176 oldal, 7900 Ft
Ürmös Lóránt (szerk.): Üdvözlet Szentendrérôl! Régi szentendrei képeslapok 1899-1944.
Vexillum, 124 oldal, 5000 Ft

életrajz, önéletrajz
Antalóczy Zoltán: Orvosi hivatásom és hitvallásom. Mundus, 314 oldal, 3150 Ft

mûvészet, általában
Bognár Zsuzsa, H.: Szerep és alkotás. Goszthony Mária festô- és keramikusmûvész
emlékére, 1893-1989. Somogy M. Múz. Ig., 114 oldal, 1000 Ft
Ébli Gábor: Záborszky Gábor. Balassi, 126 oldal, 3000 Ft
Horgas Béla: Az én orbis pictusom. Liget, 190 oldal, 4200 Ft
Készmán József (szerk.): Kép – alá – írások. Mûvészek a mûvészetrôl. MAOE, 278 oldal,
2500 Ft
Szegô Dóra; Szegô György: Zsinagógák. Városháza, 86 oldal, 490 Ft

sport, általában
Bocsák Miklós (szerk.): Nyolc álomarany után... Így él 182 olimpiai bajnokunk. Magánkiadás,
208 oldal, 3980 Ft
Klee, Andreas: Mozgáskoncepciók. Köredzés. Gyakorlatok, ötletek, technikák. Dialóg
Campus, 99 oldal, 2980 Ft

Fränkel Dávid: Erre emlékszem. Pont, 67 oldal, 1560 Ft
Herling-Grudzinski, Gustaw. Más világ. Nagyvilág, 294 oldal, 2300 Ft
Hévizi Ottó; Jakus Ildikó.: Ottlik-veduta. Kalligram, 342 oldal, 2400 Ft
Kapronczay Károly (szerk.): Magyar orvoséletrajzi lexikon. Mundus, 411 oldal, 4990 Ft
Sediánszky János: Egy élet tájain. Kairosz, 276 oldal, 2700 Ft
Sziklai László: Proletárforradalom után. A kominternált Lukács György, 1930-1945. Argumentum, 371
oldal, 2500 Ft
Tolnai Ottó; Parti Nagy Lajos: Költô disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye. Kalligram, 393 oldal, 2990 Ft
Vincze Attila Tamás: A sorstalanság doktora. Pallas Antikv., 127 oldal, 1690 Ft

mûvelôdéstörténet
Fire, John (Lame Deer); Erdoes, Richard: Sánta Õz, a sziú indián sámán. Filosz-Humán, 277 oldal,
2590 Ft
Jósa Judit; Kukor Ferenc: 22 sorsdöntô véletlen. Szalay, 47 oldal, 1645 Ft

szellemi sportok
Bottlik Iván: Kis magyar sakktörténet. Magánkiadás, 136 oldal, 2500 Ft

szórakozás
Katona Renáta (szerk.): Logikai egypercesek. Az elme játékai. DFT, 113 oldal, 987 Ft

vadászat
Gyöngyöshalászi Takách Gyula: Vadászösvényeken. DNM, 238 oldal, 2700 Ft

zene
Bakó Csaba: Tankönyv. Tankcsapda, 1989–2004. A Rock & Roll rugói. Sony Music, 187 oldal,
2500 Ft

Kósa Judit, N.: Lelôhely. Városháza, 211 oldal, 1900 Ft
Márton atya; Nacsinák Gergely András et al.: Áthosz, a Szent Hegy, az Istenszülô kertje. Kairosz, 204
oldal, 3800 Ft
Szarvasházi Judit: Képek és emlékek patikáink múltjából. Galenus, 136 oldal, 7245 Ft
Szentkuthy Miklós: Prae I-II. Magvetô, 655+626 oldal, 5990 Ft

régészet
Móra Ferenc: Írások Csókáról. Bába, 91 oldal, 630 Ft
Szabó István Mihály: A magyar nép eredete. Az uráli népek eurázsiai-amerikai ôstörténete. Mundus,
142 oldal, 2990 Ft

történelem
Balogh Mihály; Bors Károly: A város és a krónikás. Bors Károly Kunszentmiklóson + Kunszentmiklós
város történelmi adatai. Pro Bibliotheca Antiqua, 113+327 oldal, 5000 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

Bilkei Irén; Kapiller Imre; Molnár András: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár
gyûjteményébôl, 1477-1898. Zala M. Ltár, 135 oldal, 3800 Ft

irodalomtudomány

Buzás Gergely (szerk.): Medium regni. Középkori magyar királyi székhelyek. Nap, 211 oldal, 4300 Ft

Andruhovics, Jurij: Shevchenko is OK. Esszék Ukrajnáról. Ráció, 172 oldal, 1850 Ft

Domokos Géza: Apályban. Napló – ezerkilencszáznyolcvannyolc. Pallas-Akad., 363 oldal, 3400 Ft

Ardamica Zorán: Egyétek. Reflexiók, reakciók, különvélemények. Ab-Art, 127 oldal, 1400 Ft

Eörsi László: A Széna tériek, 1956. 1956-os Int., 369 oldal, 3500 Ft

Baán Tibor: Szerepválaszok. Esszék és tanulmányok, 1988-2003. Orpheusz, 244 oldal,
1900 Ft

Friedman, Dennis: Királyok és kurtizánok. Az angol uralkodók ágyasai. Gabo, 222 oldal, 1990 Ft

Füzi Izabella; Odorics Ferenc (szerk.): Paul de Man 'retorikája'. Gondolat, 189 oldal, 1590 Ft
Kelemen Zoltán: Mitikus átváltozások. Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban.
Lazi, 233 oldal, 2000 Ft

Grössing, Sigrid-Maria: Gyilkosság a Habsburg-házban. Gabo, 230 oldal, 1990 Ft
Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon. Lucidus, 186 oldal, 2600 Ft
Tarczai György (Divald Kornél): Magyar legendák. Történetek az elmúlt évszázadokból. Anno, 195
oldal, 490 Ft

Kmoskó Mihály: Szír írók a steppe népeirôl. Balassi, 291 oldal, 2400 Ft
Koppány Zsolt: Az öreg tölgy és vastag ága. Esszék, recenziók, kritikai esszék, 2002-2004.
Bíró Fam., 199 oldal, 1447 Ft
Kôszegfalvi Ferenc (szerk.): Göröngyös úton. Kárász József-emlékkönyv. Hódmezôvás.
Önkorm., 187 oldal, 1800 Ft

utazás
Bolyki Tamás (szerk.): A világ legmagányosabb robinzonjai. Jövôvilág Al., 212 oldal, 588 Ft
Dezsô József; Sebe Krisztina et al.: Villányi-hegység. Útikalauz. JPTE, 159 oldal, 3400 Ft

Lôkös István: Nemzettudat és regény. Magyarságkép a 19. századi horvát szépprózában.
KLTE, 506 oldal, 1800 Ft
Madarász Imre (szerk.): Italianistica Debreceniensis 11.. KLTE, 279 oldal, 1667 Ft

SZÉPIRODALOM

Móricz Zsigmond: A magyarság rendeltetése. Kortárs, 174 oldal, 1700 Ft
Steinert Ágota: Tiszteld a tehetséget!. Orpheusz, 253 oldal, 1850 Ft
Szigeti Csaba: Mint egy elefánt. Az OuLiPo formamûvészetérôl. Kijárat, 172 oldal,
1800 Ft
Turcsány Péter (szerk.): A kô marad... Wass Albert emlékezetére. Kráter, 643 oldal,
2200 Ft

gyermek- és ifjúsági könyvek
Balázs Gabriella; Mihalovics Csilla: Varázslatok (CD melléklettel). Zagora, 100 oldal, 2990 Ft
Bogos Katalin; Blaha Magdi: Karácsonyi meglepetés (lapozó). STB, 12 oldal, 860 Ft
Bogos Katalin; Blaha Magdi: Puszedli egy napja (lapozó). STB, 12 oldal, 860 Ft
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Bogos Katalin; Nyilasi Antónia: A mi óvodánk. Verses panorámakönyv óvodásoknak. STB, 12 oldal,
990 Ft

naplók, levelek, riportok

Bogos Katalin; Nyilasi Antónia. Téli örömök. Verses panorámakönyv óvodásoknak. STB, 12 oldal, 990 Ft

Benczúr Gyula. Drága Linám! Benczúr Gyula leveleskönyve, 1861-1892. Széphalom, 261 oldal, 3200 Ft

Boyce, Frank Cottrell: Milliók. Minerva Nova, 240 oldal, 2390 Ft

Benedikty Béla: Könyv, de nem olyan. Jó reggelt Európa. Líra és Lant, 367 oldal, 1790 Ft

Bukovinszky Julianna: Bernáthegyi Benedek, a csodadoktor. Szaktudás, 64 oldal, 2498 Ft

Bercsényi Miklós: Bercsényi Miklós válogatott levelei. Balassi, 352 oldal, 2200 Ft

Casper, Sylvia: Piroska és a farkas. Térbeli mesekönyv. Alexandra, 6 oldal, 1399 Ft

Ferdinandy György; Kulcsár Katalin: Robinson úr töprengései. Ferdinandy Györggyel beszélget
Kulcsár Katalin. Orpheusz, 154 oldal, 1956 Ft

Csukás István: Nyár a szigeten. Minerva Nova, 243 oldal, 1890 Ft
Dániel Anna: Hiányzik Szecsô. Minerva Nova, 208 oldal, 1790 Ft
DiCamillo, Kate: Cincin lovag legendája. Minerva Nova, 274 oldal, 2290 Ft
Esterl, Arnica: A vitéz szabólegény. Opus, 25 oldal, 1980 Ft
Gergely Márta: Szöszi. Minerva Nova, 256 oldal, 1990 Ft
Karácsonyi dallamok. Olvass és zenélj!. Alexandra, 10 oldal, 3499 Ft
Kriston Vízi József (szerk.). A pityke és a kökény. Válogatás Dékány Rafael népmesegyûjtésébôl.
Argumentum, 212 oldal, 2200 Ft
Leeuwen, Gemma van: Hüvelyk Matyi. Térbeli mesekönyv. Alexandra, 6 oldal, 1399 Ft
Madárné Gyurján Ildikó (szerk.): Mikulás, karácsony. OPKM, 51 oldal, 600 Ft
Mondókáról mondókára. Mondókák, népi rigmusok, tréfás névnaptár. Black & White, 68 oldal, 893 Ft

Glatz Ferenc: Új szintézis felé. Beszédek, cikkek, jegyzetek, 1998-1999. Pannonica, 518 oldal,
2300 Ft
Halász Zsuzsa: Legyen úgy, mint régen volt. Tolcsvay Bélával beszélget Halász Zsuzsa. Kairosz, 120
oldal, 1300 Ft
Kormos Valéria: Így volt..? Beszélgetések a múltról. Kairosz, 234 oldal, 2500 Ft
Kurdi Mária: Otthonkeresés a színpadon. Beszélgetések ír drámaírókkal. KLTE, 296 oldal, 1100 Ft
Váci Mihály: Lobogó jegenyék. Váci Mihály ismeretlen naplója 1956 októberérôl, versei és vallomásai.
KÖZDOK, 246 oldal, 1890 Ft

prózairodalom, kalandos
Grey, Anthony (Sebestyén Elemér): A cápa szájában avagy Próbáld meg túlélni. Pallas Antikv., 191
oldal, 1498 Ft

Montgomery, Lucy Maud: Anne otthonra talál. Minerva Nova, 330 oldal, 2290 Ft

prózairodalom, történelmi

Montgomery, Lucy Maud: Váratlan utazás. Minerva Nova, 212 oldal, 1990 Ft

Benkô László: Idegen tüzek. STB, 410 oldal, 2900 Ft

Nagy Katalin: Ismerd meg a gazdaság állatait. Alexandra, 20 oldal, 799 Ft

Benkô László: A megszerzett föld. STB, 418 oldal, 2900 Ft

Nagy Katalin: Ismerd meg a házi- és a vadállatokat. Alexandra, 20 oldal, 799 Ft

Benkô László: Táltosidôk. STB, 434 oldal, 2900 Ft

Nagy Katalin: Ismerd meg Cincogival a játékokat. Óvodásoknak. Alexandra, 20 oldal, 799 Ft

Kocsis L. Mihály: Elsô nap az örökkévalóságban. Korkollázs pogányok idején. Kairosz, 405 oldal,
2950 Ft

Nagy Katalin: Ismerd meg Cincogival az állatokat. Óvodásoknak. Alexandra, 20 oldal, 799 Ft
Nagy Katalin: Tanuld meg Cincogival a betûket. Óvodásoknak. Alexandra, 20 oldal, 799 Ft

Scott, Manda: Boudica. A brit törzsek heroikus küzdelme a római hódítók ellen 2. A bika látomása.
Alexandra, 407 oldal, 2499 Ft

Nagy Katalin: Tanuld meg Cincogival a számokat. Óvodásoknak. Alexandra, 20 oldal, 799 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus

Nappal és éjszaka a városban. Manó könyvek, 18 oldal, 990 Ft

Taylor, G. P.: Árnyak prófétája. Alexandra, 341 oldal, 1699 Ft

Nappal és éjszaka az erdôben. Manó könyvek, 18 oldal, 990 Ft

szépirodalom

Novák Gábor: Torkos Marci víg napjai. Virág + Napsugár 2003, 50 oldal, 1490 Ft
Papp Viktória; Papp Anikó Míra: Az éjszaka állatai. Verses panorámakönyv óvodásoknak. STB, 12
oldal, 990 Ft
Papp Viktória; Papp Anikó Míra: Ki lakik a fûben? Verses panorámakönyv óvodásoknak. STB, 12
oldal, 990 Ft
Regôs Éva: Cipôpertli és gumicsont. Soft-Werk, 28 oldal, 1690 Ft
Saunders, Kate: Cicus és a büdös macskák háborúja. Minerva Nova, 176 oldal, 1990 Ft
Scheel, Harald: Csipkerózsika. Térbeli mesekönyv. Alexandra, 6 oldal, 1399 Ft
Sekora, Ondrej: Hangya Peti. Minerva Nova, 64 oldal, 1990 Ft
Spinelli, Jerry. Stargirl. Minerva Nova, 242 oldal, 1990 Ft
Thury Zsuzsa: A tûzpiros üveggömb. Minerva Nova, 368 oldal, 1990 Ft
Tornóczi Köles Ildikó: Zümmögô. Ab-Art, 39 oldal, 1600 Ft
Tóth Anna; Benedek Virág: Bodri a hegyen (lapozó). STB, 8 oldal, 370 Ft
Tóth Anna; Benedek Virág: Bodri karácsonya (lapozó). STB, 8 oldal, 370 Ft

Balogh Tamás: Nemlétezô dolgok. Bába, 173 oldal, 1042 Ft
Cartarescu, Mircea: Lulu. Gondolat, 378 oldal, 2490 Ft
Cortázar, Julio: Rítusok. L'Harmattan, 337 oldal, 2500 Ft
Ébert Tibor: Egy muzsikus feljegyzései. Kráter, 144 oldal, 1100 Ft
Farago, Ladislas: Strictly from Hungary. Corvina, 220 oldal, 2800 Ft
Greive, Bradley Trevor: Drága anya. Köszönök mindent. Gabo, 90 oldal, 1490 Ft
Greive, Bradley Trevor: Rossz napom könyve. Talán sikerül felvidítani. Gabo, 90 oldal, 1490 Ft
Grünberg, Arnon: Ínyencek. Gondolat, 186 oldal, 2890 Ft
Gyarmati László, b.: Leszámolás az irodalommal. Smaragdpress, 319 oldal, 2800 Ft
Herling-Grudzinski, Gustaw: A sivatag forró lehelete. Nagyvilág, 226 oldal, 2300 Ft
Jósika Miklós: Az utolsó Bátori. Széphalom, 360 oldal, 2500 Ft
Kasza Imre: Csak a beérés ideje a biztos. Emlékek, közhelyek, gondolatok. Alutus, 70 oldal, 2200 Ft

Trencsényi László (szerk.): 7 x 7 királyfi. Meseválogatás. SuliNova, 263 oldal, 2500 Ft

Kelemen Veronika (szerk.): Régen mondták, ma is mondjuk. Napjaink szállóigéi. Black & White, 196
oldal, 534 Ft

Vecsey Kiss Mária. Álomba ringató. Verses könyvecske. Hungarovox, 54 oldal, 1000 Ft

Kéri Katalin: A csend útja. Kódex Ny., 185 oldal, 890 Ft

Wirthné Papp Mónika: Copfos a tündérek és a manók birodalmában. Móni meséi mindenkinek.
Magánkiadás, 83 oldal, 1970 Ft

Kôrössi P. József (szerk.): Párizs, isten hozzád! Magyar írók párizsi novellái és feljegyzései. noran,
480 oldal, 2600 Ft

humor

Lászlóffy Csaba: A félelem halmazállapota. Concord Media, 124 oldal, 1890 Ft
Mester Zsolt: Koppantó. Neptun Impex, 340 oldal, 2180 Ft

Chapman, Graham et al.: Monty Python és A Szent Kehely, avagy Gyalog galopp. A film teljes szövegkönyve. Cartaphilus, 93 oldal, 3000 Ft

Mészöly Dezsô: Londoni közjáték. Mundus, 294 oldal, 2730 Ft

Juhani Nagy János. Nevetô kislexikon. Juhani Nagy János gyûjtése. M. Nyugat, 106 oldal, 790 Ft

Nedjeljko, Fabrio: Bereniké fürtje. Familienfuge. Jelenkor, 334 oldal, 2500 Ft

Rottring, K. B.: Heri Kókler és a Stonehenge titka. Excalibur, 208 oldal, 1500 Ft

Papp Tibor: Olivér könyve. Kortárs, 190 oldal, 2200 Ft
Pósa Zoltán: Különleges szakasz. Széphalom, 107 oldal, 1300 Ft

költészet
Bánki Éva (szerk.): A tavaszidô édessége. Válogatás a középkor nyugat-európai szerelmi
költészetébôl. Kairosz, 599 oldal, 5400 Ft
Bogdán László: P. a ketrecben. Mentor, 57 oldal, 945 Ft
Ferencz Imre: Tenyerem, hazám. Régi és új versek. Pallas-Akad., 127 oldal, 1350 Ft
Gilgames. Tertia, 87 oldal, 1880 Ft
Herczegh Gabriella: A tanítók elszámolása. Költôi elbeszélések, versek. Magánkiadás, 182 oldal, 1990 Ft

Szalay Károly: Bikakolostor. Mundus, 336 oldal, 2730 Ft
Szép Ernô: A Hortobágy. Eri, 176 oldal, 3360 Ft
Tunström, Göran. Híres férfiak, akik Sunnében jártak. Széphalom, 309 oldal, 2500 Ft
Wass Albert: Karácsonyi üzenetek – A temetô megindul. Kráter, 350 oldal, 1980 Ft
Wass Albert: Nagypénteki sirató. Mentor, 420 oldal, 1990 Ft
Wass Albert: Vérben és viharban + Hagyaték. Mentor, 352 oldal, 999 Ft
Zsikai Erika (szerk.): Százéves karácsonyok. Teljesen új novella válogatás. Eri, 272 oldal, 3150 Ft

Juhász Ferenc: Halálszivárvány. Tekintet Al., 244 oldal, 1600 Ft
Keresztury Dezsô: Szétbogozhatatlan. Válogatott versek a szerelemrôl, 1930-1995. József A. Vár.
Kvt., 61 oldal, 2500 Ft
Király Farkas: Hosszú árnyékok földje. Napkút, 79 oldal, 1190 Ft

Sárosi István: You never die! Dramas (angol ny.). Pro Pannonia, 148 oldal, 1490 Ft

Németh Attila: Vadvirágtollal. Napkút, 160 oldal, 1390 Ft

Tamás Menyhért: Mikes + Tamási. Két monodráma. KLTE, 93 oldal, 750 Ft

www.konyvkereso.hu
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színmûvek

Kezdjük költôkkel
■ Költôkkel – de nem csupán költészettel, s természetesen boldog újesztendôt kívánva kezdjük e rovat 2005ös évét. Méghozzá a kezdet
kezdeténél.
Hiszen

Balassi Bálint
volt az elsô magyar költô.
Ahogy Kôszeghy Péter írja:
„…nálunk az irodalomtörténeti mitológia és a kronológia szerint is egyugyanazon
személy az irodalmi Krisztus, a magyar nyelvû irodalom idôszámításának kezdete: Balassi Bálint”. A Balassi
Bálint és kora címû pompás
albumban olvassuk ezt. A
Balassi Kiadó Kôszeghy, valamint Szentmártoni
Szabó Géza, Csörsz Rumen István és Pálffy Géza
tollából, a tavalyi kettôs évfordulóra tette közzé
az életrajzot, a poézis bizonyos vonatkozásait, a
Szép magyar komédia tréfáit, a versformákat és
dallamokat, valamint a 16. század végi törökellenes határvédelmi rendszert bemutató, s elsôsorban diákoknak, irodalomszeretô „laikus” érdeklôdôknek szánt, gazdagon illusztrált kötetét.
Nem bánnánk, ha valamennyi tanulmány egy
kissé terjedelmesebb lenne – bár ahogy a poéta
„láthatólag mind a katolikus, mind a protestáns
hagyományban megkomponált” (azaz a teljességet hangsúlyozó, testálható, legendásítható) haláláról, Szentmártoni Szabónál a
Balassi-strófa belsô rím-ékeirôl
informálódhatunk (s az egész
könyvbôl sok telitalálat-részletet
idézhetnénk), az tökéletes. Épp
Balassi haláláról azonban – tapasztalván, hogy ez a hôsi mozzanat mennyire izgatja a középiskolások fantáziáját is – ejtsünk
egy kérdést. Itt az áll, hogy 1594.
május 19-én Esztergomnál Balassinak „mindkét combját puskagolyó járta át. A seb elmérgedt…”
az Új Magyar Irodalmi Lexikon
(nekem az 1994-es kiadás van
kéznél) azt írja: „ágyúgolyó sebezte halálra”; az Új Magyar Életrajzi Lexikon szócikke szerint
(2001) „egy ágyúgolyó oltotta ki
életét”. A tragikus, korai vég árnyékában ne kicsinyeskedjünk,
nem lévén jártasak a régi hadászatban, ám egy könyvtárban
máris firtatták a szabálytalan irodalomórára érkezett tizenévesek: puska- vagy ágyúgolyó? Egy vagy kettô?

Kosztolányi Dezsô
– vannak gyönyörû esszéi Balassiról is – lappangó írásainak garmadáját fedezte fel a Bácsmegyei Naplóban Botka Ferenc iroda-

lomtörténész, s ahogy indokolt lelkesültséggel maga
mondja: „a Kosztolányi-birodalom e Kincses Szigetének” anyagát (1923–1926) helyezi asztalunkra élvezetes gyûjteményben, az egyik rovatra utaló Tere-fere
címmel (Balassi – Forum). Bár a röpke textusokból sokat begereblyézett már a Kosztolányi-filológia, rengeteg az újdonság. Aligha illúzióromboló, hogy a szerzôt anyagi megfontolások is vezették. Édesapjának
megbetegedése után a szülôk és a testvérek segélyezése megkívánta a szûkebb pátria lapjának – az emlékezésképp itt név szerint is megemlítendô dr. Fenyves Ferencnek – küldött, igencsak szépen jövedelmezô publikációkat.
500 oldal Kosztolányi! – s csupa szín ez a sok
szösszenet, reflexió, melyeket mintha egy (nyilván
nem vezetett) olvasónaplóból (sajtószemlézô személyes krónikából) emelt volna ki,
mintegy mellékesen, a Nyugat
egyik vezéralakja. Az elmélkedéstôl
a tudósításig, a vitától a játékig sok
írástípus ad egymásnak találkozót.
A Népek, egyetlen igével (látható a
cikk fénymásolata is) ilyeneket
gyöngyöz: „Olaszország dalol; Németország tanul; Finnország szánkáz;
Törökország ül; Svájc gyûjt; Svédország tornázik; Japán oson” stb. Magyarország? „Magyarország sóhajt”.
(1924. szeptember 26.)
A molekuláris építésû kötethez készített, nélkülözhetetlen Függelék
mutatóján még lehet finomítani, de
így is nagyszerû a gyûjtemény, mely
nyolc évtized távolából bírja ismét
szóra az életmûvet (és sejteti, hogy
az 1926 utáni anyag is hozhat meglepetéseket).

könyv

könyvbölcsô

Gyönyörû könyvtárgy a

Magyar Idézetek Könyve
– mely 2001-es, 6. kiadásához képest bôvült,
átdolgozást nyert. Ám a szerkesztô, válogató,
Erki Edit már nincs velünk… – nélküle kell
örvendenünk az Officina ’96 „kockakönyvének” (borító és tipográfiai terv: Kaszta Mónika – Arkas Design; tördelés: Spolarich Miklós).
Balassi (vele kezdôdik az összeállítás), Kosztolányi (verssel, prózával) innen sem hiányozhat. Klasszikusaink és kisebb csillagaink olyan
közelmúltbeli és kortárs idézeteket is magukhoz vonzottak, mint a B. Nagy László levelébôl, Kornis Mihálytól, Esterházy Pétertôl valók.
De Erki lelt bölcsességet Zsigmond királynál és
Veres Pálnénál is. Kár, hogy becsúszott egy-két
hiba (a fiktív Nagy Ágnes név alá is Nemes Nagy Ágnes-vers került; az oldalszámmutató következetlen). A Szilágyi Ákostól vett
citátum elég keserûen zárja a sort. De felelôsen. S társítsuk hozzá egy Vas István-versrészlet részletét: „Köszönöm, amit látok, /
A teremtett világot, / Hogy még a rossz sem céltalan, / Mindennek jelentése van”.
Tarján Tamás
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könyv

gyermek, ifjúsági

És ez még csak a kezdet!
■ Természetesen ebben az évben is igyekszem csupa jó
könyvre felhívni a szülôk, nagyszülôk és pedagógusok, meg a
gyerekek figyelmét. Kezdetnek
tényleg jó ez a könyvajánlat, de
be kell vallanom, hogy tavalyiak e kiadványok – viszont talán
még nem mindenkihez jutott el
a hírük. Amúgy meg nem titok,
januárban a könyvkiadók
„szusszannak” picit, nem „pezseg” a könyvpiac annyira,
mint Karácsony elôtt (fôleg számolnak, s persze már terveznek,
kalkulálnak, sôt készülnek a vadi új kötetek.)
Itt van elsônek egy gyönyörûen illusztrált mesekönyv, Tordon Ákos Az utolsó oroszlán c.
kötete. A Katarina Sevellová-Suteková rajzolta grafikák finom
színvilágukkal méltó képi megjelenítôi a klasszicizáló mûmesei és a klasszikus népmesei hagyományt követô költôi prózá-

nak. A csalimesétôl a metaforikus önvallomáson át a tündérmeséig sokféle típust felvonultat ez a 35 mese, amelyek közül
rögtön a második egy Móra Ferenc-i hangütésû, szívbemarkolóan szép téli történet. Még azt
szeretném kiemelni, hogy Tordon Ákos példamutató nyelvi
tisztasággal fogalmaz vidám állatmeséiben, emberekrôl és tárgyakról szóló bölcs írásaiban
egyaránt.
Magától értetôdik, hogy telidestele van csodás elemekkel,
titkokkal és meglepetésekkel a
Skót legendák és mesék c. kötet,
amelynek anyagát Farkas Bíborka válogatta és fordította. A szecessziós hangulatú, egészoldalas tollrajzokat Gröb Tamás alkotta. Ármánykodó és segítô
tündérek, manók, boszorkányok, királyok, királykisasszonyok és lovagok a szereplôi
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ezeknek a részben ismerôs fordulatokat, részben különös,
szokatlan mesemotívumokat
felmutató gyûjteménynek. Az
itt olvasható történetek forrása
népmese és lovagtörténet, valamint látomásos-misztikus késôközépkori irodalom. A három
fejezet (Régi történetek, Történetek tündérekrôl, Helyi legendák) összesen 34 meséje messzi,
különös tájak szépségeivel, kalandok izgalmaival, régi korok
fantáziadús felidézésével köti le
a gyerekek és – bizonyára – a
felnôtt olvasók figyelmét is.
Leesett az elsô hó, Múminvölgy lakói éppen téli alváshoz
készülôdnek Tove Jansson Varázskalap a Múminvölgyben c.
meseregényének bevezetôjében. De nem téli történet következik, mert az elsô fejezetben fölébrednek, s Múmin,
Kóklászbóklász és Mafli felmegy a Magános-hegyek egyik
csúcsára, hogy egy kôrakással
jelezzék: ôk jártak itt elôször.
Valaki megelôzte ôket: találnak
egy fekete cilindert. Nem tudhatják, hogy az Kacifánté, a varázslóé, következésképpen varázskalap. Aki a fejére teszi, átváltozik, így jár szegény Múmin, akibôl – szerencsére csak
ideiglenesen – sovány, nagyfülû rondaság válik. Ha a kalapot
papírkosárnak használják, a belehajított tojáshéjból felhôcskék keletkeznek. Sejthetô, hogy

Múminvölgy nyugalmát a cilinder alaposan megzavarja. A
finn-svéd író bizarr, fantáziadús mesevilágában különös lények (az említetteken kívül pl.
a hattiwattik, Hork, Nyiff és
Nyaff) rendkívüli kalandjainak
sorozatát élvezhetjük, Harrach
Ágnes fordításában, a szerzô rajzainak kíséretében. A tavasszal
kezdôdô galibának éppen augusztusban lesz vége...
Az idôpont azért említendô,
mert Fehér Klára trilógiája fôhôsének, a másodikos Zsoltinak éppen a nyári szünet végén fogy el a türelme. Iker nôvérei nem játszanak vele, a
szomszéd Tamáskával pedig ô
nem akar haverkodni, mert ô

meg nála fiatalabb két évvel.
Zsolti legszívesebben hazamenne Budapestre, ám egyelôre csak levelet ír saját magának
a balatoni napokról, a kutyáról, a szamárról. Igen ám, de
csupán annyit ír a borítékra,
amit postára is ad: Kovács
Zsoltnak II/A oszt. tan. Budapest. Se utcanév, se házszám, s
persze a feladót sem tünteti
fel. Mégis érkezik válasz... Az
írónô a Lesz nekem egy szigetem
és Az indián kertje c. részben
folytatja Zsolti kalandjainak az
Én sosem kapok levelet c. kisregényben elkezdett elmondását. Illusztrálta: Demjén Zsuzsa.
Jacquelin Wilson Titkok c. ifjúsági regénye két lány valóságos,
mindennapi gondjairól szól.
Treasure egy rosszhírû lakótelepen él, India viszont egy elegáns lakóparkban. Mindkettôjüknek súlyos problémáik vannak. Treasure-t goromba nevelôapja szíjjal arcul üti. Ez elég
ahhoz, hogy elköltözzön hazulról, imádott nagyanyjához. India magányos, sem anyja, sem
apja nem törôdik vele, Wanda,

az au pear, akinek vigyáznia kellene rá, valamit titkol s nem
foglalkozik vele. A lányok naplójuknak tudják csak elmondani a titkukat, amíg össze nem találkoznak és barátok nem lesznek. A helyzetük ezzel csak
részben változik meg, bizonyos
szempontból most jön a neheze. De ekkor már segítenek egymásnak. Nick Sharratt illusztrálta a kötetet, amely magyarul
Karnis Andrea fordításában élvezhetô, méghozzá nagyon.
A népvándorlás c. kötet nélkülözhetetlen a tanulásban és remek illusztrációi révén felveszi
a versenyt a díszes antológiákkal, az eleve ajándékozásra
szánt kiadványokkal. Michael
Schmauder történész, a Bonnban mûködô Rajnai Tartományi Múzeum régésze olvasmányosan ismerteti a korszakot,
némileg az elôzményeit is. A
hunok Európában való feltûnésétôl kezdve a gótok, vandá-

lok, longobárdok, angolok,
szászok és frankok életmódját,
háborúit, anyagi és szellemi
kultúráját ismerhetjük meg a
kötetbôl. (Ford. Frenkel Éva.)
Az utolsó fejezetben mintegy
kiegészítésképpen a magyarok
vándorlásáról ír Frenkel Gergely
Máté. A történettudomány, régészet és nyelvtudomány legújabb eredményei alapján korszerû, tudományos választ ad
számos izgalmas kérdésre: Mióta magyar a magyar? A honfoglalás menekülés volt vagy
költözés?
Cs. A.

Dömdödöm, Robinson és Kálvintéri Lajos
Beszélgetés Lázár Ervinnel
Hol volt, – ma már nincs –, volt egyszer Rácegrespuszta. Itt hallgatja az elsô meséket Lázár Ervin. A kisfiú – még oroszlánok nélkül – ha épp
nem csalamádét kaszál, és nem a Sióra megy
úszni a többi gyerekkel, akkor olvas. Az ELTE-n
elôször újságíró szakos lesz, majd magyar szakon végez, külön engedéllyel. Esti Pécsi Napló,
Jelenkor, Élet és Irodalom, Magyar Napló, Pesti
Hírlap és még számos lap munkatársa, számtalan díj tulajdonosa. A gyerekek kedvence.
Felnôtteknek is ír.
■ – Kik azok a cserkeszek?
– A Hétfejû tündérbôl? Egy népcsoport, de a mesébe egy kôbányai
utcatábláról kerültek. Akkoriban ott laktam.
– Az jó messze van Rácegrespusztától.
– Vagy inkább a hûlt helyétôl, mert azóta már elbontották. Kilenc
épület volt, ebbôl négy lakóház, négy istálló és egy magtár. Mi egykorú fiúk tizenegyen voltunk, pont egy futballcsapat, mindenkit
megvertünk a környéken.
– Gyerekként sokat olvasott?
– Éjjel-nappal. Kisfaludyt, Oscar Wild-ot, Galsworthy-t, Tamási
Áront, Nyírô Józsefet, Fekete Istvánt, ponyvairodalmat, mindent.
Még Defoe-t is.
– A Robinson Crusoe-t?
– Persze, csak akkor még nem tudtam, hogyan kell kiejteni. Az édesanyám tanított meg rá. Emlékszem, sokáig úgy éreztem, hogy ez
csak a mi titkunk. Egyszer aztán eljött hozzánk a pálfai pap. Elétettem a könyvet, ô pedig rögtön jól olvasta ki a címet. Egy világ omlott össze bennem.
– Hogyan kezdett el írni?
– Véletlenül. A diplomamunkámon dolgoztam Tüskéspusztán, aztán valahogy a Kisfiú meg az oroszlánok kerekedett ki belôle. Ezt
mégsem adhattam be, ezért írtam egy dolgozatot Brechtrôl is.
– Milyen érzés volt, amikor megjelent az elsô könyve?
– Olyan, mint az elsô szerelem. Az ember ezzel alszik, boldogan
szorongatja.
– Mitôl jó egy mese?
– Nehéz kérdés. Az biztos, hogy a mesék nagyon szigorú törvényrendszer szerint mûködnek, és még véletlenül sem történhet meg
bennük bármi.
– Mi kell a meseíráshoz?
– Belsô derû és az, hogy gyerekek legyenek a környezetemben. A
saját gyerekeim, akik sok tekintetben társszerzôim voltak, neveket,
ötleteket adtak. Ôk már felnôttek, unokáim pedig még nincsenek.
Segítség nélkül vagyok pillanatnyilag.
– A gyerekein „kipróbálta” a meséket?
– Sokat meséltem nekik, de nem voltam kötelezô irodalom otthon.
Egyszer az iskolában a fiamék az én mesémet olvasták, a tanító néni kérdésére, hogy ki írta, még a fiam sem tudta a választ. Mikor hazajött, azt kérdezte, hol a könyved? Melyik? – mondtam. Miért,
több is van? – csodálkozott.
– Miért esti mûfaj a mese?
– Mert a gyereket altatják vele. Egyébként van esti mese és van bármikor mese.

könyv
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– Vannak kedvencei?
– Mindenekelôtt a népmesék, aztán
A kis herceg, a Micimackó és A Boldog Herceg.
– Melyik figuráját szereti legjobban?
– Dömdödömöt. Az ô szövegeit
könnyû megírni. Réber László egyszer megkérdezte tôlem, hogy néz
ki Dömdödöm? Azt válaszoltam,
olyannak rajzolja le, amilyennek ô
elképzeli. Így lett az én kisfiúmból
mackó.
– Réberrel sokat dolgoztak együtt.
– Amikor az elsô kötetem elkészült, a
kiadó ôt választotta illusztrátornak. Jó barátok lettünk. Most, hogy
már nincs velünk, nagyon hiányzik.
– Kirôl mintázta gyerekszereplôit?
– A kisfiú például, aki elveszti a szeplôit, Kézdi György fia. Egy másik Varga Domokos lánya. És egy kicsit persze én is benne vagyok
mindegyik figurában.
– Olvasnak ma az emberek?
– Nem, nem olvasnak. Pedig ha fel kellene sorolni, hogy mi teszi
az embert emberré, akkor az elsô helyek egyikén a nyelv szerepelne, ami majdnem ugyanaz, mint a gondolkodás. Mindkettôhöz
erôfeszítés kell.
– És a gyerekek?
– Keveset. Azt persze nem tudom, Kisfaludyt olvastam volna-e, ha
Alsórácegrespusztán lett volna televíziónk. Gyerekként úgy gondoltam, rossz tulajdonság, ha az ember szeret olvasni.
– Optimista alkat?
– Istenhívô vagyok. Ez a legnagyobb segítség.
– Az egyik mesében a költôverseny nyertese babérkoszorúját
felajánlja a krumplifôzelékhez. Ez a saját burkolt véleménye a
díjakról?
– Örülök az elismerésnek, de ettôl sem jobb író, sem jobb ember
nem leszek. Az Andersen-diplomámat például elkérte tôlem egy
kocsmáros, cserébe felajánlotta, ha bármikor betérek, vendégül lát
borral. Egy fél év elteltével lementem, már híre-hamva sem volt.
– Mi történt?
– Külföldre utazott. Ezt az Élet és Irodalomból tudtam meg: a becsületes ember egy hirdetésben kért elnézést az eltûnéséért, és az új
kocsmájába invitált. Arról is lekéstem, már csak egy lakatot találtam
az ajtón.
– Mit olvas most?
– Pázmányt. A nyelvújítás elôtti nyelvben különleges erô van.
– Hogyan születnek az írásai?
– Van egy kis füzetem, abba írok. A lap tetejére jön a dátum, alá
pedig a mesék. Mostanában sokszor árválkodik a dátum magában.
– Ezt úgysem hiszem el.
– Na jó, mostanában a Csillagmajor címû novelláskötetet bôvítem.
Ha ezt befejezem, mindennek hátat fordítok, amit eddig csináltam
és valami egészen másba fogok.
– Mibe?
– Faragok, festegetek. Vagy egyszerûen másik író leszek. Kálvintéri
Lajos álnéven fogok krimiket írni.
Szablyár Eszter
Fotó: Zsólyomi Norbert
Az interjú a Könyvhét Plusz 2004. decemberi, 6. számában jelent meg elôször.
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A múlt szövedéke
Egy napilap-fôszerkesztô
nemrég azt fejtegette: a jó
újságíró munkájának kétharmad részét teszi ki az olvasás, és csak egyharmad részét
az írás. Murányi Gábor ilyen
újságíró. Ennek összegyûjtött bizonyítéka A múlt szövedéke címû kötete, amely
105, korábban megjelent cikkét tartalmazza. A szerzô
politika-, sajtó- és irodalomtörténeti tárgyú írásait, amelyek mind alapos felkészültséget, a témákban való jártasságot mutatnak.
■ A kötet azonban nem csupán az
ismert szerzô személye és foglalkozása miatt érdemes a figyelmünkre:
az alcíme szerint megbicsaklott 20.
századból való históriák a magunk
mögött hagyott század izgalmas regényeként olvashatók. Ebben, helyesen, egyenrangú történet a nô íróké, a Horthy-dinasztiáé
vagy éppen a kádári konszolidációé. E „regény” egyik értékét
az adja ugyanis, hogy szereplôi ismert és kevéssé ismert, esetenként elfeledett személyek, akik a mû meghatározott pontján akár fôszereplôk is lehetnek. Így került egymás mellé (a
kötet értékét jelentôsen növelô névmutatóban) a csendôrsztorik írója, Herold Gyula és Heltai Jenô, vagy Hofi Géza és
Hóman Bálint.
Murányi Gábor az eseményekben gazdag 20. századot, mint
említettem, három diszciplína keretei között mutatja be. Igényes vállalkozását e két ok miatt nem is lehet minden részletre kiterjedôen ismertetni. A recenzensnek csak egy lehetôsége van: az, hogy, belátva saját korlátait, egy-két, érdeklôdésével azonos témát, részt felemlít.
Ma is megdöbbentô az az igyekezet, ahogy a politikai osztály némely tagja a 20. század elsô felében megpróbált fellépni az „erkölcstelen irodalom” ellen. (Ilyen ügyek miatt bíróság elé került többek között Babits, Radnóti, Illyés és József Attila.) Politikusok kikeltek továbbá a „magyartalan”
(értsd: kozmopolita, zsidó, vagy a haza vélt érdekeivel ellentétes), valamint a vallásgyalázó mûvek ellen is. Ezek azonban nem azonos súlyú ügyek: például az erkölcs védelme
Nagy-Britanniában ugyanúgy napirenden volt, mint a demokratikus Ausztriában – és Magyarországon. Az antiszemita „irodalompolitika” azonban már – finoman szólva – nem
egyformán jellemezte az európai országokat. Hazánkban ráadásul a szerzô által bemutatott beavatkozási típusok mellett
létezett egy napjainkban talán még bornírtabbnak tûnô: a tekintély védelme érdekében indított sajtórendészeti eljárásoké. Berda Józsefnek például bíróság elé kellett állnia azért,
mert egy versében (többek között) így írt Gömbös Gyula miniszterelnökrôl: „Ily csodálatos elmét nem láttam/ én még,

16

mióta élek! Jó ebédektôl/ s
vacsoráktól kidagadt szája
oly/ mélységes komolysággal rezgett,/ mely már megdöbbent okosságával.”
Murányi szól a bizonyos
irodalmi irányzatok és alkotások miatt „tiltakozó” Rákosi Jenôrôl is, aki elsôsorban Adyt és Babitsot célzó
támadásaival vált híressé.
Érdekes ugyanakkor, hogy
Rákosit az ellenforradalom
alatt és után liberálisként és
meggyôzôdéséhez hû személyként ünnepelték, akit
halálakor a korábban általa
támadott Nyugat is több
írással búcsúztatott. Mert
történelmünk és történeteink sok szereplôje, a mából
visszatekintve, kacskaringós
pályát járt be (vagy csak következetes volt). Más szereplôknek pedig nagyon nehéz
rekonstruálni az életét. Babits Mihállyal szólva: „Engem nem látott senki még”.
Vagy – tehetjük hozzá –
mindenki másképpen látta
és láttatja. Murányi Gábor például „elefántcsonttoronyba
vonult költôfejedelemnek” mutatja egy helyütt. Mások viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy például 1939-ben Németh Lászlónak a „hígmagyar” és „mélymagyar” kategóriát
használó, Kisebbségben címû pamfletjére válaszul megírta a
Pajzzsal és dárdával címû tanulmányát; a Szellemi Honvédelem 1941-es naptárába verset küldött; majd nagybetegen,
miközben a halálos kórral küzdött, hozzászólt az Egységes
magyarság-vitához. Babits ugyanis – mint az életrajzából kiderül – felelôsséget érzett Európa és benne Magyarország
sorsáért. És a fiatal költôkért is. Ezt példázza József Attilához való viszonya is. Ismert, hogy József gúnyos hangú dolgozatot írt Babits egyik kötetérôl, amit Babits (idézi fel Murányi Gábor a pesti kávéházak közönségének véleményét)
1936-ban sem tudott neki megbocsátani. Ritkábban emlegetik viszont, hogy az 1932-ben megjelent „Új anthológia. Fiatal költôk 100 legszebb verse” címû gyûjteménybe Babits
két József Attila-verset vett fel; hogy egy évvel késôbb a fiatal költô segélykérô levelére válaszul azonnal kapott 300
pengôt; hogy 1934-ben pedig Baumgarten-kisdíjban részesült (ezzel 1000 pengô járt). Egy évre rá a kuratórium tagjai
megállapodtak: 1936 januárjában József Attila kapja a nagydíjat. Csakhogy a döntést követôen egy lapban megjelent a
fiatal költô „Babits Mihálynak hódolattal” ajánlással ellátott
verse, ami (tekintve, hogy a vádak szerint díjat csak a hízelkedôk kapnak) lehetetlenné tette jutalmazását. És ezért kapott csak kisdíjat.
Murányi Gábor élvezetes stílusban vezeti végig olvasóit a
20. századi Magyarország történelmén. A történeteit összefoglaló kötet ráadásul igényes küllemével is felhívja magára a
figyelmet.
Sipos Balázs
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Kétnyelvû kalauz
a zsidó Budapesthez
A nyolc éve alapított bécsi Mandelbaum Kiadó városismertetô sorozatának új kötete Budapest zsidó múltját
és jelenét mutatja be. A viszonylag kis
kiadó évi huszonöt címmel jelentkezik
az osztrák könyvpiacon. Programja izgalmas, történelemmel, a globalizáció
problémáival, szociális témákkal, esélyegyenlôséggel foglalkozik, ezenkívül
könyveket adtak ki a holokauszt túlélôinek sorsáról.
■ Szakácskönyv-sorozatuk teljesen elüt a hagyományos, színes fotókkal teli receptkönyvektôl. Az elegáns, vászonba kötött, szép grafikákkal illusztrált
könyvek az evés kultúrtörténetével foglalkoznak. A grúz vagy
afrikai konyhát éppúgy bemutatták, mint a különleges halételeket, vagy a barokk konyha remekeit.
Legnagyobb sikerük Alexandre Dumas A konyhamûvészet
nagy szótára c. háromkötetes mû volt. Egyébként ez nálunk még
sosem jelent meg.
Kétnyelvû kötetben mutatták be Jews and film – Juden und
Film – Vienna, Prague, Hollywood címmel azokat a zsidó rendezôket, forgatókönyvírókat, filmzeneszerzôket, operatôröket és
színészeket, akik a filmtörténet meghatározó személyiségeiként
Bécsbôl vagy Prágából indultak.
A kiadó alapítója és vezetôje Michael Baiculescu, aki kisgyerekkora óta Németországban élt, majd az elmúlt másfél évtizedben
Ausztriában. Szenvedélye a könyvkiadás, s nem elsôsorban a
hasznot keresi. Csak saját szerzôiket adják ki, s a jelentkezôket
sosem küldik el azzal a Magyarországon és itt is gyakori érvvel,
hogy szerezzenek maguk pénzt a könyvük kiadására.
A kiadó igyekszik támogatást szerezni, s Bécs városa, a Kulturális és Oktatási Minisztérium, esetenként a Miniszterelnökség
segítségével tud megjelentetni fontos munkákat.
A példányszámok nem túl magasak (az átlag az 1500), és az árakat is igyekeznek alacsonyan tartani, ezért maguk végzik a kötetek tipográfiai tervezését s a nyomdai elôkészítô munkákat is.
Egy magyar nyomdai ügynökséggel már évek óta kitûnô az
együttmûködés.
A kis létszámú kiadó a belváros egyik szép házának földszintjén
rendezkedett be, a raktárral s az irodával együtt. Svájcban és Németországban a legjobb nagykereskedôkkel dolgoznak, Ausztriában pedig a jól mûködô Morawa könyvterjesztô cég a partnerük.
A most megjelent Jüdisches Budapest- Jewish Budapest szerzôje és a sorozat szerkesztôje Julia Káldori.
Julia 12 évesen került ki Bécsbe, dolgozott a Zsidó Múzeumban, könyvesboltban, gimnáziumban, de most úgy érzi,
igazán magára talált. Miközben a bécsi egyetemen magyar
irodalmat és történelmet tanul, a kiadónál ír és szerkeszt. Talán egyszer majd fordít is.
A zsidó városkalauz-sorozat az ô ötlete. Az elsô darab, a Zsidó Bécs, egy már megjelent mû átdolgozása volt. A Budapestrôl szóló kötet elôkészítô munkáiban Julia édesapja sokat segített, járta a pesti könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat,
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gyûjtötte a régi felvételeket, s – igazi családi vállalkozásként – Daniel, Julia öccse
készítette a fotókat.
A kötet számtalan praktikus információval
(pontos címmel, telefonszámmal, internetes elérhetôséggel) mutatja be kerületrôl
kerületre, házról házra (kis térképekkel)
Budapest zsidó emlékeit, templomait és
temetôit, újságjait és könyvkiadóit, vendéglôit és kóser üzleteit, iskoláit és múzeumait, a zsidó szervezeteket és kulturális
intézményeket.
A bevezetô történelmi visszatekintés után
a hetedik kerület, mint a budapesti zsidóság meghatározó helyszíne következik, s
itt emlékezik meg a kötet a nemes embermentôkrôl, Carl Lutzról, Raoul Wallenbergrôl és Giorgio Perlascáról, Sztehlo Gáborról és Angelo Rottáról. A Zsidó Múzeum s a neves zsinagógák, a híres házak (Gyertyánffy, Pekáry, Goldziher) bemutatása
után az Andrássy út s környéke következik, majd a Vadász utcai
Üvegház, a zsidómentés központja, az Ernst Múzeum, a volt
Párizsi Áruház, a Király utca, a Józsefváros utcái és terei, a Páva
utcai Holocaust Múzeum és Emlékhely, Buda s az Új-Lipótváros, s a külvárosok, Kôbánya, Újpest és Óbuda számtalan zsidó
vonatkozású helyei és a temetôk. Megtudhatjuk, hogy a Farkasréti temetôben nyugszik az atomfizikus Lánczos Kornél, a pszichoanalitikus Ferenczy Sándor, vagy a Dohány utcai Hôsök
templomát tervezô Vágó László építész.
Még az olyan, sajnos alig látogatható helyekrôl sem feledkeztek meg, mint a Csörsz utcai kis temetô. De szerepel a könyvben a különleges „udvari” fekvésû Frankel Leó utcai vagy a
Baumhorn Lipót tervezte Dózsa György úti zsinagóga, mely a
nyolcvanas évekbeli felújítása óta a Budapest Sportklub vívóinak ad otthont. Kitûnôek a rövid, tömör leírások, például a Japán kávéházról vagy az MTA könyvtáráról.
A lexikonszerûen két hasábba tördelt kétnyelvû szöveget helyenként hosszabb fejezetek szakítják meg, történelmi eseményeket vagy neves személyiségeket mutatnak be.
A kötet személyes hangú, a gyermekkorra emlékezô bevezetôjét Dalos György írta, a bécsi Collegium Hungaricum könyvbemutatóján fel is olvasott belôle.
Azoknak szól a sorozat, akiknek az úticélja Budapest, meg azoknak is, akik otthon vannak a városban, és praktikus ajándéknak
szánják angolul vagy németül beszélô barátaiknak, rokonaiknak.
A sorozatot lehet és kell folytatni, mondja Julia, hiszen Amszterdamnak, Párizsnak, Triesztnek, Londonnak vagy a kelet-európai városoknak mind-mind sok zsidó vonatkozása van.
Sajnos, sem a tavaly megjelent Zsidó Bécs, sem az új Zsidó Budapest még nem kapható Pesten, holott a három város – hamarosan megjelenik a Prágáról szóló kötet is – a leggyakoribb úticélja amerikai és izraeli turistáknak.
Csak reménykedni tudunk, hogy a Jüdisches Budapest-Jewish
Budapest és a Jüdisches Wien – Jewish Vienna kötetek eljutnak
a budapesti könyvesboltokba és azokra a helyekre, ahol a zsidó
emlékeket látogató turisták leggyakrabban járnak.
Ismerve a hazai könyvkereskedôket, ez nem lesz könnyû feladat.
Lendvai Zsóka

A Librotrade

Kft. ajánlja a Grimm Kiadó szótárait

Bajnóczi Beatrix–Haavisto Kirsi: Angol–magyar, magyar–angol gazdasági szótár
Pálfy Miklós: Francia–magyar kéziszótár (színes címszavakkal)
Jean Perrot: Magyar–francia kéziszótár (színes címszavakkal)
Hessky Regina: Magyar–német kéziszótár (színes címszavakkal)
Hessky Regina: Német–magyar kéziszótár (2. javított kiadás)
Bernáth Csilla–Gyáfrás Edit: Német–magyar, magyar–német gazdasági szótár
Dorogman György: Spanyol–magyar kéziszótár (színes címszavakkal)

5400 Ft
6800 Ft
6800 Ft
7500 Ft
6500 Ft
5100 Ft
7400 Ft

A KÖNYVEK MEGVÁSÁROLHATÓK ILLETVE MEGVÁSÁROLHATÓK:
Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237. Telefon: 254-0-254. Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade-hu
Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest Semmelweis u. 1–3. Telefon/fax:317-66-28

Könyvkultúra

interjú

Rá se ránts, Gutenberg!
Asa Briggs–Peter Burke: A média társadalomtörténete
Két konzervatív angol öregúr elhatározta, hogy megírja a kommunikáció és a médiumok történetének átfogó elemzését, rávilágítva a kialakulásukat és fejlôdésüket meghatározó
társadalmi és kulturális összefüggésekre. Beleszôtték a történetbe a biciklit és a vasutat, a gramofont és a
mozit, meg a négy napilapot olvasó
francia szakácsnôt. Éltetik Gutenberget, és megnyugtatnak mindenkit, hogy galaxisának még van jövôje. Meghajolnak az internetben rejlô
lehetôségek elôtt, bár a könyvet leginkább kézzel, illetve hagyományos
írógépen írták. György Péter esztéta szerint tisztességes munkát végeztek, Vörös T. Károly, a Népszabadság fôszerkesztôje pedig fontosnak tartotta
kiemelni, hogy laikus olvasónak szánt tudományos ismeretterjesztô munkát ilyen színvonalon
csak kevesek tudnak megírni. A kötet a Napvilág
Kiadónál látott napvilágot.

(Vörös T. Károly)
■ – Az oktatás – szórakoztatás – tájékoztatás szentháromságáról ír Asa Briggs és Peter Burke. Melyikre
törekednek?
– Mindháromra. Ez egy nagyon jó stílusban
megírt kalandregény, érdekes történetekkel, esetekkel. Az érdeklôdô, laikus, mûvelt emberhez
szóló tudományos ismeretterjesztô munka. Kultúrtörténeti kép a médiatörténet ürügyén. Erre a
mûfajra kevés szaktudós képes.
– Gutenberget 1999-ben az évezred emberének választották Angliában. Elképzelhetô,
hogy ötszáz év múlva nem lesz sem könyv,
sem sajtó?
– Nem hiszem. Ötszáz év múlva is lesz ember,
aki majd Thomas Mannt akar olvasni. És lesz
színház, ahol Szophoklészt játszanak. Az emberiségben megmarad az igény arra, hogy megôrizze a múltját, aminek kézenfekvô eszköze a
könyv. Az elmúlt két-háromezer év kultúrája a
könyvekben van. Lehet digitalizálni, attól még
könyv marad.
– A szerzôk is hasonlóan optimistán látják a
dolgokat.
– A bevezetôben egyértelmûen kimondják, hogy
a könyvkultúra nem kiveszôben, inkább épülôben van. Ez tetszett, mert én is hasonló beállítottságú ember vagyok.
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– Van vesztese az állandó újításnak?
– Ezzel kapcsolatban két álláspont létezik.
Az egyik oldalon állnak a ketyeremániások, akik azt mondják, a rádiótelefon, a
számítógép alapvetôen meg fogja változtatni, demokratikussá fogja tenni a világot.
Az ilyen kritikátlan optimizmussal sosem
értettem egyet. A másik oldalon – amivel
szintén nem tudok egyetérteni – azon búslakodnak a bölcsész-beállítottságú emberek, hogy az új dolgok tönkre fogják tenni
a hagyományosakat, és az emberek nem
fognak olvasni.
– Burke-ék melyik táborba tartoznak?
– Ôk azt állítják, – és ezzel én is azonosulni tudok – mindig kialakul az egyensúlyi állapot, amiben helye van a könyvnek, a rádiónak, a televíziónak és minden újnak.
– És hol vannak a napilapok?
– Keresi a helyét a politikai napilap. Az elmúlt tizenöt évben a Népszabadság olvasóinak száma a felére
csökkent: egymillióról 560 ezerre. Ez azért elgondolkoztató.
Ennek – az egyébként egész világra kiterjedô tendenciának –
rengeteg oka van. Egyrészt az elmúlt húsz–huszonöt évben az
elektronikus média lélegzetelállító fejlôdésen ment keresztül.
Két tévécsatorna helyett ma száz–százhúsz van, amely informál, és idôt vesz el az olvasástól. Másrészt rengeteg a szabadidôs újság, a folyóirat.
– Hogyan lehetne akkor megújulni?
– Nyilvánvaló, hogy újfajta írásmódra van szükség, ami nagyon
nehéz amiatt, hogy minden napilap konzervatív. A szerzôk említik a New York Times alapító okiratát, amelyben az áll, hogy
a fontos eseményekrôl pontosan, részrehajlás nélkül, objektívan
kell beszámolni, de úgy,
hogy az olvasók közben
szórakozzanak és élvezzék,
amit olvasnak.
– Egy politikai napilapnak lehet célja a szórakoztatás?
– Enélkül nem megy. Ha
nem találja meg az újság
azt a hangot, amit szívesen olvasnak az emberek,
akkor halálra van ítélve.
Európai betegség nem
örülni, és rosszul érezni
magunkat.
– Az újságok mellett olvasunk még szépirodalmat?
– Kialakult egy olyan kép,
hogy egyre kevesebbet, sôt
egyáltalán nem olvasunk.
Ez nem igaz. Ma jóval többen vesznek a kezükbe
szépirodalmat, mint száz
évvel ezelôtt. Érdekes,
hogy a második világháború elôtt az olvasás a szépi-

rodalmat jelentette, ma sokan inkább szórakoztató és szakkönyvet olvasnak. De ez is olvasmány.
– Szóval egyelôre még szükség van a könyvekre?
– A világon – feltételezésem szerint – egymillió-kétszázezer ember él abból, hogy regényeket ír. Lassan eltûnik az irodalmi közmegegyezés, mert az kellene hozzá, hogy mindenki ugyanazt olvassa, és mindenki ugyanarról beszéljen. Európában még mindig divat jól értesültnek lenni. De ez csak blöff ma már.
– Blöff a mûveltség?
– Bármely könyv szóba kerül, sokan mostanában is úgy tesznek,
mintha olvasták volna. A hatvanas évekre volt jellemzô az a filoszmagatartás, hogy az égvilágon mindent el kell olvasni. Én
már rég föladtam.

– A mûveltségi információk valóban húzósak. Az érvelések tisztasága ettôl még teljesen populáris. Ami logikus, az közérthetô.
– Ezt úgy kell érteni, hogy a Rejtô-könyvek mellé kerül a
polcra Burke-ék mûve?
– A kommunikációt hallgató egyetemistáknál, a társadalomtörténészeknél és a történészeknél. Nyolc–tízezer könyvespolcon.
– A mai könyváradatban léteznek még kiemelkedô jelentôségû kötetek?
– Ez is az. Ezzel a könyvvel a politikatörténet uralta társadalomtörténet után létrejön egy önálló társadalomtörténet. A kommunikációtörténet, a médiatörténet segédtudományból meghatározó erôvé lép elô. Burke-ék arról mesélnek, hogyan alakította, illetve teremtette meg a média a modern társadalomtörténetet.
Áttekintik a média legszélesebb értelemben vett történetét, a beszédtôl a könyvig, a távolság legyôzésének technikájáig.
– A szerzôk a szórakoztatás – oktatás – tájékoztatás szent(György Péter)
háromságáról beszélnek. Ön egyszer azt mondta, az inter■ – Mindenki megnyugodhat: két neves szerzô állítja, hogy net hibás abban, hogy a mûvelôdés szórakozássá válik. Mia könyv nem múlik ki.
ért baj ez?
– Valóban optimisták. Az angolszász világban nincs is sem- – Régivágású poroszutas vagyok.
mi ok arra, hogy az ember aggódjék, Gutenberg-elégiás bo- – Csak annak a tudásnak van értéke, amit véres verejtékkel
rongásba kezdjen. Hárommilliárd potenciális olvasóval elég- szerzünk?
gé széles még a piac.
– Azt nem mondom. Az ember az, amit és ahogyan megtanul.
– És a magyar nyelvû piac?
Ezzel az infotainement, entertainement dologgal az a probléma,
– Itt egészen más a helyzet. Már rég nincs elég ember a magyar hogy a logikus érvekbôl tréfás, mitikus narratívák születnek.
irodalom mítoszának fenntartásához piaci viszonyok között.
Mindent fogyaszthatóvá kell tenni, élményesíteni kell. Élmény– Bizonyos könyvek mégis szépen fogynak.
fürdô, élménypékség, élménytanulás.
– Speciális kulturális piacokon már elegen vagyunk. Például a – Akkor inkább arra vonatkoznak az aggodalmai, hogy az
szakácskönyvek, a partraszállós könyvek piacán.
emberek értékrendszere nem stabil az internettel kapcso– Nincs megoldás?
latban?
– De. A könyveket réges-régen ingyen kellene adni, csak valami – Az internet: zéró kánon. Minden és annak az ellenkezôje. Az
ravasz megoldást kellene alkalmazni hozzá.
interneten rengeteget lehet tanulni, de az átlag hálózónak nincs
– Na, ne! Ez utópia.
semmi kapaszkodója. Az internet számomra egy végtelen nagy
– Nem az. Éppen lépéseket teszek ez ügyben.
világkönyvtár. Az emberek többsége azonban zenét tölt le, ját– Hogyan?
szik és filmeket néz a neten.
– A magyar nyelven elôállított magaskultúra pillanatnyilag kívül – A könyvnyomtatás elôtt lassan alakult ki az írott anyag hiesik az emberek látószögén. A könyveket a könyvesboltban pén- tele. Így lesz ez az internettel is?
zért kell adni, de az interneten érdemes volna finanszírozni egy – A könyvek valóban nehezen vergôdtek abba a helyzetbe, hogy
úgynevezett Print on demand-programot, ahol ingyen hozzá le- kanonizáltak legyenek. Maga az írás nehezen jutott el odáig,
het jutni ugyanazokhoz a szövegekhez.
hogy hitelesebb legyen, mint
– És a szerzôi jogok?
az adott szó.
– Egyúttal nagy szerzôi jogi vitát kell provo– 1999-ben az évezred embekálni. Ez a legfontosabb kulturális kérdések
rének választották Angliáegyike. A jog akkor mûködik, ha be akarjuk
ban Gutenberget. Ez azért
tartani. A downloader a kulturális hôse ennek
jelez valamit.
a kornak. Kérdés, sikerül-e beletenni a ma– A Gutenberg-galaxis nem ér
gyar kultúrát a downloaderek fogyasztási kovéget az internettel, sôt, most
sarába. Ha igen, akkor fognak olvasni.
kezdôdik el igazán.
– Ez biztos?
– A könyvben az áll, hogy
– Ez az egyetlen logikai esély.
már a 15. században felme– Peter Burke–Asa Briggs. Ki mit hozott ebrült a felesleg kérdése, pedig
be az egy könyvre szóló házasságba?
ezt szeretjük a mai kor csa– Briggs klasszikus sajtótörténész, aki Burkepásaként emlegetni.
tôl társadalomtörténeti keretet kapott.
– A „túl sok” kérdését mindig
– Mûfaj?
is nyafogásnak tartottam. Ez
– Közhasznú ismeretterjesztés. Angliában ezt
legfeljebb egy sikeres esszéténagyon komolyan veszik.
ma. Ha úgy nézzük, akkor
– Szót tudnak érteni a tudósok a laikumár maga az írás is a feleslesokkal?
gesség megengedése. Kitenni
– A két úriember nagyon korrekt módon
mindent egy külsô memóriávisszafogta magát, és úgy írta meg a könyvet,
ba. A feleslegesség nem, hogy
hogy mindenki értse.
nem probléma, hanem az a
– Mindenki? Rengeteg információ, adat,
játéktér, ahol a gondolat megolyan megállapítás, utalás szerepel a könyvszülethet.
Fotó: Zsólyomi Norbert
ben, ami komoly háttértudást igényel.
-lili-
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A Nagy Könyv kontra valóságshow
■ Békés Pál Angliában járt. Az IBBY (a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) magyar szekciójának elnöke, József Attila-díjas
író hazahozta Angliából – ajándék a magyar olvasóknak – a Nagy Könyv program ötletét. Angliából sok jó származott el
Magyarországra azóta, hogy Széchenyi István meghonosította itthon a lóversenyt – az olvasók számára például emlékezetes
lehet, hogy a 2001-ben lezajlott Olvasás Éve programsorozat is angol mintára született meg itthon: a „ködös” Albionban 1998
szeptemberétôl 1999 augusztusáig tartott az Olvasás Éve, jelentôs kormányzati szerepvállalással és nagy sikerrel, ezt adaptálták
magyar szervezôi a honi viszonyokra, és hosszas elôkészületek után 2001-ben megvalósult az eseménysorozat.
Az olvasás népszerûsítésének fontosságában azóta is széles körû egyetértés mutatkozik a hazai közvélekedésben, de legalábbis
hazánk népességének azon körében, melyre nem jellemzô a funkcionális analfabetizmus, és szövegértésben is meghaladja a PISAjelentésben leírt átlagos eredményt, s ebbôl következôen képes befogadni azoknak az olvasásszociológiai vizsgálatoknak a
sajtóban közölt tanulságait, amelyek szerint hazánkban az embereknek mintegy a fele nem-olvasónak minôsül, azaz az elmúlt
egy évben egyetlen könyvet sem olvasott el. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy nem sajátosan magyar jelenség ez,
nemzetközi viszonylatban ugyanez a trend, és kiterjed a sajtóolvasásra is, emiatt például Franciaországban kísérletet tettek arra,
hogy az iskolában tanítsák meg a nebulókat arra, hogyan kell újságot olvasni.
A Nagy Könyv program hazai megvalósításáról fölröppentek hírek a sajtóban és internetes újságok honlapjain, némileg félreértve a program lényegét valamiféle kulturális valóságshow-ként aposztrofálták, miközben persze nem arról van szó, hiszen
éppen az azok által sugallt világképpel szemben mutat fel valami mást, értékeset. Legnagyobb tanulsága pedig talán épp az lehet,
hogy a „szórakozás” dimenziójában is lehet „kulturális”, és a „kulturális” fogalomkörének nem feltétlenül kizárólagos attribútuma
az „unalmas”, s hozzá tartozóan a „nézettségi ûr”.
E számunkban beszámolunk olvasóinknak a mûsorsorozat angliai eredményeirôl, és a magyar változat elôkészületeirôl.

A britek nagy olvasmánya
■ Az egész történet valamikor 1996 szeptemberében kezdôdött,
amikor a Waterstone's könyvesbolt-hálózat és a brit 4. TV csatorna közös közvélemény-kutatást végzett, hogy összeállítsa a 20.
század legnagyszerûbb könyveinek listáját. Az olvasóktól összesen több mint 4000 könyvre érkezett szavazat, a legkülönbözôbb
mûvekre és szerzôkre. Az elsô helyen Tolkien A Gyûrûk Ura trilógiája végzett, megelôzve Orwelltôl az 1984-et és az Állatfarmot.
Az ötletet 2003 áprilisában vette elô újra a BBC2, meghirdetve
Big Read címû mûsorfolyamát, melyben arra kérte a brit olvasókat, hogy szavazzanak az általuk legjobban kedvelt regényre. A
kezdeményezést óriási kampány kísérte, számos könyvtár, kiadó és
egyéb szervezet csatlakozott a közszolgálati televízió – nem titkoltan az olvasást népszerûsítô – programjához. Az elsô fordulót,
amikor kialakult a legnépszerûbb könyvek százas listája, egész nyáron át tartó olvasási láz követte. Az ország szinte minden városában olvasókörök alakultak (egy kimutatás szerint minden ötödik

The Big Read – Top 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

J. R. R Tolkien: A Gyûrûk Ura
Jane Austen: Büszkeség és balítélet
Philip Pullman: Sötét anyagok
Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak
J. K. Rowling: Harry Potter és a Tûz Serlege
Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!
A. A. Milne: Micimackó
George Orwell: 1984
C. S. Lewis: Az oroszlán, a boszorkány
és a különös ruhásszekrény
Charlotte Brontë: Jane Eyre
Joseph Heller: A 22-es csapdája
Emily Brontë: Üvöltô szelek
Sebastian Faulks: Birdsong (Madárdal)
Daphne du Maurier: A Manderley-ház asszonya
J. D. Salinger: Zabhegyezô
Kenneth Grahame: Szél lengeti a fûzfákat
Charles Dickens: Szép remények
Louisa May Alcott: Kisasszonyok
Louis de Bernieres: Corelli kapitány mandolinja
Lev Tolsztoj: Háború és béke
Margaret Mitchell: Elfújta a szél

könyvtárban alakult ilyen csoport) , ahol újra olvasták az egyre
szûkülô (100-as, 21-es és végül tízes) listán szereplô könyveket. A
kezdeti siker a késôbbiekben csak
fokozódott: az októberben kezdôdô show-mûsorban neves közéleti személyiségek népszerûsítették hétrôl hétre a maradék tíz könyvet, nézôk millióit ragasztva a
képernyô elé. Így aztán nem véletlen, hogy a tavalyi év végére az
egész ország (és ez nem túlzás: végül közel 750 ezer szavazat érkezett!) lázas izgalomban azt találgatta, vajon melyik könyv a legnépszerûbb olvasmány. Gondolhatnánk, elég lett volna csak elôvenni
az 1996-os listát, azonban az akkori Top 10 közül a mostani szavazás 21-es mezônyében csupán hat könyv található, igaz, az elsô
helyezett nem változott: továbbra is Tolkien háromrészes „mitológiája” a kedvenc, megelôzve Jane Austen Büszkeség és balítéletét,
valamint a hazánkban egyelôre kevéssé ismert Philip Pullman Sötét anyagok (His Dark Materials) trilógiáját. Figyelemre méltó, hogy
a huszonegy kötetet tartalmazó listára (a 20. helyen) egyedüli „külföldiként” a Háború és béke került fel.
A közel tíz évvel ezelôtti helyzethez képest változás, hogy számos ifjúsági könyv is bekerült a legnépszerûbb olvasmányok közé (a Harry Potter-sorozat, C. S. Lewis klasszikusa, Pullman
misztikus trilógiája), ami azt mutatja, hogy a kampány szervezôinek a gyermekkönyvtárosok és tanítók segítségével sikerült megérinteni a fiatalabb korosztályt is.
Jótékony hatással volt a Big Read a könyvkereskedelemre is: a
21-es listán szereplô könyvek közül 17-nek jelentôsen megnôtt
a forgalma. A verseny egyik nagy profitnyertese Daphne du
Mauriertôl A Manderley-ház asszonya lett, mely a 2002-es
10 ezerrôl indulva a 2003-as évben 95 ezres példányszámot produkált. Philip Pullman Sötét anyagok trilógiája a könyvvásárlók
körében érdekes módon népszerûbb volt nemcsak bármely
Rowling-kötetnél, de még a késôbbi gyôztesnél is. A The Guardian 2003 decemberi cikkében az utolsó három hónap eladásait vizsgálva megállapítja, hogy ebben az idôszakban Pullman trilógiája 170 ezer, míg A Gyûrûk Ura „csupán” 50 ezer példányban kelt el. A lista negatív szenzációja a késôbbi ezüstérmes Jane Austen Büszkeség és balítélete, melybôl három hónap alatt
mindössze 3900 példány fogyott el a szigetországban…
P. Z.

A magyar Nagy Könyv
■ Az Angliában a BBC2 tv-csatornán The Big Read – Nagy Olvasás, Nagy Olvasmány – címmel futó televíziós programsorozat licencét a Magyar Televízió megvásárolta a BBC-tôl. A magyar keresztségben a tervezett program A Nagy Könyv nevet
nyerte el (így, határozott névelôvel). A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma pénzt ígért a programsorozat megvalósításához, és a lebonyolításhoz a minisztériumhoz
tartozó Könyvtárellátó közhasznú társaságon belül, mint alapító, létrehozta A Nagy Könyv Programirodát, melynek feladata a program szervezésének koordinálása, a Magyar Televízió és az
egyéb szervezetek, illetve a programmal összefüggô feladatok végzôi közötti kapcsolattartás.

A kedvenc regény
■ A Magyar Televízióban a tavasz elején indul a
mûsorsorozat, amelynek a végsô célja, hogy az év
végére a tv-nézôk, a mûsor által, illetve egyéb úton
megszólított közönség megtalálja, megszavazza,
eldöntse: a magyarországi olvasók között melyik
regény az elsô számú kedvenc, melyik Magyarország kedvenc könyve.
A mûsorfolyam több állomáson keresztül jut
el az elsô számú kedvencig, és mindegyik állomáson szavazással döntik majd el a „továbbjutókat”, és mire a lista leszûkül, azaz tíz-tizenkét cím marad, ezekre már külön-külön is
több figyelem jut majd, ez a fázis ôszre várható. A kedvenc
könyv megtalálásának érdekében napjaink technikájának teljes arzenálját bevetik majd, azaz szavazni lehet a tervek szerint a hagyományos papíralapú megoldás mellett sms-ben, interneten, telefonon is.

Nagy Könyv, nagy kampány
■ A nagyléptékû programsorozatnak jó esélyei vannak a sikeres
megvalósulásra, mert a mûsorhoz kapcsolódó széles körû reklámkampányra a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
komoly pénzösszeget biztosított. A kampány lebonyolítóit meghívásos közbeszerzési pályázaton választja ki a Könyvtárellátó
Kht., a Közbeszerzési Értesítôben 2004. december 15-én megjelent pályázati felhívásban olvasható, hogy a programsorozat
megjelenésének kreatív tervezésére, kivitelezésére, produkciós
feladatainak ellátására, a marketingfeladataihoz kapcsolódó szórólapok, óriásplakátok, reklámspot, szlogen, szavazólapok,
headline, fôcím tervezésére, kivitelezésére, legyártására 100 millió Ft, a programsorozat médiamegjelenésének tervezésére és a
magyarországi médiumokban történô hirdetési felület vásárlásá-

A magyar Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1985
Jókai Mór
Szilvási Lajos
Berkesi András
Mikszáth Kálmán
Móricz Zsigmond
Gárdonyi Géza
Moldova György
Merle, Robert
Dumas (id.)
Petôfi Sándor

2000
Jókai Mór
Cook, Robin
Moldova György
Steel, Daniel
Mikszáth Kálmán
Szilvási Lajos
Petôfi Sándor
Lôrincz L. László
Gárdonyi Géza
Berkesi András

ra 220 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre. A december 28-i
határidôre 17 cég nyújtotta be pályázatát és közülük lesz kiválasztva a pályázat nyertese, vagy nyertesei, amint ez megjelent a
Közbeszerzési Értesítô január 12-i keltezésû, 4. számában.
A régi mondás szerint a jó bornak is kell a cégér, és hogy
mennyire így van ez, azt bizonyítja az is, hogy a legkiválóbb ötletek is elhalnak vagy megvalósulásuk csak félsikerként értékelhetô, ha nem fordítanak komoly gondot a hírverésre, a reklámra. Csak valószínûsíthetjük, hogy az
Olvasás Éve is még sikeresebb lehetett
volna, ha megvalósításához A Nagy
Könyv programhoz hasonló mértékû
forrás áll rendelkezésre.
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Kiadók örömére
■ A Nagy Könyv program szervezôi
okkal feltételezhetik, hogy Magyarországon is tömegeket aktivizál
majd a „legkedvencebb” regény kiválasztásának célja. Eddig mindenki,
akivel errôl szó esett, szinte automatikusan elkezdte számba venni, hogy
majd, amikor szavazni lehet, vajon
melyik olvasmányára, melyik könyvre adja le a szavazatát. A tervek szerint az alaplista összeállítása is szavazásos módszerrel történik
majd, magyar és külföldi regényt lehet megnevezni. Az így létrejött százas lista lesz a kiindulópont. A feladatnak és a végcélnak komoly felhívó ereje van, Angliában olvasókörök jöttek létre rövid idô alatt, a versenyben levô könyvek bolti eladásai egyik-másik esetben jelentôsen megtöbbszörözôdtek,
tehát a nagyobb mértékû tévedés kockázata nélkül jósolhatjuk
meg, igencsak örülni fog az a kiadó, amelyiknek a kiadványa
felkerül a szûkebb-tágabb listára.

Magyar Top 10, 1985–2000
■ Ha már közöltük az angliai 21-et, megígérhetjük, hogy a Könyvhét tudósítani fog a magyar Top 21-rôl is, ez azonban, mint tudjuk,
csak év végére várható. Azonban, hogy addig se csak az angliai
olvasók ízlését tükrözô lista legyen itt olvasható, ideidézzük Gereben Ferenc olvasásszociológusnak a Tiszatáj 2002. évi 2. számában
megjelent, kutatásairól beszámoló tanulmányából (Olvasáskultúránk az ezredfordulón), hogy az ô felmérései szerint 1985-ben és
2000-ben kik voltak a legkedveltebb szerzôk a magyar olvasók között. Ugyancsak ô állapította meg vizsgálatai során, hogy melyek
voltak a megkérdezett, reprezentatív minta leggyakrabban említett
olvasmányai. „Arra a kérdésre, hogy »melyek élete legemlékezetesebb olvasmányai«, legtöbben – 1985-ben és 2000-be egyaránt – az
Egri csillagokat említették, a további élenjáró helyeken pedig –
meglehetôsen összetorlódva – Jókai két népszerû regénye: Az
arany ember és A kôszívû ember fiai, illetve Dallos Sándor Munkácsi-regénye és M. Mitchell Elfújta a szél c. bestsellere áll.”
(Gereben Ferenc, Tiszatáj, 2002/2.)

Tippmix
■ Egészen bizonyosan nem lesz tanulságok nélkül való, hogy
2005-ben A Nagy Könyv program végén milyen könyvek milyen sorrendben kerülnek az elsô tíz, tizenkettô vagy huszonegy
közé. Vajon megihleti-e a Szerencsejáték Rt. fogadó irodáit az
akció, lesz-e lóverseny után könyvverseny? Tétre, helyre, befutóra: vannak tippjeim.
K. J.
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A Gazda Kiadó elsôsorban állattartással, állattenyésztéssel
kapcsolatos könyveket kínál az állattenyésztô gazdáknak
és a kedvtelésbôl állatot tartóknak
Kínálatunk
Meleg István: A galamb és tenyésztése 1.
198 oldal, B5 formátum, színes illusztrációk
Meleg István: A galamb és tenyésztése 2.
290 oldal, B5 formátum, színes illusztrációk
Horst Schmidt: Dísztyúkok
220 oldal, B5 formátum, gazdagon illusztrált
A húsmarhatartás gyakorlata
170 oldal, B5 formátum
Terék István: Sajtvilág, Juh- és kecskesajtok
150 oldal, B5 formátum, színes illusztrációk
Peter Klock: Citruskert teraszon és balkonon
100 oldal, gazdagon illusztrált
Dr. Romhányi Attila: Papagájkedvelôk kézikönyve
400 oldal, B5 formátum
Novotni Péter: Lótartás a családban
156 oldal, B5 formátum, színesen illusztrált
Vajdai Imre: Kórokozók és növényvédelem
A5 formátum, 162 oldal, színesen illusztrált
Bogenfürst Ferenc: Kacsák
325 oldal, B5 formátum, színesen illusztrált
Lieselotte Gettert: Egy év a méhesben
177 oldal, A5 formátum gazdagon illusztrált
Dr. Szinák János: A csodálatos német dog
256 oldal, A4 formátum, gazdagon illusztrált
Merényi Imre: A tej és termelése
232 oldal, A5 formátum, fekete-fehér illusztrációk
Achim Samwald: Aszalás
120 oldal, zsebkönyv formátum, színesen illusztrált
Kovács Zsolt: A teknôstartás ABC-je
120 oldal, B5 formátum, gazdagon illusztrált
Schmidt Egon: Éneklô kedvenceink
180 oldal, A5 formátum, fekete-fehér rajzokkal illusztrált
Czibulyás-Tóth: A japánfürj és tenyésztése
86 oldal, A5 formátum, színesen illusztrált
Somlai Sándor: 126 étel nyúlhúsból (receptgyûjtemény)
112 oldal, B5 formátum
Dr. Bogenfürst Ferenc: A keltetés kézikönyve
275 oldal, B5 formátum, színesen illusztrált
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Az Athenaeum és a Corvina Kiadó ajánlata
Gellér Katalin
A MAGYAR SZECESSZIÓ
3990 Ft

VARÁZSLATOS
VIRÁGOK
6490 Ft
A világ virágoskertje

BOLDOG BÉKEIDÔK
Képes üdvözlôkártyák
1890–1914 között
4990 Ft

Richard Craze
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története
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CSEMETÉINK
CSEMEGÉI
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…mert gyereknek
enni jó!

Szvoboda
Gabriella
MARKÓ
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és német
szöveggel
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Colin Garrett
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Arnie Wilson
A VILÁG
SÍPARADICSOMAI
Évente legalább
365 napot síelj!
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FESTÉSZET
REMEKEI
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Bill Manley (szerk.)
HETVEN REJTÉLY
AZ ÓKORI
EGYIPTOMBÓL
Rejtélyek egy jól
ismert ókori
civilizációból…
6990 Ft
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Giorgio Bonsanti
AZ EURÓPAI FESTÉSZET
NAGY MESTEREI
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Id és ifj.
Murray Eiland
KELETI
SZÔNYEGEK
16 000 Ft

Egy könyv, amelynek nem kellett
reklám
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AIDS: Utószó helyett
Éppen negyedszázada, hogy könyvet írtam az
AIDS-rôl, Európának vasfüggönnyel elrekesztett térségében az elsôt.
■ A kéziratnak híre ment, mint Csernobilnak a Marjai-titkárságon, s csakhamar az egészségügyi miniszter páncélszekrényében
kötött ki. Ott nem volt kellemetlen, mert nem kellett vérkészítmények szûrését átgondolni, elrendelni, AIDS-osztály létesítését tervbe venni, felvilágosító kampányt szervezni a megelôzés
érdekében és a többi. De a pesti aszfalton lábra kapott vicc már
visszajelzett: „Mi a különbség az amerikai és az orosz AIDS között? Az amerikai gyógyíthatatlan, az orosz – leküzdhetetlen.”
Csöppet sem vigasztalt, hogy orvos barátaim kézrôl kézre adták a suttyomban elkészült kefelevonat bekötött példányát. Sok
munkát fektettem az anyaggyûjtésbe, külföldi klinikákat jártam,
betegeket faggattam, nemzetközi szaktekintélyekkel készítettem
interjút, hozzáértôkkel konzultáltam naphosszat, világlapok és
orvosi szakfolyóiratok tucatjait szemléztem, bántott hát, hogy
valaki egyszerûen elsüllyeszti a több száz gépelt oldalra rúgó eredetit a miniszteri páncélja mélyén. „Nem kell fölöslegesen pánikot kelteni” – közvetítették az elvtársi indoklást. Eszem ágában
sem volt pánikot kelteni. Levelet írtam a tárcát felügyelô miniszterelnök-helyettesnek, ki az ország legszebb nagymamája volt
akkoriban, Csehák Juditnak hívták. A mai napig nem válaszolt.
Fondorlatos módon bejutottam a nagyasszony titkárságára, joviális fiatalember fogadott ott, dr. Kökény, mutatkozott be, orvos lévén tájékozottabbnak mutatkozott a kérdésben, mint a politika.
Amennyire tudom, ô „hatott oda” – így fogalmazták ezt meg akkoriban –, hogy az „Egy kór dokumentumai – Egy kor dokumentumai” alcímet kapott munkám végül mégis nyomdafestéket láthasson. A gyászos borítóval kihozott könyvre, melyet a Lapkiadó Vállalat adott ki a magyar Média közremûködésével, végül az 1987-es
évszám került. Famulusainak sorsát a keletkezéstörténet köré kovácsolódott legenda úgy summázta, hogy aki ellene volt (Medve László), az lefele, aki pedig mellette (Kökény Mihály), az felfele bukott.
De hagyjuk a legendát, nézzük inkább a tényeket. A hatvannégy forintba kerülô, kabátzsebben is elférô kötet több példányban talált gazdára, mint az azóta megjelent hét másik könyvem
együttvéve (s többet is loptak belôle – nem a bolti szarkákra gondolok –, mint emezekbôl). Az „AIDS” az Apokalipszis ötödik
lovasának is nevezett betegséggel nem mint egészségügyi kérdéssel, hanem mint társadalmi jelenséggel foglalkozik. Tényanyaga
különösebb korrigálásra nem szorul. A megfoghatatlan kór neve azóta is a szerzett immunhiány tünetegyüttes angol elnevezésébôl (acquired immun deficiency syndrome) képzett betûszó:
AIDS. 1981-ben így került bele az orvosi szótárakba. A dokumentumkönyv végén még hírt adhattam arról, hogy öt évvel a
betegség felfedezése után „a kutatók azonosították a kórokozó
vírust, vizsgálati eljárást dolgoztak ki a betegséget okozó antitestek kimutatására, és találtak egy olyan módszert, ami, úgy tûnik,
bizonyos tünetekre hatásosan alkalmazható.” A betegség még
mindig testnedvekkel és testnedvekbe terjed, azóta is gyógyíthatatlan, a fertôzés elôbb-utóbb halállal végzôdik, a vírushordozók
száma világszerte nô.

Amikor a kéziratot már
nyomdába adhattam
volna, szerte a világon
húszezer beteget tartottak nyilván. Amikor a
kéziratot végre mégis
nyomdába adhattam, a
betegek számát százezerre, a fertôzöttekét
tízmillióra becsülték a
kérdésre nagy rálátással
bíró interjúalanyaim.
Az ENSZ Egészségügyi
Világszervezetéig nem
hallatszott
el
az
MSZMP KB APO intése. „Nem kell pánikot kelteni, elvtársak.” A
kettô közül még ma is létezô szervezet, a WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS Elleni Küzdelem Világnapjává nyilvánította.
A hazai helyzetrôl bôvebben nem írhattam, a tényfeltáró újságíró akkoriban annyira lehetett kívánatos az egészségügyi hatóságoknál és orvostudományi kutatóintézetekben, mint kamerás
kollégája manapság a parlament folyosóin. (Utószó gyanánt: hazánkban 1985-tôl – amióta errôl állítólag nyilvántartás létezik –
2004 végig csaknem 1200 HIV-fertôzöttet regisztráltak, 462 HIVfertôzöttnél fejlôdött ki a betegség, közülük 26-an meghaltak.)
A kötetrôl megemlékezett Bodor Pál a Magyar Nemzetben és
mások más lapokban, cikkezett róla a külföldi sajtó is, reklámkampányról és fizetett hirdetésekrôl azonban nem tudok. Ennek
ellenére, amikor tiszteletpéldányaimat elosztogattam, még dedikálnom illett volna ennek-annak, de már nem volt mit. Könyvesboltokban hiába kerestem, az antikváriumok közül is csak a
salgótarjániban sikerült ráakadnom néhány éve egy rongyossá
olvasott példányra – az eredeti ár tízszereséért.
Azóta írt az AIDS-rôl gyakorló gyógyító és áldozat, szociológus és esztéta – a külföldiek közül Graham Hancock, Earvin Magic Johnson, Robin Mash, Bob Owen és Susan Sonntag neve jut
eszembe nagy hirtelen –, filmesek is feldolgozták a témát, nem
is egyszer, e mozikról is méltatlan személyem adott hírt elsôként
magyarul Az ihletô kór címmel (Magyarország, 1987/16., 13. o.)
Az ihletô kór?
Ha megírnám folytatását az „AIDS”-könyvnek, fejezeteit jegyzeteimnek ezek a vastagon aláhúzott kulcsmondatai szerveznék:
Tavaly csaknem ötmillió új fertôzöttet regisztráltak, és hárommillió ember meghalt a kór következtében. 2004: Az AIDS-válság 1981-es kezdete óta egyetlen évben sem volt ilyen nagy az
újonnan fertôzöttek száma. Afrikában a születéskor várható átlagos élettartam a korábbi 62 évrôl 49-re (Botswana esetében 36-ra)
csökkent az AIDS következtében. A Szaharától délre esô afrikai
országokban a HIV-fertôzöttek többsége nô, s a legsúlyosabb a
helyzet a 14–24 éves korosztályban. Ogyesszában az elmúlt öt
évben meghússzorozódott (!) a HIV-fertôzöttek száma. A dél-afrikai katonák fokhagymás olívaolajat kapnak AIDS ellen.
Ha megírnám. De nem írom meg. Könyvesek a megmondhatói, miért nem.
Juhani Nagy János
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Árverés és díjátadás a Petôfi Irodalmi
Múzeumban
Fogadott fiú és barát a Füst Milán Alapítványban
■ Közgyûjteményekben szokatlannak tetszô esemény színhelye
volt november elején a Petôfi Irodalmi Múzeum: árverést rendeztek Füst Milán és felesége értéktárgyaiból, ékszereibôl. Cigarettatárcák, kanalak, gyûrûk mellett kilencszáz forintos kikiáltási áron
szerepelt a listában egy arany tollhegy, amely valaha Füst Miláné
volt. Nem ok nélkül vonzott sokakat a gazdag s fôként különleges
anyag, hiszen a feleség, Helfer Erzsébet édesapját a Monarchia legnagyobb ékszerészeként tartották számon. Jómódú volt tehát a család. Az ifjú asszony például annak idején egy berlini lakást vásárolt
Füst Milánnak nászajándékba, hogy az író függetlenségét ily módon is biztosítsa.
Az idei árverést azért rendezték meg, mert az író nevét viselô alapítványnak pénzre volt szüksége, hogy elôteremthesse az évente kiosztandó költôi-írói Füst Milán-jutalom kiosztásához, illetve a mûfordítói nagy- és ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pénzt. Az elismerésekkel együtt járó anyagi támogatást az utóbbi évekig az özvegy által letétbe helyezett egymillió forint kamatai fedezték, de ez
mára már nem elégséges, így az MTA Füst Milán Fordítói Alapítvány, a szerzôi jogok örököse egészíti ki az összegeket.
Helfer Erzsébet halálakor minden vagyonát az általa létrehozott
Füst Milán Alapítványra hagyta. Az örökhagyás teljesítésére a Magyar Tudományos Akadémiát jelölte meg. Többnyire mûtárgyakból, ingóságokból állt a hagyaték.
A magyar szerzôk számára létrehozott Füst Milán-díjat – az író özvegye, Helfer Erzsébet kívánsága és 1975-ben kelt közérdekû kötelezettség-vállalása szerint – alapítása óta minden évben felváltva két
költô, illetve két prózaíró kapja meg. A jutalmazás célját Füst Milánné a következôkben jelölte meg: „… erkölcsi elismerést és anyagi támogatást nyújtani azoknak a költôknek és íróknak, akik Füst
Milán irodalmi munkásságának szellemében az egyetemes emberi
haladás érdekeit magas mûvészi szinten fejezik ki mûveikben...”
A költôi díj kurátora Somlyó György és Tornai József, a prózai kurátor Sándor Iván és Földényi F. László, illetve mindkét kategóriában részt vesz a döntésben a kulturális tárca irodalmi referense is.
Jelenleg Budai Katalin a minisztériumi felelôs. Megtudtuk tôle,
hogy a díjat minden esztendôben decemberben, Füst Milán halálának évfordulóján adják át.
– Az utóbbi idôben immár hagyománnyá vált – mondja Budai
Katalin –, hogy a bensôséges ünnepség helyszíne a Petôfi Irodalmi
Múzeum Lotz-terme, ahol Füst Milán portréja elôtt nyújtják át a
díjakat. 2003-ban, a „prózai” évben Csaplár Vilmos és Végel László vehette át a kitüntetést. Az idén Borbély Szilárd és Deák László
kapta. A Füst Milán emlékének adózó ünnepélyes alkalomra minden meghívott szeretettel készül. Az erkölcsi elismerés mellett fontos ez esetben az anyagi jutalmazás is, hiszen a készpénzben átadandó összeg mindig meghaladja a József Attila-díjjal járó juttatást,
idén például kétszázötvenezer forint volt.
Az 1964-ben született Borbély Szilárd szövegei töredezettek, a rendezettséget az ismétlôdés és az eltolás szabályaiból alakítja ki: „sza-
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vak mögött vannak még más sza- /vak mögött
vannak szavak mögött / ismétlôdô pusztaságok
szavai fölé / boltozódó végtelen szavak belsô terében”. Legutóbb megjelent kötete a Halotti
pompa. Szüleinek állít emléket benne, akiket
agyonvert egy rablógyilkos, amikor tavalyelôtt
karácsony után hazatértek a házukba.
Az idei másik kitüntetett, Deák László a kortárs
magyar költészet megjelentetésében fontos szerepet vállaló Orpheusz Könyvkiadó vezetôje.
Nemrégiben a Nap Kiadónál megjelent kötete a
Fojtatás címet viseli. Személyes tragédiákkal szegélyezett életút és három évtizedes, meghatározott eszményképek nélküli költôi pálya áll mögötte. Jellemzô rá a verstípusok sokfélesége, hiszen elsôsorban nem
költeményt akar írni, amikor verset alkot, hanem állapotokat igyekszik rögzíteni: „Mégis, napot új nap követ. / Egy fájó, kibicsaklott
életet / vonszolok át a boldogokon. / Akár ha zsilett hasít ütôeret.”
Füst Milán monográfusa, a költôi díj kuratóriumának elnöke, Somlyó György így beszél arról, hogy mitôl lesz nívós egy
ilyen jellegû díj:
– A kezdetektôl nagy jelentôsége volt a Füst Milán-jutalomnak.
Akkor, 1975-ben még csak két nagy kitüntetés, a Kossuth- és a József Attila-díj létezett az irodalmi teljesítmények méltánylására.
Azt találtuk ki, hogy a Füst Milán-jutalmat azoknak adjuk, akik
különféle politikai okokból nem kaphatnak semmiféle állami elismerést. Elsôként Toldalagi Pálnak ítéltük oda a díjat, aki Füst
Milán egyik kedvenc költôje volt a nála fiatalabb generációból.
Biztosan sokat jelentett ez az elismerés a Radnótiék nemzedékéhez tartozó Toldalaginak, aki akkor már beteg volt, s nem sokkal
késôbb meg is halt. Abban az idôben még négyen voltunk a ku■ Költôi jutalomban Toldalagi Pál, Tandori Dezsô (1975),
Végh György, Székely Magda (1977), Beney Zsuzsa, Kiss
Tamás (1979), Kálnoky László, Rákos Sándor (1981), Oravecz Imre, Mezey Katalin (1985), Rába György, Márton
László (1988), Imre Flóra, Markó Béla (1990), Lator László,
Kántor Péter (1992), Kovács András Ferenc, Gergely Ágnes
(1994), Kemenczky Judit, Vasadi Péter (1996), Szepesi Attila, Vörös István (1998), Horváth Elemér, Nádasdy Ádám
(2000), Térey János, Tôzsér Árpád (2002), Borbély Szilárd,
Deák László [2004] részesült.
■ Prózai jutalmat Gyergyai Albert, Lakatos Menyhért (1976),
Sütô András, Nádas Péter (1978), Szentkuthy Miklós, Hajnóczy Péter (1980), Kertész Imre, Esterházy Péter (1983), Csiki
László, Sarusi Mihály (1987), Ács Margit, Andrassew Iván
(1989), Bertha Bulcsu, Garaczi László (1991), Bogdán László,
Szántó Piroska (1993), Grendel Lajos, Lengyel Péter (1995),
Györe Balázs, Tolnai Ottó, Gábor Miklós (1997), Karátson
Endre, Márton László (1999), Háy János, Pályi András (2001),
Csaplár Vilmos, Végel László [2003] kapott.

ratóriumban Vas István elnökkel, Nemes Nagy Ágnessel és Devecseri Gáborral. A minisztérium képviselôjének sem javaslattevô,
sem szavazati lehetôsége nem volt, csak vétójoggal élhetett volna,
de ennek alkalmazására sohasem került sor. Akkor már nem volt
annyira kemény a politika, és mi sem álltunk elô eleve elfogadhatatlan névsorral. A hatalom mindig „ferdén” szeret, a maga kedve
szerint szokott dicséreteket osztogatni. Ezt, amennyire lehetett,
korrigáltuk, hiszen mindig jól ismertük a költészet pillanatnyi állapotát. Talán ennek is köszönhetô, hogy noha mára sok díj létezik, de ez a jutalom nemhogy elhalványult volna a többi között,
sôt, még tovább nôtt a jelentôsége. Ennek nagyon örülök, hiszen
szívemen viselem a díj sorsát. Füst Milán jó barátságban volt korán elhunyt apámmal. Tizenhat évesen, amikor árvaságra jutottam, elhívott magához. Az akkor még hórihorgas termetû Milán
bácsi óriási kezeivel átkarolt, s közölte, hogy apám helyett apám
lesz. Utána még húsz évet élt. Sokat írtam róla.
A Füst Milán Fordítói Alapítvány a hazai alkotók jutalmazására
„csak” a pénzt adja. Átfogóbb, a határokon is túlnyúló tevékenysége a fordítói nagy- és ösztöndíjak odaítélésében csúcsosodik ki. Füst
Milán mûveinek idegen nyelvre történô átültetéséért járnak ezek az
elismerések. Eddig harminckét ország százhuszonnégy mûfordítója részesült a díjban. A grémium munkáját egész Európában, sôt

Amerikában is méltányolják, az egyik leginkább ismert és elismert
irodalmi jellegû magánalapítványnak tartják. Elnöke dr. Rôder Edit,
az 1. Sz. Ügyvédi Iroda vezetôje.
– Füst Milánnénak a legjobb barátnôje voltam – mondja –, a legközelebbi hozzátartozójának jelölt meg. A saját költségemen temettettem el. Erzsi nénihez barátság fûzött, de Füst Milánt már korábban ismertem. Eljártam a bölcsészettudományi karon tartott elôadásaira. Az esztétikáról vagy Shakespeare-rôl szóló fejtegetéseivel a
világra nyitott nekünk ablakot a lelket nyomorító ötvenes években.
Az Elmélkedések és tanulmányok kötetben jelentek meg nyomtatásban ezek az eszmefuttatások. Csalódott voltam, amikor elolvastam. Hiányzott a személyisége, az, ahogy az ujját fölemelve felhívta a figyelmet, miközben szabadon, mégis szabatosan beszélt. Minôséget jelentett. Elsôsorban költônek tartotta magát, de a regényés drámaírásban is nagy volt, s manapság reneszánszát éli. A fordítói ösztöndíjra most is több tucat alkotó nyújtotta be pályázatát. A
legjobban én talán most annak örülök, hogy fômûve, a Feleségem
története Tatjana Voronkina jóvoltából oroszul, a Füst Milán által
nagyra becsült és emlegetett „Tolsztoj Leó” nyelvén is hamarosan
megjelenik.
Mátraházi Zsuzsa
A Füst Milán életmû kiadója a Fekete Sas Kiadó.

könyvkultúra

interjú / ki kicsoda

Ki kicsoda a magyar könyvszakmában
■ A Könyvhét munkatársai és kiadója, a Kiss József
Könyvkiadó készítik a Ki kicsoda a magyar könyvszakmában c.
kortárs könyvszakmai életrajzi lexikont, pályázati úton elnyerve ehhez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatását is. A munka
során eljutottunk egy újabb fázishoz: a beérkezett adatlapokat feldolgozva kialakult „a könyvszakma névsora”.
Ennek alapján hamarosan elküldjük a személyes kérdôívet is
a névsorban szereplôk számára.
A Könyvhét komoly cím- és névsor-adatbázissal rendelkezik, amely a Könyvhét megjelentetése során végzett
nyolcévi munka alatt gyûlt össze, léteznek továbbá szakmai
címgyûjtemények, melyeket természetesen ismerünk, mégis
kértük a könyvszakmai cégeket adatközlésre, azaz kértük
tôlük könyvszakmai munkát végzô munkatársaik névsorát,
több okból is. Azért, mert az ilyen típusú adatbázisok egyik
jellemzôje, hogy nem teljes – ezt munkánk során többször
tapasztaltuk –, ami persze természetes, hiszen két megjelenés
között mindig van mozgás, változás. Másik oka, hogy abban
az értelemben sem teljesek ezek az adatbázisok, hogy a
szûkebb témájukon kívül esô területek dolgozói nem szerepelnek bennük, és – természetszerûleg – ugyanez érvényes a
Könyvhét saját alap-adatbázisára is.
Ahhoz tehát, hogy esélye legyen törekvésünk megvalósulásának, vagyis a magyar könyvszakmában dolgozóknak a
lehetôségekhez képest teljes körét elérjük adatkérô levelünkkel, szükséges volt elsô lépésként elkérnünk a neveket.
A névsor alapján ki fogjuk küldeni a személyes kérdôívet,
amely a személyekre vonatkozó adatok mellett elsôsorban a
szakmai pályafutásra vonatkozó kérdéseket tartalmaz. A Ki

kicsoda a magyar könyvszakmában tehát a magyar és határon
túli magyar könyvkiadásnak, könyvkereskedelemnek és a
könyves szakma háttérintézményeinek a könyvek tartalmi és
formai megjelenésére, kereskedelmére, forgalmazására,
prezentálására érdemi hatással rendelkezô dolgozóit bemutató „kortárs szakmai életrajzi lexikon”. „Szócikkei” a személyek nevei: a személyes adatokat és a szakmai pályafutás rövid
összefoglaló leírását tartalmazzák.
Az adatközlés önkéntes alapon történik. Szükségesnek érezzük a félreértések elkerülése végett itt is közölni: a személyi
szócikkekkel a „szakmai életrajzi lexikonba” kerülés díjmentes, a megjelenô kötet kereskedelmi forgalomban árusítva lesz hozzáférhetô. Cégeknek azonban igény esetén, terveink szerint lehetôségük lesz hirdetésre a lexikonban.
Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy sikerül az abszolút teljességet elérnünk, ennek egyik máris jól látható oka, hogy
vannak még cégek, ahonnan nem küldték vissza a névsort,
másik oka, hogy vannak „ismeretlen” cégek, azaz olyan
cégek, melyek folytatnak könyvkiadást, könyvkereskedelmet,
de ez a tevékenységük más fôtevékenység és intézményi háttér keretei között zajlik, emiatt könyvszakmai szereplôként
csak áttételekkel bírunk róluk tudomással.
A lexikon elkészítésének sikere mégis azon múlik elsôsorban, hogy a személyes kérdôíveket kitöltsék és visszaküldjék
azok, akik megkapják, emiatt ezúton is kérjük tisztelettel a
könyvszakma szereplôit, küldjék vissza hamarosan
megérkezô kérdôíveinket – nem utolsó szempont – az azon
szereplô határidôig.
dr. Jakab Sára
felelôs szerkesztô

Kiadó, saját üzletébe vezetôi, szervezôi, számítógépes ismeretekkel
könyvkereskedelmi és tankönyvforgalmazói tapasztalattal rendelkezô
profi vezetôt keres. Jelentkezés szakmai pályatükörrel faxon 322-9846
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Kertész
z a Hartley nevû úr a
mûszaki (nem emberi)
kommunikációval foglalkozott, és keresett egy könynyen átlátható alaphelyzetet,
úgynevezett modellt. Azt
mondta, képzeljünk el egy
olyan gépi berendezést, amelyet nyolc darab jel mûködtet. Ez, más oldalról, nyolc
szóból álló nyelvnek tekinthetô. Ha a nyelv morfémáit
betûkkel jelöljük (valamivel
jelölnünk kell!), a nyolc jel
így írandó le: A B C D E F G
H. Ez a Hartley-féle modell.
Melyik jel következzék?
Nem tudom, kétségeim vannak. A kétség eloszlatásához
mennyi instrukcióra van
szükségem? Három jelre, állapította meg Hartley. És
csakugyan: a nyolc jelhez
háromcsatornás berendezés
szükséges, azaz a kétség teljes eloszlatásához itt három
igen-nem instrukció elegendô. Az IGEN legyen 1, a
NEM legyen 0. Elektronikusan: fázis – nulla. Berendezésünk úgy mûködik, hogy a
szóban forgó jelkészletet
mindig két egyenlô részre
osztjuk, három lépésben.
Keressük, mondjuk, a D jelet. Tehát:
Elsô lépés: A két csoport A
B C D és E F G H. A kérdés:
„Az elsô csoportban van?” A
válasz: „igen”, azaz 1.

E

Második lépés: A két csoport
A B és C D. A kérdés ugyanaz. A válasz: „nem”, azaz: 0.
Harmadik lépés: A két csoport: C és D. A kérdés ugyanaz. A válasz: „nem”, azaz: 0.
Eszerint a D jel kiválasztá-

Kertész Ákos

A Hartley-féle
modell
sához szükséges instrukciók
így alakulnak: 1, 0, 0. Ha az
A jelet keressük, akkor 1, 1, 1
instrukciót kapunk; ha a H-t,
akkor 0, 0, 0-át. Ha a C-t 1, 0,
1-t és így tovább. Matematikailag a rendszer mûködési
elve a permutáció, vagyis a
készlet egy-egy jelének kiválasztásához szükséges instrukciók száma a készlet jelei
összegének, azaz a nyolcnak
kettes alapú logaritmusával
egyenlô. Ez valóban: három,
minthogy 23=8. Ez a rendszer megköveteli, hogy az
összes jelek elôfordulási valószínûsége azonos legyen.
Matematikailag minden osztásnál a P _ + P _ = S 1,0 képlet szerint járok el, más szó-

A LÍRA ÉS LANT RT. SIKERLISTÁJA
2004. DECEMBER ALBUMOK
1. 1001 film amit látnod kell

Gabó Kiadó

2. Földünk

Mérték Kiadó

3. Guiness World Records 2005

Gabó Kiadó

4. Hetven rejtély
az Ókori Egyiptomból Athenaeum 2000 Kiadó
5. Mozdonyenciklopédia Athenaeum 2000 Kiadó
6. Erdély száz csodája

Totem Plusz Kiadó

7. Erdély csodái

Helikon Kiadó

8. Új nagy egészségkönyv

Kossuth Kiadó

9. A második világháború
krónikája
10. Élet a régi Magyarországon
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val: a két 50%-os valószínûség összege a 100%-os bizonyosság. (Lásd 1. ábra)
Bármilyen leleményes is ez
a rendszer, minthogy alaphelyzet, túlságosan primitív.
Például csak olyan jelkészlet

Magyar Könyvklub
Corvina Kiadó

esetén alkalmazható, amelyben a jelek száma a kettô valamelyik egészszámú hatványával egyenlô. Lehet tehát:
8, 16, 32, 64, 128 és így tovább, de más nem. A másik,
már említett hibája a Hartleyféle rendszernek, hogy mûködéséhez a jelek elôfordulási
Csatornák
A
1
B
1
C
1
D
1
E
0
F
0
G
0
H
0

1
1
0
0
1
1
0
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1. ábra

valószínûsége azonos kell,
hogy legyen. Márpedig a
kommunikáció nem ismer
olyan gyakorlati jelrendszert, melyben a jelek elôfordulási valószínûsége azonos
volna. Az egyes csatornákban az osztást viszont csak a
fenti P _ +P _ = S 1,0 képlet
alapján végezhetjük el, de ha
P (x) – egy jel elôfordulási
valószínûsége általában –
nem azonos a P (Y)-nal – egy
másik jel elôfordulási valószínûségével általában – akkor osztás esetén nem kapok
egyenlô mennyiségû jelet a
két csoportnál. (P-vel a valószínûséget jelöljük.)
Tehát, ha A, B és C gyakrabban fordulnak elô, ezek frekventáltsága, mondjuk a másik
öt jel gyakoriságával azonos,
akkor az elsô csatornám elsô
csoportjába három, a második csoportba öt jel kerül.
Természetesen itt nem állhatunk meg, hiszen végül is
az emberi kommunikációra,
annak alapformájára, a
nyelvre vagyunk kíváncsiak.
Következô alkalommal arról
lesz szó, hogyan alakul egyegy nyelvi jel (hang = fonéma) elôfordulási valószínûsége, frekventáltsága és a
hozzá kötôdô kétség akkor,
ha a jelcsoport (jelsorozat)
emberi beszéd-megnyilvánulást rögzít.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése meghirdette
a Szép Magyar Könyv 2004 Versenyt
a magyarországi, illetve határon túli magyar
nyomdákban elôállított, tavaly megjelent
kiadványok számára.
A nevezés feltételeirôl, a szükséges
tudnivalókról az érdeklôdôk tájékozódhatnak
a www.mkke.hu honlapon
(Programok/Aktualitások),
vagy telefonon, a 343-2538 számon.
Jelentkezési határidô: 2005. február 4.
A Geopen Könyvkiadó tévesen jelentette meg
John Grisham: Elmaradt karácsony
címû könyvében a fordító nevét.

A fordító neve: Szilárd Gabriella.

Az írás, avagy Lin-csi németül
■ Hogyan születhetnek a barátságok?
Ute és Dénes Bécsben
élnek.
Ute grafikusként végzett a bécsi Akadémián, megtanulta s gyakorolja a kínai kalligráfiát. Alaposan ismeri a
klasszikus magyar irodalmat is, csaknem
minden Jókai-regényt
elolvasott. Nemcsak
kínai irodalmat, hanem buddhista bölcseleti mûveket is tanulmányozott.
Dénes Borsos-növendék volt még Pesten,
amikor szobrásznak tanult, majd újságíróskodott Bécsben, most már éjjelnappal elsôsorban távol-keleti filozófiai könyveket olvas.
Ute és Dénes Gyôrben járva rátaláltak egy könyvre.
Elég volt belenézni, hogy eldöntsék, ez a könyv kell nekik.
Elolvasták. Többször is. Felolvastak egymásnak belôle. A
könyv egyre fontosabb lett számukra, és azt akarták, ismerjék
meg a barátaik is.
Ajándékozták hát a könyvet mindenkinek, s mikor elfogyott, újra
keresték. A Múzeum körúti
könyvesboltban még a szerzô címét is megkapták, mert Dénes olyan szeretô rajongással beszélt olvasmányélményérôl.
Ahhoz persze, hogy osztrák barátaik is élvezhessék a mûvet,
le kellett fordítani.
Nekiláttak, bár nem profi fordítók. Ute édesapja hajdan interpretációkat írt Lao-ce-hez, Dénes filozófiai könyveken
nôtt fel. Az utóbbi évtizedekben érdeklôdésük egyre inkább
a zen-irodalom és a kínai mûvészet felé fordult.
Levelet írtak a szerzônek, egy nagyon személyes levelet arról,
hogy a könyv valami nehezen szavakba foglalhatót mozgatott meg bennük. Találkoztak. Megmutatták az elsô részleteket a fordításból.
A szerzô nyugodt, buddha-szerû mosolyával hallgatta ôket.
Nagyon örült. Csendesen.
Dolgozni kezdtek. Nem volt könnyû. A könyv igazi erénye,
hogy egy elvont filozófiai témáról egyszerûen, érthetôen
beszél, könnyedén és játékosan. Ezen az átkozott német
nyelven minden másképp jön ki, másképp hangzik – meséli Ute Surányi. – A kedvességet, humort nagyon nehéz volt
visszaadni.
A fordítók elég jól ismerik a buddhista irodalmat, de Su-la-ce
nevével még nem találkoztak.
De a su azt jelenti : írás. Azt csak meg kell fordítani, s máris
megkapjuk a közreadó, vagyis a szerzô, Sári László nevét.
Két évig tartott a munka. Dénes alapos filozófiai felkészült-

sége, Ute tárgyismerete és költôi finomsága
igazi csodát tett. A kicsit archaizált fordítással a germanista
szakemberek is elégedettek voltak.
Elkészült a könyv: a
Su-la-ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában – közreadja
Sári László, vagyis németül : Shulazi : Morgengespräche im Kloster des Abtes Linji, a
Bacopa Verlag, egy
bécsi buddhista könyvekkel foglalkozó kiadó gondozásában.
A kézbe simuló kis
kötet emlékeztet Laoce: Az út és erény könyvére.
A kiadó a kínai holdújév napján
kínai teaceremóniával a bécsi
Amadeus Könyvesboltban mutatta be a kiadványt, ahol Dénes
felolvasása nagy sikert aratott.
Ott volt természetesen a szerzô
is. Ute szerint árad belôle a távol-keleti nyugalom és olyan
kedvesen néz az emberre, hogy
meg kell, hogy ölelje.
A honorárium ? Tizenöt kilónyi
könyv – nagy a család.
A fordító-házaspár klosterneuburgi kertjében, ahol Dénes
szobrait és kitûnô grafikáit tartja, egy márványtáblán idézik Su-la-ce-t:
Hogyan kell a semmit csinálni? – így kérdezett vissza Lin-csi,
amikor felvetésére: Mit kell tenni az üdvözülésért? így felelt
a szerzetes: Semmit.
Még egy kicsit elbeszélgetünk Dénessel és Utéval arról, hogy
van-e az embereknek az életben Grundsatz-uk (alapelvük), és
miért olyan erôs az ellenállás a mélyebb gondolkodással
szemben. Dénes Schopenhauert idézi, aki szerint a filozófiához való érzék ugyanolyan veleszületett tehetség az emberben, mint a zenei.
Számára ez a könyv próba is, mellyel lemérheti, ki hogyan viszonyul a filozófiai gondolkodáshoz.
Jó lenne megôriznünk önmagunk és kapcsolataink fényét,
melegét. Ute Surányi és Dénes Dembitz a könyv elolvasása óta
leveleznek a szerzôvel.
Ilyen egyszerû tehát egy barátság története.
Lendvai Zsóka

Könyvkultúra

külföld

Humán szakkönyvek, tankönyvek szerkesztésében,
kézirat-elôkészítésében jártas, 15 éves tapasztalattal
rendelkezô szerkesztô állást keres. Telefon: 201 51 27
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Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. január 1–12.
Szépirodalom
1. Lôrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya
2. Dan Brown: A Da Vinci-kód
3. Ken Follett: Az ördög mûve
4. Dan Brown: Angyalok és démonok
5. Vámos Miklós: Márkez meg én
6. Lindsay Clarke: Trója
7. Agatha Christie: A három vak egér
8. Vavyen Fable: Mesemaraton
9 Szabó Magda: Für Elise
10. Martina Cole: Alvilág

Gesta Könyvkiadó
Gabó Kft.
Gabó Kft.
Gabó Kft.
Ab Ovo Kiadó
Alexandra Kiadó
Európa Könyvkiadó
Fabyen Kiadó
Európa Könyvkiadó
Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2005
Oktatási Minisztérium
2. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból
Alexandra Kiadó
3. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
4. Schobert Norbert:
A Norbi titok – Az Update Módszer
Norbi Welness Média Kft.
5. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok
Norbi Welness Média Kft.
6. Julian Rubinstein: A Viszkis Rabló balladája
Hamu és Gyémánt Kiadó
7. Jennie Shapter: Szakácskönyv kenyérsütô gépekhez
Alexandra Kiadó
8. Kirády Attila: Emberkísérletek
Alexandra Kiadó
9. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kft.
10. Mindennapok bölcsessége
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Nagy Bandó András: Madarak tolláról
2. Roxfort titkai
3. J. K. Rowling: Harry Potter és a Fônix Rendje
4. A saját üvegfestô könyvem
5. Állatok a földön
6. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 1.
7. Meg Cabot: Valódi és képzelt hercegnôk
8. 12 klasszikus mese
9. Mondd meg, miért…?
10. Andrew Matthews: Legyél boldog tinédzser!

Jelenkor Kiadó
Szukits Könyvkiadó
Animus Kiadó
Alexandra Kiadó
Alexandra Kiadó
Ciceró Kft.
Ciceró Kft.
Alexandra Kiadó
Alexandra Kiadó
Varázsládikó Kiadó

Libri sikerlista
2005. január 1–12.
Szépirodalom
1. Harris, Joanne: Partvidékiek
Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Mayle, Peter: Egy év Provence-ban
Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Loomis, Susan: Ház a Tatin utcán
Kulinária Kiadó
4. Réz András: Orr
Réz és Társa Kiadó
5. Závada Pál: A fényképész utókora
Magvetô Könyvkiadó
6. Follett, Ken: Az ördög mûve
Gabo Könyvkiadó
7. Mayle, Peter: Örökké Provence
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó
9. Coelho, Paulo:
A Piedra folyó partján ültem, és sírtam
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
10. Rossant, Collette: Sárgabarackok a Níluson
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2005
2. Kerekes Ágnes: „Iskolarendszeren kívüli felsôoktatás
és érettségi utáni szakképzési lehetôségek”

Educatio Kht.
Dokusoft Kft.

3.
4.
5.
6.
7.

Felsôoktatási vizsgakövetelmények 2005
Educatio Kht.
Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok
Norbi Welness Média Kft.
Bin Láden, Carmen: A királyság titkai
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness Média Kft.
Horváth Imre-Novák István-Lovász Márta (Szerk.):
Pályaválasztás, továbbtanulás 2005
Okker Kiadó
8. Mérô László: Az élô pénz
Tericum Kiadó
9. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
10. Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2005
Édesvíz Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Höjer, Dan – Kvarnström, Gunilla: Kis fütyikönyv
Presskontakt Bt.
2. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Fônix Rendje
Animus Kiadó
4. Salten, Felix: Bambi
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Welton, Jude: Monet
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Gaarder, Jostein: A narancsos lány
Animus Kiadó
7. Rees, Celia: Farkasszem
Orlando Stúdió Kft.
8. Dániel Anna: Hiányzik Szecsô
Könyvmolyképzô Kiadó
9. Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp
Ceruza Kiadó
10. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. december
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
2. Lôrincz L. László:
A tizenhárom kristálykoponya I–II.
3. Paulo Coelho: Az alkimista
4. Vámos Miklós: Márkez meg én
5. Márai Sándor: Bölcsességek januártól decemberig
6. Agatha Christie: A három vak egér
7. Závada Pál: A fényképész utókora
8. Moldova György: Az utolsó töltény I–II
9. Ken Follett: Az ördög mûve
10. Márai Sándor: Füves könyv

Gabó Kiadó
Gesta Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Kiadó
Ab Ovo Kiadó
Helikon Kiadó
Európa Könyvkiadó
Magvetô Kiadó
Urbis Kiadó
Gabó Kiadó
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2005
2. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból
3. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok
4.Julian Rubinstein: A Viszkis Rabló balladája
5. Carmen Bin Laden: A királyság titkai
6. Stahl Judit: Gyorsan valami finomat
7. Schobert Norbert: A Norbi titok
8. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
9. Popper Péter: Az Írás
10. B. Élthes Eszter: Férjem, a komédiás

Educatio Kft.
Alexandra Kiadó
Norbi Welness Média Kft.
Hamu és Gyémánt Kiadó
Ulpius-ház Kiadó
Park Kiadó
Norbi Welnes Média Kft
Gold Book Kft
Saxum Kiadó
BT-Press Bt

Ifjúsági
1. Böszörményi Gyula: Gergô és a táltosviadal
2. Földrajzi és politikai világatlasz
3. Johan Frinsel: Karácsonyi történetek
4. Fekete István: Vuk
5. Farkasházi – Juga: Csemetéink csemegéi
6. Celia Rees: Bûbájos Mary
7. Meg Cabot: Mia karácsonya
8. Janikovszky Éva: De szép az élet
9. Darvasi László: Trapiti
10. Miler Zdenek: Kisvakond reggeltôl estig

Magyar Könyvklub
Athenaeum 2000 Kiadó
Ethos Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Athenaeum 2000 Kiadó
Orlando Kiadó
Ciceró Kft
Móra Ferenc Könyvkiadó
Magvetô Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista
■ Kereskedelmi akciók is képesek befolyásolni bizonyos mértékig a sikerlistákat, mégis az olvasók ízlése, vásárlói döntése a meghatározó, így aztán elmondhatjuk Janikovszky Éva (Móra) sikerlistás kötetének címével: De szép az élet...!, hiszen mindenféle mûfaja
és típusa a könyveknek kelendônek bizonyult. A listákon megtalálható komoly irodalom és szórakoztató olvasmány, láthatóan foglalkoztatja az olvasókat a jövô, bizonyság erre egy horoszkóp-könyv és a Felsôoktatási felvételi tájékoztató listára kerülése. Újdonságunk: a Líra és Lant Rt. ezentúl nemcsak a Fókusz Könyváruház, hanem teljes bolthálózata eladásai alapján adja át sikerlistáját, tôlük kaptunk egy különlegességet is. December az albumok hava (a karácsonyi ajándékozás miatt), decemberi albumértékesítésükrôl
is összeállítottak egy külön sikerlistát, ezt lapunk 32. oldalán tekinthetik meg. Eszerint ajándékozás céljára legjobbnak az 1001 film,
amit látnod kell, a Földünk és Guinness World Records 2005 c. köteteket ítélték a Líra és Lant vásárlói.

Kétféle világmagyarázat a Typotextôl
Ferris, Timothy: A világmindenség. Mai kozmológiai elméletek, 3800 Ft
„Ennek a könyvnek az a célja, hogy összegezze a tudomány által a világegyetemrôl kialakított képet Kr. u. második évezred végén, és egy olyan izgalmas, sôt talán nyugtalanító új világképet vázoljon fel, amit a közeljövônek kell
megerôsítenie. ... Mi emberek össze vagyunk kötve a kozmosszal. Minden út a kozmológiához vezet és minél
magasabbra kapaszkodunk, annál messzebbre jutunk.”
Wilson, Edward O.: Minden egybecseng, 4200Ft
„kiegyensúlyozott perspektíva nem szerezhetô meg a különálló területek tanulmányozása révén, kizárólag
a közöttük lévô egybecsengés felismerésével. ... A vállalkozás egy másik szempontból is jelentôséggel bír.
Azt ígéri, hogy a látóhatáron túl nem káosz, hanem rend uralkodik.”

Törzsvásárlóknak 20%-os kedvezmény a kiadóban (Bp. 1024, Retek u. 33-35., 316-3759)
és az ELTE TTK-n (Bp., 1117, Pázmány P. sétány 1/A.)
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A SAXUM és a Sziget Kiadó ajánlja
Julie Rappaport:
Jóga-meditációk minden napra
kötve, 224 oldal,1490 Ft
Alapvetô tájékoztatás jóga-oktatóknak és tanulóknak. A szerzô kedves, egyszerre oktató jellegû és
praktikus könyve emberközelbe
hozza a gyakorlatokat.

Vekerdy Tamás:
Gyerekek, óvodák, iskolák
160 oldal, fûzve 980 Ft
Az élet dolgai sorozatban immár 5. kiadásban megjelenô kötet az óvoda
és iskolaválasztás, a gyerekkel foglalkozás – hajszolás vagy kímélet –
témakörében ad tanácsokat.

Okawa Ryuho: Az igazi Buddha
A megvilágosodás útja
kötve, védôborítóval, 160 oldal,
1980 Ft
A kötet Buddha életével és tanításaival foglalkozik. Napjainkban a világ népességének 10 %-a tekinthetô buddhistának. A vallás népszerûségének oka az a rugalmasság,
amellyel szertartásai, szervezetei,
hittételei az egyes kultúrákhoz alkalmazkodnak – és maguk a tanítások, gondolatok.

Popper Péter:
Részemrôl mondjunk mancsot...
Vallomás a négylábúakról, akik nélkül
elviselhetetlenül sivár lenne az élet.
1980 Ft
A kötet címe a Micimackóra utal, a
tisztaszívû játékmedvére. Popper Péter könyve vallomásos könyv, sok mosollyal és szomorúsággal, de mindvégig abban a meggyôzôdésben, hogy
aki figyel az állatokra, az emberekrôl is
megtud valami fontosat.

Horst Stahl-Helmut Rüger: Bonsai
kötve, 1650 Ft
A Sziget Kiadó Lépésrôl lépésre sorozatának új kiadásban megjelenô
kötete a növény kialakítását, és
hosszú évtizedeken át tartó helyes
gondozását írja le.

Csernus Imre- Kígyós Éva – Popper
Péter: Titok, elhallgatás, ôszinteség
208 oldal, fûzve, 980Ft
Az élet dolgai – Mesterkurzus újabb
kötetében a titokról és igazmondásról
szól a három elôadó: Csernus Imre
orvos, Kígyós Éva pszichológus és
Popper Péter író.

Saxum Kiadó
1134 Budapest, Szabolcs u. 4.

Telefon/fax:237-0659

Az UNIÓ KIADÓ
kínálatából

A MUNKA
TÖRVÉNYKÖNYVE
Ára: 8700 Ft + áfa
ISSN 1416-373X

SZÁMVITELI
KÉZIKÖNYV
Ára: 9600 Ft + áfa
ISBN 963 388 430 6

A TÁRSASÁGI TÖRVÉNY
Ára: 6900 Ft + áfa
ISSN 1418-3862

LELTÁROZÁS,
LELTÁRÉRTÉKELÉS
Ára: 6900 Ft + áfa
ISBN 963 388 465 9

SZOCIÁLIS JOG
Ára: 4600 Ft + áfa
ISBN 963 388 344X

Cím: UNIÓ KIADÓ
1139 Budapest, Hajdú u. 42–44.
Telefon: 350-5828
Fax: 349-3373, 350-8312
e-mail: unio@unio.hu

AZ ÜZLETI ÉLET
SZERZÕDÉSEI
Ára: 6500 Ft + áfa
ISBN 963 388 379 2

Iskolapolc

A

Móra Kiadó

ajánlja

Pressler, M.

Szép Ernô

Malka Mai

Mátyás király tréfái

261 oldal,
ford. Dóka Péter
Egy zsidó orvosnô és
lányai története a
holokauszt idején,
Lengyelországban…
1790 Ft

130 oldal, rajzokkal ill. Zórád Ernô
1390 Ft

Szutyejev, V.

Vidám mesék
158 oldal, színes ill. a szerzô
1790 Ft

Salten, F.:

Bambi

ford. Fenyô László
152 oldal
1390 Ft

Fekete István

Tüskevár

(Fekete István mûvei)
296 oldal, ill. – Gyôrfi András
1490 Ft

Fekete István

Vuk

(Fekete István mûvei)
120 oldal, ill. Balogh Péter
1080 Ft

Fekete István

Milne, A. A.

Téli berek

Micimackó

344 oldal
1490 Ft

292 oldal, ford. Karinthy
Frigyes- ill. E. H. Shephard
1590 Ft

(Fekete István mûvei)

www.mora.hu

Könyvipar

kolofon

noran könyvkiadó

Kôrössi P. Józseffel
beszélget Nádor Tamás
Nem csalás, nem ámítás, nem is helyesírási vétség: a kiadó nevét szülôés keresztapja, K. P. J. írja így, kisbetûvel. Ám nem valamiféle nemecseki utánérzéssel, hanem önnön írói
képzeletének engedve. Ahogyan
mondja: Nóra után szabadon találta
ki; egyik be nem mutatott színdarabjának nôi fôszereplôjét hívják így.
Illetve 1996, a noran alapítása óta,
most már a kiadót is. Mást tehát ne
magyarázzunk bele, neve kellett,
hogy legyen a gyermeknek. Föl is
serdült vele okosan, szépen.
■ – Ismeretes: ön Nagyváradon született. Mennyire kötelezi
ez arra, hogy kiadóját az ottani, helyi értékû és egyetemes
szemmértékû literátus hagyományokhoz is kösse?
– Ez a város az én gyermekkoromban is a folyamatos szellemi forrongás állapotának érzésével ajándékozta meg az erre érzékeny
„lakosokat”, köztük engem is. Két évvel ezelôtt, amikor a Réz Pál
által szerkesztett, Várad, villanyváros címû sorozatunk tizedik köteteként megjelent Péter I. Zoltán Mesélô képeslapok – Nagyvárad 1885–1915 címû könyve, egyik barátom úgy látta: olyan képes dokumentumkötet ez, amely mással nem helyettesíthetô. S
eszembe juttatta: éppen húsz éve, hogy elhagytam városomat.
Akaratlanul is így emlékeztem meg róla. S ha lehet, folyamatosan emlékezünk; azóta megjelentettük például Sas Péter Kolozsvárról szóló „képeskönyvét” is.
– Mûfajválasztásaiban, szerzôinek körében mennyiben módosult, bôvült a noran arculata az esztendôk során? Mit adnak ki szívesen, s mit mellôznek és milyen okból?
– Kentaur-könyvek címû, bilingvis sorozattal kezdtük. Kiadtuk
például H. G. Wells A bûvészbolt, Goethe Az ifjú Werther szenvedései címû mûvét, valamint Charles Lamb Shakespeare-meséit s a Grimm-meséket. Sikeresnek bizonyultak, ezért mindmáig
publikálunk kétnyelvû köteteket. Ám korántsem szorítkoztunk
ezekre: tágabb körben is szépirodalmi könyvkiadó a noran. Évi
harmincöt–negyvenöt alkotást jelentetünk meg a klasszikus, a
kortárs magyar literatúrából s a világirodalomból válogatva – ízlésünk és lehetôségeink szerint.
– Miféle ízlés ez? A kiválasztásban milyen megfontolások játszanak szerepet? Mit adnak ki például a régiek tollából?
– Sorozatokban gondolkodunk. Novella-sorozatunkban például
magyar szerzôk írásait közöltük a vakságról, a látókról és a nem
látókról; ételrôl, italról, a vendéglátásról; a sakkról; a zenérôl; a
zsidóságról, Trianonról; Erdélyrôl; Párizsról stb. Ködlovagok címû sorozatunk címe önmagáért beszél: olyan remekmûvek sora ez, amelyek legutóbb évtizedekkel ezelôtt, vagy még régebben
jelentek meg, gyakran megcsonkítva, vagy szinte feledésbe merültek. A „ködbôl” így elôtûnhetett például Cholnoky László,
Hevesi András, Hunyady Sándor, Nagy Endre, Zsolt Béla egyik-
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másik alkotása. Hasonló célt szolgálnak a Századok legendái
Bródy Sándor, Krúdy Gyula, Lovik Károly egy-egy remekének
„feltámasztása” révén. Nem kis részt múlt századfordulós-századelôs remekírások ezek, s persze nemcsak kort, hangulatot is
idéznek. Amiként Városok, városok sorozatunk is: tárcákkal, novellákkal, publicisztikákban. Bízunk abban, hogy még ma is vannak, akik könyvvel fekszenek-ébrednek, s örvendenek, ha megajándékozzák ôket, mondjuk, íróink macskaés kutyatörténeteivel, Móricz, Kosztolányi,
Karinthy, esetleg Márai kis históriáival, vagy
éppenséggel kocsmázó-vendéglôzô Krúdy
Gyulánk borról szóló írásaival. A könyv barátainak ajánljuk tehát köteteinket. Szövegtisztelettel, ha nem is filológus „bogarassággal”. Egyszerûen: népszerûsítjük az irodalmat, vélvén, hogy ilyen „régimódian” is lehet még élményt kínálni, szerezni.
– S mit adnak ki az újak és legújabbak írásaiból? Másként fogalmazva: szerzôi,
szerkesztôi, mûfordítói vonzáskörüknek
(képzavargyanús kifejezéssel élve) mi a
kohéziója?
– Elsôként említem Eörsi Istvánt és Konrád
Györgyöt, akiknek több mint tíz éve (tehát
már a noran alapítása elôtt is) kiadója vagyok. Úgy hiszem, büszke lehetek erre, hiszen szépíróként és gondolkodóként mindketten meghatározó személyiségei a kelet-közép-európai s az
egyetemes irodalomnak. De – sok más írón kívül – kiadtuk például Podmaniczky Szilárd, Csordás Gábor, Halda Alíz, Klaniczay Gábor, Bodor Béla, Karafiáth Orsolya, Lugosi Viktória,
Lázár Júlia, Eörsi László, Gát Anna, Horváth Elemér, Lábass
Endre könyveit. A külföldiek közül pedig (a régieken – Kafka,
Perec, Cocteau, Perse, Butor stb. – túl) például Tabucchi, Maya Rasker, Alain Robbe-Grillet, van Kuyper alkotásait. Kohézió? Okos és igen mûvelt szerkesztôk, fordítók és egyéb munkatársak segítenek abban, hogy választékosan (értsd: sokrétûen)
igényesek lehessünk. A kiadó arculattervezôje, Faragó Ágnes aztán megálmodja könyveink kilencven százalékát. (Ráadásul
még engem is elvisel.)
– Számvetésükben mit s miért értékelnek sikerként? Megítélésük szerint milyen olvasóközönséghez jutnak el köteteik?
– Néhány klasszikus és például egy-egy Konrád-mû, s némelyik
tematikus válogatásunk képes pár év alatt jelentôsen meghaladni a tízezer példányt. De a kisebb példányszámot sem tekintjük balsikernek. Sokat beszéltek a könyvkiadás válságáról, ennek az ellenkezôje igaz. Sôt: csak az a társadalom van válságban, amely adott pillanatban nem tud megfelelni a szellemi kihívásnak, amellyel könyvkiadása (film-, zene- és egyéb mûvészete) szembesíti. Amelynek intézményei nem tudják felismerni és eltartani(!) azt az alkotó értelmiséget, amely önmegvalósító mûhelyeket képes önnön szellemi erejébôl létrehozni. Hiszem, hogy a noran kiadó ezek egyike.
– Újdonságaik, terveik? Tartják magukat az eddigiekhez,
vagy vannak friss elhatározásaik? Másként fogalmazva:
mennyire megfontoltak, illetve mennyire merészek?
– Ötletben – a magunkében s a másokéban – nincs hiány. A kíváncsi emberek, a kíváncsi olvasók figyelmét szeretnénk ébren tartani. Számukra adjuk ki többek között Konrád György esszéköteteteit, Eörsi István drámagyûjteményét, Kass János A kortárs levelei címû, maga tervezte, összefoglaló értékû mûvét, valamint Réz
Pál szerkesztésében a Modern dekameron sorozat elsô két kötetét, a huszadik századi angol, illetve francia irodalom remekeibôl.
S jönnek majd az olaszok, csehek, lengyelek, kínaiak, indiaiak és
egyéb nációk. Kíváncsiak készüljenek éjszakába nyúló estékre!

