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Címlap

interjú

Divat az írói életmû kiteljesítése
A magyar regény reneszánszáról beszél
a Kossuth-díjas Závada Pál
Sikeres idôszak áll Závada Pál mögött, aki az elmúlt
néhány esztendôben lett népszerû (itthon és külföldön), mióta nem egészen egy évtized alatt három
regénye is megjelent, s az elsôbôl, a Jadviga párnájából film is készült. A sikersorozat betetôzése
a Kossuth-díj volt idén márciusban.

1
1
8
4
0
4

■ – Petôfiig mennék vissza: róla utólag találgatják, hogy
mekkora életmûvet hagyott volna hátra, ha megéri az öregkort. Megfordítom a kérdést az Ön esetében: mire lett volna képes mostanra, ha idejekorán kezd el írni s nem tesz kitérôt a szociológusi, a szociográfiai, a folyóirat-szerkesztôi
munkásság felé?
– Azt gondolom, nekem használt, hogy nem huszonévesen
kezdtem szépprózát írni, így legalább nem jelentek meg a zsengéim. Nem hinném, hogy jókat írtam volna. Amúgy is késôn érô
típus vagyok, akinek jót tett az a bô évtized – attól kezdve, hogy
az ember kialakította a maga világát, megérett és felnôtt a feladatához – addig, hogy publikálni kezdett. Nyilván vannak kivételek, eredeti tehetségek, akik rögtön megmutatkoznak a saját,
összetéveszthetetlen gondolkodás- és írásmódjukkal. Én biztosan nem ezek közé tartozom. Nekem feltétlenül jót tett, hogy a
grafomániához való viszonyomat elôször a dokumentummûfajon próbálgattam, nem pedig szépprózában. Ilyen szempontból
elégedett vagyok a sorsommal.
– Hogyan történt az Ön esetében a stíluskeresés? Egyáltalán
felidézhetôk-e lépései, állomásai, vagy csak utólag látta a változást, amikor visszanézett az említett zsengékre?
– Ez hosszabb folyamat volt. A nyolcvanas évek közepén megírtam a Kulákprés címû szociográfiámat, majd félbehagytam egy
másikat, amelyik a szlovák–magyar lakosságcserével foglalkozott
volna – csak néhány tanulmányt közöltem belôle. 1990-ben a
Holmi címû folyóirathoz kerültem szerkesztônek, és ezzel párhuzamosan jelentek meg elsô novelláim. Mielôtt elsötétül címû könyvem 1996-ban jött ki – voltaképp ennek a kötetnek a sokszor átdolgozott elbeszélésein tanultam prózát írni, magamnak hangot,
írói stílust találni. Elég lassan ment, a ’90-es évek elsô fele ezzel
telt el – átírtam, újraírtam, aztán fél év múlva, másfél év múlva
megnéztem, kitart-e még a szöveg, netán megromlott azóta.
– Már gyerekkorában is vonzódott a tollforgatáshoz?
– Könyvmoly voltam gyerekkoromban, olvastam, írogattam, leveleztem, tehát a tollal is jó barátságban voltam mindig. De nem
gondoltam, hogy az írásbeliségnek az általam leginkább tisztelt
mûfajában, a próza- vagy a regényírásban fogok szerencsét próbálni. Azt viszont reméltem, hogy valami közöm mégiscsak lesz
a literátus szakmához, és hogy ebben valahogy a társadalom és
a történelem iránti érdeklôdésem is megnyilvánulhat. Elsô munkahelyemen – a pécsi egyetemen, ahol közgazdászként végeztem – szociológiát tanítottam. Ezt – már Pesten – a szociológiai kutatás követte, amelyhez megformálási mûnemet is találtam
magamnak, mégpedig a szociográfiát. Ebben a tényirodalmi
mûfajban is írtam novella- és regényméretût, de az írói megformálás kérdése már ekkor is legalább annyira izgatott, mint az engem éppen családilag is érintô, történelmileg is érdeklô téma.
Tehát a Kulákprés esetében is fontos volt, hogy olyan jól firkál-

jak meg egy könyvet, ahogyan csak bírok, és hogy az olvastassa
magát. Hiszen ez is írásmû, csak éppen valóságirodalom, amelynek a tények forrásaiból illik táplálkozni. Az alkotója pedig inkább képes a háttérben maradni – és noha ô is egy írófajta, mégsem olyan szabad, kötelmek nélküli, mint a széppróza alkotójáról gondolná elsôre az ember.
– Miért, talán nem élvez teljes szabadságot a szépprózaíró?
– Nem, vagy szerintem legalábbis jó, ha megkötik a maga alkati adottságai, a saját korlátai. Abban kell kitapogatnunk a lehetôségeket, amiben a legjobban ki tudunk bontakozni. Az író
egyszersmind olvastató is, és mint ilyennek felelôssége van, no
meg becsvágya is, például, hogy olyat és úgy teremtsen, ami és
ahogy még nem volt. Ez persze csak némi fenntartással teljesíthetô vágy, de ilyesmi mindegyikünkben munkál.
– Hogyan fogadta a Kossuth-díjat?
– Rögtön azt mondtam, hogy szerintem jó pár kolléga jobban
megérdemelte volna az utóbbi fél évnek ezt az elismeréssorozatát, amelyben részem volt. Persze örülök neki, hogy méltányolnak, de ha én osztom a Kossuth-díjat, legalább tíz kollégának
oda tudtam volna adni. Noha büszke vagyok a kitüntetésre, de
attól, hogy hirtelen valami nem várt elismerésben részesültem,
még nem fogom fölborítani a saját értékrendemet, amelyben eddig is tudni véltem, és ezután is tudni remélem a magam helyét.
– Az elmúlt években bizonyára az olvasóival is találkozott.
Akad-e egy-egy jellegzetes réteg, amelyik kedveli a regényeit?
– Gyakran találkozom olvasókkal. Amikor a Jadviga párnája
megjelent, elhatároztam, mindenhová elmegyek, ahová hívnak. A hagyományos író-olvasó találkozók hál' Istennek szépen fölszaporodtak, havonként egy-két alkalommal járok, fôleg vidékre, falusi vagy városi, megyei könyvtárakba, mûvelôdési házakba. Mit tudok az olvasóimról? Azt látom, hogy a találkozók közönségének 80–90 százaléka nô. Akadnak fiatalok
is, nagyobbrészt mégis inkább a középnemzedék tagjai vagy az
idôsebbek képviseltetik magukat. Az a benyomásom, hogy
mintha az olvasóknak is a háromnegyede hölgyekbôl állna.
Nagy Attila olvasáskutató is azt mondja, hogy noha a mindennapi olvasás elveszítése az utóbbi években igen erôteljes folyamat, mégis a nôk azok, akik még mindig inkább ragaszkodnak
a könyvhöz. Egyébként gyakran hívnak középiskolába is, fôleg
érettségizô osztályokhoz. Igazi olvasókkal találkozni – mit tagadjuk, ez föl tudja pezsdíteni az író kedvét. A diákok pedig
különösen kíváncsiak, és nagyon ôszinték. Persze, többnyire
nem ôk hívnak, hanem a magyartanár, de ha megtudják, ki lesz
a vendég, nekiállnak, és olvasnak bennünket – mert több kollégámat-barátomat is meg szokták hívni. Én mindig elmegyek,
mert emlékszem, nekem milyen fontos volt gyerekkoromban a
tótkomlósi könyvtárban eleven írót, költôt, elôadómûvészt látni, újabb és újabb olvasmányokhoz kedvet kapni. Középiskolás korom építô- és egyéb táboraiba szintén divat volt írókat
hívni, de még a katonai laktanyában is voltak irodalmi programok. Ebben talán régimódi vagyok, remélem, hogy az ilyen találkozók még manapság is ösztönzô élményt jelenthetnek, hátha kedve támad a fiataloknak olvasni.
– Ön mit olvas mostanában? Kortársakat?
– Régieket is, de nagyobbrészt tényleg kortársakat. Már csak
azért is, mert a Holmi szerkesztôjeként sok olyasmit olvasok,
ami aztán meg sem jelenik.
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– Tehát csak hivatásból bújja az irodalmat?
– Nemcsak azért, hanem mert szeretem. Erôs a kortárs költészet
is, de az utóbbi évek prózatermése különösen kimagaslik. Ha
nem tartozna munkaköri kötelességemhez, akkor is szívesen olvasnám ezeket a mûveket – mondhatni, a magyar regény a maga XXI. századi reneszánszát éli.
– Van valami sajátos szociográfusi magyarázata annak, hogy
mostanában a regény a legsikeresebb mûfaj?
– Ez világtendencia. Tán azért, mert a hosszabb történet napokon vagy heteken keresztül újra meg újra elôvehetô, ezért
erôteljesebben tudja odakötni az olvasót. Az olvasmány, a cselekmény, a megismert hôs – ha olyan –, magához láncolja, és nem engedi el.
– Az idô szûkének, amelyre
mindenki panaszkodik, ellentmondana a regény népszerûsége.
– Igen, de épp arra képes inkább a regény, amire sokan
vágyunk, hogy kiragadjon
bennünket a mindennapokból. Lehetséges persze, hogy
az írókra is ösztönzôen hat a
regénymûfaj világsikere – noha mi írók nem szeretjük elismerni, hogy a külsô igények
befolyásolnák a döntéseinket.
(Az enyéimet nem is befolyásolják.) Ma már nemigen írok
novellát, de nem azért, mert a
novelláskötetek kevésbé kapósak, hanem mert sokkal nehezebb mûfajnak tartom, nagyobb a kockázata számomra, mint ha a szövegek alá-közé tudok valami eleven közeget – regényszövetet – teremteni. Jóval védtelenebb a néhány oldalnyi novella, mint egy egész könyvnyi regény. A magyar regény reneszánszában még annak is van szerepe, hogy például költôk csábulnak el – mondjuk mûfordítás közben kapva
kedvet – regényt írni, mint például Rakovszky Zsuzsa. Ugyanakkor a korábbi nagyprózaíróknak is beértek a komoly könyveik.
Az új évezred új regényfolyamát én Esterházy Harmoniájától és
Parti Nagy Lajos ugyancsak 2000-ben megjelent Hôsöm tere címû
könyvétôl számítom. Meg kell említeni Márton László regénytrilógiáját és Kukorelly Endre TündérVölgyét, Rakovszky Zsuzsa
pedig A kígyó árnyéka után most megint új regénnyel jelentkezik. Az idei év szenzációjaként emlegetik Spiró György Fogságát, és fogják majd ôsztôl Nádas Péter Párhuzamos történetek címû
nagyregényét. De regényen dolgozik tudtommal Darvasi László
és Bodor Ádám is – és lehetne folytatni a példákat. Ha létezik a
fentieket kiegészítô, illetve egy derékhadat jelentô irodalmi középnemzedék, amelyet a fiatalok is erôsítenek, akkor ez az írói
társaság ezután is bizonyítani fog. Mondhatnám úgy is, hogy
nem divat már az improduktív mûvészet. A mûvésztársadalomban idôrôl idôre fölbukkantak az olyan emblematikus figurák,
akik nimbusszal, jelentôs tudással és tehetséggel rendelkeztek,
de személyes indítékból, az alkohol miatt, vagy társadalmi, politikai okokból – börtönévek vagy egyéb nehézségek és tragédiák következtében – nem teljesítették ki az életmûvüket. Úgy érzem, ônekik manapság már nehezebben elôlegezne meg a világ

bármiféle nimbuszt. Így lett divattá és elvárássá, hogy az alkotó
ember valóban dolgozza végig az életét. Ez egyrészt jó divat,
másrészt viszont nehezebb, kockázatosabb, mint a korábbi évtizedekben volt, hiszen az irodalom vitathatatlanul veszített társadalmi jelentôségébôl. Abból a törekvéssorozatból, hogy jobb
legyen a világ, korábban az irodalomra nagyobb rész hárult. Bízunk benne, hogy a maga eszközeivel, a maga módján, a maga
térfelén valamit ma is változtathat, de egy sor feladatot – egyébként szerencsére – már nem dolga magára vállalnia. Viszont ez
azzal jár, hogy nincs akkora hatása, jelentôsége, megbecsültsége,
mint korábban, kevesebbet tudnak
róla, kevesebbet jelent. Kisebbek a
példányszámok, s az emberek kevesebbet is olvasnak. Noha a
könyvforgalom folyamatosan növekszik, legalábbis értékben, de a
nagyobbik részét mégis a könyv
alakú dísztárgyak vásárlása teszi ki.
Közben akadnak igen jelentôs irodalmi sikerek – olyanra, mint Kertész Imre Nobel-díja, egyelôre sajnos nincs másik példa –, s ezek
olykor komoly könyvforgalommal
is járnak. De a kortárs irodalom jelentôs, értékes részének becslésem
szerint mintegy háromnegyedére
igen csekély figyelem jut mind a
könyveladások, mind az olvasottság tekintetében. Még kritikai elismerésben csak-csak részesül ez a
bizonyos legigényesebb irodalom,
ám a tömegtájékoztató médiából
szinte már teljesen kiesett. Jótékony kivételt jelenthet a Nagy
Könyv kampánya, de ahogy
mondják, itt is oda áramlik a reklám, ahol már amúgy is van.
– Tévedek-e, ha mindhárom regényében felfedeztem valami jelét a szociográfusi múltjának?
– Egyrészt azokból az elemekbôl
építkeznek a mûvek, amelyeket az alkotó jól ismer. A fényképész
utókorában is vannak olyan figurák, akik szakmai elôdeimnek számítanak. Írók, szociográfusok, akik olyasmivel foglalkoztak a két
háború között, illetve a második világháború ideje alatt, amivel
jóval késôbb én is foglalkoztam. Magam is faluról származó, paraszti gyökerekkel bíró, társadalom és történelem iránt érdeklôdô
szociográfusként kezdtem, mint a népi írók, és e párhuzamok,
összecsengések miatt ez az egész nyilván még inkább érdekelt…
– Így lesz ez a következô regényben is? Írja már?
– Még az elôzônél tartok. A következôrôl viszont nem nagyon
tudok beszélni. Az ember ugyan folyton dolgozik, de ezek a tervek még eléggé kialakulatlan, keresési, próbálgató szakaszban
vannak, nem tartanak ott, hogy nyilatkozni lehetne róluk.
– Ezek szerint a regény kiérlelése sokkal hosszabb idôt vesz
Önnél igénybe, mint a megírás, hiszen A fényképész utókora már egy éve megjelent.
– Még csak fél éve. De nem feltétlenül van ez mindig így. Amikor a Milotát írtam, már elôre tudtam, mi lesz a következô könyvem. Ha van az embernek egy kiérlelt ötlete, akkor rögtön nekiláthat. Ha még nincsen, vagy több közül kell választania, akkor
meg kell várni, míg valami kiválik a ködbôl.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Külföldi
irodalom
Szingli
a századfordulón
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■ A századforduló osztrák
irodalmának (egyébként magyar gyökerekkel is rendelkezô) írója, kora megítélése szerint botrányos mûvek szerzôje, polgári foglalkozása szerint orvosként ténykedett,
emellett Sigmund Freud korés honfitársaként nagy jártasságot szerzett a lélektanban
is. S talán megérzett már valamit az eljövendô évezred
teljes társadalmi átalakulásának elôszelébôl is, hogy regénye címszereplôjének sorsával mintegy kikövezte az utat
az egyedülálló nô státusának
és életformájának kialakulásához – nevezzük mai nevén: a
„szingliség” létjogosultságának elismeréséhez. (Tetézve
ezt a gyermeknevelésben is
magára maradt nô helyzetének szövevényével.)
Korunk „szingliirodalma”,
amely láthatóan jelenleg éli
hôskorát, még véletlenül sem
téveszti össze mindenkori tárgyát (azaz helyesebben hôsét,
ráadásul életformájukkal valóban a harcos és gyôztes nô
megtestesítôi ôk) az egykor
„vénkisasszonynak”, „öreglánynak” és hasonló, nem
épp hízelgô fônevekkel illetett magányos hölgyek avítt
figurájával. Ahogy Therese
sem vénkisasszony: küzdelme
többnyire érdemtelen férfiak
sorozatos próbálkozásának ki-

védésébôl, kiheverésébôl áll.
Sokkal inkább elôfutára ô a
magányos nô új archetípusának, és mint korának úttörô
jelensége, sorsa mártírsors:
csapásszerû fordulatokkal teli,
tragédiába torkolló küzdelem
a boldogulásért. Története
nem csak hogy kénytelen
nélkülözni a mai egyedülállóság regényeinek humorral
teli szatíráját, de lényegében
az egykori Theresék fizették
meg az árát mai hôsnô-társaik sikerének.
Schnitzler regénye jóval túlmutat egy hányattatások árjában sodródó nô történetén:
a Therese sommás társadalomrajz és leplezetlen bírálat
a kor képmutatásra és álszent
hazugságokra épülô kispolgári berendezkedése fölött. Valószínüleg nem a fecsegô felszín háborította fel igazán az
erkölcsi kifogásokkal élô korabeli osztrák olvasókat (és
más Schnitzler-mûvek esetében gyakran a cenzorokat is).
A naturalista ábrázolásmód,
az erotikát magától értetôdô
módon irodalma tárgyának
tekintô írói gyakorlat szerves
része volt Schnitzler világlátásának: a valóságot szabályozott illem és kellem nélkül,
kíméletlenül feltáró, tényszerû, már-már dokumentarista
nyelv jellemzi a Theresét is.
Hôsnôje – egy csendesen
megôrülô nyugalmazott fôhadnagy és egy, az önmegvalósítás oltárán mindent feláldozó írogató, verselgetô úriasszony lányaként – húszévesen fordít hátat családjának,
városának, hogy saját lábára
álljon: Bécsben próbál több
szerencsét és szeretetet találni, mint amennyire otthonában lelt. A megélhetésért való
küzdelem azonban éppúgy
kezd számára kilátástalanná
válni, mint az ôszinte és odaadó társ meglelése. Therese
sorsa abban a pillanatban látszik végleg kettétörni, amikor
törvénytelen gyermekének
vállalása mellett dönt. S ha
dilemmák vetôdnének fel
Therese lépéseinek erkölcsi
megítélésében, azok soha
nem sommás értékítéletek:
minden tettébôl egy döntések
súlya alatt kínlódó, bizonyta-

lan és kiszolgáltatott nô vergôdése tûnik elô. Therese tehát – bármilyen kétes elhatározásokra is jut – nem megvagy elítélhetô. Történetének
lendületét sem hagyományos
regényszerkesztéssel építi fel
Schnitzler: az egymás után
sorjázó események fordulataikban is változatlan monotóniája, valamennyi apró epizód jelentôséggel felruházott
ábrázolása mind-mind egyetlen irányba, a baljós végkifejlet felé sodorják a regényt. S
ha az események láncolatából ki is rajzolódik egy szerencsétlen végzet képe, mégis, Therese minden egyes pillanatában a fordulat reménye
csillan meg. Amit vagy ô,
vagy megragadhatatlan „végzete” rendre el is játszanak.
Ez a feszültség teremti meg
az olvasóban azt a már-már
türelmetlen várakozást, amely
Therese sorsának jobbra fordulása mellett tör pálcát minden egyes oldalon. Az események naplószerû követése
olykor napokat, órákat részletez naturalista aprólékossággal, olykor éveket ugrik lendületes összegzéssel, de mélységének titka az idô kíméletlenül egyenletes munkájának
ábrázolásában rejlik: ahogy a
napok sokasága Theresén
hagyja nyomait. A lassú, belülrôl fakadó öregedés lenyûgözô ábrázolása hordozza
azt a drámai erô, amely
Schnitzler regényét klasszikussá emeli.
Laik Eszter
Athur Schnitzler: Therese
Kalligram Kiadó, 2003.

Az olvasó ember
gondolkodik
■ Tûzoltók állják körül a házat, de a nyomócsôbôl nem
víz, hanem petróleum folyik.
A cél nem az oltás – épp ellenkezôleg – az égetés, mégpedig a könyveké. Milyen világ ez? Ez Ray Bradbury
„Szép új világa”, proféciája a
jövôrôl, amely talán már
nincs is olyan távol „Való
Világ”-gal, akció- és katasztrófafilmekkel telített „kultú-

ránktól”. Bradbury világában
a tûzoltó élvezettel pusztít,
örömét a láng kioltása helyett annak szításában leli.
Mióta van ez így? Amióta a
tömeggyártás növekedésével
csökkent a színvonal. „Valaha a könyvek kevés emberhez szóltak. Megengedhették
maguknak azt, hogy különbözzenek egymástól. Még
elég tágas volt a világ” – magyarázza a fôhôsnek, Montagnak a tûzoltóparancsnok.
Késôbb, ahogy a népesség
többszörösére nôtt, a könyvek színvonalát le kellett
szállítani a pudinggyártás
szintjére. A könyvek helyett
kivonatok, digestek jelentek
meg (lásd a könyvesboltok
polcain nálunk is megtalálható „könyv-esszenciákat”,
kötelezô olvasmányokat kivonatos formában , melyekben csak a könyv lényege
vész el, akcióvá silányítva
annak minden értékes gondolatát, szófordulatát, a leírások szépségét). Mire jó az
ily módon elkorcsosított emberiség? Mivel nem gondolkodik, könnyen irányítható,
manipulálható. Kit-mit kell
üldöznie a mindenkori hatalomnak? Az olvasó, gondolkodó emberfôket. Ez történik a regényben – látszólag
sikeresen – ám itt megszólal
az író örök optimizmusa,
humanizmusa. Egy maroknyi csoport elmenekül az
önmagát is elpusztító világból és a tudást saját fejükben
hordozva viszik tovább – remélve, hogy lesz kiknek.
MK
Ray Bradbury: Fahrenheit 451
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Történelem
A lengyel
Wallenberg

■ Aki a Széphalom Könyvmûhely által kiadott történelmi dokumentumkötet ízlésesen megtervezett, kék, fehér és fekete színkombinációjú kötéstáblájára pillant,
amelyet – még további üzenetet kódolva – alul a magyar nemzeti trikolor színei
egészítenek ki, nagy valószínûséggel zavarba jön. Bizonyára kevesen tudják, hogy
kit jelöl a metaforikus cím, s
noha az alcím – Henryk Slawik és idôsebb Antall József
története – egyértelmûen néven nevezi a könyv fô alakjait, a lengyel név még így
sem mond sokat a magyar
olvasók többségének. Régi
adósságot törleszt tehát a
szerzô, Grzegorz Lubczyk
vállalkozása: a méltatlanul
elfeledett vagy alig ismert
sziléziai közéleti embert és
újságírót kelti életre, akit a
II. világháború alatt a magyarországi lengyel menekültügy érdekében tett szolgálatai emeltek a többiek fölé és tettek végül mártírrá.
Salamon-Rácz Tamás, a
Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottság egykori fôtitkára, aki közeli tanúja és részese volt a kötetben felelevenített eseményeknek, a
szerzô megkeresésére ugyan

„aggályait sem rejti véka alá,
miszerint érdekel-e még valakit egy könyv, amely
olyan nemes személyekrôl
szól, mint Henryk
Slawik, Antall József, Teleki Pál
miniszterelnök,
Keresztes-Fischer
belügyminiszter és
Baló ezredes, Szapáry grófnô, Fietowicz, Borówko
vagy a pápai nuncius, Rotta, valamint sok más, a
rossznak, a fasizmus gyûlöletének
ellenálló magyar
és lengyel volt?”
Az itt felsorolt nevek többségérôl
szintén nem, vagy
csak méltatlanul
keveset hallhattunk, esetleg az a
kevés sem volt
mentes csúsztatásoktól, ideológiai hamisításoktól, noha
valamennyien példaadó
alakjai és fontos szereplôi
voltak az 1939–1945 közötti
drámai éveknek. Már csak
ezért is érdemes rácáfolni az
idézett véleményre, figyelmesen tanulmányozva Lubczyk kötetét.
A lengyel szerzôt több tényezô motiválta mûve összeállításában, mely elôször
2003-ban, Varsóban jelent
meg lengyelül. Az egyik –
legmeghatározóbb – ösztönzés az volt, hogy 2001-ben
egy Henryk Zvi Zimmermann nevû úr Izraelbôl Lengyelországba látogatott, és találkozott a Lengyel Köztársaságban mûködô Lengyel–Magyar Baráti Társaságok Szövetségének elnökével és alelnökével, valamint Grzegorz
Lubczykkal. Henryk Zimmermann volt az elsô kortárs túlélô és egyben Slawik közeli
munkatársa, aki arra törekedett, hogy Slawiknak, a Polgári Bizottság lengyel elnökének magyarországi tevékenységét feltárja és népszerûsítse.
Korábban már írt is egy
könyvet saját viharos sorsáról
– Átéltem, emlékszem, tanúsítom címen Krakkóban jelent meg 1997-ben –, amely-

nek elôszavában kitért arra,
hogy „a hitleri koncentrációs
tábor halálraítéltjeinek egyik
utolsó kívánsága, szinte álma
volt az a remény, hogy akik
valamilyen csoda folytán túlélik, az igazságnak legalább a
darabkáit meséljék el a világnak arról, mi történt velük.”
Amikor 2001-ben létrejött a
fent említett találkozás, Henryk Zvi Zimmermann „e végrendelet lelkiismeretes végrehajtójának” bizonyult. Fontosnak tartotta tudatni a világgal, hogy „abban a hitleri
földi pokolban akadtak lelkiismeretes és együttérzô emberek is, akik segítették az üldözötteket… Saját életük árán
mentettek meg másokat a haláltól, hiszen segítségükért néha az életükkel fizettek.”
Lubczyk szerint „ezért akart
hát Henryk Zimmermann oly
nagyon beszélni arról az emberrôl, akit ô a lengyel Wallenbergnek hívott.” Amellett,
hogy a Henryk Zimmermann-nal folytatott beszélgetés együttmûködésre sarkallta
Slawik tisztelôit, fontos szerepet játszott e kötet megszületésében az is, hogy noha
korábban számos publikáció
jelent meg a „Horthy Miklós
kormányzó országába menekült lengyelek ügyérôl”, és
ezek az írások többnyire
Henryk Slawik szerepét is pozitívan értékelték, mégsem
adtak teljes képet „a lengyel
Wallenbergrôl”. Az ugyan általában kiderül a történelmi
visszaemlékezésekbôl, hogy
milyen hôsiesen viselkedett
Slawik akkor, amikor „a hitleristák azt akarták, hogy árulja
el barátját, Antall Józsefet,
vagy amikor elhurcolták
Mauthausenbe, ahol élete
tragikus véget ért”.
Lubczyk könyve azonban
hiánypótló a tekintetben,
hogy hôsét fônökként, szervezôként, férjként és apaként is bemutatja, bepillantást enged magánéletébe,
szokásaiba, kedvteléseibe,
vagyis a teljes ember portréját, kapcsolatait és sorsát
igyekszik az olvasó elé tárni.
E portré megrajzolásához a
legtöbb segítséget azok megszólalásai, vallomásai adják,

akik személyesen ismerték,
és így vagy úgy részesei voltak életének, küzdelmeinek:
például leánya, Krystyna
Slawik-Kutermak, a munkatárs Stefania Pielok, Héjj-Antall Edit, id. Antall József leánya, a már említett Salamon-Rácz Tamás, Ernest Nizalowski, egy Magyarországon született és itt élô
lengyel veterán és nem utolsósorban Henryk Zvi Zimmermann, Slawik elnöknek
a lengyel zsidók mentésével
foglalkozó nem hivatalos
megbízottja. Az egyik legmegrendítôbb fejezet talán
mégis az, amelyik id. Antall
József visszaemlékezéseit tartalmazza, és amelynek a
„Barát a barátról” címet adta
a szerzô. (Lubczyk nagy tisztelettel és elismeréssel idézi
fel id. Antall Józsefnek, a
Belügyminisztérium IX. közjóléti és szegényügyi osztálya vezetôjének alakját, „aki
beosztásából fakadóan tökéletesen ismerte a lengyel menekültügyet”, és aki „a háború egész ideje alatt, többek
között Henryk Slawik segítségével, hazájának kedvezôbb arcát mutatta fel: azt a
Magyarországot, amely a
menekülteket mindig méltányosan kezelte”.)
A visszaemlékezések tágabb
történelmi összefüggésrendszerbe ágyazottak: a szerzô
felvázolja a magyarországi
lengyel menekültek helyzetét
– „a vendégszeretô magyar
földön mintegy 15 ezer
lengyel tartózkodott a háború teljes ideje alatt” –, különféle dokumentumokat közöl
a vizsgált korszakból (Merénylet a Polgári Bizottság ellen 1941-ben; A vámosmikolai katonai tábor lengyel zsidóinak diplomáciai védelme
1944-ben), és történelmi tanúkat idéz, olyanokat, akik a
Slawikról 2003-ban készült
lengyel TV-filmben is megszólaltak.
A szöveges részt terjedelmes képanyag egészíti ki – a
fôhôs gyermekkorának emlékeitôl a családi élet jelenetein és H. Slawik magyarországi tevékenységének mozzanatain át a lengyel mene-
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kültek életét megörökítô fotókig és a filmforgatáson készült felvételekig –, ezzel is
nyomatékosítva a dokumentarizmus szerzôi szándékát.
Tudományos igényességre
vall a gazdag bibliográfia, és
hasznos a névmutató is a
kötet végén. A lengyel szerzô és a magyar kiadó vállalkozásának horderejét jelzi,
hogy a jól sikerült fordításhoz (Józsa Péter munkája)
Göncz Árpád írt személyes
hangvételû elôszót.
Éger Veronika
Széphalom Könyvmûhely
304 oldal, 2300 Ft

Szívügy-város
emlékei

■ Fiume, ez az adriai kikötôváros nekünk, magyaroknak máig „szívügyünk”, dalaink szólnak róla, kiemelkedô íróink örökítették
meg írásaikban. Innen indultak el az elsô generációs
magyar kivándorlók, és
akiknek volt szerencséjük
túlélni az elsô világháborút, azok számára innen vezetett az út haza. Mégis az
utóbbi évtizedekben kissé
feledésbe merült a köznapi
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ember számára. A várost a
kiegyezést követôen politikai viták, etnikai-szociális
feszültségek jellemzik, de
emellett megindul a gazdasági élet fellendülése is. A
kultúrák izgalmas keveredése pedig olyan szellemi
pezsgést okozott, melynek
hatásait nagy íróink mûveiben is felfedezhetjük. A 20.
század elején a város egyetlen fôiskolája – Magyar Királyi Kiviteli Akadémia –
1912-tôl 1931-ig magyar
tannyelvû volt, noha a diákoknak az olasz nyelvet is
kötelezôvé tették. Ady
Endre, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond és még számos neves író a Fiuméhoz
közeli Abbázia és Crikvenica jótékony fürdôit élvezhették, különösen,
hogy 1873-tól már
vasúton is közvetlenül megközelíthetôvé
vált. Irodalmi és történelmi emlékeket
elevenítenek fel e kötet horvát és magyar
szerzôi, mégpedig annak a 2003 ôszén tartott konferenciának
anyagát közreadva,
mely Fiume szerepét
vizsgálta a 19. és 20.
századi magyar kultúrában. A tizenöt tanulmány a fiumei, a
zágrábi és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem mûvelôdéstörténettel foglalkozó
tanszékeinek kutatómunkáját adja közre, olyan új
vagy már feledésbe múlt
dokumentumokat tárva fel,
melyek az irodalmat szeretôk körében érdeklôdésre
tarthatnak számot.
Deli Klára
Fiume és a magyar kultúra
Mûvelôdéstörténeti
tanulmányok
Szerk.: Kiss Gy. Csaba
ELTE BTK – Kortárs Kiadó
196 oldal, 1950 Ft

Élettudományok
Állattörténetek,
emberi
következtetések

■ Színes könyvet jelentetett
meg Popper Péter tollából a
Saxum kiadó. Színes a külsejét és a tartalmát illetôen is.
A borítón látható fénykép és
a cím bájos állattörténeteket
ígér kutyákról, cicákról. Esetleg macskákról, mert az elôtérbôl ránk tekintô macska
nem a legbarátságosabban
fordul felénk. Persze tudjuk,
hogy az állatoknak ugyanúgy
hol jó, hol rossz a hangulatuk, mint a gazdájuknak.
De Popper Péter elsôsorban nem anekdotázni akart
kedvenc kutya- és macskaismerôseirôl, hanem az állatok ürügyén megírni sok
mindent az emberekrôl, a
világról. Azért írtam az
imént, hogy színes a könyv,
mert szó van benne a teremtésrôl, a vegetárianizmusról, vallásról, magányról
és az élet szinte valamennyi
dolgáról, természetesen a
legkülönbözôbb állatokkal
kapcsolatban. Nem hiányzik
a jákó papagáj, a kajmán, a
csiga, de még az egyszarvú
sem, magától értetôdôen a
kutyákon és a cicákon kívül.

Azt a kérdést a szerzôvel
kapcsolatban nem is szabad
föltenni, hogy lehet-e élni
az állatok közvetlen közelsége nélkül. Akinek az élet
fontos és kevésbé lényeges
kérdéseivel kapcsolatban
mindig fölvetôdnek az állatok, illetve fordítsuk meg:
az állatokról életbe vágóan
fontos kérdések jutnak az
eszébe, nem élhet állatok
nélkül. Nem ô az egyetlen,
hiszen számos mûvészi alkotást ismerünk valamennyien, amit vagy állat
ihletett vagy állatot ábrázol.
Igen sok alkotó közülük a
könyvben is szerepel, Devecseri Gábor és Thomas
Mann is ezek közé tartozik.
Az nézôpont kérdése, hogy
a manókat, tündéreket, sárkányokat az állatok közé soroljuk-e. Popper Péter – legalábbis ebben a könyvben –
oda sorolja ôket, hiszen ôk
is szerepelnek. De miután az
állatokkal kapcsolatban is
sok meseszerû dolgot fogalmaz meg, miért ne jelenhetnének meg a mesék hol kedves, hol bohókás, hol gonosz lényei is.
Az epilógusban azt írja a
szerzô: „Végigolvasva, amit
eddig írtam, fel kell tennem
magamnak a kérdést: véletlen-e, hogy éppen ez az »állatos« könyv követte Az Írást,
sôt megjelenésével besurrant
az Ó- és Újtestamentumról
szóló két kötet közé. Megmaradt bennem egy kérdés:
mennyire sikerült érezhetôvé
tennem az álmodó tudat és
az éber tudat találkozásának
és együttélésének nagyszerûségét és tragikumát?”
Ha kíváncsi a kedves olvasó a válaszra, olvassa el a
könyvet!
Wéber Katalin
Popper Péter:
Részemrôl mondjunk mancsot!
Vallomás a négylábúakról,
akik nélkül elviselhetetlenül
sivár lenne az élet. Saxum
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Egy békésen sétáló t. tiszt vallomásai
Beszélgetés Dalos Györggyel
Tavaly megjelent Puszipajtások címû regényének bemutatása alkalmával mûvét a rendszerváltoz(tat)ás utáni
évek szatirikus ábrázolásaként jellemezte, és nem árulta
el igazából, hogy dolgozik-e újabb regényen. Hamar „leleplezôdött”, szerencsére, az opusz ugyanis már itt van a
kezünkben, és megállapíthatjuk, hogy ebben kétségtelenül „súlyosabb” témát dolgoz föl, mint amilyen az egyszerre kedélyes és felzaklató korrupció világa. És nem is
olyan szelíden. Történelmi groteszk az új mû? Mindenesetre az író jó érzékkel használja ki megint kettôs, magyar-német kor- és helyismeretét a Balaton-brigádban.
■ – Ha az olvasó csak annyit hall errôl a regényrôl, hogy az
a kelet-német titkosrendôrség, a hírhedt Stasi munkatársainak ügyködésérôl, a határnyitás elôtti utolsó nyáron lezajlott
akciójáról szól, amely a mi Balatonunknál zajlott le, ismerve
a te írói erényeidet, nyilván érdeklôdéssel nyúl a kötet után.
De milyen érzés volt a téma feldolgozása írói szempontból:
könnyen rátaláltál a hangnemre, vagy némi hezitálás után
döntöttél az egyes szám elsô személyû narráció mellett?
– Bizonyos értelemben viszonzásról van szó. 1974 és 1989 között az NDK titkosrendôrsége – a magyar „testvérszervvel” karöltve – sokat törôdött velem. Ezt én már nagyjából akkor is sejtettem, a Gauck-Behörde, a keletnémet Történeti Hivatal anyagának olvastán legföljebb a figyelés kiterjedtsége lephetett meg.
Amikor azután alaposan belemerültem a levéltári kutatásba, rájöttem, hogy ez az aprólékos érdeklôdés nem csupán nekem
szólt. A „Stasi” – Ministerium für Staatssicherheit, az Állambiztonsági Minisztérium – szinte a rendszer bukásáig részletes információkat gyûjtött az NDK és más szocialista országok ellenzéki szereplôirôl, értelmiségi csoportjairól, sôt mi több állami és
pártvezetésérôl, belügyi szerveirôl is.
Ezek az egykor hétpecsétes titkokat hordozó dokumentumok
ma már fôleg történeti értékûek, s nyelvezetüknél, stílusuknál
fogva bizonyos egyhangúságot árasztanak. Ezért valósággal felvillanyozott, amikor rábukkantam a Balaton-figyelô brigád iratcsomójára. Ez az operatív csoport 1963-tól és 1989 ôszéig siófoki, keszthelyi és füredi rezidensek révén figyelte a magyar tenger
partján kibontakozó német-német családi és egyéb kapcsolatokat. A rezidensek rádión érintkeztek egymással, valamint a budapesti NDK-nagykövetségen mûködô Stasi-központtal.
– Magyar származású, a magyart jól beszélô hôsödet, Josef
Klempnert merész írói „fogással” belülrôl ábrázolod, de
amint látom, annál kíméletlenebbül rajzolod meg.
– A dokumentum persze csak nyersanyag volt. Hogy megéledjen, bele kellett helyeznem a tájba, az évszakba, a korba. Vagyis
magam elôtt kellett látnom azokat embereket, akik az utolsó
nyáron az állambiztonságot képviselték a „hullámzó Balaton tetején”. Klempner százados természetesen költött figura, mint
ahogy a regény kettôs szerelmi szálát sem a vérszegény jelentésekbôl merítettem. S mivel az írónak valamelyest azonosulnia
kell hôsével, ha meg akarja ôt érteni és értetni, úgy döntöttem,
hogy egyszerûen belebújok a derék belügyi káder bôrébe. A
megértés persze nem elfogadást jelent – a kérdésben van erkölcsi álláspontom – ám a bûn egy írót másként érdekel, mint teszem azt, egy vizsgálóbírót.
– Ez tehát nem dokumentumregény, hanem szépirodalom,
minden elemében hiteles fikció, mégis: mennyire kellett elôtanulmányokat folytatnod hozzá?

– A Balaton-dosszié tüzetes elolvasásán kívül beszélgettem volt
magas rangú Stasi-tiszttel, valamint a berlini belügyi levéltár magyar témákon dolgozó munkatársaival. „Helyszíni szemlét” tartottam Füreden és Siófokon és beszereztem az 1989-es évre vonatkozó írásokat – memoároktól újságcikkeken át egészen az étlapokig. Olyasmit is begyûjtöttem, ami azután nem került be a
regénybe, például a balatoni hajójáratok korabeli menetrendjét,
vagy balatoni vihar és a kecskeköröm tudományos leírását.
– Egyáltalán, mi volt a lényege a Stasi létének, mûködésének?
– A Stasi a többi keleti titkosszolgálathoz hasonlóan hatalmas apparátussal dolgozott – tikos munkatársainak számát 180 ezerre becsülik. Külföldi elhárító és hírszerzô részlege a munka hatékonyságát tekintve felzárkózott a „nagyok”: a CIA, a KGB és a Moszad –
mellé. Ami azonban a „belsô ellenség” felkutatását illeti, abban
csôdöt mondott. A beszervezett ügynökök zöme világos szempontok és szakszerû elôkészítés híján elébe sietett az elvárásoknak. Így
azután a szerv mérhetetlen mennyiségû hamis és pontatlan információ birtokába jutott, amelyeket nem gyôzött adminisztrálni.
– Te, aki jól ismered a mai Németországot, a tegnapi NDKt, mit tartasz fontosnak – röviden – elmondani az ottani ügynök-ügyek lefolyásáról, tanulságáról, történeti illetve irodalmi feldolgozásáról?
– Ezt a dolgot valószínûleg nem nagyon lehet jól csinálni, csak
jobban és rosszabbul. Németországban az ügynöktéma feldolgozását többé-kevésbé sikerült jogállami keretek között tartani.
A törvény biztosította, hogy az áldozatok hozzáférjenek saját
dossziéjukhoz és többé-kevésbé érvényesültek a titokvédelem
szempontjai is. Mindenesetre elkerülhetôvé vált, hogy a téma a
pártok közötti harc olcsó muníciója legyen. Persze igaz, hogy
maga ez a harc is civilizált formák között zajlik. Ennek megfelelôen ma a Stasi lefutott ügy.
– Vannak hasonló témájú német, cseh, bolgár stb. feldolgozások, tudomásod szerint?
– Németországban a rendkívül kiterjedt dokumentumirodalom
mellett számos regény szól a témáról – most konstatálom, hogy
valamennyi elsô személyben. Thomas Hilbig „Én” címû könyve – az idézôjelekkel a „Cambert” nevû, énjét vesztett titkos
munkatárs jelöli meg magát – a titkos ügynök lélekrajzát vázolja fel. Thomas Brussig kegyetlen szatírája, a „Hôsök mint mi” a
spicli mennybemenetelérôl valamelyest Bulat Okudzsava Sipovjára emlékeztet. Szépirodalmi lecsapódásnak tekinthetô még
Sascha Anderson „Sascha Anderson” címû regénye, amelyben a
kelet-berlini mûvész-avantgarde sztárbesúgója önmaga dicstelen
pályáját próbálja irodalommá kódolni.
– Ehhez képest mi a véleményed a hazai gyakorlatról, amely
már-már lehetetlenné, komolytalanná és hiteltelenné teszi a
múltnak e jelenségével való szembenézést, a tisztánlátást?
– Magyarországon – akárcsak Lengyelországban vagy Csehszlovákiában – elmulasztották azt a pillanatot, amikor a társadalom
szembenézhetett volna a múltjával. Kicsit abba helyzetbe kerültünk, mint maga a BM: egyszerre tudunk túl sokat és túl keveset. Egyfelôl a titkosrendôrség szinte misztikusabb hatalomnak
tûnik, mint fénykorában, másfelôl pedig el vagyunk árasztva
III/III-as gagyival. A múlt, ahelyett, hogy szép lassan historizálódna, idôrôl-idôre hiszterizálja a közvéleményt. Egy-egy leleplezés úgy mûködik, mint amikor – amerikai mondás szerint – a
szar találkozik a ventillátorral. Ez azonban nem a volt titkosszolgálatok bûne, hanem politikai kultúránk rendkívül alacsony
színvonalával magyarázható.
Csokonai Attila

Könyv

interjú
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Szilágyi Gyula: Nincs kilincs. Ó, jaj, az út lélektôl tébolyig...Mérték, 1999 Ft
Szvetelszky Zsuzsanna: A kapunyitási pániktól a nagymama-elméletig. Pont, 1875 Ft
Tamura, Michael J.: Te vagy a válasz! Édesvíz, 2790 Ft
Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus, 1350 Ft
Virtue, Doreen: Megváltoztatnám az életem, ha volna rá idôm. Mandala Véda, 2490 Ft
Zinberg, Norman E.: Függôség és kontroll. Drog, egyén, társadalom. Nyitott Könyvmûhely, 3200 Ft

ÁLTALÁNOS MÛVEK
VALLÁS

bibliográfiák

Gombos Albin (szerk.: Catalogus fontium historiae Hungaricae I. Árpád-kori kútfôink gyûjteményének I. kötete. A-C
(reprint). Nap, 4900 Ft
Gombos Ferenc Albin (szerk.: Az Árpád-kori magyar történet külföldi elbeszélô forrásai I. (reprint) Nap, 4900 Ft
Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. MTA Történettud. Int., 3500 Ft
ismeretterjesztô

Bleich, Kristen; Bleich, Stefan: A szerelmeskedés könyve tinédzsereknek. Tessloff, 2950 Ft
Cox, Simon: Az Angyalok és démonok titkai. Gabo, 1299 Ft
Fonyód-Fürdôtelep múltja képes levelezôlapokon (magyar-angol-német ny.). Mediawave Al., 3990 Ft
Kardos István: Találkozások a világhírrel. Variant-Média, 1600 Ft
Lukácsné Kardos Ildikó (szerk.): Jelek és szimbólumok. Trivium, 1599 Ft
Pálinkó György: A második világháború története. Nagykönyv, 2450 Ft
Verstraete, Larry: Kinek a fejébôl pattant ki? Igaz történetek feltalálókról. Alexandra, 799 Ft
Verstraete, Larry: Kockázatos kísérletek. Tudomány a veszélyes zónában. Alexandra, 799 Ft
könyvtártudomány és könyvkiadás

Balogh Mózes; Schenk János (szerk.): Könyvszakmai ABC 2005-2006. Szakmai cím- és adattár. Dialóg Campus,
3980 Ft
Barbier, Frédéric: A könyv története. Osiris, 3800 Ft
Bart István: A könyvkiadás mestersége. Osiris, 3480 Ft
Gyurgyák János: Szerzôk szerkesztôk és kézikönyve. Osiris, 3980 Ft

vallás

Boulad, Henri: A Szentlélek ezer arca I. Kairosz, 2900 Ft
Brown, Mick: A spirituális turista. Ursus Libris, 2850 Ft
Darqáwí, Al-’Arabí Ad-: Az emlékezés rózsakertje. A lélekvezetés szúfí tudománya. Kairosz, 3800 Ft
Fekete György: Bátorító. Kairosz, 2300 Ft
Füzes Oszkár; Pogár Demeter: Felszállt a füst. Habemus Papam. Athenaeum, 990 Ft
Haich Erzsébet: A jóga királyi útja. Bölcsességek minden napra. Helikon, 999 Ft
Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez. Elméletek és gyakorlati
lehetôségek. Kálvin, 1600 Ft
Mászáros István: Prímások, pártok, politikusok, 1944-1945. Adalékok a Magyar Katolikus Egyház XX. századi
történetéhez. Szt. István Társ., 1460 Ft
Németh Norbert: A buddhizmus eszméi. Kvintesszencia, 2200 Ft
Népénektár-Bizottság (szerk.): Éneklô egyház. Római Katolikus Népénektár, liturgikus énekekkel és imádságokkal.
Szt. István Társ., 1990 Ft
Ratzinger, Joseph (XVI.Benedek Pápa): A föld sója. Kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón. A
Bíborossal Peter Seewald beszélget. Szt. István Társ., 1400 Ft
Regényi Huba: II. János Pál. Isten atlétája. Ringier, 3290 Ft
Sándor Endre: Eszter. A népét megmentô asszony. Kálvin, 490 Ft
Sáringer Károly: II. János Pál pápa emlékére. Pallas Antikv., 1490 Ft
Szent Ágoston (Augustinus Aurelius): Szent Ágoston levelek. Attraktor, 1900 Ft
Thiede, Carsten Peter: Péter apostol nyomában. A titkos Péter akták. Trivium, 2590 Ft

lexikon

Iburg, Anne: Kis sajtlexikon. Mérték, 2699 Ft
Kálló László: A profi boksz nagyjainak lexikona. Barrus, 4350 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
foglalkozások, szakmák

Seymour, John: Elfeledett mesterségek. Cser, 6990 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

globalizáció

filozófia

Bitó László: Boldogabb élet – jó halál. Athenaeum, 2480 Ft
Eliade, Mircea: A jóga. Halhatatlanság és szabadság. Cartaphilus, 4700 Ft
Frankl, Viktor E.: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Jel, 1850 Ft
Kölcsey Ferenc: Filozófiai írások. Farkas L. I., 2000 Ft
Ming-tang, Hszü; Martinova,Tamara: Csung Jüan Csikung. A Felemelkedés Iskolája 1. köt. Elsô szint. Elmélet és
gyakorlat. Nyolckincs, 1900 Ft
Steiner, Rudolf: A lélek gyógyítása. Hermit, 3100 Ft
Steiner, Rudolf: A szabadság filozófiája. Új Mani-Fest, Genius, 2490 Ft
Su-la-ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában. Írás, 2300 Ft
okkultizmus

Bradford, Michael: Gyógyító kezek. Gyógyító energiáink továbbítása. Szukits, 1390 Ft
Browne, Sylvia: A köztes lét bölcsessége. Tanácsok és bátorítás odaátról. Édesvíz, 2690 Ft
Chinmoy, Sri: Jóga és spirituális élet. Madal Bal, 1600 Ft
Dethlefsen, Thorwald: A sors mint esély. Eredendô tudás a teljességrôl. Bevezetés az ezoterikus pszichológiába.
Mérték, 1999 Ft
Madách Aladár mûvei II. Próza. Madách I. Irod. Társ., 1400 Ft
Megjobbítatott álom magyarázó könyvetske. Helikon, 999 Ft
Morin, Jean-Baptiste: Astrologia Gallica. Azimut 2002, 3290 Ft
Motoyama, Hiroshi: Minden, amit a csakrákról tudni lehet. Édesvíz, 2790 Ft
Peterson, Robert: Testen kívüli élmények. Tapasztalatok és módszerek. Bioenergetic, 1900 Ft
Swami Kriyananda: A rádzsa-jóga mûvészete és tudománya. Bioenergetic, 3500 Ft
Tepperwein, Kurt: A teremtô képzelet csodái. Mérték, 1999 Ft
Tolle, Eckhart: Most hatalma kártya. Édesvíz, 3490 Ft
Ullman, Robert; Reichenberg-Ullman, Judith: Szentek, bölcsek, mesterek és misztikusok.
Megvilágosodásbeszámolók a régmúlttól napjainkig. Filosz-Humán, 2900 Ft
Virtue, Doreen; Prelitz, Becky: Táplálkozás a fényben. Mandala Véda, 1990 Ft
Walterskirchen, Helene: Az energiaelv. Koncentrációs gyakorlatok a munkahelyen. Mérték, 1499 Ft
Webster, Richard: Õranygalok és szellemi vezetôk. Kapcsolat láthatatlan segítôiddel. Édesvíz, 2690 Ft
Wood, Ernest; Hodson, Geoffrey: A hét teremtô sugár. M. Teozófiai Társ., 2600 Ft
pszichiátria, pszichológia

Bagdy Emôke; Daubner Béla; Popper Péter: Öröm, harmónia, boldogság. Saxum, 980 Ft
Bonacci, Mary Beth: Igazi szerelem. Õszinte válaszok fiataloknak. párkapcsolatról, házasságról, szexualitásról. Szt.
István Társ., 1380 Ft
Brunton, Paul: Meditációk válság esetére. Szukits, 990 Ft
Cox, Tracey: Forró szex. Ahogy mûvelnünk kellene...Trivium, 2490 Ft
Dyer, Wayne: A szándék hatalma. Édesvíz, 2690 Ft
Gabbard, Glenn O.; Hárdi István et al.: A vizuális mûvészetek és a pszichoanalízis. Nyitott Könyvmûhely, 700 Ft
Gergely Jenô: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseirôl. APC St., 2240 Ft
Kasser, Tim: Az anyagiasság súlyos ára. Ursus Libris, 2850 Ft
Lermer, Stephan: Szeretet és félelem. Út a harmonikus partnerkapcsolathoz. Budapest-Print, 1998 Ft
Maxwell, John C.: Felkészítés 101. Amit mindenkinek tudnia kell. Bagolyvár, 1450 Ft
Rózsa Sándor et al.: Temperamentum és karakter: Cloninger pszichológiai modellje. A Cloninger-féle temperamentum és karakter kérdôív felhasználói kézikönyve. Medicina, 2200 Ft
Schuster, Martin: Vizsgadrukk. A vizsgára történô felkészülés legeredményesebb módszerei. Medicina, 1740 Ft
Sharma, Robin: A szerzetes, aki eladta a Ferrariját. Valósítsd meg Önmagadat, tedd gazdaggá életedet. Trivium,
2390 Ft
Skemp, Richard R.: A matematikatanulás pszichológiája. Edge 2000, 2500 Ft

Bôhm Gergely; Havas Katalin: Pályázatírás az Európai Unióban. Új Mandátum, 2280 Ft
Havas Katalin: Pályázatírás az Európai Unóban. Feladatgyûjtemény. Új Mandátum, 1680 Ft
hadtudomány

Otto, Hans-Dieter: Katonai tévedések lexikona. A szalamiszi csatától az iraki háborúig. Canissa, 2800 Ft
jog

Adójogszabályok 2005. Unió, 6195 Ft
Békési Tihamér et al. (szerk.): Nemzetközi jog. Rejtjel, 2800 Ft
Bukodi Zsolt; Molnár Gizella et al.: Társadalombiztosítási kézikönyv munkáltatók és társadalombiztosítási ügyintézôk
részére 2005. Unió, 8295 Ft
Crombie, David: A világ legostobább törvényei. Dialóg Campus, 1980 Ft
Horváth Attila: A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása. Rejtjel, 3300 Ft
Horváth Zoltán; Ódor Bálint: Az Európai Unió Alkotmánya. Mi és hogyan változik az Alkotmányszerzôdés hatására?
Hvg-Orac, 3675 Ft
Kállai Gábor: A közjog alapjai. Új Mandátum, 2480 Ft
Kertész István; Pál Lajos; Radnay József: Munkajogi kézikönyv. Hvg-Orac, 6600 Ft
A közalkalmazottakra és köztisztviselôkre vonatkozó munkaügyi jogszabályok 2005. Unió, 8295 Ft
Lomnici Zoltán: Az alapítványok és a közalapítványok. Hvg-Orac, 4400 Ft
Mackó Mária: Magyar alkotmányjog I. Rejtjel, 2200 Ft
Maczonkai Mihály: Jogszociológia. Dialóg Campus, 3280 Ft
Morvai Krisztina; Simek Kitti: Kitti. Rettegés és erôszak otthon. Rejtjel, 1480 Ft
Nochta Tibor: A magánjogi felelôsség útjai a társasági jogban. Dialóg Campus, 3480 Ft
Polgári Törvénykönyv, Polgári Perrendtartás, Családjogi Törvény, Bírósági végrehajtási törvény 2005. Unió, 10080 Ft
Sándor István: A magyar fogyasztóvédelmi jog. Unió, 5880 Ft
Sárdi Gyula (szerk.): TB. Társadalombiztosítási jogszabályok 2005. KJK, 5040 Ft
Szendrei Géza: A magyar ügyészség évszázadai. Rejtjel, 1890 Ft
Szilner György (szerk.): Büntetés-végrehajtás. Novissima, 990 Ft
Szörcsei Tamás: Személyi jövedelemadóról szóló törvény és magyarázata 2005. Unió, 7665 Ft
A társasági törvény és a kapcsolódó legfontosabb jogszabályok, 2005. Unió, 7245 Ft
Tölg-Molnár László et al.: Polgári eljárásjog I-II. Novissima, 5500 Ft
Vadász Katalin (szerk.): Országos önkormányzati címjegyzék és adattár. Infotéka, 5000 Ft
Ványai László (szerk.): A gépjármûvek költségelszámolása 2005. A 2004. évben forgalmazott személygépjármûvek
fogyasztási adataival. Unió, 6615 Ft
közgazdaságtan

Barócsi Zoltán; Somogyi Ferenc: Gaia könnyei. Bevezetés az ökológiai ökonómiába. Kodolányi J. Fôisk., 2700 Ft
Block, Peter: Makulátlan tanácsadás. HVG, 5100 Ft
Bodnár László: Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai. Tankönyvkiadó, 4200 Ft
Bojár Gábor: Graphi-sztori. Egy magyar mini-multi története. HVG, 3800 Ft
Csermák Judit et al.: Feladatgyûjtemény a költségvetési szervek gazdasági tevékenységének elemzéséhez. Perfekt,
4400 Ft
Fabó Mária (szerk.): Hogyan vállalkozzunk Szlovákiában? Aditus, 5500 Ft
Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása.
Unió, 8190 Ft
Gyöngyösy Zoltán; Lissák György: Stratégia, termékpolitika, termékdesign. Marketingpolitika. Akadémia, 3360 Ft
Jordán Gyula; Tálas Barna: Kína a modernizáció útján a XIX-XX. században. Napvilág, 3900 Ft
Lakatos Gyula: Az emberi tôke. Az önismeret gazdaságtana. Balassi, 3500 Ft
Marosán György: Stratégiai menedzsment. Mûszaki, 2290 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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Práger László: A világ (gazdaság) és Magyarország a XXI. század elején. Unió, 4500 Ft
Sutton, John: Marshall tendenciái, avagy mit tudhatnak a közgazdászok? Tankönyvkiadó, 2000 Ft
Szolgáltatások jegyzéke (SZJ). Unió, 6720 Ft
Veres Zoltán; Szilágyi Zolt (szerk.): A marketing alapjai. Perfekt, 4200 Ft
Verô Ivánné: A leltározás, a leltárértékelés, a selejtezés rendje 2005. Unió, 7245 Ft
kriminológia

Tóth István: Kriminalisztikai fegyvertan. Igazságügyi ballisztikai alapismeretek. Rejtjel, 1300 Ft
Vízy András: Biztosítási csalások. Arteregó, 2490 Ft
néprajz, népszokások

Ando György (szerk.): A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón. Esélyek, lehetôségek, kihívások. M. Néprajzi Társ.,
3150 Ft
Gyimesné Szekeres Ágnes: 66 irodalmi szállóige. Tóth K. K., 1200 Ft
Körmendi Lajos: A táltos kincse. Mondák, mesék, történetek. Karcagi Önkorm., 1500 Ft
Kriston Vízi József: Homo Ludens Hungaricus. Pont, 2520 Ft
nyelvkönyvek

Bánki Timea; Csete Beatrix; Nagy Erika: Correcto. 300 ejercicios gramaticales. Niveles básico e intermedio. Editio
Mediterranica, 2625 Ft
Doff, Adrian; Jones, Christopher: Language Links. Grammar & Vocabulary for self-study. Cambridge, 4075 Ft
Hegedûs Rita; Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Magyar nyelvkönyv haladóknak. Akadémia, 3480 Ft
Hegedûs Rita; Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Akadémia, 1830 Ft
Hewings, Martin: Advanced Grammar In Use. Cambridge, 3950 Ft
Pátrovics Péter: Angol turista kalauz. Anno, 260 Ft
Pátrovics Péter: Német turista kalauz. Anno, 260 Ft
PONS Mi sem egyszerûbb, avagy az akaratos kisholló angolul tanul. Klett, 1980 Ft
Villányi Edit (szerk.): CROW Start 1 (angol-magyar ny.). Strucc, 520 Ft
oktatás-nevelés

Farkas Károly: Gyorsolvasás. Hatékony olvasás. Gazdaságos informálódás a nyomtatott és az elektronikusan megjelenített dokumentumokból. APC St., 3500 Ft
Fele ilyen, fele más. Megfigyelô- és koncentrációs képességet fejlesztô, játékos képeskönyv 5-7 éves gyermekeknek. Graph-Art, 1376 Ft
Kovács György; Bakosi Éva: Játék az óvodában. Didakt, 1880 Ft
Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Felsôokt. Kut. Int., Új Mandátum, 2490 Ft
Radosiczky Imre: Ki kicsoda a magyar oktatásban 2005. DFT, 10238 Ft
Rektor Orsolya: Adaptivitás a vizuális nevelésben. Trefort, 2300 Ft
Vasek, Stefan: A speciális pedagógia alapjai. APC St., 2400 Ft
Vígh Hajnalka: Szókincstár. Szókincsbôvítô képeskönyv óvodásoknak. Graph-Art, 1376 Ft
pénzügy

Éva Katalin: Vállalkozói könyvvitel I. Perfekt, 2100 Ft
Korom Erik et al.: Vállalkozói könyvvitel II. Perfekt, 2100 Ft
A költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai, 2005. Unió, 9345 Ft
Paróczai Péterné; Balláné Nagy Katalin: Adó, illeték, társadalombiztosítás. Példatár, teszt és esettanulmány. Perfekt,
4500 Ft
Reizingerné Ducsai Anita; Vörös Miklós: Könyvviteli alapismeretek. Számvitel I. Perfekt, 2490 Ft
Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve 2005. KJK, 19800 Ft
Számviteli szabályok 2005. Unió, 6195 Ft
politika

Benedek István Gábor; Berta Pál: Harmadik háború. Kossuth, 2980 Ft
Chomsky, Noam: Titkok, hazugságok, demokrácia. Független Média, 1440 Ft
Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika (XIX-XX. század). Századvég, 3675 Ft
Huntington, Samuel P.: Kik vagyunk mi? Az amerikai nemzeti identitás dilemmái.
Európa, 3800 Ft
Kincses László: Diplomáciatörténet. Hvg-Orac, 3990 Ft
Kiss J. László (szerk.): A huszonötök Európái. Osiris, 5500 Ft
Köbel Szilvia: ‘Oszd meg és uralkodj!’ A pártállam és az egyházak. Rejtjel, 2980 Ft
Lánczi András: Az utópia mint hagyomány. Attraktor, 1900 Ft
Lilla, Mark: A zabolátlan értelem. Értelmiségiek a politikában. Európa, 1700 Ft
McIver Weatherford, Jack: Törzsek a „Dombon”. Az Egyesült Államok Kongresszusa: rítus és valóság. Századvég,
3150 Ft
Modor Ádám: A titok meg a nyitja 2. Titkos szolgák és jelentések. Kairosz, 3200 Ft
Nemeskürty István: Kisebbségben saját hazánkban. Szabad Tér, 4400 Ft
Ördögh Szilveszter (szerk.): Magyarként Európában. Kossuth, 1600 Ft
Szönyei Tamás: Nyilvántartottak. Titkosszolgálatok a magyar rock körül. Tihanyrév, 3900 Ft
Torgyán József: Antalltól Orbánig. Könyvklub, 2990 Ft
statisztika

Foglalkoztatottság és kereseti arányok, 1998-2003 – Employment and Earnings, 1998–2003
(magyar-angol ny.) KSH, 3500 Ft
Háztartás-statisztikai évkönyv, 2003 – Yearbook of Household Statistics, 2003 (magyar-angol ny.) KSH, 4200 Ft
Környezetstatisztikai évkönyv, 2003 (CD-melléklettel) KSH, 4600 Ft
Népszámlálás 2001. 24. A Magyarországon bejegyzett kisebbségek adatai. KSH, 4800 Ft
Népszámlálás 2001. 28. A mezôgazdasági tevékenység jelentôsége a foglalkoztatásban. KSH, 3800 Ft
Szociális statisztikai évkönyv, 2003 – Yearbook of Welfare statistics, 2003 (magyar-angol ny) KSH, 4400 Ft
társadalomtudományok

Balogh Balázs; Fülemile Ágnes: A változó Kalotaszeg. Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Akadémia,
2400 Ft
Csukovits Enikô; Lengyel Tünde (szerk.): Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17.században. MTA Történettud. Int.,
2200 Ft
Erôs Vilmos; Szabó István: Asszimiláció és retorika. Szabó István: A magyar asszimiláció címû munkájának rekonstrukciója. Csokonai, 950 Ft
Hankiss Elemér: Az ezerarcú én. Emberlét a fogyasztói civilizációban. Osiris, 3480 Ft
Kapuscinski, Ryszard: Lapidárium III., IV., V. Széphalom, 2600 Ft
Kovács Nóra; Bakó Boglárka (szerk.): Tanulmányok a diaszpóráról. Gondolat, 1650 Ft
Losonczi Ágnes: Sorsba fordult történelem. Holnap, 2900 Ft
Nagy Henrietta: Holtomiglan? A családon belüli erôszak. Homonnai és Tsa, 1980 Ft
Neményi Mária; Szalai Júlia (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai.
Új Mandátum, 3800 Ft
Nóvé Béla (szerk.): Tény/Soros. A Soros Alapítvány második évtizede, 1995-2004. Magvetô, 2790 Ft
Papp Richárd: Van-e zsidó reneszánsz? Múlt és Jövô, 2150 Ft
Tanka László; Balás Róbert: Ausztrália és Új-Zéland magyar világa. Médiamix, 5900 Ft
Törô István: A falusi életforma és változásai az 1950-60-as években a szabolcsi-szatmári-beregi vidékeken.
Barangoló, 630 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan

Forshaw, Joseph M.: Madarak. Kossuth, 2990 Ft
Moss, Stephen: Kerti madarak. Trivium, 1599 Ft
Sterry, Paul; Mackay, Andrew: Lepkék. Északnyugat- és Közép-Európa lepkéinek képes határozókönyve. Panem,
2700 Ft
biológia

Eberhard-Metzger, Claudia: Az élet molekulája. Bevezetés a genetikába. Dialóg Campus, 1980 Ft
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csillagászat

Burnham, Robert: Csillagászat. Kossuth, 2990 Ft
Mania, Hubert: Isten mégis kockázik! Stephen Hawking. Háttér, 1750 Ft
fizika

Bührke, Thomas: E=mc2. Bevezetés a relativitáselméletbe. Dialóg Campus, 1980 Ft
Csom Gyula: Atomerômûvek üzemtana I. Mûegyetem, 2625 Ft
Csom Gyula: Atomerômûvek üzemtana II. Mûegyetem, 2625 Ft
Einstein, Albert: Einstein csodálatos éve. Öt cikk, amely megváltoztatta a fizika arculatát. Gabo, 2490 Ft
Temple, Robert: A kristálynap. Alexandra, 3499 Ft
földtan és ôslénytan

Erdôsi Ferenc: Magyarország közlekedési és távközlési földrajza. Dialóg Campus, 4480 Ft
környezetvédelem

Bedô Zoltán (szerk.): A rendszerváltás kihatása a természeti környezetre. MTA Társ. Kut. Közp., 1490 Ft
Meadows, D; Randers: A növekedés határai. Harminc év múltán. Kossuth, 2990 Ft
A világ helyzete, 2005. Újragondolt biztonság. Föld Napja Al., 2200 Ft
matematika

Blum, Wolfgang: A logika nyelvtana. Bevezetés a matematikába. Dialóg Campus, 1980 Ft
Egy, nekem ez már megy... Matematikai képességek fejlesztése. Graph-Art, 1015 Ft
Praszolov, Viktor Vasziljevics: Lineáris algebra. Typotex, 2700 Ft
növénytan

Banai Valéria: Gyógynövény- és drogismeret. Mûszaki, 3980 Ft
Coombes, Allen J.: Fák. Európa fáinak fényképekkel illusztrált képes határozókönyve. Panem, 2700 Ft
Evans, Shelley; Kibby, Geoffrey: Gombák. Európa gombáinak képes határozókönyve. Panem, 2700 Ft
Fletcher, Neil: Vadvirágok. Északnyugat- és Közép-Európa vadvirágainak képes határozókönyve. Grafo, 2700 Ft
Lukács László; Ambrus Lajos; Simon László, L.: Édes szôlô, tüzes bor. A Velencei-tó környékének szôlô- és
borkultúrája. Ráció, 6800 Ft
Rausch, Andrea; Lotz, Brigitte : Kis zöldfûszerlexikon. Termesztésük, ízük, felhasználásuk receptekkel. Mérték,
2699 Ft
Walters, Martin: Vadvirágok. Trivium, 1599 Ft
növénytermesztés

Békési Zoltán; Pándi Ferenc (szerk.): Pálinkafôzés. Mezôgazda, 3900 Ft
természettudományok, általában

Dawkins, Richard: Az Ördög Káplánja. Vince, 3495 Ft
Hargittai Magdolna; Hargittai István: Képes szimmetria. Galenus, 7900 Ft
Lenyûgözô bolygónk: a Föld. Reader’s Digest, 7990 Ft
Magyar László András (szerk.): Magia Naturalis. Kairosz, 2300 Ft
Székely László (szerk.): Albert Einstein válogatott írásai. Typotex, 2150 Ft
Vizi E. Szilveszter: A tudás hídjai. Kossuth, 2490 Ft
Vollmann, Rolf: Darwin nyomában. Könyvklub, 2690 Ft
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

McGreevy, Paul: Kutyák. Kossuth, 2990 Ft
McGreevy, Paul: Macskák. Kossuth, 2990 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány

Várnagy László (szerk.): Állategészség-védelem. Mezôgazda, 3500 Ft
barkácsolás

Cargill, Katrin: Párnavarázs. Könyvklub, 4900 Ft
Építsd meg! Ro-Bogár. Motoros Robot Bogár. M&C, 2990 Ft
Levine, Shar; Johnstone, Leslie: Építsd meg! Kémlelô. M&C, 4490 Ft
Papírvirágok. Sziget, 1780 Ft
Pieper, Anne; Wiedemann, Gaby; Wiedemann, Markus: Szalvétaképek. Cser, 698 Ft
Pryce, Maggie: Decoupage. Aréna 2000, 2290 Ft
Tibbles, Nikki: Asztali virágdíszek. Könyvklub, 4900 Ft
Üvegmatrica-virágok. Cser, 698 Ft
betegápolás és gyermekgondozás

Hol jó szülni? Születéskalauz 98 szülészet szolgáltatásairól. Sanoma, 2300 Ft
Holl, Maria: A fülzúgás csillapítása. Megelôzés, kíméletes gyógyulás. Z-Press, 1260 Ft
Mackonochie, Alison: Szobatisztaságra nevelés. Hajja, 1995 Ft
Tamási László: Oszteoporózis – A csontritkulás megelôzése és kezelése. SpringMed, 1280 Ft
Vincze György Z.: Férfijaj, avagy a prosztatavész. Könyvklub, 2490 Ft
egészség és higiénia

Brewer, Sarah: Energiafokozók. Kézikönyv. Mérték, 1799 Ft
Costain, Lyndel: Szupertápanyagok. Kézikönyv. Mérték, 1799 Ft
Hegyi Gabriella: Táplálkozás. Életmód. Életminôség. Környezeti hatások. Jr. G.L., 1500 Ft
Iburg, Anne: Természetes gyógyszerek kis lexikona. Hatóanyaguk, gyógyhatásuk, felhasználásuk. Mérték, 2699 Ft
Az öngyógyítás teljes rendszere. Black & White, 756 Ft
Pappné Gazdag Zsuzsanna: Játsszunk gyógyító tornát! 1. Flaccus, 790 Ft
Pappné Gazdag Zsuzsanna: Játsszunk gyógyító tornát! 2. Flaccus, 790 Ft
A testápolás kézikönyve. Reader’s Digest, 6990 Ft
Yesudian, Selvarajan; Haich Erzsébet: Sorsunk és a jóga. Helikon, 999 Ft
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elektronika

Mcquinn, Conn: Digitális ajtóriasztó. M&C, 4490 Ft
építés, építôipar

Grasreiner, Wolfgang : Ökoházak. Energiatakarékos tervezés. Olcsó építkezés. Anyagok. Ötletek. Példák. Cser,
3498 Ft
Themessl, Armin; Weiss, Werner: Napkollektoros berendezések. Cser, 1698 Ft

film és televízió

Antal Zsolt; Gazsó Tibor; Kubínyi Tamás: Médiabefolyásolási technikák kislexikona. Századvég, 2940 Ft
Buckingham, David: Médiaoktatás. Új Mandátum, 3200 Ft
Kovács András Bálint: A modern film irányzatai. Új Palatinus, 3400 Ft
Star Wars. A sith-ek bosszúja. Fantasztikus gépek. Grafo, 2990 Ft
Star Wars. A sith-ek bosszúja. Képes enciklopédia. Grafo, 2990 Ft
küzdôsportok

kertészet

Bradley, Steven: Tavasz a kertben. Könyvklub, 4900 Ft
Burton, Robert: Madarak a kertben. Panem, 5900 Ft
Jó tanácsok minden kerti munkához. Gyors és szakszerû. Alexandra, 2499 Ft
Kiskertek csinosítása. Alexandra, 2499 Ft
Lelkes Lajos (szerk.): Virágoskert, pihenôkert. Mezôgazda, 3900 Ft
Margraf, Klaus: Védekezés kerti kártevôk és kórokozók ellen. Cser, 1298 Ft
Növények a szobában és az erkélyen. Alexandra, 2499 Ft
A praktikus kerti naptár. Jó ötletek egész évre. Alexandra, 2499 Ft
Takács Erika: Kertünk növényei. Fix, 1400 Ft
mezôgazdaság

Szilágyi Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. MTA Társ. Kut.
Közp., 2490 Ft
mûszaki tudományok

Építési mûszaki ellenôrök kézikönyve 2. Terc, 19800 Ft
Faragó László: A jövôalkotás társadalomtechnikája. Dialóg Campus, 3480 Ft
Fi István: Közúti csomópontok tervezési elvei és forgalmi méretezésük. Mûegyetem, 5204 Ft
Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Berlini elôadás, 1999. Ráció, M. Mûhely Al., 2500 Ft
öltözködés, viselet

Aucoin, Kevyn: Sminkvarázs. Aréna 2000, 5980 Ft
orvostudomány

Almási Hedvig: Farmakológia, toxikológia. Mûszaki, 3500 Ft
Ángyán Lajos: Az emberi test mozgástana. Motio, 2500 Ft
Tóth Gábor: Ne veszítsd el a csontjaidat! Pilis-Vet, 1550 Ft

sajtó
Hugo de Burgh (szerk.): Oknyomozó újságírás. Jószöveg, 2790 Ft
Szirmai Éva: A sajtómûfajok elmélete. JGYFK, 1739 Ft
szakácskönyvek

Ambrus Gizella; Kútvölgyi Mihály: Ízes Erdély. Timp, 3990 Ft
Bielefeld, Jochen G.: Sajtok zsebkönyve. Kétszázféle sajt pontos leírása a vásárlás megkönnyítéséhez. Mérték, 1399 Ft
Bíró Ágnes (szerk.): Grillezés. Elektra, 1290 Ft
Brown, Sarah: Vegetáriánus ételek négy kontinensrôl. Több mint 100 recept és jó tanács. Képzômûvészeti, 3900 Ft
Callahan, Maureen; Levin, Karen A.: Diabetikus szakácskönyv. Geopen, 3500 Ft
Floyd, Keith: Floyd receptek Indiából. Park, 4200 Ft
Forberg, Cheryl: Szívbarát szakácskönyv. Geopen, 3500 Ft
Franconeri, Silvana (szerk.): Kis gomba abc. Receptekkel. Cser, 1498 Ft
Hegyi Katalin (szerk.): Nyári gyümölcsök. Elektra, 1290 Ft
Ízletes örömök. Black & White, 504 Ft
Meyer zu Stieghorst, Elisabeth: Fondü falatok. K.u.K., 1400 Ft
Oetker dr.: Kanalas aprósütemények. Grafo, 1890 Ft
Oetker dr.: Wok 3. Fôzzünk egészségesen, gyorsan, egyszerûen. Grafo, 1890 Ft
Olasz konyha. 1001 eredeti recept. Kossuth, 6990 Ft
Straub Dezsô; Ritter P. Tibor: Sztárkonyha. Redakció, 2800 Ft
Szabó Sándorné; Horváth Ildikó: Sertéshúsból készült ételek. Aquila, 450 Ft
Szép Zsófia: Tengerparti ízek. Magánkiadás, 1260 Ft
Töltött és rakott ételek. Corvina, 2500 Ft

Davies, Barry: Önvédelem. Tenyérben a világ. Trivium, 1599 Ft
Kim, Ashida: A láthatatlan ököl. Titkos nindzsamódszerek a nyom nélküli eltûnéshez. Szukits, 1790 Ft
Taj csi. Kossuth, 5990 Ft
labdarúgás

Bocsák Miklós: Futballmecénások Magyarországon. MikSport, 1780 Ft
Dévényi Zoltán; Harmos Zoltán: FC Barcelona. Aréna 2000, 2990 Ft
mûvészet, általában

25 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Bp. Fesztivál Kp., 1990 Ft
Becks-Malorny, Ulrike: Paul Cézanne, 1839-1906. A modernizmus elôfutára. Vince, 2795 Ft
Cézanne. Ventus Libro, 1990 Ft
Chagall. Ventus Libro, 1990 Ft
Dalí. Ventus Libro, 1990 Ft
Gyémánt Csilla: Imre Zoltán táncmûvész, koreográfus. Bába, 3000 Ft
Gyôrffy Iván: Apaföld. Kultúrtörténeti-, film- és ökológiai esszék. Liget Mûhely Al., 2800 Ft
Mattyasovszky Zsolnay Tamás; Vécsey Esther et al.: Zsolnay épületkerámiák Budapesten (magyar-angol ny.)
Tankönyvkiadó, 9800 Ft
Monet. Ventus Libro, 1990 Ft
Munkácsy Mihály. Album. Szemimpex, 16800 Ft
Néret, Gilles: Édouard Manet, 1832-1883. Az elsô modern festô. Vince, 2795 Ft
Néret, Gilles: Peter Paul Rubens, 1577-1640. A festészet Homérosza. Vince, 2795 Ft
North, John: A követek titka. Holbein és a reneszánsz világa. Typotex, 3600 Ft
Picasso. Ventus Libro, 1990 Ft
Renoir. Ventus Libro, 1990 Ft
Scholz-Hänsel, Michael: El Greco Domenikosz Theotokopoulosz, 1541-1614. Vince, 2795 Ft
Somorjai Ferenc: Mûvészettörténet. Képzômûvészeti, 2100 Ft
Szinte Gábor: Sylvestre II. le Savant – II. Szilveszter a Tudós. Szinte Gábor falképei Saint-Simon templomában
(magyar-francia ny.) M. Képek, 2000 Ft
Vadas József: A magyar art deco. Corvina, 3990 Ft
Van Gogh. Ventus Libro, 1990 Ft
Xeravits Géza (szerk.): Ikonográfia ökumenikus megközelítésben. L’Harmattan, 1800 Ft
sport, általában

Dickhuth, Hans-Hermann: Sportélettan, sportorvostan. Dialóg Campus, 3980 Ft
Dolovai Tamás: Itt a minta! Hol a minta? A doppingügyek háttere. 9S Mûhely, 1000 Ft
Oberbeil, Klaus: Zsír nélkül frissen, fürgén. Karcsún, egészségesen és boldogan egy életen át. Mérték, 1999 Ft
Rhyner, Hans H.: Jóga. Cser, 1498 Ft
Schobert Norbert: A Norbi update életmód lényege. Zsebkönyv 2005. Norbi, 1999 Ft
Westcott, Wayne: Harc a cellulitisz ellen. Alexandra, 1999 Ft
színház

Füle Péter (vál.): Színház az egész!...Játékos színháztörténeti kaleidoszkóp a múlt század színi világából. Új
Palatinus, 3950 Ft
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon, 2990 Ft
Máté Lajos: Samesz voltam a Mûvész Színházban. Színházi napló, 1948-1951. Criticai Lapok Al., 2400 Ft
technikai sportok

Ortega, José: A motoros ernyôzés kézikönyve. Magánkiadás, 5990 Ft
zene

Bradányi Iván: Sláger!!! Bradányi Iván legsikeresebb dalai. Regun, 1990 Ft
Sebô Ferenc; József Attila: Sebô – József Attila. Verseskötet CD-melléklettel. Helikon, 4490 Ft

számítástechnika

Adobe Premiere Pro 1.5. Tanfolyam a könyvben. Perfact-Pro, 5250 Ft
Bánhalmi Árpád; Fejes Ferenc et al.: Kvantitatív módszerek II. Fejezetek az operációkutatásból. Perfekt, 1890 Ft
Englert Tamás: Hálózati szoftverek. LSI, 2800 Ft
Kende Mária; Nagy István: ORACLE példatár. SQL, PL/SQL. Panem, 4990 Ft
Mudri István: Videoszerkesztés Adobe Premiere programokkal. ComputerBooks, 4350 Ft
Pere László: GNU/Linux rendszerek üzemeltetése I. Bekapcsolástól a grafikus felületig. Kiskapu, 3200 Ft
Reynders, Deon; Wright, Edwin: TCP/IP és Ethernet hálózatok a gyakorlatban. Kiskapu, 3980 Ft
Sebesta, Robert W.: A Word Wide Web programozása. Panem, 4900 Ft
Stanek, William R.: Microsoft Windows parancssor. A rendszergazda zsebkönyve. Szak, 7000 Ft
Szerényi László; Fóti Marcell: Small Business Server 2003. Webkönyv +SP1 +ISA 2004. NetAcademia, 4900 Ft
távközlési szolgáltatások

Budai Balázs Benjamin; Sükösd Miklós: M-kormányzat – M-demokrácia. Mobilkommunikáció a közgazdaságtanban,
a politikában és a nonprofit szektorban. Akadémia, 4350 Ft
Eastman, Susan; Ferguson, Douglas (szerk.): Reklámozás és értékesítés a médiában, kábelen és a világhálón.
Jószöveg, 2490 Ft
vezetés és üzletvitel

Myers, Kevin C.: Találj rá, pofozd ki, add el, profitálj! Átfogó kalauz az izzadtságmentes pénzcsináláshoz – ingatlan
rehabilitációval. Royalwell, 3980 Ft
Németh Katalin; Szakonyi Eszter: Magyar-angol üzleti kommunikáció. Lexika, 1785 Ft
Poór József: Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások. KJK, 4200 Ft
Urszin Sándor: Logika a tárgyalásban és az ügyfélkezelésben. GSD Hungary, 2920 Ft
Zoltayné Paprika Zita (szerk.): Döntéselmélet. Alinea, 5900 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány

Alszeghy Zsoltné; Lóránt István et al. (szerk.): Magyarországi latin nyelvû protestáns iskoladrámák a XVII-XVIII.
századból (magyar-latin ny.) Argumentum, 5500 Ft
Bentley, Eric: A dráma élete. Drámaelmélet. Jelenkor, 2600 Ft
Gilbert Edit, V. (szerk.): A Perifériáról a Centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középsô évtizedeitôl 2. Pro
Pannonia, 2500 Ft
Hodossy Gyula (szerk.): Én ámulok, hogy elmulok. Felvidéki anziksz. Lilium Aurum, 2150 Ft
Honffy Pál: ‘Ha rámfigyelsz’. Radnóti Miklós verseinek elemzése. Krónika Nova, 1850 Ft
Jánosi Zoltán: Fûszál és mindenség. Folklór és archaikum az újabb magyar irodalomban. Holnap, 2500 Ft
Kovács Ida (szerk.): Idesereglik, ami tovatûnt. József Attila összes fényképe
PIM, 2400 Ft
Kovács Ilona: Dilettánsok az irodalomban. Sade márki, Casanova et al. Attraktor, 1900 Ft
Költônk és kora. József Attila emlékév 2005. Aspy Studió, 3990 Ft
Lengyel András: Gondja kél a gondolatban. Az értekezô József Attiláról. Tiszatáj Al., 2100 Ft
A magyar irodalom története (XV.-XXI. sz.) Stiefel, 1690 Ft
Páskándi Géza: Mesterek kortárs szemmel. Kráter, 1400 Ft
Pomogáts Béla (vál.): Nyirô József, a székely nép krónikása. Irodalomtörténeti tanulmányok. Pallas-Akad., 2750 Ft
Szabolcsi Miklós: József Attila élete és pályája 1-2. Kossuth, 8990 Ft
Szigeti Lajos Sándor: Verssor(s)ok. Líraiság az ezredfordulón. Széphalom, 2700 Ft
Varga Csaba: A magyar szókincs titka. Fríg, 2400 Ft
nyelvtudomány

Dzsotján-Krajcsir Piroska: Örmény utónevek. Kornétás, 1500 Ft
Hegedûs Attila: A változó nyelvjárás. PPKE, 1910 Ft

MÛVÉSZET, SPORT
régiség

Pogány György: A magyar könyvgyûjtô kalauza. Kiss J., 4400 Ft
építészet és várostervezés

Déry Attila: Klasszikus formatan. Terc, 4200 Ft
Építési termékek megfelelôsége kézikönyv. Terc, 7800 Ft
Figari, Franco: Finnország. Gabo, 4500 Ft
Kiss Ernô (szerk.): Bioépítészet, 2003. Bába, 875 Ft
Rajk László: Réteges építészet.- Stratified architecture (magyar-angol ny.). Terc, 2800 Ft
fényképészet

1
8
8

Bacchella, Adriano: Macskák – Cats (magyar-angol ny.) Alexandra, 3999 Ft
Bagyinszky Zoltán: Kazincbarcika 1954-2004. Tóth K. K., 6000 Ft
Bánkuti András (szerk.): Az év fotói 2004. – Pictures of the Year 2004. Viva Media, 2960 Ft
Dogossy Katalin; Ács Irén: Azok a jó kis hatvanas évek. Ulpius-ház, 2980 Ft
Lovak. Geographia, 5500 Ft

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!

7/7/06

1:30 PM

Page 13

Litovkina Anna, T.; Mieder, Wolfgang: ‘A közmondást nem hiába mondják’. Vizsgálatok a proverbiumok természetérôl és használatáról. Tinta, 2100 Ft
Litovkina Anna, T.; Vargha Katalin: ‘Éhes diák pakkal álmodik’. Egyetemisták közmondás-elváltoztatásai.
Magánkiadás, 1000 Ft
Madách Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. Szinoptikus kritikai kiadás. Argumentum, 4500 Ft
Mindent fordítunk, és mindenki fordít. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Szak, 2000 Ft
Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük. A tulajdonnév a nyelvben és a természetben. Tinta, 1680 Ft
szótár

Csiffáry Tamás: 4 nyelvû zsebszótár. Titán-Computer, 414 Ft
Fóris Ágota (szerk.): Olasz-magyar mûszaki-tudományos szótár. Dialóg Campus, 8980 Ft
Futász Dezsô; Wessels, Dieter et al. (szerk.): Német-magyar üzleti nagyszótár. Tudex, 6415 Ft
Herczeg Gyula; Juhász Zsuzsanna: Olasz-magyar szótár CD-ROM-mal. Akadémia, 9800 Ft
Koltay-Kastner Jenô; Juhász Zsuzsanna: Magyar-olasz szótár CD-ROM-mal. Akadémia, 9800 Ft
Nagy György: Magyar-angol idiómaszótár. Akadémia, 4500 Ft
Nagy György (fôszerk.): Magyar-angol idiómaszótár. Magyar és angol szókapcsolatok. Akadémia, 4500 Ft
Pálfy Mihály; Pálfy Miklós; Mészáros László: Francia-magyar, magyar-francia gazdasági szótár. Mindennapi szakszókincs. Grimm, 5500 Ft
PONS Last Minute Útiszótár. Holland. Klett, 1473 Ft
PONS Last Minute Útiszótár. Portugál. Klett, 1473 Ft
PONS Last Minute Útiszótár. Török. Klett, 1473 Ft
Póra Ferenc: Magyar szinonimaszótár A-Z-ig. Harmincezer szinonim szó és szólás nyolcszáz logikai csoportban.
Black & White, 1470 Ft
Scheili Gabriella: Német-magyar, magyar-német politikai zsebszótár. Dialóg Campus, 2480 Ft
Szirmai Zsuzsa : Öné a szó. Angol-magyar, magyar-angol tematikus szótár nyelvvizsgára készülôknek. Grimm,
3500 Ft
Tegyey Imre: Latin-magyar diákszótár. Akadémia, 2900 Ft
Tegyey Imre: Magyar-latin diákszótár. Akadémia, 2900 Ft
Thyll Szilárd (szerk.): Környezettani kisszótár. Angol-magyar, magyar-angol
Mezôgazda, 4500 Ft
FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
atlaszok és térképek

Adria. Isztria – Dalmácia – Montenegró (1:160000) Szarvas A., 3600 Ft
Ausztria és Bajorország autóstérkép (1:500000) Nyír-Karta, 1490 Ft
Berki Zoltán: Cserhát turistatérkép (1:60000) Cartographia, 900 Ft
Berki Zoltán: Dunakanyar (1:40000) Cartographia, 900 Ft
Berki Zoltán; Mészáros Miklós: Dél-Zala turistatérkép (1:60000) Cartographia, 900 Ft
Bulgária autótérkép. Cartographia, 1250 Ft
Bükk turistatérkép (1:40000) Cartographia, 900 Ft
Central America, Caribbean Islands, Mexico (1:6000000) Cartographia, 1700 Ft
Cluj-Napoca – Kolozsvár – Klausenburg (1:10000) Cartographia, 1250 Ft
Csák Péter et al.: Midi világatlasz országlexikonnal. Nyír-Karta, 3499 Ft
Európa (1:3750000) Cartographia, 1100 Ft
Hamburg (1:20000) Cartographia, 1250 Ft
Horvát tengerpart, Autóatlasz (1:160000 ) Dalmácia, Isztria, Montenegró. Hibernia Nova, 3480 Ft
Jordánia (1:700000) Cartographia, 1700 Ft
Kocsis Károly (szerk.): Délkelet-Európa térképeken. MTA Földrajztud. Kut. Int., Kossuth, 4990 Ft
Közel-Kelet – Middle East (1:4000000) Cartographia, 1700 Ft
Párizs várostérkép. Cartographia, 1250 Ft
Románia. Autóstérkép (1:800000) Cartographia, 1100 Ft
Románia. Térkép (1:300000) Cartographia, 2800 Ft
életrajz, önéletrajz

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris, 3480 Ft
Beckham, David. Futball, család, hírnév. Saxum, 2480 Ft
Carr, Jonathan: Az igazi Mahler. Európa, 3200 Ft
Dahl, Roald: Roald Dahl meghökkentô élete. Sirály, 2480 Ft
Dávid Gyula (szerk.): Kiáltó szó. Kós Károly emlékezete. Nap, 2890 Ft
Gaál Zsuzsanna, G.: Emlékezés Könyve. Fekete Sas, 1820 Ft
Huszár Tibor: Kádár János I-II. Kossuth, 4990 Ft
Karisev, Valerij: Az orosz maffia gyilkosa. Egy bérgyilkos élete. Gabo, 2500 Ft
Károlyi Széchenyi Ilona: Kileng az inga. Mundus, 2625 Ft
Kiss Krisztina: Az Olsen-titok. Ringier, 1990 Ft
Kornai János: A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz. Osiris, 3980 Ft
Köhler, Joachim: Friedrich Nietzsche és Cosima Wagner. Holnap, 2100 Ft
Lengyel András (szerk.): Hajnali sötétben. In memoriam Tömörkény István. Nap, 2590 Ft
Mann Miklós: Magyar oktatási miniszterek, 1848-2002. Önkonet, 2800 Ft
Mess Béla: Két szenvedély rabságában. Tudományos kutatás és vadászat. Alexandra, 2499 Ft
Molnár Gál Péter: Latinovits. Budapest-Print, 2998 Ft
Nagy Zoltán: Utcák, terek névadói Kaposváron. Életrajzgyûjtemény. Kaposvári M. és Vár. Kvt., 2000 Ft
Pablényi Attila (szerk.): Ki kicsoda a magyar közigazgatásban 2005. DFT, 12915 Ft
Pardi Anna: A messzi boldogok. Antológia, 1500 Ft
Pécsi Györgyi (szerk.): Kényszerleszállás. Szilágyi Domokos emlékezete. Nap, 2590 Ft
Schick Miklós: Egy világpolgár emlékezései. A szekértôl az ûrhajóig. Városkapu, 1575 Ft
Stevens, John: Jamaoka Tessu. A ‘Kard Nélküli Iskola’ megalapítójának élete. Szenzár, 2400 Ft
Szántó György Tibor: Oliver Cromvell. Egy katonaszent élete és kora. Maecenas, 3990 Ft
Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai II. L-Zs. Heraldika, 8000 Ft
Szücsné Harkó Enikô: Wass Albert írói pályaképe. Havas, 4400 Ft
Takács Erika: Az Árpád-ház királyai. Könyvmíves, 4400 Ft
Valachi Anna: A szépség koldusa. József Attila szerelmei. Holnap, 2100 Ft
Zathureczky Gyula: Az úton végig kell menni. Kráter, 1500 Ft
mûvelôdéstörténet

Bíró Zoltán, B.: Tánc – zene – hangszer történet. Kultúra és tradíció ôsidôktôl napjainkig. Pallas Antikv., 6990 Ft
Frankl Aliona; Zeke Gyula: Kávézók kalauza. Enciklopédia, 2900 Ft
Kalla Zsuzsa; Takáts József et al. (szerk.): Kultusz, mû, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4. PIM, 2700 Ft
Maróti Andor: Sokszemszögbôl a kultúráról. Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában. Trefort, 2500 Ft
Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion ... története. Kalligram, 2500 Ft
White, Michael: Leonardo, az elsô tudós. Alexandra, 2999 Ft
régészet

Gardner, Laurence: A szent frigyláda elveszett titkai. Gold Book, 2499 Ft
László Gyula: Árpád népe. Helikon, 4490 Ft

Lewis, Spencer H.: A nagy piramis szimbolikus jóslata. Hermit, 2300 Ft
Renfrew, Colin: A civilizáció elôtt. A radiokarbon-forradalom és Európa ôstörténete. Osiris, 2480 Ft
Trogmayer Ottó: Múltbalátó. Régészetünk nagy pillanatai. Helikon, 5990 Ft
történelem

Budiansky, Stephen: Elmék harca. A második világháború kódfejtésének teljes története. Vince, 3995 Ft
Deér József: Királyság és nemzet I-II. (Tanulmányok 1930-1947) Attraktor, 6900 Ft
Endrey Antal: Magyar történelem III. 1687-tôl 2004-ig. Endrey A., 2100 Ft
Fest, Joachim: A bukás. Hitler és a Harmadik Birodalom utolsó napjai. Történelmi vázlat. Szó, 1800 Ft
Gál Jolán: A legvidámabb barakk. K.u.K., 1700 Ft
Gerlach, Christian; Aly, Götz: Az utolsó fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944/1945.
noran, 3980 Ft
Grant, Neil: Így éltek a középkori Európában. Tessloff, 2950 Ft
István, I. István király intelmei (magyar-latin ny.) Serdián, 1050 Ft
Jaj, hol a múltunk? Helikon, 2990 Ft
Kahler Frigyes (szerk.): III/III-as történelmi olvasókönyv 3. Adalékok az emberi jogok magyarországi helyzetéhez az
1960-as években. Kairosz, 3300 Ft
Katz Katalin: Visszafojtott emlékezet. A magyarországi romák holokauszttörténetéhez. Pont, 2490 Ft
Köpeczi Béla: Kuruc diplomaták Európa Keletén. Akadémia, 1950 Ft
Köthe, Rainer: Világtörténelem. Tessloff, 1998 Ft
Kreutzer Andrea; Závodi Szilvia (szerk.): ‘Méltó régi nagy híréhez...’ Arcok a kora-újkori magyar történelembôl.
Hadimúzeum Al., 1500 Ft
Magyar nemzeti jelképek és ereklyék. Stiefel, 1290 Ft
Morris, Neil: Így éltek az ókori egyiptomiak. Tessloff, 2950 Ft
Niklai Péter (szerk.): Kossuth Lajos tanításai. Farkas L. I., 2000 Ft
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (magyar-angol-német ny.) Mediawave Al., 2990 Ft
Ortayli, Ilber: Az oszmán birodalom leghosszabb évszázada. Attraktor, 2400 Ft
Sághy Gyula (szerk.): Recski rabok, a kövek árnyékában. Recski Önkorm., 8499 Ft
Szabó Péter: Erdély képes története. A kezdetektôl 1990-ig. Helikon, 3490 Ft
Szalárdi János: Várad elvesztése. Literator, 1260 Ft
Széchenyi István: A magyarság világa. Farkas L. I., 2000 Ft
Szentpéteri József (fôszerk.): Magyar Kódex 1-6. Múltunkról, amely nélkül nincs jövô. Kossuth, 14160 Ft
Szolzsenyicin, Alexandr: Együtt II. Oroszok és zsidók a Szovjetunióban. Allprint, 3500 Ft
Tezla, Albert: Egy szívvel két hazában. Az amerikás magyarok 1895-1920. Corvina, 3600 Ft
Világ- és magyar történelmi kronológia. Black & White, 714 Ft
Zachar József: Áruló vagy áldozat? Történész-nyomozás a Redl-ügyben a Nagy Háború kirobbantásának 90. évfordulóján. Heraldika, 1000 Ft

Megjelent könyvek

könyvhét 2005/05

utazás

Amszterdam. Geographia, 1750 Ft
Ardito, Stefano: Alpok. Túrázóknak. Gabo, 3990 Ft
Bagyinszky Zoltán: Aggtelek – Wieliczka. Postakocsival Kazicbarcikáról a sóút mentén (magyar-angol-lengyel ny.)
Tóth K. K., 6000 Ft
Bécs. Geographia, 1750 Ft
Bertolazzi, Alberto: Portugália. Gabo, 4500 Ft
Biczó Henriett; Rab László: Horvátország 2005-2006. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 2990 Ft
Bodnár László: A többarcú Ausztrália. Bodnár és Tsa, 5250 Ft
Csörnök Mariann; Pálfy Katalin (szerk.): VendégVáró Budapest és környéke. (magyar-angol-német ny.) Well-Press,
2750 Ft
Deák Ferenc; László László: Erdély. Útikalauz. Erdélyi Gondolat, 3390 Ft
Dercsényi Balázs: Budapest (francia ny.) Merhavia, 2900 Ft
Dercsényi Balázs: Budapest (japán ny.) M. Képek, Merhavia, 2900 Ft
Dercsényi Balázs: Budapeste (Budapest) (portugál ny.) Merhavia, M. Képek, 2900 Ft
Feketéné Kordé Katalin: A Balaton és környéke. Medicina, Panoráma, 5420 Ft
Frank László; Frank Melinda: Balaton hajózási és idegenforgalmi kézikönyv. Bonsai Bt., 9990 Ft
Hollandia. Kossuth, 5990 Ft
Horváth Gyula: Bulgária. A tengerpart és a szárazföld látnivalói. Magánkiadás, 1980 Ft
Kelemen Gábor, L.: Városról városra. A világ 21 legizgalmasabb helye. LKG, 1500 Ft
Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám. M-Invest 2000, 4950 Ft
Kovács Sándor: Ahol a Tisza születik. Kárpátaljai barangoló a forrásvidéken. Hungarovox, 1400 Ft
London. Geographia, 1750 Ft
Middleton, Nick: Extrém élôhelyek. General Press, 2800 Ft
O’Brien, Sally; Andrews, Sarah: Kanári-szigetek. Park, 3500 Ft
Pázmándi Zsolt: Kirándulás Pécs környékén. Escort Tourist, 380 Ft
Toperczer István: Indokína. Vietnam, Laosz, Kambodzsa. Magánkiadás, 7000 Ft
Vági József: Gyógyfürdôk. Kossuth, 2200 Ft
Vaszkun Balázs: Párizs. Dekameron, 2850 Ft
Zsiga György, ifj.: Portugália. Útikönyv, térképekkel – magyar turisták számára. Dekameron, 2990 Ft
SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek

Babay Bernadette: Bombajó nagyanyó. Ciceró, 1590 Ft
Benedek Elek: Állat-mesék (reprint) Barnaföldi G. Arch., 700 Ft
Bertagna, Julie: Exodus 2100. Animus, 1890 Ft
Black, Jonah: Egy „szépreményû bika” feljegyzései. Jonah Black fekete naplója 4.
Ciceró, 1790 Ft
Bosnyák Viktória: Klott gatya, ne fárassz! Móra, 1590 Ft
Brezina, Thomas: Csokifagyi ketchuppal. Deák és Tsa, 1650 Ft
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 6. Hajrá, hercegnô! Ciceró, 1690 Ft
Csóka Ferenc: Szivárvány lovag újabb kalandjai. Lilium Aurum, 1500 Ft
Dahl, Roald: Karcsi és a Csokoládégyár. Animus, 1980 Ft
Diterlizzi, Tony; Black, Holly: A Spiderwick Krónika 4. A törpekirály fogságában. Ciceró, 1790 Ft
Driscoll, Laura: Micimackó ötperces történetei. Öt kedves történet a százholdas pagonyból. Egmont, 1799 Ft
Earls, Nick: A barna 48 árnyalata. Ciceró, 1980 Ft
Kipling, Rudyard: A dzsungel könyve. Pro Junior, 1590 Ft
Konigsburg, E. L.: Szavak nélkül. Animus, 1890 Ft
Lenhard, Elizabeth: A megdöbbentô eltûnés. Egmont, 1199 Ft
Llewellyn, Sam: Rém aranyosak. Kicsik, de végzetesek. Egmont, 1799 Ft
Marék Veronika: Boribon, a játékmackó. Móra, 1290 Ft
Matthews, Rupert: Gladiátorok. Lilliput, 1650 Ft
Meikle, Marg: Kíváncsi vagy? Meglepô válasz 114 és fél érdekes kérdésre. Alexandra, 799 Ft
Meikle, Marg: Tudni akarod? Meglepô válasz 94 érdekes kérdésre. Alexandra, 799 Ft
Michels, Tilde: Amikor Guszti maci kicsi volt. General Press, 1800 Ft
Mitter, Matt; Terry, Michael: Derül-a-szaurusz. Könyv az érzelmekrôl. M&C, 990 Ft
Munsch, Robert; Martchenko, Michael: Mindenen megosztozunk! M&C, 790 Ft
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Noddy és az új taxi. Egmont, 649 Ft
Prue, Sally: Tom, a Törzs fia. Mandorla-Ház, 1700 Ft
Radvány Zsuzsa: Katalinka szállj el. Santos, 498 Ft
Rahlens, Holly-Jane: Vilmos herceg, Maximilian Minsky meg én. Móra, 1790 Ft
Rejtélyes barangoló. Földünk. Tessloff, 1290 Ft
Rejtélyes barangoló. Õstörténet. Tessloff, 1290 Ft
Richardson, V. A.: Windjammer-ház. Orlando St., 2190 Ft
Rideg Krisztina: A Datolyaszüret. Tellusz, 2450 Ft
Schmidt, Annie M. G.: Macskák társasága. Animus, 1790 Ft
Schröder, Patricia: Csajok és szívzörejek. Egmont, 1599 Ft
Snicket, Lemony: A balszerencse áradása 1. A baljós kezdet. Alexandra, 1399 Ft
Snicket, Lemony: A balszerencse áradása 2. A hüllôk terme. Alexandra, 1399 Ft
Snicket, Lemony: A balszerencse áradása 3. A rejtélyes levél. Alexandra, 1399 Ft
Steghaus-Kovac, Sabine: Méhek, darazsak és hangyák. Tessloff, 2100 Ft
Streit, Jakob: Puck az emberek birodalmában. Öregmalom, 1990 Ft
Suplata, Václav: Miért pettyesek a katicabogarak? General Press, 2000 Ft
Szabó Napsugár: Szelina, a föld szíve. Coldwell, 980 Ft
Szóbújócska. Közel 100 mókás találós kérdés. Graph-Art, 1015 Ft
A tökéletes ajándék. Egmont, 649 Ft
Török Sándor: Csilicsala csodái. Ciceró, 1800 Ft
Ullrich, Hortense: A boszorkányok nem csókolózhatnak! Deák és Tsa, 1750 Ft
Vajda Endre: Tüskés, a kertész. Simon, 800 Ft
Vitéz Annamária: Játékos népek 1. Alexandra, 2499 Ft
Vitéz Annamária: Játékos népek 2. Alexandra, 2499 Ft
Wass Albert: Tókirály és Szille. Kráter, 1400 Ft
Wilson, Jacqueline: Lola Rose. Animus, 1990 Ft
Wolf, Klaus-Peter: Félix és a hazugság mûvészete. Fabula St., 1890 Ft
Zelk Zoltán: Gólya, gólya. Santos, 498 Ft
Zobel-Nolan, Allia: Jól nézz meg! Könyv a különbségekrôl. M & H Comm., 990 Ft
humor

Litovkina Anna, T.; Vargha Katalin : ‘Viccében él a nemzet’. Magyar közmondás-paródiák. Magánkiadás,
1000 Ft
Markos Zoltán: Agydefekt és a hülyeségelmélet. Paktor, 1300 Ft
Pap Balázs: Sikergyanú, Realitás, [Kölcsey] Feri. Magvetô, 1990 Ft
Rejtô Jenô (P. Howard): Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy ôszinte sajnálatára. Szukits, 1990 Ft
Wodehouse, Pelhalm Grenville: Forduljon Psmithhez! Ciceró, 1890 Ft
költészet

Balla Máté: Évgyûrûk. Versek. Kairosz, 2200 Ft
Beney Zsuzsa: Se tûz, se éj. Argumentum, 1900 Ft
Benke László: Veszteség. Válogatott versek. Hét Krajcár, 1480 Ft
Csanádi Imre: Hajnali káprázat. Válogatott versek, 1936-1988. Hét Krajcár, 1980 Ft
Faludy György: 95 éves Faludy György. Faludy tárlata 5 kötet és ajándék vers. Glória, 9999 Ft
Füle Lajos: Futás. Kálvin, 690 Ft
Havasi Attila: Manócska meghal vagy a lét csodás sokfélesége. Alexandra, 1499 Ft
Hegedûs Ferenc: Felhôkkel ballagok. Mórahalmi Önkorm., 851 Ft
József Attila: Születésnapomra. Kossuth, 3600 Ft
Kelemen Erzsébet: Violoncello. Ráció, 1800 Ft
Kertész Eszter: Éggel bélelt ház. Kairosz, 1600 Ft
Kosztolányi Dezsô összes versei. Osiris, 3980 Ft
Kovács Miklós: Hazatérés. Összegyûjtött versek. Bába, 750 Ft
Kölcsey Ferenc: Himnusz (angol-magyar ny.) Serdián, 1050 Ft
Magyar Szilárd; Jagasics Gergô (szerk.): Limerick. Úgy is jó a limerick, ha külföldirôl rímelick. DFT, 1260 Ft
Nógrádi György: Ki érti ezt? Versek 2003-2004. Press-Kontakt, 1260 Ft
Reményik Sándor Összes verse I-II. Kálvin, 3900 Ft
Sárközi László: Dedikáció az örökkévalóságnak. Muravidéki Bar. Kör, 1680 Ft
Sárközi Sándor: A költemények hangján. Kornétás, 1000 Ft
Simor András: Kígyóvilág. Versek. Magánkiadás, 250 Ft
Sumonyi Zoltán: Idejük van a zsoltároknak. Helikon, 2490 Ft
Szenti Ernô: A lemenô nap sütnivalója. Versek. Széphalom, 1300 Ft
Szentmártoni János (szerk.): Az év versei, 2005. M. Napló, 2499 Ft
Szlakovényi Katalin: Kísérleti nyúlorr. Alexandra, 1899 Ft
Tamási Lajos: Keserves fáklya. Válogatott versek. Hét Krajcár, 1980 Ft
Váradi Hédi: Lélekzaj. Versek az érzelmekrôl. A költô erotikus fotóival. Arany Gepárd, 2990 Ft
Vasadi Péter: Hajnal Kentuckyban. Versek. Kortárs, 1600 Ft
naplók, levelek, riportok

Haas György: Fénylô csillagok. Interjúkötet. Kairosz, 2800 Ft
Kazda Tünde: Egy testben az ellenséggel. Novella, 1390 Ft
Keresztes Enikô; Szabó József János: Székely határôrballada. Bákay Vilma naplója. Timp, 1380 Ft
Koltay Gergely; Benkei Ildikó: Vetni kell, és várni aratásig. Koltay Gergellyel beszélget Benkei Ildikó. Kairosz, 1500 Ft
Körösfôi-Kriesch Aladár: Naplók. Argumentum, 2700 Ft
Lem, Stanislaw: DILEMmák. Írások a 21. századból. Typotex, 1850 Ft
Liszka Györgyi, Cs.: Lilla naplója 1. 1977-1979 2. 1979-1981. Nap, 1200 Ft
Mészáros Sándorné: Elrabolt éveim a Gulágon. Kráter, 900 Ft
Nagy Lajos: Olvasói ‘Lelki levelesláda’, avagy ‘A lelkész válaszol’. Lelkigondozói levelezés. Kálvin, 1300 Ft
Pozvai Zsolt: Kávé habbal (beszélgetések, híres emberek) Develor Rt., 2480 Ft
Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés. noran, 2500 Ft
Szôke József: Teleírom a világot. Személyiség-néprajz, napló versdokumentumokkal. Kráter, 1200 Ft
Transue, Emily R.: Ügyeletben. Animus, 2290 Ft
Váradi Júlia: A szabadság foka. 50 beszélgetés. noran, 2500 Ft
Vasadi Péter; Végh Attila: A kígyó bôre. Nyolc dialógus a létrôl. Kortárs, 1300 Ft
Volt idô. Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése. Pro Pannonia, 2600 Ft
prózairodalom, kalandos
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Christie, Agatha: A Bertram Szálló. Európa, 1500 Ft
Collins, Max Allan: Helyszínelôk, Las Vegas. A kétarcú ember. JLX, 1499 Ft
Cook, Robin: Mutáció. IPC, 1500 Ft
Coonts, Stephen: Fekete mélység. Tóthágas, 1500 Ft
Deaver, Jeffery: A Majomkirály. Alexandra, 2499 Ft
Hamilton, Laurell K.: Anita Blake, vámpírvadász 6. Gyilkos tánc. Agave, 1980 Ft
James, Donald: A jövendômondó. Agave, 2280 Ft
King, Stephen: Éjszakai mûszak. Európa, 1700 Ft
Lawrence, Leslie L. (Lôrincz L. László): Naraszinha oszlopa. Gesta, 1995 Ft
Lynch, Patrick: Omega-kísérlet. General Press, 1700 Ft
Milestone, Anthony: A hatalom kulcsa. Regun, 2000 Ft
Phillips, Arthur: Az egyiptológus. Európa, 2500 Ft
Roberts, Nora: Foglyul ejtett csillag. Harlequin, 995 Ft
Shan, Darren: A végzet fiai. Móra, 1980 Ft
Simenon, Georges: Maigret csapdát állít. Park, 1500 Ft
Simenon, Georges: Maigret és a gyilkos. Park, 1500 Ft
Smith, Wilbur: A nap diadala. Delej Kiadó, 2198 Ft
Tailor, Annmary (Radnai Annamária): Visszatérés. Radnai, 1298 Ft
Taufiq al-Hakim: Egy vidéki vizsgálóbíró naplója. Serdián, 2100 Ft
White, Thomas (Fehér Tamás): Halálos sóhajok, érzéki sikolyok. Tennis Ball ‘88, 1890 Ft

prózairodalom, misztikus

Caldecott, Moyra: A kôkör. Sananda, 2900 Ft
prózairodalom, történelmi

Breton, Guy: Francia szerelmi históriák 4. XIV.Lajos kegyencnôi. Európa, 2800 Ft
Dietrich, William: Hadrianus fala. General Press, 2800 Ft
Doherty, Paul C.: Ízisz orgyilkosai. Gold Book, 1999 Ft
prózairodalom, tudományos fantasztikus

Raymond Elias: A Rókakirály. Beholder, 1998 Ft
Kiley, Ellen Porter: Középkor. Malkavica Delta Vision, 1890 Ft
László Zoltán: Hiperballada. Inomi, 1780 Ft
Lem, Stanislaw: Stanislaw Lem Teljes science-fiction univerzuma I. Szukits, 4500 Ft
Navarro, Yvonne: Rekviem. Aliens. Szukits, 1790 Ft
Pohl, Frederik: A hícsík krónikái. Ulpius-ház, 2480 Ft
Stover, Matthew: Star Wars. A Sith-ek bosszúja. Aquila, 1998 Ft
A szellemlátó. Fantasy antológia. Cherubion, 1790 Ft
Wurts, Janny: Összeesküvés II. Beholder, 2390 Ft
szépirodalom

9 arab elbeszélés. Serdián, 1050 Ft
Andersen, Hans Christian: Mesék és történetek felnôtteknek. Polar, 2900 Ft
Andronikova, Hana: A napóra hangja. Ulpius-ház, 2480 Ft
Aszlányi Károly: Hét pofon. Allprint, 1400 Ft
Avercsenko, Arkagyij: Figurák. Eri, 2310 Ft
Bárdos József: Meztelen irodalom. Irodalomtörténeti komolytalankodások. Bába, 870 Ft
Bársony István: Az elveszett paradicsom. Szent-Györgyi A. Társ., 2450 Ft
Baumholczer Tamás: Szilveszter Gyulán... és más történetek. Hungarovox, 1500 Ft
Bayer Zsolt: Kertek és egyéb tûnôdések. Kairosz, 2300 Ft
Benczúr Csaba: Hol van az isten? Vukovártól Szarajevóig. Háborús kisregény. BT-Press, 2490 Ft
Benedek Szabolcs: Parázsvölgy. Pont, 1980 Ft
Bíró Gergely (szerk.): Az év novellái, 2005. M. Napló, 2499 Ft
Bitó László: Izsák tanítása. Argumentum, 2000 Ft
Brontë, Charlotte: Jane Eyre. Új Palatinus, 2590 Ft
Coelho, Paulo: A Zahir. Athenaeum, 2490 Ft
Fejes Endre: Rozsdatemetô. Kossuth, 1980 Ft
Fekete Vince (szerk.): Erdélyi szép szó 2004. Hargita, 2310 Ft
Ferrante, Elena: Amikor elhagytak. Magvetô, 2490 Ft
Fink, Ida: Elúszó kert. Múlt és Jövô, 1950 Ft
Fischer, Tibor: Agyafúrt agyag. Könyvklub, 1990 Ft
Gallego, Rubén: Fehéren feketén. Gabo, 2500 Ft
García Márquez, Gabriel: Bánatos kurváim emlékezete. Magvetô, 2490 Ft
Gavalda, Anna: Szerettem ôt. Magvetô, 2490 Ft
Gera Pál: Vidranyomon országszerte. Hungarovox, 1500 Ft
Habe, Hans: Hárman a határon át. Hontalanok regénye. K.u.K., 2600 Ft
Hamsun, Knut: Áldott anyaföld. Allprint, 2600 Ft
Hoag, Tami: Fekete éden. Alexandra, 2499 Ft
Hofmann, Maria Georg: A. Galajda, a balkezes költô színre lép. Európa, 2900 Ft
Hrabal, Bohumil: Sörgyári capriccio. Európa, 1500 Ft
Hrabal, Bohumil: Véres történetek és legendák. Európa, 1900 Ft
Jerofejev, Viktor: A jó Sztálin. Európa, 2700 Ft
Jókai Anna: Breviárium. Széphalom, 2500 Ft
Jókai Mór: A kôszívû ember fiai. Osiris, 920 Ft
Jónás Tamás: Apáimnak, fiaimnak. Múlt és Jövô, 2390 Ft
Kaminer, Vladimir: Utazás Tralalába. Helikon, 1990 Ft
Kertész Ákos: Makra. Kossuth, 1980 Ft
Kiss János: Szélmalom. Pallas-Akad., 1400 Ft
Kôrössi P. József (szerk.): Novellisták könyve. 68 novella, portré,(ön)életrajz, miniesszé. noran, 4990 Ft
Kratochvil, Jirí: Kushadj, bestia! Ulpius-ház, 1980 Ft
Lawrence, Sidney (Radnai Gáborné): Halhatatlan szerelem. Radnai, 595 Ft
Lôrinczi László: Utazás a Fekete kolostorhoz. Irodalomtörténeti riport. Pallas-Akad., 1700 Ft
Maczkay Zsaklin: A magány. Kairosz, 1700 Ft
Magyari Mónika: Holtbiztos. Suicide Motel Welcome. La Ventana, 2350 Ft
Malota László: Szégyenérzet. VSP, 1980 Ft
Márai Sándor: Idegen emberek. Helikon, 3490 Ft
Márai Sándor: Szabadulás. Helikon, 1390 Ft
Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban. Helikon, 1990 Ft
Marsé, Juan: Gyíkfarkak. Magvetô, 2690 Ft
Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története. Jelenkor, 2100 Ft
Mészöly Miklós: Idegen partokon. Elbeszélések. Jelenkor, 1900 Ft
Niemi, Mikael: Popzene Vittulából. QLT, 1900 Ft
Pardi Anna: Eltûnt ideák nyomában. Kairosz, 2200 Ft
Pelevin, Viktor: A hunok harmóniája. Gondolat, 2490 Ft
Perjéssy-Horváth Barnabás: Kollégium blues. Kairosz, 2998 Ft
Podmaniczky Szilárd: Gumiharangok. Új Palatinus, 2200 Ft
Poe, Edgar Allan: Elfeledett történetek (magyar-angol ny.) Lazi, 2200 Ft
Polcz Alaine: Macskaregény. Kalligram, 1600 Ft
Réz Pál (szerk.): Huszadik századi francia novellák. Francia Dekameron. noran, 3500 Ft
Roberts, Nora: Titokzatos csillag. Harlequin, 995 Ft
Roy, Arundhati: Az Apró Dolgok Istene. Európa, 2100 Ft
Salamon István (szerk.): Rádió!...Rádió!...noran, 2000 Ft
Sándor Iván: Mikoriak a golyónyomok? Kalligram, 2200 Ft
Sánta Ferenc: Húsz óra. Kossuth, 1980 Ft
Saramago, José: Lisszabon ostromának históriája. Új Palatinus, 2190 Ft
Spiró György: Az Ikszek. Magvetô, 3490 Ft
Stendhal, Henri Beyle: A pármai kolostor. K.u.K., 2950 Ft
Sütô András: Anyám könnyû álmot ígér. Kossuth, 1980 Ft
Téma lezárva. 21 kortárs orosz elbeszélés. Gabo, 2990 Ft
Tisza Kata: Pesti kínálat. Inter-Active Team, 2100 Ft
Tucskov, Vlagyimir: Az orosz szex védelmezôje. Történetek újgazdag bankárokról. Gabo, 2490 Ft
Uj Péter: Hatalmas álkérész. Népszabadság, 1990 Ft
Vojnovics, Vlagyimir: Ivan Csonkin közlegény élete és különleges kalandjai. Gabo, 2490 Ft
Vojnovics, Vlagyimir: A kucsma. Geopen, 1990 Ft
Vonnegut, Kurt: Börleszk, avagy Nincs többé magány. Maecenas, 1750 Ft
Winston, Lolly: Te jó ég! Tericum, 2570 Ft
Wouk, Herman: Texasi labirintusok. JLX, 2200 Ft
színmûvek

Kivirähk, Andrus: Kék vagon. Kráter, 800 Ft
Krúdy Gyula: Drámai mûvek. Színmûvek, jelenetek, töredékek. Kalligram, 2400 Ft
Orosz népi posta. Mai orosz drámák. Európa, 2400 Ft
Sütô András: Advent a Hargitán. Neptun Impex, 2650 Ft
Szabó Magda: A macskák szerdája. Négy dráma. Európa, 2700 Ft
Verdi, Giuseppe; Cammarano, Salvatore: Alzira. Szövegkönyv (magyar–olasz ny.) Eötvös, 945 Ft
Wass Albert: Csillag az éjszakában. Mentor, 999 Ft
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Majd emlékezni jó lesz
■ József Attila fôleg variatív szövegkapcsolódásai miatt érdekes
versének címe elsôül valóban
egy J. A. emlékét idézô, centenáriumi kötet bemutatásához szolgál. A Ráday Könyvesház

36 fokos lázban
címû, 12 magyar költô jelölésû,
a fekete és fehér színekkel, a vonalformákkal eleve dialogizáló
gyûjteménye (tervezô: Czakó
Zsolt) tizenegy mai (jobbára fiatal) poéta egy-egy versét igazítja az ünnepelt, a Nagy Tizenkettedik kiválasztott darabjaihoz. A szövegek angol mûfordításban is olvashatók; a kortársi költemények egy-egy, kevésbé leterhelt nyelvre ültetve is. A szerkesztô-szereplô Jónás Tamás ezen kívül három, elég brutális
portrérészletet állított élre (Nagy Lajostól, Fejtô Ferenctôl, Arthur Koestlertôl), a lírikusok „esszétöredékekkel” is jelen vannak, és sajátos módszerrel
(egyik-másik, ritkábbnak számító idegen nyelvet
pedig csak a mûvelt emberfô azonosítja). A vállalkozás, mint kompozíció és emléktárgy nô fölébe
önmagának – mivel a J. A-mûvek véletlenszerû, de
aligha vitatható sora mellett a friss alkotások idegen
nyelven nemegyszer érdekesebbek, mint amennyire
jók, sikerültek magyarul.
Az egészen azonban átüt
az elképzelés eredetisége,
az olvasással ünneplés bölcselete és szeretet-ihlete.
„A »ma«, az természetesen
mostanság is kocsmának
mutatkozik” – utal Térey János vallomása az Ars poeticára. De miért ne mutatkozhatna a jelen – nemesebb
perceiben – kávéháznak is?
Frank Aliona és Zeke Gyula

Kávézók kalauza
címû összeállítása (az elôbbi tökéletesen elkapott felvételeivel, az utóbbi az
ész, a szív és a kávé igéit hirdetô, várostörténeti
mormolásaival) József Attiláék hajdani kávéházait is
felidézi (még Nagy Lajostól a Budapest Nagykávéházat is, melynek kulcsregény mivolta a költôre [„Gerlei”] nézve oly dehonesztáló, tévesztett). Csöllei Balázs tervezô a kávébarna szín felôl mozdította a narancssárga és más testvérszínek tartományába a kötetet. A mai Budapest kávéházainak egy csoportjáról, „kaffára”, „kavánára” emlékeztetô vendéglátó-ipari intézményeinek néhányáról kap útbaigazítást
és értékelést az olvasó a képzômûvészeti és szépirodalmi vonásokkal ékeskedô, a vendégforgalomra
kissé nyilván ható munkából.

Tömörkény István testi valója kevéssel elôbb rebbent ki
Szegedrôl, mint ahogy József Attila úgy-ahogy otthonos
lett a városban, vagy inkább egy-két környezô, nevezetes
településen. A Nap Kiadó In memorian sorozata

könyv

könyvbölcsô

Hajnali sötétben
címmel eleveníti Tömörkény emlékét. Lengyel András
összeállításának egyik érdekessége, hogy alig érünk a mintegy 360 oldal egyharmadához, máris az író, újságíró,
könyvtárigazgató halálhírét vesszük. Az érintett szerint
„kissé zavaros” életrajz tehát hamar lezárul, hogy a hangsúly az utóéletre, az életmû és a mûvek értelmezésére essék
(a „zavarosság” ott kezdôdött, hogy Tömörkény 1903-ban még azt írhatta: sohasem járt a városban, ahol született. Ô,
a tôsgyökeres szegedi ugyanis a ceglédi
állomáson született – atyja a vasúti vendéglô bérlôje volt –, kereszteléséhez is
kihívták a papot. Két évvel késôbb aztán
„hazakövetkeztek”, anélkül, hogy a kisgyermek igazi ceglédi levegôt szívott
volna). Móra, Juhász Gyula, Kosztolányi,
Krúdy, Ady, Móricz, s még hosszú a sor:
kell-e nyomósabb érv az ô szavuknál
Tömörkény zsenije mellett? A mai kutatók – Németh G. Bélától Péter Lászlóig –
ugyancsak perdöntôeket állítanak tanulmányaikban, s az Írók tükrében fejezet fôhajtásai (Déry, Illyés, Weöres, Németh, Vas,
Szabó Magda, mások) is ôszinték. De
meri-e valaki géniusznak nevezni Tömörkényt – a József Attila-évben?
Baráti társaságban hallott, igen érdekes (labilis?) fejtegetés rendel ezúttal egy negyedik könyvet is
az elôbbi három mellé. Kompániánk szóvivôje szerint

Glen Gould
és József Attila (virtuális, elképzelhetô) viszonyát a lehetô
legteljesebb szótértés jellemezte volna. A vélekedés megfogalmazójának egyáltalán nem a zene a szakterülete, ám a legnagyobbak közé számító elôadómûvész válogatott írásainak
Tiltsuk be a tapsot! címû gyûjteményébôl (Európa) lélektani és
stiláris argumentációval vezette le (J. A-idézetekbe torkolló)
nézeteit. Persze Gould magyar megszólalásához a fordító Barabás Andrásnak és Csuhai Istvánnak is köze
van. A zongorista szellem nem pusztán olyan eszmefuttatásokban él tovább, mint például a Sibelius zongoramuzsikája. Még érdekesebb a
Glenn Gould öninterjúja Beethovenrôl,
aztán a Lemezek egy lakatlan szigetre
(különös tekintettel A Nagy Könyvjáték „mit vigyek?” dilemmájára), a
gyöngyözô Streisand mint Schwarzkopf, s a Grieg és Bizet zongoramuzsikája, melynek megszorításából – (továbbá: bizalmas figyelmeztetés a kritikusoknak) e sorok írója is kamatoztatni igyekezett a kamatoztathatót.
Tarján Tamás
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Az irategyesítés ámulata
József Attila -dokumentumok facsimilében
■ 1924. augusztus 14-én
József Attila a Múzeum
körúton leugrott egy
mozgó villamosról. Hogy
hová és miért sietett
ennyire, s egyáltalán sietett-e, vagy esetleg csupán a még nem véglegesült szövegû Miért hagytál
el, hogyha kívánsz címû
vers valamely során merengett el – nem tudjuk.
Az viszont bizonyos,
hogy a Múzeum körúton
egyenesen egy szolgálatot
teljesítô szigorú rendôr karjaiba szaladt, aki
az 526/893. számú rendelet elôírásai szerint
azonmód feljelentést is eszközölt, s „a gyalogos közlekedés rendjének kihágása” miatt a
költôt 20 ezer korona pénzbírságra ítélték.
Mindezt abból a nagyszerû kötetbôl tudom,
melynek megjelenését a szerkesztô és összeállító, Varga Katalin – a Petôfi Irodalmi Múzeum (PIM) kézirattárának vezetôje – és a kiadványt tervezô T. Nagy György – ugyancsak a
PIM munkatársa – a könyvhétre idôzítette.
Egy pazar ötlet pazar kivitelezésben – ez a
foglalata az „És ámulok, hogy elmulok” címû, a
József Attila-iratok alcímet viselô képes albumnak, amely majd’ kétszáz dokumentumot bocsát facsimilében a nagyközönség elé.
Olyan papírokat, melyek többségét ez idáig
csak levél-, illetve kézirattárosok s legfeljebb
a József Attila-kutatók vehették tüzetesebben
szemügyre.
Életrajzírók, irodalomtörténészek számára
jól ismert, hogy a különféle hivatalos okiratoknak, családi leveleknek, fényképeknek, apróbb-nagyobb fecniknek milyen fontos, olykor perdöntô szerepük lehet egy-egy alkotó
tevékenységének utókori feltárásában, az
életmû egészének megértésében. Ennek az
irodalomtörténeti közhelynek lábjegyzetek
ezrei (tízezrei) adnak
bizonyító erejû nyomatékot. És az is igaz,
hogy ezek közül a legfontosabbak olykorolykor a különféle kiadványok képmellékleteiben is helyet kapnak. A mostani összeállítás azonban alapvetôen különbözik az eddig ismertektôl: Az
életrajzi adalékok eb-

ben a kiadványban fôszereplôvé, jó minôségû
– mondhatni élethû
reprodukcióban – izgalmas látni- és böngésznivalóvá lépnek elô. A
Varga–T. Nagy páros
azonban nemcsak a
PIM-ben található József Attila-iratokat tette
közkinccsé, hanem felkutatták, pontosabban
számba vették és a kötetbe emelték azon „hivatalos ügyekben keletkezett” iratokat is, melyek éppenséggel más közgyûjteményekben vagy magántulajdonban vannak. Figyelmük még
arra is kiterjedt, hogy az egyszer már publikált, de aztán
megsemmisült iratokat a lapközlemény alapján rekonstruálják. Így tettek például az Új
Idôben 1949-ben közzétett,
egykoron a Társadalmi Lexikon számára kézzel írt önéletrajzzal, melynek azóta nyoma
veszett, vagy azon 1933. októberi, Hóman Bálint miniszterhez segélyért folyamodó kérvénnyel, melynek eredetije –
több ezer kéziratkinccsel egyetemben – 1956-ban égett el az
Országos Levéltárban.
A PIM-ben ôrzött dokumentumok mellett tehát a kötetbe
bekerültek például a Budapest
Fôváros Levéltárában fellelhetô periratok (van belôlük jó
néhány, kezdve a Lázadó Krisztus címû
vers inkriminálásától,
a Döntsd a tôkét, ne siránkozz címû verseskönyv elkobzásán át,
egy szeméremsértô
Tersánszky Józsi Jenô
novella közreadásáig).
És a kötetbôl nem maradtak ki a megyei levéltárak vagy községi
iskolák költôre vonatkozó dokumentumai
sem. Virtuális és valóságos irategyesítés is
tehát az „És ámulok,
hogy elmulok” címû,
szûkszavú, ám mindig
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pontos eligazítást nyújtó jegyzeteket adó album. Olvasóbarát voltát
pedig a tipográfiai ötletek gazdagsága még inkább kiemeli: egy szempillantás kell csupán, s a
lap szélén szereplô szám
alapján pontosan tudható, hogy az éppen látott
dokumentum keletkezésekor milyen idôs volt
József
Attila,
mint
ahogy a fehérbôl feketébe változó elkomoruló
oldalak is vezetik, eligazítják a mesélô dokumentumokba újra és újra belefeledkezôt.
Még a József Attiláért
rajongó, s a 20. század
történetét valamelyest
nyomon követô hivatásos böngészôket is sorra
érik meglepetések: olyan
papírok,
nyomtatványok, amelyek sokszor
pontatlanságuk vagy éppenséggel mellékes voltuk okán válnak figyelemre méltóvá. Jól ismert például, hogy József Attila a görög-keleti vallásban
nem lelt nyugalmat, csak papot, ám a
költô jó néhány iskolai tanulmányi értesítôjében – anyja keresztlevele nyomán – a „református”
meghatározás szerepel a „vallása”
rubrikában. S még az iskolai bejegyzéseknél maradva: ha meglehetôsen ismert volt eddig is, hogy
kezdetben, kisiskolásként József
Attila kiváló elômenetelû és magaviseletû gyerek volt, ám Öcsödön
egyetlen esztendô alatt kivétel nélkül minden tantárgyból két-három
érdemjegyet rontott, a szóban forgó bizonyítvány nyomtatott blankettája mégiscsak meglepô. 1912-ben – tudhatja meg
a figyelmes olvasó – a tanulókat még háromszor értékelték:
„karácsonykor”, „húsvétkor” és „tanév végén”. A költô 1923.
decemberi érettségi vizsgalapját szemlélve nyilván sokaknak
feltûnik majd az érettségin elnöklô Pintér Jenô neve. Pláne ha
tudja azt is, hogy József Attila hat évvel késôbb megsemmisítô kritikát írt a két világháború közötti évtized irodalomtörténetírását meghatározó tankerületi fôigazgató új, „csökönyösen szellemellenes” könyvérôl. Az utókori lapozgató aligha tud szabadulni attól a feltételezésétôl, hogy a magyar
nyelv és irodalom szóbeli vizsgájára adott Pintér-féle „elégtelen” érdemjegy és az Elôörs címû lapban közölt bírálat között ok-okozati összefüggés is lehet, még akkor is, ha József
Attilának egyébként teljességgel igaza volt…
De említhetek egy másik példát, ugyancsak 1929-bôl, amikor
még nagyban dúlt a szerelem a költô és Vágó Márta között, s
az após-jelölt, Vágó József, lánya udvarlójának biztos polgári
állást próbált szerezni. A kötetben fellapozható a költônek az

a magyar-francia kereskedelmi levelezôi állásért való folyamodványa, melyet a Magyar Külkereskedelmi Intézet
Rt. igazgatóságának címzett.
József Attila akkori helyzetérôl azonban a kérvény szövegénél jóval többet árulnak el
a kérvényre írt hivatali széljegyzetek. A szûkszavú „Vizsgázni!” még csak hagyján, s
még az sem érthetetlen, hogy
a munkabérül elôször megjelölt 200 pengôt valaki 150-re
módosította. Az igazán mellbevágó megjegyzés az Rt.
egyik, ma már kideríthetetlen
vezetôjétôl származik: „Vágó
ragaszkodik?” Ez a kérdés,
melynek mögöttesét nyilván
érzékelhette József Attila is,
hirtelenjében átélhetôvé teszi
a nevezetes, a Mártával való
szakítást követô hónapokban
született verssort: „Egy jómódú leányt szerettem, / osztálya elragadta tôlem”, hogy a
még késôbbi, az 1937-es Születésnapomra címû vers „s még
havi kétszáz sose telt” soráról
ne is beszéljünk…
Annak tükrében pedig, hogy
tudjuk, József Attila szeretve-féltett
írógépe – melyen önmaga gépeltepüfölte végsô formába számos
klasszikus költeményét – az 1930as évek közepétôl többször volt zálogban, mintsem a költô használatában, megindító látni és olvasni,
hogy az Andrássy út 6. szám alatt
lakó poéta – nyilván mert nap mint
nap nyálát csorgatva járt el a három
házzal arrébb, a 12-ben lévô Remington Írógép Részvénytársaság
boltja elôtt – 100 pengô elôlegért, s
havi 77 pengô részlet vállalásával
vásárolta meg a Remington Portable típusú „gyárilag új”, (s a
2 százalékos forgalmi adóval együtt) 408 pengôs masináját.
Viszont azok a dokumentumok már megrendítôek, melyekbôl
például arról értesülhetünk, hogy 1934-ben a költô ellen (egy
perén való megjelenés elmulasztása miatt) kiadott hatósági
körözésben magasságát még 170 centiméterben jelölték meg,
az öngyilkosságát rögzítô halottvizsgálati jegyzôkönyvben
azonban már csak 164 centiméter szerepel. És hátborzongató a találkozás azzal a két hatósági okirattal is, melyek szerint
József Attila élete 1905. április 11-én este (vagyishogy korabeli megfogalmazás szerint: „délután”) fél kilenckor kezdôdött és 1937. december 3-án 19 óra 35 perckor ért véget.
Olvasó, folytatnám… – tolul a számítógépemre a Haszon címû József Attila-vers parafrázisa, de hát nem az untatástól való félelem, hanem a megszabott (és már felalkudott) terjedelem miatt vagyok kénytelen befejezni itt…
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Mocsárvártól Caprin át Pestig
■ Aktuális jelszavunk: A
bôség nem zavar. – Ellenkezôleg. Megszoktuk, hogy kivált a Gyermekkönyvnapokra
és az Ünnepi Könyvhétre a
neves, igényes kiadók, amelyek folyamatosan szerepelnek e rovatban, bôséges kínálattal állnak elô – csak gyôzzék
a gyerekek, a fiatalok a sok újdonságot elolvasni (amikor talán eggyel jobb osztályzatért
kell felelni a suliban. De közel
már a szünidô!) Én mindenesetre – amikor elolvasásra
ajánlom ôket – még egyszer
megteszem kalandos, képzeletbeli utamat a kiválasztott
14 kötet segítségével. (A borítókat – néhány kivételével –
ezúttal a kiadók hirdetésénél
vehetik szemügyre olvasóink.)
Elôször a Martin, a harcos c.
különleges, mondhatnám úgy
is: fantasy meseregény hôseivel együtt Rôtföldén keveredtem kalandokba, kerültem veszélyes helyzetekbe. A Rôtfölde krónikája c. vaskos kötet
nem is egy, mindjárt három
könyvet tartalmaz. Brian Jacques sajátos mesei világot teremtett: a népes szereplôgárda kizárólag (jó, áldozatkész
és gonosz) állatokból áll (pl.
egér, vakond, nyúl, róka, patkány). A mesterien szerkesztett, párhuzamos cselekményszálakat szövô, az izgalmat ügyesen adagoló szerzô
könyve a tíz év alattiak körében számíthat sikerre. (Fordította: Nemes István. Illusztálta: Gery Chalk.)

Ugyancsak a Ciceró Kiadó
gondozza a Spiderwick krónika-sorozatot is, amelybôl
immár a 4. kötet látott napvilágot. Tony Di Terlizzi és

Holly Black mûvében a három Grace gyerek és kisebbnagyobb szörnyek (manók,
koboldok) békebelien borzongató küzdelmének epizódjait kapjuk, ritka elegáns
formátumú, jól kigondolt,
gondosan kivitelezett könyvekben, s bár csak fekete-fehér, de igazán illúziókeltô illusztrációkkal. (A fordítás
Till Tamás munkája.)
Lassacskán nem számít túlzásnak, ha kimondjuk, Békés
Pál a mai magyar gyermekirodalom meghatározó egyénisége („nagy öregnek” csak
nem nevezhetem a maga
negyvenkilenc
évével!).
Merthogy A kétbalkezes varázsló, a Doktor Minorka Vidor és A Félôlény után ismét
mestermûvet tett le az asztalra. Alap- és komplementer
ötletek, mesélôkedv, sokféle
árnyalatú humor és megszívlelendô tanulság – többek
között ezek jellemzik A Nagy
Hiánypótló c. kötetet, amelynek meséjéhez nagyszerûen
illeszkednek Sajdik Ferenc
megunhatatlan rajzai. Hogy
kik szorulnak a mester segítségére? Általában a csálék,
görbék, szakadtak, töröttek.
Konkrétan egy régimódi vekker, Venyige II, a szôrös rém,
egy többszörösen összetett,
jóformán érthetetlen-értelmetlen mondat (egy pleonazmus!), egy Lyuk, egy LP a
fôszereplô. Jaj, és az ádáz Bödön-família!... S hogy milyen
a Mester? Hát csak annyit
árulok el róla, nem afféle hagyományos varázsló, fura figura, de tényleg bölcs, igazi
segítô. (Az én könyvtáram)
Capri egy valóságos kis sziget a Nápolyi-öböllel szemközt a Tirrén-tengeren. De
csak a mesében, azaz Jeanette
Winterson mesekönyvében
önálló királyság. Capri haspók királya egy reggel arra
ébred, hogy koronáján és
zokniján kívül semmije sincs.
Tudniillik az éjszakai szélvihar mindenét átfújta az öböl
túlpartjára, ahol a szegény
mosónô, Gyöngy asszony él.
Aki viszont ugyanazon a reg-

gelen arra ébred, hogy Capri
minden kincse az ô kertjében
van... Jane Rey finoman kidolgozott, igényes színes rajzaival együtt tanulságos mesét és egy szép kötetet kínál a
legkisebbeknek a General
Press Kiadó. (Fordította Fedina Lídia.)
Nem mellékes, Török Sándor
Csilicsala csodái c. regénye akkor volt újdonság, amikor e
sorok írója éppen rákapott az
olvasásra. Ebben nem kis szerepe lehetett ennek a könyvnek, amelyrôl azóta kiderült,
hogy alapmûve a magyar gyermek- és ifjúsági irodalomnak.
Nagyon lehet irigyelni az
amúgy éles eszû, talpraesett,
de néha szófogadatlan, megbízhatatlan Balogh Gyuszit,
aki ha bajba kerül (és ez
elôfordul, e kötet lapjain épp
hat epizódban-fejezetben), akkor csak elmondja a varázsigét, s máris megjelenik a vásott kölyköt kisegítô, ám egy
kicsit meg is dorgáló varázsló,
aki „hívásra azonnal jelentkezik, hívás nélkül egy kicsivel
elôbb!” A saját hibáitól megmegszoruló és klasszikus mesékben csetlô-botló, igazi pesti kiskamasz Balogh Gyuszi
halhatatlan mesehôssé vált,
hála az írónak, akinek humorát, bölcsességét felnôtt fejjel
is élvezzük-értékeljük. Az új
kiadáshoz Kalmár István készített hol kedves, hol groteszk,
hol mesei hangulatú, hol
egyéni ötleteket felvillantó
friss illusztrációt. (Klasszikusok
fiataloknak)
Roald Dahl ugyanúgy a felnôttek és a gyerekek írója
egyszerre, mint Békés Pál

vagy Török Sándor. Quentin
Blake rajzaival megjelent
Karcsi és a csokoládégyár c. kötete egy Picur Karcsi nevû
vézna kisfiúról szól, aki
évente csupán egyszer kap
csokit, mindig csak a születésnapján, lévén annyira szegények. Lesz-e olyan szerencséje, hogy a Vonka-féle Tejszínpompás Mártott Mokka
Nugát Csudában, amit ekkor
vásárol, benne lesz egy
aranybiléta, amely meghívó
a titokzatos Vonka Vilmos
úr különleges csokoládégyárába... A Május 35 abszurd
humorát idézô, helyenként
parodisztikus, másutt éppen
keményen szatirikus regény
az Andersen-díjas írók sorozatában jelent meg az Animus
Kiadónál, Borbás Mária
nagyszerû
fordításában.
Folytatása is van (lesz): a
Karcsi és az üveglift.
A Mi micsoda sorozat 86.
kötetének „címszereplôi” a
hártyásszárnyúak közé tartoznak, ezek az egyik legfon-

tosabb rovarrendet alkotják.
A fajok számát a tudósok
csak megbecsülni tudják, és a
feltételezett 300 ezer közül
„csak” 130 ezerrôl készült tudományos leírás. Ennél is lényegesebb, hogy „nélkülözhetetlen feladatokat látnak el
a természet háztartásában,
valamint a földmûvelésben
és az erdôgazdálkodásban.”
A tudományos újságíró
szerzô, Sabine Steghaus-Kovac
rövid, szakszerû szövege és a
gyönyörû fotók, továbbá Arno Kolb nagyszerû ábrái segítségével sok-sok érdekesség
kiderül ezekrôl a gyakran
„kellemetlen bogaraknak” titulált, hasznos kis rovarokról. Mik a rovarállamok? Mi-
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lyen állat a kakukkhangya?
Hogyan lesz a nektárból
méz? Mennyire veszélyesek
a lódarazsak? Többek között
ezekre a kérdésekre is választ
kapunk a kötetbôl. A „Próbáld ki” fejezetek megmutatják, hogyan segíthetjük a különféle méhek, darazsak és
hangyák
fennmaradását.
(Fordította: Németh Mária.)
És most lássunk néhány,
elôbb 12, aztán 14 éven felülieknek szóló regényt! Az elsô
csoportba tartozik a Könyvmolyképzô Kiadó bôséges kínálatából választott három kötet.
Berkes Péter Az öreg bánya titka
c. regényének gyerekszereplôi,
egy határmenti kis falucska lakói, lebilincselô rejtélyek nyomába erednek. Jól sejtik-e,
hogy a mélyben a határon is
átnyúló járatok kincset rejtenek? Egy lezárt bányához nagyon is illik egy Rém – de vajh
kinek van igazán félnivalója
ettôl a titokzatos teremtménytôl? A detektívregény izgalmasságú mûben akkor
gyorsulnak fel az események,
amikor megérkezik Pestrôl egy
srác, aki a várakozással ellentétben teljes szívvel és körültekintôen vág bele a helybeli fiúkkal a nyomozásba, és
feltûnik a hallhatóan külföldi
Szakállas Idegen. (Illusztrálta:
Szônyi Gyula.)
Témájában is rokon az
elôbbivel a Liverpoolban élô
Frank Cottrell Boyce Milliók c.
regénye, amennyiben itt is valódi veszélybe kerülnek a gyerekszereplôk, akiknek egyszerûen az ölébe hullik egy
táskányi pénz. Pontosan 229
370 font, ami kb. 70 millió Ft.
Damian és Anthony feladata
az, hogy mindenáron elköltsék ezt a rengeteg zsozsót,
mielôtt az új fizetôeszköz, az
euró bevezetése elôtt értékét
vesztené. A testvéreknek
merôben más elképzelésük
van az elköltés módjáról, a felhasználás céljáról. De nem ez
az igazi baj, hanem hogy a
pénz gazdája elôbb-utóbb felbukkan. A nemzetközi sikert
aratott könyvbôl film készült,
ebben is hasonlít Az öreg bánya titká-hoz. (A fordítás dr.
Zsélyi Ferenc munkája.)

Jerry Spinelli nevét a DumDum, az ász c. regénye tette
ismertté nálunk néhány éve.
A nemrég megjelent Stargirl
csak megerôsíti véleményemet, miszerint egy eredeti
felfogású, jó tollú, a humort
és a drámai eseményeket, a
nonkomformizmust és a
nosztalgiát mesterien vegyítô szerzôrôl van szó az
amerikai (USA) írónô esetében. Egy 16 éves fiú személyiségébe bújva mesél az iskolájukba érkezô új lányról,
aki mindenkit elképeszt különös viselkedésével. Elôbb
ellenszenvet vált ki társaiból, késôbb környezete nagyon is megkedveli. De van
még fordulat ebben a különös hangulatú, elbûvölô
könyvben, amelybôl az öntörvényû egyéniség varázsa
árad. Persze nem hiányzik a
sztoriból a szerelem sem...
Borbás Mária nagyszerû fordításában élvezhetjük a méltán sikeres, kitüntetett mû
magyar változatát.
Jacqueline Wilson már sokszorosan bizonyította, hogy
eredetiség, hangulatteremtés, konfliktusábrázolás és
problémafelvetés terén a legjobbak közé tartozik. Ékes
bizonyítéka ennek a kijelentésnek az Animus Kiadó által
most kiadott Lola Rose. Jayni
és Kenny édesanyja csinos
összeget (csak az összehasonlítás kedvéért: 10 000
fontot) nyert kaparós sorsjegyen, ami lehetôvé teszi,
hogy elszökjenek otthonról,
az életüket megkeserítô férj
illetve apa elôl. Jaynibôl Lola Rose lesz, és a kamaszból
egy csapásra felnôtt lány,
mert fel kell nônie, amikor
anyja súlyos betegséggel kór-

házba kerül... Jayni-Lola elmondásában hiteles, megkapó és lebilincselô a történet.
(Fordította: Karnis Andrea.
Az illusztrátor ezúttal is
Nick Sharatt.)
Egy névnap áll G. Szabó Judit Sok a csinos lány c. új kötete cselekményének középpontjában, most mégsem azt
részletezem, mirôl, illetve
kikrôl mesél benne Anikó, az
elôzményekbôl már ismert
regényhôs, hanem azt rögzítem, hogy a számos nagysikerû (lány)regény (A macskát
visszafelé simogatják, Megérjük a pénzünket, Hárman a
szekrény tetején, Ez mindennek a teteje) írója, a mai tenédzserekrôl (a 70-es évektôl
számítva), az éppen fiatal
nemzedékrôl nagyon sokat
tudó, és azokról remek írói
felvételeket készítô szerzô
most ünnepli 80. születésnapját. Aki elolvassa ezt az
üde, fordulatos, napjainkban
és a fôvárosban játszódó történetet, azzal egyben felköszönti a szerzôt. Sajdik Ferenc
illusztrációi fokozzák a Móra
Kiadó által megjelentetett,
olvasmányos
„pöttyös
könyv” jó hatását.
Michael Morpurgo Peaceful
közlegény c. regénye elüt az
elôbbiektôl, itt olyan valóságos történelmi rémrôl van
szó, aminél nincs rosszabb,
nagyobb, ezt a konfliktust
ugyanis úgy hívják, háború.
Közelebbrôl az I. világháborúról van szó, amelyben
mindkét Peaceful fiú részt
vesz, holott csak a bátynak
kellene bevonulnia. De a
már házasember Charlie azt
hazudja, hogy Tommóval
egykorú, lévén ikrek. Így kerülnek a franciaországi
frontra, ahol – a hadseregekben korántsem szokatlan módon – ha az ellenség
éppen nem veszélyezteti
ôket, akkor lehet, hogy saját
feljebbvalóik keserítik meg
a katonák életét. (A Peaceful
egyébként ún. beszélô név,
azt jelenti: békés, csöndes,
békeszeretô.) A kitûnô regény lapjain megelevenedik
a fiúk gyerekkora, édesanyjukhoz, az urasághoz, értelmi fogyatékos bátyjukhoz

és közös szerelmükhöz
fûzôdô viszonyuk. Ezt a
nem idilli, küzdelmes, de
békés világot, normális hétköznapi életet dúlja föl az
értelmetlen háború, amelyben nincs gyôztes, a hôsi
halott is áldozat, sôt, vannak teljességgel megmagyarázhatatlan dolgok. (Fordította: Nagy Nóra.)
Hadd zárjam happy endinggel könyvszemlémet, a
tragikus témájú, borzongató, fôbekólintóan kijózanító, de legalábbis elgondolkodtató angol regény után
következzék Jonah Black fekete naplójának 4. kötete –
Gyorsabban, még gyorsabban!
–, amelynek a végéig rághattuk a körmünket, ki is a ti-

könyv

gyermek, ifjúsági

tokzatos Northgirl, megoldódnak-e a „szépreményû
bika” különféle problémái.
Nos, itt a befejezô rész a remek, és a Tandori Dezsô által
kongeniálisan magyarított
sorozatból, itt van végre a
megoldás. Habár elsôsorban
nem ezért olvastam végig „a
mai amerikai fiatalság kultuszkönyvét” (ahogy a fordító nevezi, népszerûsíti,
minôsíti a mûvet), hanem
azokért a finom részletekért,
amelyekkel tele van ez a regény-füzér. Jonahon kívül
Thorne, Posie, Honey, Pops,
a tiniszakértô és rádiós sztár
Black-mama miatt. Nem
mintha lényegtelen volna,
hogy a lúzer Jonah boldog
lesz-e a végén. És hát ki tudja, valóban vége-e ezzel a
történetnek? Jómagam szívesen venném, ha a szerzô –
persze csakis ugyanilyen
színvonalon – folytatná.
Cs. A.
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díjazottak

Az Év Gyermekkönyve-díj
■ Immáron többéves hagyomány, hogy
az Év Gyermekkönyve-díjat a Könyvfesztivál ideje alatt adják át. Ebben a
megtiszteltetésben az elôzô év legjobb,
legsikeresebb új magyar gyerekkönyvei,
illetve azok részesülnek, akik kiemelkedôt nyújtottak a gyerekeknek szóló irodalom, illusztráció, könyvkiadás valamely részterületén. Idén az eseményre a
Kongresszusi Központ egyik legkisebb
termében került sor. Talán ez a mostoha
helyzet is bizonyítja, hogy a
gyermekirodalomnak mennyire
kettôs a megítélése hazánkban;
ennek ellenére a legkisebb teremben legalább annyian álltak,
mint amennyien ültek. A díjkiosztást az IBBY (International
Board on Books for Young People, Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Szekciójának
elnöke, Békés Pál vezényelte le,
röviden méltatva a díjazottak
munkásságát.
Az Év Gyermekkönyve 2004.
díjat Lackfi János vehette át A buta felnôtt (Kalmár István rajzaival, Móra Könyvkiadó) címû verseskötetéért. „Lackfi János verseskötete, A buta felnôtt, olyan költô mûveinek gyûjteménye, aki igazán
otthonos a gyerekek világában. Egyszerre lát és láttat
a gyerekek szemével és a magáéval, kint is van és bent
is, két világban otthonos egyszerre, … kötete megszólít szülôt és gyereket, kicsit és nagyot, megszólítja
mindazokat, akik a költôvel együtt ingadoznak valahol félúton, törpe és óriás közt” – méltatta 2004. legjobbnak ítélt gyermekkönyvének erényeit Békés Pál.
Az Év Gyermekkönyve Díjat a mûfordítás
kategóriában Tótfalusi István Henning Mankell (Békés Rozi rajzaival, Móra Könyvkiadó) mûveinek fordításáért kapta. Annak
idején az ô fordításában ismerkedhettünk
meg a svéd gyermekversekkel (Ami a szívedet nyomja). Most Henning Mankell, a neves krimi-szerzô, ifjúsági regényeit ismerhetjük meg az ô segítségével.
Ebben az évben két illusztrátor kapott elismerést eddigi munkásságáért az IBBY
magyar szekciójától: Szegedi Katalin és Kállai Nagy Kriszta. Gyermekkönyv-illusztrá-

cióikról Sárkány Gyôzô, a Magyar Illusztrátorok Társaságának elnöke szólt dicsérô szavakat:
„Szegedi Katalin számára hangsúlyozottan a
mû a fontos, a megdolgozott, megfestett, kialakított felület. Az illusztrálás nála képekbe sûrített víziót jelent, és az élmény közvetítésében
és létrehozásában az érzékletes eszközök gazdag tárházával él. Az a fajta festôiség, amit Szegedi Katalinnál látunk, a könyvillusztráció
egyik hagyományos eszköze.
Nála azonban, párosulva a mesevilág adta tágabb és elvontabb lehetôségekkel, megújulva
és sodró lendülettel jelenik
meg.” Kállai Nagy Krisztina
legutóbbi munkája Miklya
Zsolt Történetek a piros oviból
címû mesegyûjteményének illusztrációja. Kettejük együttmunkálkodása már korábban is
igényes kiadványt eredményezett, az Ezüstszín fonál versek
és képek közös élménye gyermek- és felnôtt olvasónak egyaránt. A mûvésznô képei – sok
szeretettel és humorral megalkotott építôkockák – és a szöveg egymásra találásáról a szerzô ekképpen nyilatkozott a
Könyvhétnek: „A Piros ovi meséi már
régebben megvoltak, csak sokáig keveredett bennük a didaxis és az irodalom,
ami teljesen természetes volt, hiszen ez
volt az elsô irodalmi szövegem, elôtte
csak pedagógiai munkákat írtam. Az újraéledést Kállai Nagy Kriszta hozta,
amikor megláttam a képeit, akkor ezt a
pedagógiával átszôtt szöveget már láttam magam elôtt képeken, újra megelevenedett az egész, és képek sorozatává
vált. Ennek hatására ki tudtam gyomlálni a mesékbôl a direkt tanító célzatot, így tisztult
meg a szöveg és vált alkalmassá arra, hogy egy ilyen
szép könyv lehessen belôle.”
Végezetül Boldizsár Ildikó vehette át a díjat, melynek apropóját az Akadémiai Kiadónál idén megjelent Mesepoétika címû tanulmánygyûjteménye jelentette. Mindemellett a díj odaítélésében közrejátszott a mesekutató egész,
a gyermekirodalom megismertetéséért és a mesék megszerettetésért végzett sokrétû munkája is.
Pompor Zoltán

A Móra Kiadó dedikáló szerzôi az Ünnepi Könyvhéten
Június 3. péntek
Szent István tér
Vörösmarty tér
Békés Pál
16 óra Marék Veronika
Kántor Péter
17 óra
18 óra Balázs Ágnes

1
9
8

Június 4. szombat
Szent István tér
Vörösmarty tér
11 óra Marék Veronika
Kántor Péter
14 óra G. Szabó Judit
Sohonyai Edit
15 óra Békés Pál
Vermes Éva
16 óra Kántor Péter
Lackner László 17 óra Komáromi
Gabriella
17.30 Lackfi János
Dömötör László 18 óra

Június 5. vasárnap
Szent István tér
Vörösmarty tér
10 óra Balázs Ágnes
11 óra G. Szabó Judit
Sohonyai Edit
15 óra
Bosnyák Viktória 16 óra Kántor Péter

Móricz Zsigmond Körtér
Június 2. csütörtök
17 óra Marék Veronika
Június 4. szombat
13 óra Békés Pál
17 óra Sohonyai Edit
Június 5.vasárnap
14 óra Balázs Ágnes
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JONATHAN STROUD
A szamarkandi amulett
Nathaniel, a tehetséges varázslótanonc és
Bartimaeus, a kissé fennhéjázó dzsinn az
egyik legbefolyásosabb londoni varázsló törekvéseinek áll útjába. A Bartimaeus trilógia elsô kötete az utóbbi évek egyik legnagyobb könyvsikere, immár 32 országban.
Ôsszel itt a folytatás. Nem csak a Harry
Potter olvasóknak, persze nekik is!
470 oldal, 2490 Ft
JULIE BERTAGNA
Exodus 2100
A klímaváltozás miatt emelkedô óceán elôl
a 15 éves Mara és a többi szigetlakó elindul
az ismeretlen felé. Van-e menekvés? Mire
elegendô a lány elhivatottsága és kitartása?
2002-ben a legjobb brit ifjúsági könyvek közé választva! – 12 éven felülieknek
320 oldal, 1980 Ft
MARIA GRIPE
Agnes Cecilia
Az új házban Norát lépések zaja, furcsa telefonok nyugtalanítják. Nora és barátja nyomozása során a lány családjának múltja tárul fel, melynek része egy titokzatos baba,
Agnes Cecilia is… – Andersen-díjas könyvek sorozat – 10 éven felülieknek
308 oldal, 1980 Ft
JACQUELINE WILSON
Lola Rose
Jayni, Kenny és édesanyjuk elszöknek otthonról. Új nevet is választanak, így lesz Jaynibôl Lola Rose. Ám az élete korántsem
olyan csodás, mint az új neve… 10 éven felülieknek, a 2003-ban és 2004-ben is legtöbbet kölcsönzött brit írónôtôl.
308 oldal, 1980 Ft
E. L. KONIGSBURG
Szavak nélkül
Branwell megnémul, miután azzal vádolják, miatta érte baleset kistestvérét. A fiú
legjobb barátja, Connor próbálja kideríteni, mi is történt valójában. Csakhogy szavak nélkül ez végtelenül nehéz… – 12
éven felülieknek
320 oldal, 1980 Ft
ROALD DAHL
Karcsi és a csokoládégyár
A szegény sorsú Karcsit csak évente egyszer
lepik meg csokival, mégis azon szerencsések közé kerül, akik meglátogathatják Vonka úr híres csokigyárát. Augusztusban a mozikban, Johnny Depp fôszereplésével!
192 oldal, 1980 Ft
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A város meg a sárkány
■ Idén tavasszal ünnepeltük Somogyváry
Gyula (Gyula diák) író és költô születésének 110. évfordulóját. Az Auktor Kiadó
ennek tiszteletére jelentette meg az író A
város meg a sárkány címû történelmi regényét, valamint A soproni túszok címû mûvészeti mappát.
A középkorban, IV. (Kun) László uralkodása idején játszódó regény az elsô
soproni sorsdöntô szavazás igaz története. II. Ottokár cseh király ugyanis – árulás révén – elfoglalta Sopron várát, s mikor menekülnie kellett a felszabadító
magyar hadak elôl, szörnyû próbatétel
elé állította Sopron város tanácstagjait.
Gyenge ôrséget hátrahagyva, elhurcolta
túszként a tanácstagok gyermekeit azzal
a céllal, hogy megöleti azokat, ha Sopron kaput nyitna a magyar királynak.
A tanácstagoknak tehát választaniuk kellett a haza iránti
Hûség, valamint a Halál között, melyben a tét a becsületük
illetve gyermekeik élete volt.

Sopron ezért a döntéséért már 1277-ben kiérdemelte volna a Hûség városa címet. Ezt érezhette a
Sopronba érkezô s lélekben megrendült IV. László is, mert szabad királyi várossá tette Sopront,
amit ma is létezô, latin nyelvû okirat bizonyít.
A szerelmi szállal, harci jelenetekkel, romantikus
fordulatokkal átszôtt regény több évtizedes szünet
után jut el ismét a széles olvasóközönséghez.
Somogyváryt a rendkívüli történet annyira megigézte, hogy azt versben is megörökítette.
A soproni túszok címû ballada most exkluzív kivitelû, mûbôr borítású, arany vésetnyomású mûvészeti mappában, külön lapokon jelent meg. Minden verslaphoz csatlakozik egy eredeti rézkarc is illusztrációként.
A nyolc darab aláírt, beszámozott, a vers és a
kor hangulatát kitûnôen visszaadó rézkarc Rékassy Eszter grafikusmûvész tehetségét dicséri.
A mappa mindössze 85 kereskedelmi példányban jelent meg, tehát nem könyv, hanem inkább mûtárgy, amely örök érték lehet a
Somogyváry Gyula mûvészetét kedvelôk számára.
Róth-Vincze András

A megismerhetô tudomány
■ A tudomány fejlôdésével egyre elvontabbnak,
bonyolultabbnak, megfejthetetlenebbnek hat.
Egy érdekes adat szerint csak 1996-ban és 1997ben több természettudományos és mûszaki publikáció jelent meg, mint az írásbeliség kezdete óta
a II. világháborúig. Így aztán felgyorsult világunkban sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy a nagy felfedezések kiagyalói valamiféle szuperelmék, akiknek a hétköznapi egyszerû ember a
nyomába sem érhet. És bizonyos szempontból
így is van, azonban azt is látnunk kell, hogy a kreatív gondolkodás által megszületô tudományos
megismerés sokszor nagyon hosszú folyamat, kitartó fáradságos munka eredménye. Amikor Einstein megalkotta a relativitás elméletét, éppen egy svájci szabadalmi hivatalban dolgozott hivatalnokként, és csak szabadidejében
töprengett a newtoni és maxwelli fizika ellentmondásos kérdésein; Mendel egy csehországi kolostorban kísérletezett híres borsóival, aztán, amikor rábízták a kolostor vezetését, teljesen fel kellett hagynia tudományos kísérleteivel; a sokáig
megoldatlan Fermat-sejtés megfejtôje, Andrew
Wiles hét év kemény szellemi munka eredményeként publikálta a 17. századi francia jogász (!)
matematikai képletének bizonyítását.
A Dialóg Campus Kiadó Tudományok Kiskönyvtára sorozata 12 kötetben (ebbôl eddig három jelent meg) vezeti be az olvasóit a 21. századi tudományos élet legfontosabb kutatási területeibe a matematikától az agykutatáson át a
kvantumfizikáig. A rövid, alig több mint 120 oldalas zsebkönyvek német szerzôi munkájuk során arra törekedtek, hogy egy-egy
tudományterületet minél színesebben, történelmi távlatokból
közelítve mutassanak be. A kötetek elôszavában a sorozatszer2
0
0

kesztô, Olaf Benzinger megfogalmazása szerint: „A Tudományok Kiskönyvtára sorozat célja, hogy irányt mutasson a természettudományos és mûszaki kutatások
legfontosabb szakterületei között.” A kötetek szerzôi
egyszerre tudósok és tudományos újságírók, éppen
ezért lehetôségük van a bonyolult tudományos összefüggéseket népszerû formában megfogalmazni.
A sorozat minden kötete egységes felépítést
követ: a tudományág egyik kiemelkedô, egyszersmind érdekes jelenségének a bemutatása
felkelti az olvasó érdeklôdését, a felvillantott
jelenségbôl kiindulva aztán egyre mélyebbre
hatol a tudományterület összetettebb problémái felé. A könyvek szerzôi törekedtek arra,
hogy minél egyszerûbben magyarázzák meg
az elsô pillantásra bonyolultnak tûnô jelenségeket, az ismeretterjesztés azonban nem megy
a tudományosság rovására. A genetika, a matematika és a relativitáselmélet kérdéseit tárgyaló elsô három kötetrôl egyaránt elmondható, hogy az adott jelenséget komplexitásában
tárgyalja, annak a lehetô legtöbb aspektusát figyelembe véve, ugyanakkor az érdekes tudománytörténeti anekdoták,
a szemléltetô ábrák, a tudományos felfedezések mindennapi hasznosságát taglaló fejezetek képesek megismertetni
a természettudomány szépségével a laikus olvasót.
A sorozat könyvei aktuális témákat boncolgatnak,
éppen ezért ajánljuk a kiskönyvtárt azoknak is, akik
a tudomány jelenségeirôl csupán a hírmûsorokból
értesülnek, és kíváncsiak arra is, hogy mi rejlik a
szenzációs felfedezések mögött.
Tudományok Kiskönyvtára 1–3.
Dialóg Campus Kiadó, 2005.
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A Csillagmajor bezárul
Születésnapi interjú Lázár Ervinnel
A szülôföld mindannyiunk
számára meghatározó emlékekkel bír. Gyermekkorunk világára felnôtt fejjel is szívesen emlékezünk, lelkünkben ott van
gyermekkori énünk lenyomata,
hordozzuk azt egy életen át.
Az író sincs ezzel másként,
nem egy példát láttunk a magyar irodalomban arra, hogy a
gyermekkor élményanyagából
merítve, megôrizve a gyermeki,
csodás világlátást, új fantasztikus történetek születtek.
■ Lázár Ervin Csillagmajor címû novellagyûjteménye majd’ egy évtizede, 1996-ban jelent meg elôször, és az addig oly mostohán kezelt „meseírót” az irodalomkritika egy csapásra a keblére ölelte. Sorra jelentek meg az író
mágikus világlátását méltató recenziók, az eddig csak a mesékbôl ismert Rácpácegres (Alsó-Rácegrespuszta) felkerült a magyar
irodalom térképére.
Lázár Ervin saját bevallása szerint nehezen ír, sokáig formálja a
történeteket, míg azok mûvészi tökéletességû példázatokká válnak: a gyermekkorról, az azóta eltûnt puszta világáról
mesél a Könyvhétre megjelenô kibôvített Csillagmajorban újra, talán nem utoljára.
– Mennyivel lesz ez a kötet
több, mint a már korábban
megjelent Csillagmajor?
– A novellagyûjtemény
részt bôvítettem ki két novellával, és úgy gondoltam,
hogy az Alsó-Rácegrespusztához kapcsolódó írásaimat
(tárcák, jegyzetek) is beleszerkesztem, olyan kapcsolódó írások ezek, amelyek
nem a novella mûfajába tartoznak. Csináltam egy
olyan részt a köteten belül,
aminek az a címe, hogy
Függelék a Csillagmajorhoz, odatettem ezeket az írásokat, amit
ha elolvas a kedves olvasó, akkor láthatja, hogy ezek a csodába átforduló történetek honnan is jönnek.
– Tehát ezek az írások már mind megjelentek korábban, csak
kötetben nem láttak napvilágot.
– Ezeket a történeteket én már íróságom kezdetétôl írtam, tehát
ezek mind régi írások. Az új novellák még az elôzô kiadásba készültek, csak akkor a kiadó nagyon türelmetlen volt, azt mondták, mindegy, hogy mennyi van kész, adjam oda. Nagy hiányérzet volt bennem, mert nem írtam meg mindent, amit szerettem

volna. Aztán amikor megjelent a kötet, már
nem motivált semmi a munkára, meg is
könnyebbültem egy kicsit. Így aztán nem
dolgoztam olyan elánnal, mintha ki kellett
volna várnia a könyv megjelenésének az
összeset. Végül aztán tíz év alatt csak megírtam még két novellát. Ekkor támadt az az
ötletem, hogy ezt az egész Alsó-Rácegrest
lezárhatnám azzal, hogy az egyébként is az
erre a pusztára vonatkozó írásokat beleteszem a függelékbe. Ezzel most akkor úgy érzem, hogy egy idôre az életemnek ezt a korszakát is lezártam.
– Tényleg le lehet zárni ezt a kort?
– Igazából persze nem lehet, mert annyira szoros kapcsolatban van minden, amit
írok, a gyermekkorommal, a Tolna megyei helyszínnel, hogy ha akarnám, sem
tudnám lezárni, de hogy valamin túl vagyok, az biztos.
– Mondhatjuk, akkor terápiának az írást?
Ön kiírja magából ezeket az élményeket, vagy inkább megírja?
– Szerintem mindkettô egyszerre. Egyrészt feladatnak érzi az
ember, hogy amit szeretne leírni, azt leírja, másfelôl meg, ahogy
mondtam, a megszabadulás érzése is bennem van, hogy akkor
ezen most túlléptem, és valami mással is tudok foglalkozni. Ha
valamilyen munkában vagyok, és nem csinálom, mert különbözô akadályok merednek elém, és volna más feladat is, akkor azt
sem tudom csinálni addig, amíg a fômunkát be nem fejezem. Ez
egy elég írásgátló tényezô. De most megvan, és nagyon szép kis
könyvet csináltak belôle…
– A korábbi, ezek szerint csonka kiadást olvasgatva feltûnt,
hogy nagyon sok keresztény motívum szerepel ezekben a
történetekben. Lehetséges biblikus olvasatot kapcsolni a
Csillagmajorhoz?
– Végül is nagy bibliaolvasó vagyok, és lehet, hogy tudat alatt
mûködnek bennem ezek a bibliai történetek, a Bibliához való
kapcsolódás. Ilyen a kötetben például Az asszony címû történet, vagy a Csillagmajori, aminek a hôse ténylegesen Krisztusra
való utalás. Keresztény értékrendben nevelkedtem, számomra
teljesen természetes ez az állapot, benne van minden mozdulatomban. Felsô-Rácegresen, ahol Illyés Gyula született, volt iskola, ezt a gróf építette a cselédeinek; a tanterem végében, hátul
volt két szárnyas ajtó. Vasárnap kinyitották ezeket az ajtókat, a
padokat megfordították és ez lett a templom, ide jöttek a cselédek misére.
– Járt mostanában Alsó-Rácegrespusztán?
– Minden évben elmegyek, de nincs már Alsó-Rácegres… Vettünk egy házat az egyik közeli faluban, az oda elég közel van. Az
egykori pusztát már csak földes úton lehet megközelíteni. Ha az
ember átmegy a hegyeken, amik igazából csak dombok, háromnegyed óra alatt oda lehet érni. Mindig el szoktam menni és megnézem a puszta helyét, meg az egyetlen megmaradt régi fát, a nagy
szederfát. Tehát van még kontaktus, de ez már nem az igazi.
– Milyen munkához lát most, hogy befejezte a Csillagmajort?
– Újra a népmeséken gondolkodom, de nem szeretem elárulni
azt, hogy pontosan min dolgozom; az biztos, hogy újra érdekelnek a mesék.
Pompor Zoltán
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Révai Új Lexikona
A Révai Új Lexikona minden magyarnak
és a magyarsággal foglalkozó személynek
íródott. Hangsúlyosan magyar ismereti lexikon,
a XX–XXI. századra vonatkozó
szócikkeket tartalmazza. Az „adatok tárháza”
a kutatóknak forrásanyagként, a
fiataloknak pedig tankönyv-kiegészítôként is szolgál.
A sorozat 15. kötete június elején megjelenik.
A kötetek vászonkötésben, aranyozott gerinccel készülnek.
Ára:
5200 Ft/kötet
A tizenöt kötet
kedvezményes
ára egyösszegû
befizetés esetén:
67 000 Ft
A Révai Új
Lexikona
megrendelhetô:
7100 Szekszárd,
Bezerédj u. 18.
Pf.: 355
Telefon:
74/529-389
Fax:
74/529-383

E-mail: info@babitskiado.hu
Web: www.babitskiado.hu
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A nemes szörnyetegek
Interjú

Darren Shannal

■ A megbeszélt idôpont elôtt fél
órával érkeztem a Móra Kiadó
standjához, ahol már hosszú sorban álltak a 10–14 éves gyerekek,
kezükben-táskájukban
Darren
O’Shaughnessy
(mûvésznevén
Darren Shan) könyveivel, türelmesen várva az ír szerzô jöttére. „Állítólag tegnap éjfélig dedikált a Mammutban” – hallok egy suttogó hangot valahonnan a sorból. Világszerte sikeres a vámpír-sorozat szerzôje,
könyvei két Harry Potter-történet
között több százezer példányban
fogynak, miért lenne ez másként Magyarországon, igaz mint azt késôbb hivatalos forrásból megtudjuk a Mammutban „csak” este kilencig fárasztotta a csuklóizületeit.
Aztán megérkezik maga a szerzô is – népes rajongótáborát a kiadó munkatársai addigra már átterelték a nagyterembe –, akivel a
Könyvfesztivál zárónapján készült beszélgetésben legelôször hihetetlen népszerûségének titkát próbáltuk megfejteni.
– Milyenek az eddigi benyomásai a magyar olvasókról? Úgy hírlik, sehol sem találkozott még ennyi lelkes olvasóval.
– Hihetetlen! Nem is számítottam ekkora tömegre! Amikor legutóbb Angliában és Japánban dedikáltam, nem tartott tovább az
egész néhány óránál, pedig ezekben az országokban százezres, milliós nagyságban fogynak a könyveim. A magyar kiadó igazán kiválóan elôkészítette a terepet, ennek ellenére sem vártam néhány száz
érdeklôdônél többet. Tegnap azonban egész nap, összességében kilenc órán keresztül dedikáltam, a végén már csak a borítókat írtam
alá. Nagyon fárasztó volt.
– Mit gondol, miért ilyen sikeresek a könyvei világszerte?
– Egyfelôl a vámpíros történetek globálisak, nem kötôdnek egy országhoz, kultúrához sem. Amikor írom a könyveket, szándékosan

Darren O'Shaughnessy (Darren Shan)
■ Az ír származású szerzô 1972. július 2-án született Londonban.
Hatéves koráig az angol fôvárosban él, majd szüleivel és öccsével „hazaköltözik” az írországi Limerickbe. Késôbb újra visszatér Londonba,
a Roehampton College-ban hallgat szociológiát és angol nyelvet.
Írói pályafutásának elsô sikerét 15 évesen éri el, amikor második helyen végez az ír televízió forgatókönyvíró pályázatán az A Day in the
Morgue (Egy nap a hullaházban) címû fekete komédiájával. 17 éves
korától kezdve felhagy a rövid történetek írásával, és a regények felé
fordul. Ebben az idôben még inkább a felnôtt témák érdeklik, bár
késôbb bevallotta, hogy már ekkor is gondolkodott gyermekeknek
írandó könyvekrôl.
Elsô könyve, az Ayuamarca – melyet leginkább az Élôhalottak éjszakája és a Keresztapa keverékeként lehetne definiálni – 1999-ben
jelent meg mérsékelt érdeklôdést keltve. A következô évben a szigetországi könyvesboltokba kerülô Hell’s Horizon (A pokol horizontja) azonban még ennél is kevesebb példányban kelt el. Itt aztán véget is ért volna O'Shaughnessy írói karrierje, ha két felnôtt horror között meg nem írja a Darren Shan-saga elsô kötetét, a Rémségek cirkuszát, melynek révén egy csapásra a média érdeklôdésének középpontjába került. Az azóta 12 kötetesre bôvült sorozat elsô két könyvének megfilmesítésének jogdíját már meg is vette a Warner Bros.

nem említek olyan helyeket, vagy neveket, amelyek egy meghatározott területhez kötnék a történetet, szóval
bárhol, bármikor megtörténhettek.
Másfelôl szerintem akkor sikeres egy
könyv, ha cselekményes, sok minden
történik benne, könnyen olvasható.
Gondolok itt az egyik kedvenc szerzôm, Stephen King regényeire, akinek minden egyes könyvében rengeteg minden történik, nagyon jók a
történetei és a karakterek is érdekesek, ezért gyorsan végigolvashatók.
Ezt a stílust próbálom én is követni,
amikor írok: a nekikészülés, az elsô fejezetek megírása mindig nehezebben megy, aztán ahogy belejövök, egyre gyorsabban haladok.
– Ha jól tudom, nemcsak gyereknek ír horrort, hanem felnôtteknek is. Másképp ír a felnôtteknek, mint a fiataloknak?
– Az utóbbi idôben a sok utazgatás és a vámpíros történetek írása
mellett nincs sok idôm a „felnôttkönyvekre”. Azt gondolom, nincs
különbség a kétfajta stílus között, talán csak annyiban, hogy a felnôtteknek szánt könyvekben több az erôszakos jelenet.
– Azért a gyermekkönyvei sem mentesek ettôl. A vámpír inasában például a farkasember leharapja az egyik szereplô kezeit…
– Igaz, hogy van benne szörnyûség is, de a gyerekkönyveim erkölcsi tanulságot is hordoznak. Ezekben a történetekben nincsen öncélú, nyílt kegyetlenség, a pozitív szereplôk sokkal nemesebbek,
nem ölnek gonoszságból. A vámpírok például nem használnak
fegyvereket. Szóval az én fôszereplôim kedves fickók.
– Lehet azt mondani, hogy a gyerekkönyvek szereplôi kevésbé
árnyaltak, inkább fekete-fehérek?
– A gyerekeknek ebben a korban még nagyon fontos, hogy utat
mutassunk, eligazítsuk a világ dolgaiban, mi a jó és mi a rossz. Ha
könyveim hôse, Darren Shan negatív karakter lenne, egy robbantgatós, lövöldözôs srác, akkor azzal rossz utat mutatnék a gyerekeknek, akik azt hinnék, ez a menô és ezt követnék. Egyszóval, ha az
ember gyerekeknek ír, nem bújhat ki a morális felelôsség alól. Ez
persze nem azt jelenti, hogy szó szerint leírom, hogy „Kedves gyerekek, ne használjatok fegyvereket!”, hanem figyelnem kell arra,
hogy ôk még fiatalok, kevesebbet tudnak a világról, nincs kialakult
értékrendjük.
– Mi volt a kedvenc gyermekkönyve?
– Talán nehéz elhinni, de én nagyon kedveltem Frances Hodgson
Burnett Titkos kertjét, ami persze nem horror, de hát én sem horrort olvastam világ életemben. Nagyon szerettem az érdekes, kalandos történeteket, mint például Mark Twain Huckleberry Finnjét
vagy Roald Dahl könyveit.
– Azért a Titkos kert nagyon az ellenkezô véglet!
– Számomra Darren történetei sem kizárólag horrortörténetek. Az
elsô három könyv még annak készült, de késôbb inkább kalandregény lett belôle, és ezt annak ellenére így gondolom, hogy a legtöbb országban horroríróként emlegetnek. A tegnapi dedikáláson
nagyon sok fiatal lány is volt, ôk valószínûleg nem a horrort látták
könyveimben, sokkal inkább a kalandot.
– Milyen tervei vannak a közeljövôben?
– Júniusban jelenik meg Angliában legújabb könyvem, ami vérbeli horrortörténet. Ez egy új, démonokról szóló sorozat elsô kötete,
és feltehetôleg igazi horrorcsemege lesz felnôtteknek.
Pompor Zoltán

Könyvkultúra

könyvhét 2005/05

2
0
3

Könyvkultúra

könyvhét 2005/05

7/7/06

1:31 PM

Page 28

bestseller

Irodalmi terápia
■ Kezdetben vala Ken Follet, Robin Cook, meg az Albatrosz sorozat. (Ôket megelôzôen Berkesi és Mattyasovszki Jenô.) Korszakok
a magyar olvasás történetében: elôször volt a szocialista kémregények kora, azután pedig a legvidámabb barakk nyersfa polcaira a hatalom elnézô mosolyától kísérve, könyvkiadásunk odahelyezte a
„tûrt” krimiket, kalandregényeket, thrillereket. Elmúlt ez is, és megérkezett a világ – gyakorlatilag – teljes választéka (azért elsôsorban
az angol nyelvû világé), azaz aligha lehet olyan nemzetközi sikereket felmutató, a népszerû irodalom mûfajaiban alkotó szerzôt találni, akinek könyve ne jelent volna meg az utóbbi néhány évben,
vagy ne készülne éppen az elsô fordítása a sikerkönyvének. Nelson
DeMille is azok közé a szerzôk közé tartozik, akiknek nevét az utóbbi években ismerhettük meg Magyarországon, a Becsületszó már a
kilencedik magyar nyelven megjelent kötete. Hírneve talán még
nem éri el az e mûfaj klasszikusainak számítókét, de olvasói második-harmadik kötetének megjelenése után megjegyezték nevét.

Férfiirodalom
„Ha létezik nôi irodalom, ô a férfias mûfaj jelentôs képviselôje” –
írja Nelson DeMille-rôl a Becsületszó címû kötetének fülszövegén
a szerkesztô. A megállapításban két állítás rejlik, és mindkettô igaznak tetszik: DeMille valóban jó író és ténylegesen el kell ismernünk, van férfiirodalom, vagy legalább is a népszerû mûfajok tipológiáján belül bizonyosan megtalálható az a csoport, amelyet olvasásra jellemzôen férfiak választanak, és a nôk elutasítják.

Nelson DeMille „harcos” könyvek szerzôje, mûveiben kémek harcolnak egymással, terroristák harcolnak a terrorelhárítókkal, rendôrök a bûnözôkkel, bûnözôk egymással, és persze katonák az ellenséggel – csakugyan nem túlságosan nôies világ regényeinek világa.

Bûnös vagy ártatlan?
Nelson DeMill legfrissebb magyar nyelven megjelent kötete, a Becsületszó témája az amerikaiak vietnami háborúja és annak következményei, egy ember sorsának alakulása tükrében. A történet mai
Amerikájában Vietnam már a múlt, a történelem része, egyszer csak
megjelenik egy dokumentumregény, amely leír egy kegyetlenkedô
katonai akciót, és megnevezi az elkövetô katonai egység parancsnokát, Ben Tyson hadnagyot. A társadalom megbecsült menedzsere-

Nelson DeMille
New York-ban született 1943. augusztus 23-án. Az Egyesült
Államok hadseregének hadnagya 1966-tól 1969-ig, Vietnamban is szolgált. Számos kitüntetéssel szerelt le, majd folytatta
felsôfokú tanulmányait. Elsô mûve, egy detektívregény 1978ban jelent meg, azóta számos mûvet publikált. Családjával
Long Island-en él.
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ként, nagyvállalati vezetôként jó módban élô Tyson hadnagy élete hirtelen
megváltozik. Tartalékos tiszt, emiatt
tényleges szolgálatra hívják be, hogy az
évtizedekkel korábban elkövetett bûnökért a katonai igazságszolgáltatás
elôtt feleljen. A történet meséje két szálon fut: nagyobb részt ennek az igazságszolgáltatási procedúrának és Tyson
hadnagy igazságért folytatott küzdelmének a folyamata vegyítôdik a korabeli események jelen idejû bemutatásával. Ezzel a visszapillantásos technikával éri el a szerzô, hogy az olvasó, miközben nyomon követi a per állomásait és megismeri a különbözô
tanúk állításait, aközben mintegy ellenpontozva a valóságosan
megtörtént események „szemtanúja” is lesz. A regénybeli ítélôszék
döntésétôl függetlenül, az olvasó maga is elegendô információ birtokában levônek érezheti magát, ahhoz hogy ítéljen és megítéljen.
Az olvasmányos mû végére minden kiderül, és eldöntetik,
hogy Tyson hadnagy bûnös vagy ártatlan...

Az irodalmi terápia
A vietnami háború világpolitikai összefüggéseirôl, bizonyos korosztálytól kezdôdôen nekünk is vannak személyes emlékeink (vietnami strandpapucs, „Veled vagyunk, Vietnam!”, pol-beat), más oldalról. Azonkívül befogadói oldalról („recepcióesztétika”) megismerhettük nagyon sokféle mûbôl Amerika viszonyát saját vietnami háborújához, amely
nyilván a mindenkori alkotó személyes viszonyulása
szerint jelent meg,
és az összképrôl elmondhatjuk, hogy
legalábbis ellentmondásos.
Amerika, egy nagy
nemzet számára a
vietnami háború
nagy traumát jelentett, és a megjelent mûvek nem csekély része valamiféle mûvészeti
terápiaként boncolgatja a háború kérdését. Nelson DeMille mûve
is ehhez a vonulathoz tartozik: a nagy kérdés a személyes hôsiesség, a hazafiság érvényesülése egy céljaiban, vagy következményeiben, vagy akár egyszerûen eredendôen „rossz” háború megvívása
közben. A regény egyik epizodikus mellékszálából azt megtudjuk,
hogy a hazatért katonák pszichológiai kezelésére szakosodott pszichiáter öngyilkosságot követ el, túl sok terhet róttak rá az analízisben hallottak.
Ezt az epizódot tekinthetnénk a szerzô ítéletének, válasznak a
„nagy kérdésre”, de közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy maga a mû egésze az, ami DeMille személyes válaszát kimondja (DeMille maga is katonaként vett részt a vietnami háborúban). A mû pedig azt sugallja, ami talán nem világrengetô tanulság,
de valószínûleg igaz, hogy a hibás, gonosz, káros háborúban a legtöbb amerikai katona megôrizte a személyes becsületét, és igaz hazafiként viselkedett.
Ezzel az olvasó vagy egyetért, vagy nem, annak elismerése elôl
azonban nem térhet ki, hogy hatásos, olvasmányos regényt olvashatott Nelson DeMille-tôl.
Kovács Antal
Nelson DeMille: Becsületszó. Fordította Gebula Judit
Alexandra Kiadó, 748 oldal, 2499 Ft
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A jó könyv – szolgálat!
A Kairosz Kiadó új könyvei, dedikálási programjai
az Ünnepi Könyvhéten, a Szent István téren

VERSEK
Kertész Eszter:
Éggel bélelt ház
10x18 cm., kartonált, 84 oldal, 1600 Ft
Az ifjú költônô írja magáról: „Végülis koldus vagyok. Semmim sincs, mi
tôlem volna, mit visszaadnom nem kellene, kit elengednem nem kellene. Üres és mezítelen vagyok, cserépedény. Mégis gazdag: Isten elhalmoz ajándékaival. Naponta otthagyja lábnyomát utamon, keze nyomát életemen. Eszközei, jelei, lámpásai végtelenül változatosak. Helyek: templomok, fák, kertek, hegyoldalak. Találkozások: mellémszegôdô vagy rámbízott társak.”
Novotny György:
Utak és sorompók
Fr/5, kartonált, 142 oldal, 1800 Ft
Hallgatni akkor, amikor beszélni kellene, árulás az emberi lelkiismeret
ellen. Beszélni akkor, ha hallgatni kéne – ugyanaz. Isten, aki a fület teremtette, hall minden beszédet. Isten, aki a szemet teremtette, lát minden cselekedetet. Isten látja, amint a fekete éjszakába, a fekete márványlapon fut egy fekete hangya.
Novotny György írásai ilyen fekete hangyák.

SZÉPPRÓZA
Finta József: Három város
Firenze – Velence – Róma
210x210 mm., cérnafûzött, 248 oldal, a szerzô illusztrációival, kb. 3500 Ft
Fényképezôgép helyett az ismert építész utazásaira mindig rajz-noteszét viszi magával. Akik ugyanúgy Itália szerelmesei, mint a szerzô, élvezettel fogják lapozgatni ezt a szép kiállítású könyvet, amelyben Finta saját írásai, versei (!) illusztrálják az illusztrációkat.

DEDIKÁLÁSOK
Jún. 2. (csütörtök)
15.00 Benkei Ildikó és Koltay Gergely
16.00 Perjéssy-Horváth Barnabás
17.00 Balczó András – Kocsis L. Mihály
Jún. 3. (péntek)
11.00 Balczó András – Kocsis L. Mihály
14.00 Révész Máriusz
14.00 Györffy László
15.00 Kertész Eszter
15.00 Kahler Frigyes
16.00 Mezei Károly és Szinte Gábor
17.00 Bayer Zsolt

Györffy László: Szabad a vásár
A/5, kartonált, 350 oldal, 2500 Ft
Ez a novelláskötet az elmúlt évtizedbeli magyarországi történelmi és
társadalmi változások következtében kialakult élethelyzetekrôl szóló
novellák gyûjteménye – az író munkásságának 35. évfordulójára.
Perjéssy-Horváth Barnabás: Kollégium blues
125x200 mm., kartonált, 404 oldal, 3500 Ft
„Ez a könyv nem hiányozhat a kollégiumlakók túlélôcsomagjából, az
egykori diákok pedig fenségesen nosztalgiázhatnak vele.” (Pallavicini
Zita szerkesztô, Sztárok magazin)
Pardi Anna: Eltûnt ideák nyomában
Fr/5, kartonált, 170 oldal, 2200 Ft
Pardi Anna nemcsak kiváló költô, de kiemelkedô esszéista is. Múlt századok jelentôs személyiségeivel foglalkozó esszéinek (E. A. Poe, O. Milosz, Kemény Zsigmond, Széchenyi István) sorát gazdagítja most Friedrich Sciller és Kôrösi Csoma Sándor alakját közénk varázsló munkájával.

BESZÉLGETÉSEK
Vetni kell, és várni aratásig
Koltay Gergellyel beszélget Benkei Ildikó
(Magyarnak lenni – 1.)
100x 165 mm., kartonált, 140 oldal, 1500 Ft
A Kormorán együttes frontemberével készült beszélgetéssel indítjuk új
sorozatunkat, amely a méltán sikeres „Miért hiszek?” mintájára olyan
hiteles embereket szólaltat meg, akik véleményét szívesen meghallgatjuk, szavukra többen is odafigyelnek, ám sajnálatosan kevés megszólalási lehetôséget kapnak.

Jún. 4. (szombat)
11.00 Finta József
13.00 Perjéssy-Horváth Barnabás
14.00 Györffy László
15.00 Balczó András – Kocsis L. Mihály
16.00 Haas György
17.00 Bayer Zsolt
Jún. 5. (vasárnap)
11.00 Balczó András – Kocsis L. Mihály
14.00 Prof. dr. Papp Lajos
15.00 Novotny György
16.00 Sediánszky János
16.00 Jankovics Marcell – Kovács Zsolt
17.00 Révész Máriusz

Jankovics Marcell-lal beszélget Kovács Zsolt
(Miért hiszek? – 12.)
100x 165 mm., kartonált, 104 oldal, 1300 Ft
Sikeres sorozatunk új kötetében az ismert filmrendezô kételyeit osztja meg velünk. A kétely nem a hitre vonatkozik,
hanem az örök útkeresésre. Felfoghatjuk-e ésszel a felfoghatatlant, egyáltalán érdemes-e jelentôséget tulajdonítani
néha meglepôen egyszerû dolgoknak? A válasz egyértelmû:
egy letehetetlenül olvasmányos kis kötet született.
Szenvedéssel teli gyönyörûség
Balczó Andrással beszélget Kocsis L. Mihály
Fr/5, 260 oldal, kötve, kb. 3000 Ft
Minden idôk legjobb öttusázója vall életérôl, hitérôl, pályafutásáról. Õszinte, nyílt vallomását várhatóan sokan
nem fogják örömmel fogadni, de tény: a világhírû sportoló szelíd szavára eddigi elôadásain sokezren voltak kíváncsiak.

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/B. Telefon/fax: 359-9825; 273-1079
E-mail: kairosz@hu.inter.net
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Vendégünk volt Tatyjana Tolsztaja
Rossz nyelvek iskolája és apokalipszis
■ Az orosz kispróza egyik legnépszerûbb kortárs mûvelôje a középkorú Tatyjana Tolsztaja. Az irodalomban a
nyolcvanas évek elején jelentkezett és barokkosan burjánzó mondatkoszorúival hívta fel magára a figyelmet. Az
idei Budapesti Könyvfesztiválra megjelent, Kssz! címû regénye merôben különbözik novelláitól. Rövid mondatokkal vetíti elénk a kétszáz évvel a Robbanás utáni idôket, az
egéren élô primitív közösség hol mókás,
hol brutális életét Fjodor-Kuzmicsszk
városában, amelyet régebben a Déli Raktáraknak neveztek, még korábban pedig… – Moszkvának.
Elmúlt már harmincéves, amikor elsô
kötete napvilág látott. Vajon miért várt
ily sokáig, amikor szinte génjeiben hordozta az írólétet: apai nagyapja a „szovjet gróf”, Alekszej Tolsztoj, nagyanyja a
lírikus Natalja Krangyijevszkaja Tolsztaja, anyai nagyapja pedig a többek között Cervantest és Dumas-t oroszra átültetô költô-mûfordító Mihail Lozinszkij volt? Budapesti látogatása idején így
válaszolt:
– Kilencen vagyunk testvérek, s rajtam kívül egyikük sem választotta az írói hivatást. Már kislánykoromban kiderült, hogy erre a pályára rendeltettem, de sokáig magam sem tudtam elképzelni, hogy
kiadják a mûveimet. Fékezett a nevem. Attól tartottam, hogy szégyent hozok az ôseimre. Butuska gyerekként pedig egyszerûen elborzadva gondoltam arra, hogy írónak kell lennem. Puskin, Lermontov példájából általánosítva ugyanis arra gondoltam, hogy
minden írót párbajra hívnak ki. Nem tudtam, hogy úsznám meg a
viadalt. Tetszett a gyerekkorban a tudatlanságnak és a becsületességnek a keveréke. Akkor még nyugodtan megkérdeztem a vendégünktôl, hogy miért nô szôr a fülébôl. De nagyon hamar megtanították,
hogy nem szabad érdekeseket kérdezni, nem illik szóba elegyedni
állatokkal, együgyûekkel. Alakoskodni kell.
– Ha már az állatoknál tartunk: miért éppen patkányon élnek a
Fjodor- Kuzmicsszk-beliek?
– A patkány és a csótány mindent túlél. Találkoztam régen olyan
emberekkel, akik a hidegháború idején a Szovjetunió északi vidékein földalatti atomrobbantásokat készítettek elô. Bár a hajójuk tíz
mérföldre tartózkodott a robbanástól, általában nem sokkal élték
túl ezt a „kalandot", amelyre azért vállalkoztak, mert távol lehettek
a bürokratáktól, halotti csend vette körül ôket és gyönyörködtek az
északi fényben. Nos, ôk mesélték, hogy minél több sziget emelkedett a magasba, majd pedig tûnt el örökre a gombafelhô alatt, annál több lett a csótány a környezô szárazföldi részeken.
– A Kssz!-rôl nehéz eldönteni, hogy a népmesékben gyökerezik-e vagy parabola, esetleg egyszerûen utópia, illetve katasztrófa-történet, esetleg kemény társadalombírálat. Milyen
alapon vegyítette ezeket a stílusjegyek a regényében?
– A szöveg írja magát. A könyvnek egységesnek kell lennie, de ennek e regénynek sok rétege van. A benne foglalt történet váltakozását párhuzamba lehet állítani az irodalom fejlôdésével. Elôbb voltak a mesék, a regék, majd a romantika s a realizmus Ezek a stílusok mind végigvonulnak a Kssz!-ön. Az én írásaimban sokszor három-négy szint is egymásra rakódik, tele vannak hátsó gondolatokkal, érzelmekkel.

Könyvkultúra

könyvhét 2005/05

– Egyik amerikai kritikusa
Bosch-festményhez hasonlította e nálunk most megjelent
regényét. Nehezen gondolta
ki a sok fura és hátborzongató figurát?
– Az alkotófolyamat nálam egyfajta megvilágosodás. Fôzés közben egyszer csak beugrik egy ötlet, jön valami suttogásszerû
hang, ami semmit sem parancsol. Sokat ezek közül hamar el
is felejtek. Másikakat pedig megírok. Normális ember orvoshoz
fordul a tudathasadás hasonló
formájával, az író pedig hasznosítja „pszichopata” mivoltát.
– Politikai vagy egyéb okai voltak annak, hogy az 1986-ban elkezdett regényt tizennégy év alatt született meg?
– Egyszerûen várni kellett, hogy meglássam, miként alakul az élet.
Bizonyos dolgoknak meg kell ismétlôdniük, hogy az ember megbizonyosodjék róla: nem véletlenszerûek. Nem szeretem az aktuális regényeket. A Kssz! története idôtlen, örök. Persze az életem sem
alakult egyszerûen. A ’90-es években majdnem tíz évig voltam
Amerikában, ahol a talpon maradás is nagy erôpróba volt. Tanítani kellett s a diákjaimnak írni, a két gyerekemet nevelni. Ez felôrölte az idômet. De érdekes, hogy a korábban megszületett ötlet folytatásához is Amerika adott lökést. A civilizált elvadulástól, amelynek következtében mindenki csak bezárkózik a maga „várába”, kiszárad az ember agya. Nem lehetett mást csinálni felüdülésként,
mint leülni és írni. Szépek a vízesések, a sziklák, az erdôségek, de a
lelki sivárság elviselhetetlen. Vissza is menekültem Moszkvába, ott
érdekesebb az élet.
– Otthon aztán belevetette magát, egyebek mellett egy kibeszélô tévémûsorba, amelynek a Rossz nyelvek iskolája a címe. Hogyan fogadták az újítást?
– Mindenki megsértôdött, úgyhogy már ott is hagytam a mûsort.
Egy konyha jellegûen berendezett stúdióban beszélgettünk az emberekkel bármirôl: családról, válásról, munkáról, szerelemrôl. Aztán a vendég kiment, mi pedig vagy együttérzéssel, vagy csipkelôdve kibeszéltük ôt a háta mögött. Ezt mindenki elôre tudta, s valójában a mindennapokban is ezt tesszük, csak mi nyíltan vállaltuk a
pletykálkodást.
– Keringenek-e a családban legendák az író ôsök munkamódszereirôl?
– Alekszej Tolsztoj reggel kezdte az írást, ebédidôig dolgozott.
Este bort ivott, reggel kávét, és egy törölközôvel tekerte körbe a
fejét. Mindez együtt jól hatott a gondolkodására. Én semmi ilyesmit nem teszek, de a török kávét én is kedvelem, méghozzá cukor nélkül. Reggel addig meg sem tudok szólalni, amíg egy csészével el nem kortyoltam belôle. Este azért iszom a kávét, hogy
el tudjak aludni. Különben pedig, ha nem megy az írás, akkor
gondolkodós napot tartok.
– Ha ilyen belenyugvó, mibôl táplálkoznak a mûveiben megjelenô apokaliptikus élmények?
– Ehhez még a pszichopata írói lélekre sincs szükség. Nálunk folyamatosan apokaliptikus helyzet van, mióta 1917-ben nagy Oroszország megszûnt létezni.
Mátraházi Zsuzsa
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A Széphalom Könyvmûhely ajánlata az Ünnepi Könyvhétre
Jókai Anna mûvei

(regény, 15. kiadás)
B/5, 342 o., cérnafûz., fól. keménytáblás, 2990 Ft
Regény az öregedésrôl, a halálról és a szeretetrôl.
A mû 1998-ban Év könyve-díjat kapott.
A regény felkerült a Nagy Könyv százas listájára!
Jókai Anna: Ne féljetek

(novellák)
B/5, 100 oldal, keménytáblás kötésben, színes
védôborítóval, 2400 Ft
A Kossuth-díjas író novellagyûjteménye a mese,
a sci-fi és a „spirituális realizmus” határterületén
szeretetteljes iróniával jeleníti meg a korunkra
jellemzô, nyitott sorskérdéseket.
Jókai Anna: Majd

Jókai Anna: Breviárium

A/5, 231 old., keménytáblás mûbôr kötésben, 2500 Ft
Az életmû egészét áttekintô válogatást Tenke Sándor
szerkesztette: Jókai Anna legfontosabb gondolatai,
mondatai útmutatóként szolgálnak nemcsak munkásságának
jobb megismeréséhez, hanem segítik az olvasók
értékválasztását is.

Dalos György

Balaton-brigád

Guillaume Depardieu –
Marc-Olivier Fogiel

Regény, 184 oldal, 2100 Ft

Ezerrel

Címünk:
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./Fax: 351-0593
e-mail: iroalap@axelero.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu

Interjúregény, 224 oldal, 2300 Ft

Megjelent
A magyar
könyvgyûjtô
kalauza
4400 Ft
Megvásárolható
a könyvesboltokban,
megrendelhetô,
megvásárolható
a kiadóban:
Kiss József
Könyvkiadó
1114 Budapest,
Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax:
466-0703
E-mail:
konyvhet@axelero.hu

Esze Dóra

Alex és Alex a Föld körül

Elfriede Jelinek

Novellaciklus, 176 oldal, 1900 Ft

Kéj
Regény, 224 oldal, 2450 Ft

web: www.abovo.hu

21. századi enciklopédia sorozat

Borbély Sándor (szerk.)

Boronkai Szabolcs (szerk.)

Madarász Imre (szerk.)

Barta János (szerk.)

Andor László (szerk.)

3490 Ft

3490 Ft

3990 Ft

3990 Ft

3990 Ft

Magyar irodalom

Magyar történelem

Világirodalom

Sorozatunk minden jobb könyvesboltban kapható.

Egyetemes történelem

Közgazdaság

www.pannonica.hu pannonica@pannonica.hu
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„Lírai korszakomat lezártam”
Poszler György

könyve Kolozsvárról

„A kötet nem várostörténet, nem
útikönyv, nem helyzetelemzés. Inkább
emléktöredékek, vallomások, nosztalgiaesszék gyûjteménye. Leszámolás valamivel, ami elveszett. Elszámolás valamivel,
ami megmaradt. És fôként arról, ahogyan
megmaradt. Felidézve gyerekkorból,
leszûrve olvasmányokból, kiegészítve
képzeletbôl” – fogalmazza meg
Poszler György legújabb, Könyvhétre
megjelenô esszékötete kapcsán, melyet
a kolozsvári Korunk Kiadó jelentetett
meg az Ariadné sorozatban.
■ – Mit jelent Önnek Kolozsvár?
– Kolozsvár a szülôvárosom, ahonnan tizennégy éves koromban,
közvetlenül a háború végén kerültem el. Az évek során különbözô
folyóiratokban írtam kolozsvári emlékekrôl meg kolozsvári dolgokról esszéket. Amikor Kántor Lajos kötetre szóló felkérését megkaptam, kiegészítettem ôket. Mert így még nem tettek ki egy kötetet.
– A könyvnek A „másik” város címet adata. Mit jelent ez?
– Egészen egyszerûen azt a várost jelenti, ami az emlékezetemben, illetve félig-meddig a képzeletemben él. Nosztalgiákban, fantáziaképekben, de mindezekrôl, még az emlékezetrôl is tudjuk, hogy torzít,
elrajzol, kinagyít vagy lekicsinyít dolgokat. Kicsit mitizálok is. Könyvemnek a mostani városhoz topográfiailag van ugyan köze, de majdnem minden egyéb szempontból fikció.
– A könyv három ciklusból, összesen tizenkét esszébôl áll. Az
elsôben négy bevezetés is helyet kapott.
– Régi rögeszmém, hogy azokat az írásokat, melyek megmagyarázzák, miért és hogyan állt össze ez a kötet, bevezetéseknek szoktam
mondani. Az „Objektív bevezetés” lényegében ezt tartalmazza. Azután következik a „Repülô osztály” címû írás, amely egy nagy nosztalgiahullám eredménye. Nekem már csak anyai részrôl éltek közvetlen rokonaim Erdélyben, hozzájuk édesanyámmal együtt sokszor jártam. 1984 ôszén meghalt az édesanyám, nem sokkal késôbb
a kolozsvári nagynéném, és akkor volt egy elhatározásom, hogy ha
ilyen marad a politikai szituáció, többet nem megyek. Fölösleges
magamnak újabb és újabb szomorúságot beszereznem – gondoltam
akkor. Aztán jött a 89-es fordulat, és bennem is ott volt az érzés:
„haza” kéne menni megint. Volt még egy ok: az iskola, ahová a családunk járt, még a legsötétebb idôkben is magyar iskola volt. Küldtek nekem egy évkönyvet, amelynek hatására megírtam az iskolai
évek indításáról a „Repülô osztály” címû esszét. Van a kötetben egy
életútinterjú-részlet, melyet a debreceni Alföld címû folyóiratnak
adtam, és szintén a kolozsvári évek, a városhoz való viszonyom fogalmazódnak meg benne. A vesztesek címû bevezetés kommentár
egy, a Korunk által kiadott, versválogatáshoz.
– A második ciklus a város néhány nevezetes alakjának portréját rajzolja meg. Kik ôk?
– Az évek során néhány nevezetes kolozsvári személyiség tevékenységét is tanulmányoztam. Meltzl Hugó például az 1872-ben megalakult
kolozsvári egyetem elsô germanista professzora volt. Eredendôen magyarul nem is tudó szász fiatalember volt, aki Kolozsváron tanult meg
magyarul, lett Petôfi-rajongó, és létrehozott egy világraszóló folyóira-

tot, amely az összehasonlító irodalomtudomány
elsô orgánuma volt. A lap tizenkét évig mûködött és ma már világfórumokon is úgy emlegetik,
mint ennek a szakmának az elsô folyóiratát. A
második dolgozat Erdély híres katolikus püspökének, Márton Áronnak a tevékenységét eleveníti fel. Márton Áron neve Gyulafehérvárhoz és
Kolozsvárhoz fûzôdik, Gyulafehérváron járt papi szemináriumba, Kolozsváron lett egyetemi lelkész, majd Fehérváron püspök. Három fontos
személyes emlékem is van róla, ezek köré szerveztem az esszét. 1938-ban hétesztendôsen ott
álltam a templom bejáratánál, amikor püspökké
avatták, 1942-ben ô bérmált engem a fôtéren lévô Szent Mihály-templom kertjében, és 1944.
május 18-án pedig teljesen véletlenül hallottam
egy késôbb sokat emlegetett szentbeszédét,
amelyben az akkor nagyobb Magyarországon
egyházi részrôl a leghatározottabban ítélte el az akkor vészkorszakba
forduló zsidóüldözést. A következô nevezetes személy Janovics Jenô,
egy legendás színi igazgató. Még életében megjelentetett egy könyvet
az elsô színházáról, illetve kéziratban maradt egy másik könyve, melyet a Korunk jelentetett meg. A 19. század végén került Kolozsvárra,
és az elsô magyar állandó kôszínházban volt rendezô és színész. A régi színház azonban már nem felelt meg a kor igényeinek, ezért költségvetésbôl és adakozásokból építtettek egy nagy és reprezentatív színházat, amelynek tervezésében és szervezésében Janovics meghatározó
szerepet játszott. Ô lett az új színház igazgatója. A könnyebb mûfaj számára átépíttetett egy régi faépítményt, a nyári színkört. 1919 után ez
lett a magyar színház, amelyet egészen a harmincas évekig ô vezetett.
1945-ben rövid idôre megint átvette a társulatot. Nagy szervezô és rendezô volt, de valószínûleg nem volt nagy színész. A negyedik esszé a
publicista Krenner Miklósról szól, aki a két világháború között, az erdélyi magyarokra rászakadt kisebbségi létnek az egyik leginvenciózusabb értelmezôje volt. Néhány éve megjelent egy kötete Csíkszeredán,
ennek alapján írtam róla egy portrévázlatot. Kolozsvári, de fôképpen
Erdély egyik legfontosabb magyar újságába, a Brassói Lapokba írt. A
szüleim körében sokat emlegetett figura volt gyerekkoromban.
– Az utolsó fejezetben a város kulturális életének szeleteivel foglalkozik.
– Az utolsó ciklus részben a város megidézése. A „Versekben tündöklô” Kolozsvár cím egyébként plágium, hiszen valamikor 1942ben megjelent az egyik kolozsvári kiadónál egy terjedelmes versválogatás, amelynek az volt a címe, hogy Versekben tündöklô Erdély.
Ez egyike volt a három könyvnek, amit a meneküléskor magunkkal
cipeltünk. Áprily Lajostól Jékely Zoltánig, Dsida Jenôtôl Szilágyi
Domokosig megvizsgáltam, milyen látomások vannak a versekben
a városról. A Farkas utcai perspektíva címû dolgozat szintén egy Kolozsvárról megjelent vers-próza válogatáshoz kapcsolódik. Két írás
a kolozsvári egyetem múltjában kutat. Az egyik az impériumváltásról szól, amelyben azt próbáltam megírni, miként adták át a majdnem negyvenéves intézményt az új hatalomnak. A másik, a második háború után alapított és tizenhárom évig élt Bolyai Tudományegyetem volt, idôleges lehetôségeivel és végleges lehetetlenségeivel.
– Emlegette, hogy Kolozsvárra hazamegy.
– Nagyon régen elkerültem onnan, rokonaim már alig vannak, néhány régi és új barátom persze, igen. Sok minden megváltozott.
Magánmítoszokat építek, ilyen-olyan közös mítoszokban nem veszek részt.
Szénási Zsófia
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Magyar Könyv Ünnepe a Budai Várban
A Budavári Önkormányzat ebben az esztendôben is megrendezi

a Magyar Könyv Ünnepét
a Budai Várban,
június 3. és június 5. között.
A Szentháromság téren várják a kiadók a könyvszeretô polgárokat,
író-olvasó találkozók, dedikálások, könyvbemutatók
köszöntik a magyar könyvkultúrát.
Szabó András elôadómûvész „Én nem mehetek el innen
– Sorskérdések a XX. századi magyar irodalomban” címmel
irodalmi estet tart a Magyar Könyv Színpadán
június 4-én, szombaton 19 órakor.
Budavári Önkormányzat
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A teljesség felé
A Márai-életmûsorozat új arcai
■ A Helikon Kiadó, mint a Márai-életmû kiadója, az író
több tucat mûvét megjelentette már, a teljes listából alig
néhány opus hiányzik. Az elmúlt évtizedben nemcsak
a nagyközönség ismerhette meg a legendás hírû író
alkotásait, de a szakma, az irodalomtörténetírás is
újraértékelte szerepét. A széles körû érdeklôdésre
való tekintettel a Helikon Kiadó az író születésének 105. évfordulóján megújította az életmûsorozatot, melynek három darabja (Idegen emberek,
Vendégjáték Bolzanóban, A gyertyák csonkig égnek) már napvilágot látott és várható a negyedik is
(Szabadulás). A sorozatról és Márai kortárs értékelésérôl Mészáros Tibor irodalomtörténészt, a Petôfi
Irodalom munkatársát kérdeztem, aki nemcsak a sorozat szerkesztôje, de egyben a múzeumban 1997-tôl
letétbe helyezett hagyaték kezelôje is. Tizenhét éve foglalkozik Máraival és elkészítette az életmû bibliográfiáját.
– Mi indokolta a sorozat újraindítását?
– Az eredeti sorozat 1990-ben indult. Ekkor még a Helikon és az
Akadémiai Kiadó bizonyos köteteket együtt adott ki. Az alapkoncepció az volt, hogy a szépirodalmi részt a Helikon, a tudományos hátteret igénylô mûveket, például a naplókat közösen adják ki. Az együttmûködés úgy 1996 táján megszûnt, azóta a Helikon egyedül jelenteti
meg a köteteket, melyek lassanként életmûsorozatot alkotnak. A fordulatot kétségtelenül A gyertyák csonkig égnek címû regény hihetetlen, már-már valószerûtlen külföldi sikere hozta. A siker tartósnak bizonyult, jelenleg huszonhét nyelven olvasható a regény. 2000-ben, az
író születésének 100. évfordulóján a kiadó több olyan kötettel jelentkezett, amely egy komolyabb, koncepciózusabb kiadás kezdeteit sejttette. Ekkor vált hozzáférhetôvé a Szabadulás címû regény, amelyrôl
addig azt sem tudtuk, hogy létezik, vagy a PIM-mel együtt közösen kiadott Éltem egyszer én, Márai Sándor címû képeskönyv (melynek felújított, bôvített változata jövôre várható egy ötvenoldalas életrajzzal kiegészítve). Mostanra a Márai-életmû egészét tekintve körülbelül hat-hét
kötet vár kiadásra. Talán ezért is érett meg a helyzet arra, hogy rendezôdjön a sorozat. Mint tudjuk, kétféle kivitelben találkozhat az olvasó
a mûvekkel: a gyûjtôk számára készült egy vászonkötéses változat, mely
kicsit emlékeztet a két világháború közötti Révai-kiadásra, és van egy
színes sorozat. Ez utóbbi újult most meg. Az új kiadás egységesebb és
szebb formátumú, lényegesen korszerûbb szedéstükörrel rendelkezik,
azaz könnyebben olvasható.
– Milyen mûveket szándékoznak újra kiadni? Mi számít inkább? A
népszerûség vagy az életmûben elfoglalt jelentôség?
– Mindkettô. Vannak olyan mûvek, melyeket muszáj állandóan piacon
tartani. Ilyen például A gyertyák, vagy a Füves könyv, amely a ballagó
diákok egyik kedvenc ajándéka. Aztán vannak mûvek, melyek régen jelentek meg (például Vendégjáték Bolzanóban, Vasárnapi Krónika) és
ezért szükséges az újrakiadásuk. Külön története van az életmû csúcsaként nyilvántartott Egy polgár vallomásainak, amely szintén állandó jelenlétet kíván. Többé-kevésbé köztudott ma már, hogy ennek a mûnek
két szövegkiadása létezik. Van egy közkézen forgó változat, amely elôször 1940-ben jelent meg és ma is ez olvasható. Az 1934/35-ös kiadással kapcsolatban ugyanis volt egy per, mivel az író dehonesztálóan írt
egy a premontrei gimnáziumi évek alatti diáktársáról, akibôl késôbb plébános lett. A bírósági tárgyalás után az író könyvét elkobozták és kötelezték a regény kínos részeinek kihúzására, illetve átírására. A ma olvasható regény egyrészt csonka, másrészt árnyaltabb stílusú, de ez az árnyaltság nem vált elônyére. Szeretnénk az eredeti kiadást, természetesen
jegyzetekkel ellátva, újra megjelentetni, ha ennek nincs jogi akadálya.
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– Említette, hogy néhány munka még egyáltalán
nem jelent meg a sorozatban.
– Ilyen a nemrég közzétett Idegen emberek,
vagy a Medvetánc címû kötet, amely rövid tárcanovellákat tartalmaz, aztán a Panaszkönyv
címû korai kötet, amely karcolatokat gyûjt
egybe, vagy a Kabala címû tárcagyûjtemény.
A közeljövôben a kiadó megpróbálja teljessé tenni az életmû kiadását. Ennek része
például, hogy a korábban Összegyûjtött
versek címmel megjelent kötetre a kutatások
alapján ma már Összes versek is írható (kiegészítve mintegy fél tucat verssel). Ugyanígy
hozzáférhetô válnak az elbeszélések is. Tavaly
Lucrétia fia címmel került forgalomba a kötetben meg nem jelent elbeszélések elsô
kötete (1916–1927), az idei Könyvhéten megjelenik a második, míg a Téli
Könyvvásárra a harmadik kötet.
– Az író életében kiadott mûvek újrakiadásának listája lassan teljes lesz.
Milyen más, kiadásra váró írások vannak még a hagyatékban?
– Három hatalmas anyag van, amely
még teljes vagy részkiadásra tart számot.
Az egyik csoport a Szabad Európa Rádióban elhangzott írások, amely 16 év
anyagát tartalmazza, ez mintegy kétezer
gépelt oldalt jelent. Megjelentetésük
egyrészt jogi megfontolásokból problémás, másrészt meg kell vizsgálni, mit érdemes kiadni belôlük. A másik a
publicisztika. Ennek egy része szerepelt már kötetválogatásokban, több
kötetet még maga az író állított össze, de ez csak töredék: közel ötezer
írás jelent meg annak idején a napilapokban. Kérdés, van-e igény a teljes
publicisztika megjelentetésére, vagy az eddigiekhez hasonlóan a tematikus válogatások lennének célravezetôbbek. A harmadik terület a naplók.
A naplók eddig megjelent kötetei közel sem teljesek. A kéziratos változat
tíz százaléka jelent meg az író életében. 1991-tôl elkezdôdött Torontóban az Ami a naplóból kimaradt sorozat közreadása, de ez sem volt teljes. A Helikon Kiadó éppen ezért óriási munkába fog: megpróbálja a kéziratos szövegek alapján a teljes naplót kiadni, jegyzetekkel. Hatalmas vállalkozás, melynek elsô darabja a Téli Könyvvásárra várható.
– Miként változott meg, nyilván éppen az életmûkiadás hatására
Márai irodalomtörténeti értékelése?
– Márait az elmúlt évtizedekben pártpolitikai megfontolásokból legfeljebb „fû alatt” lehetett olvasni, így az irodalomtörténetírásban is csak
elítélô véleményt lehetett alkotni róla. Rónay László méltató tanulmányát a nyolcvanas évek elején csírájában elfojtották. Az életmûhöz való hozzáférés nem csupán az olvasóknak, de az irodalomtörténészeknek is felfedezésszámba ment. Elég, ha a nagy visszhangot kiváltó Ajándék a végzettôl címû kötetet (a Felvidék és Erdély visszacsatolásával
kapcsolatos írások) említem. A kutatásnak még bôven vannak feladatai
az életmûvel kapcsolatban, és a nem túl távoli jövôben szükség lenne
egy igazi nagymonográfiára. A rendelkezésre álló szakirodalmak (Rónay
László, Szegedy-Maszák Mihály, Fried István, Lôrinczy Huba) nem adnak teljes képet az életmûrôl, és életrajzi elemek éppúgy hiányoznak a
tudásunkból, mint az életmû összefüggéseit feltáró, azt szintetizáló
elemzések.
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A mindennapok forradalmára
Váci Mihály: Lobogó jegenyék
■ Érdemes lenne az eddigieknél alaposabban megismerni Váci Mihály költészetét.
Két okból is. Egyrészt azért, hogy jobban megvilágosodjon számunkra a kor, amelynek Váci harsonása volt a támogatott ellenzéki pozíciójában. Másrészt, hogy megfejtsük (fôként az ország keleti régióiban) máig is tartó népszerûségének titkát. A költô történelmi leckét adott fel mai olvasóinak is, és
befogadáslélektani utóvizsgára kötelezi az erre hivatottakat.
Többféle elôítélettel kell szembenéznünk. Ezek
közül kettôt emelnék ki. Az egyik, hogy nem érdemes vele bíbelôdni, költészete csupán a szocreál
kulturáltabb változata, akkor is, ha nem Zsdánovot
és Révait, hanem Jevtusenkót és a Tûztánc-líra népi
szárnyát kell ezen érteni, számolva a (nála különösen gyakori) Petôfi-, József Attila-, Illyés- és népdalmotívumokkal. A másik, hogy népszerûsége szót
sem érdemel – mindössze a „közéleti-lírai lektûr”
múlékony divatjával állunk szemben, amelyet évtizedekkel ezelôtt felejtésre ítélt a közvélemény, nyugodjék békében.
Valójában ma is a legolvasottabb költôk közé tartozik. Aki ezt a körülményt az alacsonyabb rendûeknek járó megvetéssel kezeli, azzal gyanúsítható,
hogy szerinte a verseket nem embereknek, hanem
az akadémiának írják, ahol a Párizsban ôrzött esztétikai platinarúdhoz igazodva döntik el, hogy egy költô verse
mûalkotás-e, vagy csupán átmenet a megzenésített újságcikk
és az érzelmes slágermuzsika között.
Létezik pedig más mérce is: az, hogy mennyiben elégít ki a
mû eleven emberi igényeket. Versrôl lévén szól, az érzelemkifejezésre hivatott mûfajról, kimondhatjuk: Váci Mihálytól
valamit megkaptak az emberek, amire szükségük volt. Ô megtalálta a hangot a „nyájas olvasóval”, aki a versben a saját igényeihez keresi a pontosan és szépen csengô szavakat.
1956 óta csak manipulált formában volt jelen a haza és a
nemzet fogalma. Hazafiakként tüntették ki a tömegbe lövetôket és a megtorlásban jeleskedôket, bûnözôknek és hazaárulóknak a forradalmárokat, népfölkelôket. Váci Mihály ellentmondásaival együtt is fölötte állt az ilyen durva torzításoknak. A költô „a sokaság fiá”-nak vallotta magát, és neki el
lehetett hinni, hogy ôszintén beszél, amikor a nyírségi parasztokat, ingázó munkásokat, vasutasokat és tanítókat szólította meg. Akik elutasították, azok nemcsak a „vonalas” verseit vetették el, hanem attól is prüszköltek, hogy támogatta a
felsôbb iskolákba tóduló parasztfiatalokat, és teljes szívvel
vállalta a népképviseletet. Ma könnyen megkapná a „populista” jelzôt, s éppen az erényei miatt marasztalnák el.
Kétségtelen, hogy nem mindig tudta, vagy nem mindig
akarta világosan megvonni a határt ott, ahol éppen erre lett
volna szükség. Egyik leghatásosabb és legnépszerûbb versében sem, a Kelet felôlben. „Baloldala ez a Hazának”, mondja
eszmei értelemben is a keleti végekrôl: innen vezet az ország
más tartományaiba minden forradalmi „had-út”. Utalása
mesteri lehetne a legkorábbi magyar nyelvemlékre, ha nem
Fehérvárra vonatkozna, amely inkább Nyugat, mint Kelet. E
kegyes csalást elnéznénk neki, de azt már nem, hogy félreérthetetlenül sugallja: ez a hadi út az 1956 novemberében ha-

zánkra törô Vörös Hadsereg útja is, földrajzi és politikai értelemben egyaránt. A vers logikája szerint ez a had évezredes
vágyak teljesüléseként a
Szabadságot hozta. (Még
csak nem is 1945-ben, hanem 1956-ban, ami sehogy sem szépíthetô.) S a
Váci-óda által felállított
értékrendben ez a történelmi tény ugyanoda helyezhetô, mint a honfoglalás, a tatár és török elleni harc, Rákóczi kurucainak emléke, vagy mint
Apáczai, Csokonai, Ady
és más, „keletrôl jött”
nagyjaink mûve.
S most itt a posztumusz
naplót is felvonultató
verseskönyv, a Lobogó jegenyék, amely egy másik
Váci Mihályt mutat be
nekünk, mint akit eddig
ismertünk. 1956. október
23-tól 27-ig írt följegyzései és versei a forradalom föltétlen hívének mutatják ôt. Tasnádi Gábor, a kötet szerkesztôje és az
elôszó írója szerint késôbb, Nagy Imre kivégzésekor is ez a
szabadságszeretô lélek siratja egyik versében a mártírt, ha burkoltan is. (Legyetek boldogok! – Julius Fucˇik emlékezetére egy prágai szanatóriumban, 1958). Hajlamos vagyok elhinni a tanulmányírónak, hogy a cseh szabadsághôssel Váci Nagy Imrére
utal. Váci sok mindent nem mondhatott ki nyíltan, amit szeretett volna. De minél inkább így van, annál jogosabbnak tetszik a föltevés, hogy Váci kettôs lélekkel élt. Ez a kettôsség
okozza verseinek érzelmi túlfûtöttségét. A dilemma soha
nem oldódott föl poézisében. Ez pedig így fogalmazható
meg: lehetséges-e forradalmárnak lenni olyan korban, amelynek rendje egy forradalom intervenciós leverésén nyugszik?
A költô pályatársa, Szakonyi Károly rokonszenves érvet hoz
az igenre. Szerinte Váci mintegy a szaván akarta fogni a hatalmat: „Ti azt mondtátok, ez az ország, ez a rendszer a miénk, a szegényeké, a munkásoké, a parasztoké – akkor legyen
is így!” Elhiszem, hogy a jó szándék vezette a költôt.
Azért a „Járda, villany, gyár, iskola”, az artézi kút vagy a
közegészségügy még nem forradalom; mindez megterem a
tôkés társadalmak jól felfogott érdekébôl is – elég, ha átlátogatunk nyugati szomszédainkhoz. Ugyanakkor ezek csakugyan létfontosságú dolgok a nép életében. Érdemes lehet értük verset írni, azaz megküzdeni azért, hogy esztétikummá
érlelôdjenek a mûben. De ha ezek a közszolgáltatások valóra
válnak, még nem változik meg a társadalom autokratizmusa.
S nemcsak az a baj, hogy Váci versei heroikus forradalmiságnak tüntetik föl a „rendszer-semleges” jóléti intézkedések sürgetését. Az a baj, hogy Váci akaratlanul is legitimálta a szabadság hiányát, a politikai bûnöket és a demokrácia hiányát.
A népjólétért folytatott aprómunka csak akkor nevezhetô a
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„mindennapok forradalmának”, ha a társadalom alapjainak
megváltoztatására törekszik egy autokratikus rendszerben.
Nagy Imre azért volt forradalmár, mert eltörölte Rákosiék antidemokratikus és zsarnoki törvényeit, s azért volt szabadságharcos, mert szembeszállt az ország fölött uralkodó idegen
hatalommal. Az ô meggyilkolásából nem születhetett forradalom. Ezt tudta szerintem Váci Mihály is.
Sok jele van annak, hogy népszerûsége csúcsán s a legnagyobb elismerés birtokában is rossz közérzetû költô volt.
Nemcsak azért, mert az ember, különösen, ha mûvész, csupán a sors rövid ideig tartó kegyébôl lehet boldog lény. És
nemcsak azért, mert érezte, hogy a szakmai körökben nem részesül olyan osztatlan elismerésben, mint azok a pályatársai,
akiket ô magánügyeikkel elfoglalt, netán „dekadens” költôknek vélt. Hanem azért is, mert sejthette, hogy forradalmársá-

ga jórészt stilizált szerep, olykor Petôfitôl, Adytól átvett modor. Mivel azonban kétségbe nem vonható érzékenységgel és
tehetséggel áldotta vagy verte a sors, meg tudta különböztetni az importált, népünktôl idegen bolsevizmust az álmaiban
élô, vallásos jellegû „Krisztus-arcú forradalom”-tól. A Te bolond
voltaképpen a balek-szerep bevallása: ráérzés arra, hogy szókimondása csak addig terjedhet, amíg az általa kimondott
igazságok nem veszélyesek a bársonyszékben ülôknek.
Mindamellett ma több tisztelettel és megbecsüléssel gondolok Váci Mihályra, mint tizenöt-húsz évvel ezelôtt. Verseinek
életessége és jó ízû dallamossága, a határokon túlra is tekintô
magyarsága és a szegényeket pártoló filantrópiája úgy kell ma,
mint falat kenyér az éhesnek. Most lehetne igazán elemében.
(KÖZDOK Kiadó, 2004)
Alföldy Jenô
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A FÜSTMILÁNNAPLÓÍRÁS, vagy a
Napló-játék
■ Füst Milán óhatatlanul játékba vonja-hívja olvasóit. „Akarsz-e játszani?” – kérdezte Kosztolányi
kedvesét a 20. század elején. A játék az egyik legfôbb meghatározója a „nyugatos” századelô magyar
irodalmának (annak biztosan). S ez a vonatkozás,
mint az egész korszak, valamiképpen nem lett igazán föltárva. Több beígért összefoglaló munka sem
jelent meg róla (legutóbb Kenyeres Zoltáné). De hogyan is lehetne áttekinteni azt a kort, amelyiknek a
legfontosabb alkotói homályban vannak az egyetemi irodalomtörténeti tanszékeknek és a kiszámíthatatlan, önkényes kutatás-támogatási rendszernek is
köszönhetôen. Befejezetlen, félresikerült vagy el
sem kezdett életmû-összkiadások (azok a bizonyos
kritikaik) jelzik hosszú sorban a meg nem tett utat.
A Fekete Sas Kiadó a jelenkori magyar könyvkiadásban
alighanem
egyedülállóan jelenteti
meg Füst Milán életmûvét: mindegyik kötet kiadását alapos filológiai kutatás elôzi
meg. S az életmûnek
nem csupán a „piacképes” részét vállalják,
hanem teljességre törekednek. Az megintcsak
jelenkori állapotaink
árulkodó jele, hogy
egyetlen jelentôs alkotónk életmûve sem
szerezhetô be hosszas
utánjárás nélkül (így az
eddig megjelent Füstkötetek sem).
A kiadó (és Szilágyi
Judit) eddigi legjelentôsebb vállalkozása a Teljes Napló címen kiadott Füst-napló. És a csodálkozás hangján
kell dicsérni azt a tényt, hogy a kiadó az életmûkiadás háttereként, egy új irodalomtörténeti sorozat (Szó Köz) nyitódarabja-

ként Szilágyi Judit
doktori értekezését
jelenteti meg. (Vajon telik-e erejükbôl egy Füst-könyvtárra?
Például
Egyed Péter A szenvedés kritikája címû
esszéjének új kiadására, melyben Füst
és Eliot költészete
között vont párhuzamot, több mint
negyedszázada.)
Szilágyi Judit, a
Füst-életmû gondozója, a Digitális
Irodalmi Akadémia
Füst-szakértôje, a
„teljes” Füst Milánnapló életre keltôje
(valamint a levelezésé is). A Teljes Naplót idézôk igen sokszor,
teljesen érthetetlenül, megfeledkeznek errôl a névrôl, teljesítményének legalább a nevének említésével történô elismerésérôl.
(Amit a Teljes Napló kiadásából
esetleg hiányoltak, arra most választ kaphatnak a kiadás bírálói.)
Talán mostani könyve után a nevét is sûrûbben leírják, ha nem is
annyiszor, ahányszor idéznek
munkájából.
A Magadtól menekvésed címû
könyvben Szilágyi Judit is játszani hívja az olvasót, egyben
alapos vezérfonalat ad a Füstéletmûhöz a Naplón keresztül. A filológia mellett az irodalomtudomány legújabb irányzatai segítségével vizsgálja a
naplóírót (a teljes életmû ismeretében). Akár úgy is fogalmaz-
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hatnék: az újabb irodalomtudományi diskurzusok segítségével emeli be
a füsti életmûvet abba a
térbe, amelybe a filológia
önmagában nem tud betörni. (A filológia nélküli
irodalomértés érvényességérôl ideje lenne a diskurzusnak.) Ritka e kettôs
és alapos tájékozódás, s
különösen a filológiai
alaposság, pontosság.
Szinte minden lehetséges olvasatot számbavesz
(végigjátszik) a szerzô a
Naplót író Füst Milán és
a Füst Milánt író Napló
közötti terepen. Bár kitûnôen beszéli a modern
irodalomtudomány újabb keletû diskurzusainak a nyelvét, a kiindulópontja, a probléma alapja mégis maga a
mû, a Napló marad. Nem esik abba a hibába, hogy az
elmélet alapján fedezzen föl egyezéseket a koncepciója
és a mû között.
A Napló értelmezésében az írásra vonatkozatottságra,
magának az írásnak a problémájára helyezi a hangsúlyt a
szerzô. Alapvetôen pedig Martin Buberre, az általa „föltárt” dialogicitásra, Én-viszonyokra támaszkodik a Napló olvasat-lehetôségeinek leírásában.

Szilágyi Judit meggyôzôen bizonyítja, hogy Füst „fômûve” a Napló, de ez a fômû csak sajátos olvasásmódokkal érzékelhetô. A Napló mibenléte egyszerre fizikai és szellemi. A szerzô szerint Füstnél „leginkább az
önmegismerés alapján felépített önformálás valósul
meg a napló oldalain; a napló írása során komponálja meg önképét.” (213.) Azaz – mondhatnánk – a
Napló = (egy és ugyanaz, mint) Füst Milán.
Szilágyi Judit az újabb Füst-irodalom egyik legjelentôsebb mûvét hozta létre, s talán sikerül neki játékba
(párbeszédre)
hívnia
mind az olvasókat,
mind a „kutatókat”, s kicsit megszaporodnak a
Füst-olvasatok, -értelmezések, élôbbé válik a
Füst-életmû is.
Zsoldos Sándor
Szilágyi Judit:
Magadtól menekvésed
Füst Milán Napló
Fekete Sas Kiadó
327 oldal
Szóköz Irodalomtörténeti
Sorozat
A sorozatot gondozza
Angyalosi Gergely
Sorozatszerkesztô
Szilágyi Zsófia Júlia
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LAÁR ANDRÁS:

Laár pour l’art

Laár András mûvészeti gyümölcsöskertjének
éretlen, érett, ütôdött, zaftos és tápláló termései…
ISBN: 963 9604 13 5
Terjedelem: 232 oldal
Kötészet: fûzött, keménytáblás
Ár: 2960 Ft
Jön! Jön! Jön!
LAÁR ANDRÁS új
meseregénye:
A Csôevô Duhajka meséi
Megjelenik a Könyvhétre!

www.jaffa.hu

Korlátozott számban ismét kapható!
Osvát Ernô:

Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások
302 oldal, kötve 1200 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.

A SZAK KIADÓ KÍNÁLATA AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTRE
Újdonságok

Megjelent!
288 oldal
4500 Ft

Elôkészületben

Megjelent!
288 oldal
4500 Ft

Megjelent!
528 oldal
7000 Ft

Új, bôvített kiadás
Kb. 350 oldal, CD-vel
Ára kb. 6000 Ft
Várható megjelenés:
május vége
Nyelvinfo sorozat

Kb. 450 oldal
Ára kb. 7500 Ft
Várható megjelenés:
május vége

Kb. 300 oldal
Ára kb. 6000 Ft
Várható megjelenés:
június eleje

A könyvek megrendelhetôk a Kiadó címén, beszerezhetôk a szakkönyveket forgalmazó könyvesboltokban és a viszonteladóknál.

SZAK Kiadó Kft.  2060 Bicske, Diófa u. 3.  06 22 350-209 Fax: 06 22 565 311 • info@szak.hu • www.szak.hu
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Kertész
agától
értetôdô,
hogy a denotív
szimbólum a dolognak a fogalmi lényegére
utal, míg a depiktív a dolog
alaki lényegére. Ez a két
funkció világosan szétválik a
különbözô kommunikációs
jelrendszerekben, de az emberi nyelv olyan különös
képzôdmény, hogy ott nem
csak egyszerûen a hangutánzó vagy hangulatfestô szavak
jelentik azokat a szimbólumokat, melyek ábrázolják is
(egy kissé) tárgyukat, miközben alapvetôen jelölik. A
nyelvi jel tudniillik univerzális szimbólumrendszer;
egyformán képes jelölni és
ábrázolni is, a tudomány
nyelve éppúgy lehet, mint a
mûvészeté.
A természetben nincsenek
tiszta formák: pont, egyenes,
kör, háromszög stb. ezek az
emberi elme absztrakciói. A
kommunikáció szimbólumai között sincsenek tisztán
fogalmi vagy ábrázoló szimbólumok, csak trendek, tendenciák vannak; arányok,
dominanciák. Ezt figyelembe véve mondhatjuk, hogy a
depiktív, vagyis az alaki
szimbólum szubjektív, az
adó személyisége döntôen
meghatározza, és dekódolása döntôen a vevô személyiségétôl függ. Ezzel szemben
a fogalmi szimbólumok objektívek, legalábbis objekti-

M

vitásra törekednek és igyekeznek függetlenedni mind
az adó, mind a vevô szubjektumától, személyiségétôl.
Ezért a fogalmi szimbólumok a tudományos kommunikáció jelei, az ábrázoló,
alaki szimbólumok viszont a
mûvészetek jelei; más szóval
azok a szimbólumok, melyeknek esztétikai töltésük

értekezés részei. De ez a három kijelentô mondat a világ egyik legnagyobb regényének a kezdete, vagyis
már így is sistereg belôlük az
esztétikai töltés. (Azaz, talán
így, összefüggéseikbôl kiragadva nem, de az egész részeként bizonyosan.) Így
kezdôdik Lev Tolsztoj Anna
Kareninája.

Kertész Ákos

Az esztétikum
megjelenése az emberi
nyelvben
Kertész Ákos szabálytalan esztétikája 10.
van, mindig a depiktív, a
dolgot, amelyre vonatkoznak, valamiképp ábrázolni is
képes szimbólumok.
Az esztétika nagy kérdése a
következô:
„Minden boldog család hasonló, de a boldogtalan családok mind a maguk módján
boldogtalanok. Az Oblonszkij házban minden összekavarodott.”
A fönti szöveg (nyelvi jelcsoport) három száraz kijelentô mondatból áll, lehetnének akár egy tudományos

Más:
„Még nyílnak a völgyben a
kerti virágok, még zöldell a
nyárfa az ablak elôtt.” Két
mellérendelt kijelentô mondat, semmi több. Leíró próza éppúgy lehet, mint tudományos értekezés része. De
ha tördeljük és még folytatjuk is:
Még nyílnak a völgyben a
kerti virágok,
Még zöldell a nyárfa az ablak elôtt,
De látod amottan a téli világot?

A Dialóg Campus Kiadó gondozásában
megjelent a
Könyvszakmai ABC 2005–2006 címû
szakmai cím- és adattár.
Az új kiadás sok friss adatot tartalmaz, azoknak a cégeknek az adatai között, ahol van
olyan, ott szerepelnek az elektronikus
elérhetôség, illetve internetes honlapok
adatai is.
A Könyvszakmai ABC megvásárolható
a Könyves Extra Szerkesztôségében.
Ára: 3980 Ft
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1088 Budapest, Rákóczi út 9.
Telefon: 266-0025
Fax: 266-1265
E-mail: dialogk@axelero.hu

Már hó takará el a bérci tetôt.
Ebben
a
formájában
ugyanaz a nyelvi jelcsoport
klasszikus verslábakból álló
rímes vers, rímképlete: a-b-ab. És mellesleg ismét csak a
világirodalom egyik legnagyobb költeményének elsô
négy sora.
Hogy van ez? Mitôl képes
az emberi nyelv erre a csodára, hogy miközben a
szinkronanalízis szempontjából minden nyelvi szimbólum jelölô (denotív) jel,
és kizárólag a társadalmi
megegyezés rendeli a jeltárgy mellé, használati szabályának semmi köze nincs
a dolog ábrázolásához,
melyre vonatkozik, mégis
esztétikai elemeket, ábrázolást, mimézist, látomást és
indulatmenetet képes hordozni? Ráadásul még élôszó
sem kell hozzá, nem szükséges, hogy valaki hanggal,
hangsúlyokkal, arcjátékkal,
gesztusokkal erôsítse föl a
denotív jeleket, így tegye
mimetikussá,
utánzóvá
ôket; minden gesztus nélkül, minden metakommunikációs kiegészítés nélkül,
szárazon leírva, vagyis a
hangok ugyancsak denotív
jelzéseivel rögzítve, mégis
esztétikai töltést, esztétikai
értékeket bír hordozni.
Következô
alkalommal
megpróbáljuk majd körüljárni ezt a titkot.

A MÓRA KIADÓ
11 KÖNYVE
A NAGY KÖNYV
TOP-100-AS LISTÁJÁN
Molnár Ferenc: A PÁL UTCAI FIÚK
Saint-Exupéry, A. de: A KIS HERCEG
Milne, A.A.: MICIMAKÓ
Fekete István: VUK
Fekete István: TÜSKEVÁR
Móra Ferenc: KINCSKERESÔ
KISKÖDMÖN
Szabó Magda: ABIGÉL
Kästner, E.: A KÉT LOTTI
Fekete István: TÉLI BEREK
Fekete István: BOGÁNCS
Móra Ferenc: ARANYKOPORSÓ
www.mora.hu
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A SAXUM és a SZIGET KIADÓ ünnepi ajánlata
Popper Péter: Kinyílt az Ég?
Profán verseskönyv
Fogy. ár: 2480 Ft
Az ünnepi könyvheti kötet
az Ôk – én vagyok párja: Popper Péter
legkedvesebb verseirôl és költôirôl ír.
240 vers vagy versrészlet található
a könyvben és a szerzô hozzájuk
fûzôdô érzelmei, gondolatai.
Kötve, 300 oldal

Az élet dolgai sorozat
Vekerdy Tamás: Jó iskolák?

Talán a Waldorf?

Fogy. ár: 980 Ft
Az iskolaválasztás dilemmáival szembesülô, leendô szülôként, érdeklôdôként tudunk-e eleget az alternatív
iskolákról: elveikrôl, szervezôdésükrôl,
mûködésük hátterérôl?
Vekerdy Tamás írásai bepillantást
engednek a „másfajta” iskolák színes,
változatos életébe és segítenek
megérteni szándékaikat, törekvéseiket.
Fûzve, 220 oldal

Sziget verseskönyvek sorozat

Ôk – én vagyok

Goethe
Hölderlin
Heine
versei

Fogy. ár: 1980 Ft
Változatlan utánnyomás a szerzô
legkedvesebb 33 regényérôl.
Kötve, 300 oldal

Fogy. ár: 1980 Ft
Lator László válogatása
Kötve, 236 oldal

Popper Péter:

SAXUM KIADÓ BT. 1134. Budapest, Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 E-mail: saxumkiadó@freemail. hu

A nagysikerû Anglia története
és Anglikán reformáció,
angol forradalom címû kötetetek
szerzôjének legújabb könyve!

Szántó György Tibor

Oliver Cromwell
Egy katonaszent élete és kora

A brit szigeteket 1640 és 1660 között hatalmas társadalmi robbanások rázták
meg. Átmenetileg megszûnt a monarchia,
Anglia köztársasággá alakult. A drámai
fordulatok máig heves vitákat váltanak ki,
melyek rendre Oliver Cromwell teljesítményének megítélésében szikráznak össze.
Hívei a legnagyobb angolnak, sôt az újkori egyetemes történelem legjelentôsebb
elméjének tekintik. Ellenfelei a túlzás jelzôivel ugyan készségesen egyetértenek,
az elôjelet azonban megfordítják. Hitler,
Sztálin és Mussolini elôképének nyilvánítják, kegyetlen és gátlástalan zsarnoknak,
tulajdon végtelen ambíciói bábjának.
Az Oliver Cromwell-lel kapcsolatos nézetkülönbségek immár évszázadok óta feszülnek egymásnak. Évente új és új életrajza
jelenik meg, leghíresebb beszédeit és leveleit az angolul beszélô világ összes középiskolájában és egyetemén tanítják és elem-

zik. Az Egyesült Államokban szinte tiszteletbeli alapítóatyának, puritán szentnek
számít, nevét város viseli, csakúgy, mint
Új-Zélandon. Írországban természetesen
a Sátán szinonimájának minôsül.
Életmûvét elfogulatlanul szemlélni talán
nem is lehetséges, hiszen még az évfordulói és a koszorúzások is rendre politikai ütközetekbe torkollanak. Érthetô: a
király gyilkosa, a parlamentet többször
elkergetô Oliver szobra éppen a londoni
Parlament tövében áll, sôt sokak szemében Cromwell a parlamentarizmus jelképe. Fövege hóna alatt. Bibliát és kardot
szorongat.
Végletes ellentétek, durva erôszak, de
békés építômunka, kicsiny országból
protestáns világhatalom, a vallási türelem és a szektás szabadosság egyaránt e rendkívüli pályakép elemei. Alacsony sorból üstökösszerûen emelkedett Európa leghatalmasabb vezetôi
közé. Több biográfia született róla, mint
Napóleonról.
De vajon tudjuk-e, értjük-e, ki is volt
Oliver Cromwell?

Bordázott gerincû bôrkötésben,
védôborítóval, aranyvéset, B/5;
484 oldal, 250 fekete-fehér
illusztrációval, korabeli metszetekkel;
ára 3990 Ft

Maecenas Könyvkiadó 1054 Bp., Szemere u. 21. T/F: 311-2836. E-mail: maecenas@hu.inter.net
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. április
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kiadó
2. Paulo Coelho: A Zahir
Atheneum 2000 Kiadó
3. Vavyen Fable: Álmok tengere
Fabyen Kiadó
4. Paulo Coelho: Az alkimista
Atheneum 2000 Kiadó
5. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabó Kiadó
6. Wilbur Smith: A nap diadala
Delej Kft.
7. Lôrincz L. László: Az éjszaka doktora
Gesta Kiadó
8. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
9. George Lucas, Matthev Stover:
Star Wars – A Sith-ek bosszúja
Aquila Kiadó
10. Gabriel García Marquez: Bánatos kurváim emlékezete
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv
Szivárvány KRSC
2. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kft.
3. Schobert Norbert: A Norbi titok – Az Update Módszer Szivárvány KRSC
4. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
5. II. János Pál: Minden napra egy ima
JLX Kiadó
6. Gonda István, Illés Csilla:
Esszencia a szépség szimfóniájából
Pontifex Kiadó
7. Simon Cox: A Da Vinci-kód feltörése
Gabó Kft.
8. Kathie Kai-Thian: A nagy holdhoroszkóp
HL Stúdió
9. Michael White: Leonardo, az elsô tudós
Alexandra Kiadó
10. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Darren Shan: A végzet fiai
2. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 6.
3. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
4. Phyllis Raynolds Naylor: Tappancs kalandjai
5. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
6. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
7. Andrew Matthews: Élj vidáman!
8. Csukás István: Nyár a szigeten
9. Andrew Matthews: Hallgass a szívedre!
10. Thomas Brezina: Te vagy a kedvenc ellenfelem!

Móra Ferenc Könyvkiadó
Ciceró Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont Hungary Kiadó
Urbis Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Varázsládika Kiadó
Könyvmolyképzô Kiadó
Varázsládika Kiadó
Egmont Hungary Kiadó

Libri sikerlista
2005. április 27. – május 11.
Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A Zahir
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
3. Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban
Helikon Kiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. García Márquez, Gabriel: Bánatos kurváim emlékezete
Magvetô Kiadó
6. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
7. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Vavyan Fable: Álmok tengere
Fabyen Kiadó
10. Stover, Matthew: Star Wars III.
Aquila Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: A Norbi Update életmódrendszer lényege Norbi.hu Kft.
2. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
Gabo Könyvkiadó
3. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kiadó
4. Kiss Krisztina: Az Olsen-titok
Ringier Kiadó

5.
6.
7.
8.
9.

Huntington, Samuel P.: Kik vagyunk mi?
Európa Könyvkiadó
Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness Média Kft.
Szolzsenyicin, Alekszandr: Együtt
Allprint Kft.
Moss, Stephen: Kerti madarak
Trivium Kiadó
Bagdy Emôke – Daubner Béla – Popper Péter:
Öröm, harmónia, boldogság
Saxum Kiadó
10. Cox, Simon: Az angyalok és démonok titkai
Gabo Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Luceno, James:
Star Wars III. – A Sith-ek bosszúja / képes enciklopédia Grafo Könyvkiadó
2. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 6.
Ciceró Könyvstúdió
3. Miler–Doskocilová: A vakond ernyôje
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Verne, Jules: Kétévi vakáció
Holnap Kiadó
5. Hooper, Mary: Édességek kicsiny boltja
Orlando Stúdió
6. Saxton, Curtis:
Star wars III. – A Sith-ek bosszúja / fantasztikus gépezetek Grafo Könyvkiadó
7. Ende, Michael: Momo
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Saint-Exupéry, Antoine De: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana:
A vakond és a televízió
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Lenhard, Elizabeth: Az erô egysége
Egmont-Hungary Kiadó

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2005. április
Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A Zahir
Athenaeum 2000 Kiadó Kft.
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó Kft.
4. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
5. Fable, Vavyan: Álmok tengere
Fabyen Kiadó
6. García Márquez, Gabriel: Bánatos kurváim emlékezete
Magvetô Kiadó
7. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó Kft.
9. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni
Athenaeum 2000 Kiadó Kft.
10. Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv
Norbi.hu Kft.
2. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kiadó
3. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
Gabo Kiadó
4. Regényi Huba: II. János Pál – Isten atlétája
Ringier Kiadó
5. II. János Pál: A fény gyermekei
JLX Kiadó
6. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness és Média Kft.
7. Schobert Norbert: A Norbi titok 2.
Norbi Welness és Média Kft.
8. Költônk és kora – József Attila emlékév 2005.
Aspy Stúdió
9. Antalltól Orbánig
Magyar Könyvklub
10. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
Gyermek, ifjúsági
1. Shan, Darren:
A végzet fiai – Vámpír könyvek 12.
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 6.
Falukönyv-Cicero
3. Berényi Nagy Péter: Az égbôl pottyant varázspálca
Panni 90 Kft.
4. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Magvetô Kiadó Kft.
5. Disney Princess – Zenélô mesekönyv
Egmont Hungary Kft.
6. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (angol)
Corvina Könyvkiadó
7. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Saint–Exupéry, Antoine de: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Miler, Zdenek–Doskocilová, H.:
A vakond és a televízió
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista
■ E számunkban két havi, és egy kétheti lista adatait vehetjük szemügyre (ennek egyébként csak annyiban van jelentôsége,
hogy a kéthetibe már kicsit „belelóg” május eleje is). Nagy újdonságokat nemigen fedezhetünk fel: a biztos sikerlistások továbbra is szerepelnek: Dan Brown, Coelho, Márai, Vavyan Fable, Schobert Norbert. Némi olvasói tapasztalat (és persze ilyen
irányú aktív figyelem) birtokában jósolni is lehet, megjósolhatta volna bárki, hogy García Márquez és Spiró György új könyvei (Magvetô) felkerülnek majd a listára, hiszen mindkét író mûveinek megjelenését fokozott olvasói várakozás elôzi meg, így
mondhatjuk azt is: érvényesült a papírforma, mindkét szerzô új mûve megtalálható a sikerlistákon. Érdekesség az Egri csillagok angol nyelvû kiadásának (Corvina) sikere, elfogyott belôle annyi, hogy megjelent az egyik listán. A „belelógó május eleje” elôhírnöke a Csillagok háborúja befejezô része sikerszériájának is: háromféle kötet is felkerült a sikerlistára a film alapján
készült kiadványok sorából.
Túl a szépirodalmon:
magyar tudósok a Könyvhéten
Szeretettel meghívjuk Önt fogadással
egybekötött Könyvbemutatónkra
A Typotex Kiadó könyvheti szerzôi a Magyar
Szabadalmi Hivatal Garibaldi Klubjában:
Budapest, 1054 Garibaldi utca 2.
2005. június 6., hétfô, 17.30
2
1
8

Lovász László: Kombinatorika – elektronikus változat;
Rényi Alfréd: Ars Mathematica (bemutatja: Katona Gyula)
Fehér Márta – Békés Vera: Tudásszociológiai szöveggyûjtemény
Patkós András – Frei Zsolt: Inflációs kozmológia
Fried Katalin – Simonovits Miklós: A problémamegoldás számítógépes iskolája
Bolla Marianna – Krámli András: Bevezetés a matematikai statisztikába
Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy?
Szeredi – Lukács – Benkô: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata
Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés
Hraskó András: Új matematikai mozaik
V. V. Prasolov: Lineáris algebra (bemutatja: Uhrin Béla)
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„Nem elég! Egyszer csak ez
fogalmazódott meg bennem…”
Beszélgetés Siklósi Horváth Klára íróval
■ – Ha erre a szterotip, ám sokszor föltett kérdésre kellene válaszolnom, – mégis, mikor határozta el, hogy író lesz,– nos, soha nem határoztam el. Sôt. Középiskolás koromban még csak nem is tartozott kedvenc tantárgyaim közé az irodalom, – fogalmazni egyenesen irtóztam
– bár az igazat megvallva, a többi tantárgy sem. Nem voltam az a kimondottan ügybuzgó diák.
Persze erre megvolt a magam „mentsége”, választott hivatásom. Zongoramûvésznek készültem, így minden energiámat, fölösleges idômet
is teljesen lekötötte a zene.
– És mégis?
– Igen, Mégis. Úgy húszéves
korom táján valami történt velem, azaz bennem. A cél – a zene –, ami addig egyértelmûen
és megföllebezhetetlenül mutatta az irányt, mintha elvesztette volna kizárólagosságát, bizonytalanná, megkérdôjelezhetôvé vált. Nem elég! Egyszer
csak ez fogalmazódott meg
bennem. Nem elég, hogy csupán a mások érzelmeinek, gondolatainak, az általuk létrehozott mûveknek, bármily zseniálisak is,
tolmácsolója legyek, – a saját szenvedélyeim, vágyaim, gondolataim,
világról vallott véleményem helyett!
Jó adag önhittség volt ez, persze, de annak a huszonévesnek az önhittsége, aki eszmélése óta – minden bizonnyal a zene hatalmas, inspiráló erejétôl is áthatva –, állandóan kérdezett, létrôl-nemlétrôl, mindenrôl, amire eleve semmi válasza az embernek, mégis fölteszi, mert föl kell
tennie, mert ez emberlétünk elrendeltetése.
Majd sokáig zavaros vágyak, gondolatok, akaratok ütköztek-kavarogtak bennem, kétségbeesések, hatalmas eufóriák…vaskos spirál füzeteket
vásároltam, órákat ültem az üres lapok elôtt.
– Abba is hagyta a zenét?
– Nem, nem, azt azért nem! A zene örök szerelem, azóta is, és ha
van egy kis idôm, már ülök is a zongorához. Elvégeztem a fôiskola
zongoratanári szakát, néhány évig tanítottam, de közben már írtam.
Sokat vagy keveset?—rengeteg rosszat, néhány jót?... és lassan megszületett elsô regényem a Fuit, mely az 1995. évi Könyvhétre jelent
meg. Majd ezt követôen egy novelláskötetem, a Littera Nova kiadásában (1996), Az utolsó elôtti mammut álma címmel. Az azóta elhunyt neves író, Gion Nándor, a következôket írta a novelláskötetrôl: „…egyes mûvei az imaginárius elemeket sajátosan ötvözik a hétköznapok történéseivel, más elbeszélései »elégikus szociofotók«, néhány írásában, modern mesék parabolája révén kísérli meg a végtelen és véges drámai kettôsségének megjelenítését. Irástudó minden
változatban.”
– Majd újabb és újabb kötetei jelennek meg…
– Igen. A kilencvenes évektôl végre szabad vagyok, csak írással foglalkozom. Sikerült megvalósítanom hosszú éveken át dajkált tervemet és
a második világháborútól a nyolcvanas évekig húzódó történelmi háttérbe ágyazódó, részben önéletrajzi regény-trilógiámat végre befejeztem. A három kötetbôl kettô, a Fuit és A széptermetû guberáló már
megjelent, Az idô arcai egyelôre kiadásra vár. A három regény csak lazán, a fôhôs Márthi Borbála személyén keresztül kapcsolódik össze, így
mindegyik külön-külön is befejezett egész. De igazán csak együtt teljesedik ki az írói szándék.

Siklósi Horváth Klára
„Prelûdök” címû új mûve
(költôi kispróza),
Kurcsis László grafikusmûvész
illusztrációival
Megjelenik a 2005. júniusi Könyvhétre,
az Orpheusz Kiadó gondozásában
A kb. 100 oldalas „költôi kispróza”
rebbenô pillanatok sora, játékos
fénytörés: álmok, mesék, monológok, dévaj látomások, itt-ott „komolykodó-ironikus” szellemi piruettek. Mindehhez az író beszélgetôpartnert is teremtett magának,
Tóbi személyében.
Tóbi! A piros pamuthajú Tóbi, aki olykor kifejezetten Tóbiás,
fennkölt, tántoríthatatlan, summás véleménye van mindenrôl, fôként és elsôsorban az ember nevezetû teremtményrôl.
Az egész kötetet a témák sokfélesége és finoman lebegô kettôsség
jellemzi, valahogy úgy, miként az író egy másik munkája kapcsán,
Chopin zenéjén tünôdve, ezeket a sorokat vetette papírra: „…varázslatos délibáb, tünékeny vágykép, örök kettôsség – porbahullás,
égbe szárnyalás, isten-emberi mivoltunk fájdalmas egyidejûsége.”
– Sok év, sok munka, látható-olvasható eredmények, de…?
– Bizony, de! A könyvek, bár vannak, még sincsenek – láthatók lennének, de láthatatlanok, föltûntek itt-ott, de még meg sem melegedtek a
boltok polcain, a lihegô, könyvhegyeket magából kiokádó idô, csiribicsiribá-csiribu, már el is tüntette valamennyit a süllyesztôbe.
– Nem tetszettek neki?
– Mármint az idônek? Ki tudja. A siker és az érdem nincs mindig szinkronban. De, nem az én posztom, hogy ezt elbíráljam. Én írok, várok és
még türelmetlen sem vagyok. Hogy megérte? Ki tudja? Én csak azt tudom, az ember életében van egy pillanat, amin túl nem lehetséges már
választás, ez az eleve elrendelés pillanata.
– Zene és irodalom, zene vagy irodalom?
– Ó, nem, nincs összehasonlítás. Az irodalom más, talán kevesebb.
Nietzsche szerint föltétlen kevesebb a zenénél – de bizonyos perspektívából talán több. Egyébként számomra az irodalom egyfajta captatio
benevolentiae, gesztus a másik, a mindig másik felé, mi több, közös
szertartás, együtt-áldozás.

D. K. I.
Siklósi Horváth Klára dedikál a Liszt Ferenc téren,
az Írók Boltja melletti könyvsátornál június 3-án, pénteken14 órakor
Siklósi Horváth Klára eddig megjelent mûvei
Fuit (regény), 1995
Az utolsó elôtti mammut álma (novellák), 1996
Gulliver Bolgorogyban (szatirikus kisregény), 1998
Gulliver in Joygorod (angol nyelven), 1999. Frankfurti Könyvvásár
A széptermetû guberáló (regény), 2000
Gulliver legújabb kalandjai Pinkwellben (szatirikus kisregény), 2001
Az idô arcai (nagyregény), már elkészült és jelenleg kiadásra vár
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Könyvipar

kolofon

Széphalom Könyvmûhely

Mezey Katalinnal
beszélget Nádor Tamás
Nemcsak mûhely, menedék is. Továbbá: írástudók pártolója, szellemi
érdekképviselet. És persze összejövetelre, szó- és gondolatcserére, stílusalakításra kínált színhely, alkalom.
Csak éppen literatúránk és nyelvünk
zsendítôje, Kazinczy nagymester
nyomdokán itt szerény alagsori helyiségekbe ballagunk. Talán azért, hogy
Széphalom hajdani nevére, Kisbányácskára is emlékezzünk. Régit s újat
társítva ekképp. A türelem és a markáns alkotás jegyében. S el ne feledjük: szép és jó
könyvek közrebocsátása céljából.
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■ – A genius locit bevezetôben már megidéztük, a kiadó és
irányítójának históriáját még nem...
– 1989-ben, a rendszerváltozással, a cenzúra megszûnésével jött
létre a Széphalom Könyvmûhely, az akkoriban alakult Írók
Szakszervezetének alapítványaként. Ugyanezen fasori épületben
Galgóczi Erzsébettel, Ágh Istvánnal, Domokos Mátyással, Ács
Margittal és másokkal beszélgettünk arról: olyan kiadót alapítunk, amely a korábbi, felülrôl vezérelt kulturális intézmények
ellentéteként, irodalmunk önszervezôdését, az írói önrendelkezést segíti elô. Ezért Kazinczy széphalmi szellemiségéhez, irodalomszervezô igyekezetéhez kötôdve választottunk nevet magunknak. S nemcsak kiadót, mûhelyt is kívántunk alkotni, amint
ezt nevünk is kifejezi. Ami engem illet – akár más tollforgatókat
– természetesen érdekelt, vonzott a könyvcsinálás. Korábban,
mint mindannyian, magam is megszenvedtem a könyvkiadás hivatali procedúráját. A Széphalom alkalmat nyitott arra, hogy
részt vehessek értékes alkotások gondozásában, közreadásában.
Lehetôleg úgy, hogy a kötetek külalakja is kifejezze írójuk szemléletét, szellemiségét.
– A Széphalom másfél évtized megpróbáltatásai után is
megmaradt. S nemcsak túlélte a változások kacskaringóit,
hanem érdemi munkát is végzett. Minek köszönhetôen és
miképpen?
– Eleinte abban az illúzióban éltünk, hogy kicsiny kiadónk is
el tudja tartani magát. Például sok példányban megjelentethetô, nívós gyermekirodalom révén. S így elôteremthetjük a kisebb példányszámú verseskönyvek, prózai mûvek költségeit.
Ám a nagy terjesztôk privatizálása során az Írók Alapítványa
könyvkiadásra fordítható induló tôkéje elolvadt, s a nagykereskedôk adósságai fôként a tôkeszegény, új kiadókat temették maguk alá. Mi is megszenvedtük ezt az idôszakot. Európai mintára, a piacgazdaság viszonyait figyelembe vevô, új struktúrát kellett tehát létrehozni a szellemi alkotások megjelentetésére. E folyamatban az Írók Szakszervezete is tevékenyen részt vett. Létrejött a Magyar Könyv Alapítvány, majd a Nemzeti Kulturális
Alapprogram. A hozzájuk kötôdô pályázati rendszer jóvoltából
maradt talpon a Széphalom is. Küszködve, mert romlanak a pá-

lyázati lehetôségek. Idén például az NKA-hoz csupán három
kéziratot nyújthat be pályázatra egy-egy kiadó. Az új mûvek
elôször mindenütt kevés példányban jelennek meg, így a bevételbôl nem fedezhetôek a kiadás költségei. Gazdaságosabb példányszámokat csak akkor lehet elérni – megint az uniós gyakorlatra hivatkozva –, ha az állami könyvtárak meg tudják vásárolni a szakmai kuratóriumok által támogatandónak ítélt új szépirodalmi címeket. Fennmaradását a Széphalom egyébként jórészt annak köszönheti, hogy van olyan
szerzônk, akinek életmûsorozatát népszerûség övezi. Jókai Annáról van szó, akinek
Szegény Sudár Anna címû kötete is megért
eddig négy megjelenést, a Ne féljetek! címû
regény pedig példátlan siker: már a tizenötödik kiadásánál tart, s eddig több mint
negyvenezer példányban kelt el.
– Ám a Széphalom korántsem tekinthetô
egyszerzôs editornak. S úgy fest: napi politikai vagy egyéb elfogultságok sem vezérlik munkájukat. Mit adnak ki, és milyen megfontolás, szemlélet jegyében?
– A demokrácia, a demokratikus gondolkodás szellemével sem fér össze, hogy bárkit
ilyesmiért kizárjunk közléskörünkbôl. (Legfeljebb, ha alkotmány- vagy emberjogellenes eszméket hirdet.)
Azt nézzük: a kézirat milyen értékû, minôségû. Nem állítom,
hogy csupa remekmûvet adunk ki, de azért számos olyan kötetet (évenként húszat-harmincat), amelynek helye van az érdeklôdô, értô olvasó könyvespolcán. Mi publikáljuk például Várkonyi Nándor életmûvét. A Teilhard de Chardin eszmevilágával
rokon nagy írónak, gondolkodónak több mint hétezer oldalnyi
kéziratos hagyatéka maradt asztalfiókban. Eddig kilenc kötetet
jelentettünk meg, további három kiadását tervezzük. De kortársaink közül szerzônk például Krasznahorkai László, akinek Sátántangó és Az ellenállás melankóliája címû regényei immár
négy kiadást értek meg nálunk. Ágh István, Balázsovics Mihály,
Csoóri Sándor, Határ Gyôzô, Kalász Márton, Lakatos Menyhért, Lengyel Balázs, Nagy Gáspár, Pomogáts Béla, Sulyok Vince, Tôzsér Árpád, Vasadi Péter mûvei is szerepelnek kiadványaink közt. A közelmúlt fontos vállalkozása volt a neves publicista, Grzegorz Lubczyk A lengyel Wallenberg címû dokumentumkötetének, vagy Benczúr gyula „Drága Linám!” címû, felfedezés
számba menô leveleskönyvének publikálása. Idén megjelentetjük például Szigeti Lajos Sándor új esszégyûjteményét (Verssor/s/ok), Balázs József A torcellói Krisztus címû, kiadatlan regényét, tervezzük Bari Károly mûfordításainak, Kapecz Zsuzsa,
Kiss Benedek és Marsall László új verseinek publikálását is. A
kortárs külföldi irodalmakat bemutató sorozatunkban kiadtuk –
Jávorszky Béla, illetve Mervel Ferenc remek fordításában – a mai
svéd próza több nagy alakjának mûveit. Köztük Göran Tunström regényeit (Tolvaj, Holdláng, Híres férfiak, akik Sunnében
jártak), Torgny Lindgren köteteit (Dongóméz, Az ötujjú krumpli, A tüdôkása). De Tomas Tranströmer válogatott verseit és elbeszéléseit, Larf Gustafsson novelláit is publikáltuk. Tehát egy
nálunk méltatlanul kevéssé ismert literatúra nagyjainak – köztük
Nobel-díj esélyeseknek – bemutatását is örömmel vállaltuk.
– Mezey Katalin író, költô, mûfordító mit mûvelt eközben?
Nyert-e könyvkiadói tevékenységével, vagy inkább veszített?
– Írtam, amit írhattam. Volt és van úgy, hogy a kiadói munka
felfalta/ja minden idômet. De nem panaszkodom: fontos tanulságokkal szolgált számomra is például a Várkonyi Nándor életmûkiadás szerkesztése. Igazi üzletasszony sosem voltam, inkább
erkölcsi késztetést éreztem arra, hogy nyomdabetûhöz segítsem
azon értékeket, amelyeket más nem vállalt. Az sem mellékes,
hogy eközben sokat tanultam, sok új barátra is szert tettem.
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