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A sors fejezte be az Ötvenhatos
regényt
A festô, természetvédô Karátson Gábor
újraegyesíti a képi és a nyelvi tudatot
Mintha festménycímek vagy fényképek hátára rótt
emlékeztetô feliratok lennének, olyanképpen sorjáznak a fejezet- és alfejezetcímek Karátson Gábornak
az Ünnepi Könyvhétre megjelent Ötvenhatos regényében. Nem csoda, ha ilyen képzetet keltenek az
esszéregény nagybetûs sorai, hiszen szerzôjük amellett, hogy írói, fordítói hivatást követ, festôként
szintén alkot. Filozófiai gondolatait ugyancsak megosztja a nagyközönséggel, amelynek tagjai azonban
leginkább környezetvédôként tartják számon Karátson Gábort, mint a Duna-mozgalom egyik alapítóját
és a természeti értékeink megôrzéséért vállalt felelôsség erôsítését célzó civil politikai szervezet, a Védegylet elnökét.
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■ Most frissen megjelent regényérôl beszél a szerzô:
– Tizenöt éve kezdtem írni az Ötvenhatos regényt, azóta
megszakításokkal dolgoztam rajta. Nem volt könnyû, mert
ott vannak az emlékeim az akkor történtekrôl, emellett ismerem a közbeesô idôszakot, a hosszú Kádár-korszakot, valamint az 1988 utáni idôket. Folyton megváltozott a perspektíva. Az okozott gondot, hogy miként lehet leírni: mi mit jelent. Mi módon oldom meg, hogy egyes szereplôket, akiket
akkor nagyra tartottam, azok iránt késôbb egyre kevésbé
éreztem így, sôt, kicsire tartottam ôket. Ezt emberileg is nehéz elviselni, hát még regénybe foglalni. Pedig sokan átélték
ezt a vívódást, hogy akkor most én tévedtem, vagy ô változott meg, vagy a kontextus lett másmilyen? Nem voltam fôhôse az 1956-os eseményeknek, de benne voltam a forradalomban és így nagyon sok rétege lett a történetnek. A szereplôk egy része átjön a késôbbi idôkbe, sôt, a jelenbe, hiszen a
könyv utolsó eseményei 2005 januárjában játszódnak. Nagyon friss az élmény és engem eléggé megviselt az egész dolog, ahogy összeállt a kép. Éveken keresztül nagyon sok mindent írtam és kezdtem újra meg újra elölrôl, folytattam meg
átdolgoztam részeket. Aztán elhatároztam, hogy most befejezem. Az egészségem sem volt a legjobb, és mindenféle külsô körülmény sem kedvezett, s akkor egyszer csak megrázó
események történtek, amelyek azonban a könyvírás végsô kanyarában sok mindent érthetôvé tettek. Ez nagyon különös
volt. Olyan kérdések merültek föl bennem a valósággal és
részben a könyv szereplôivel kapcsolatban, amelyeket én
egyszerûen nem tudtam megoldani, de a valóság befejezte a
kötetet. Tehát, mintha az ember valamit írna és a cselekmény egyik szereplôje, akirôl azt hitte, hogy már meg is halt,
belépne az ajtón és odaülne diktálni.
– Mi volt az a „nem túl nagy feladata” a forradalomban?
– Egyetemistaként részt vettem az elôkészületekben meg természetesen a tüntetésben is. A jogra jártam, mert oda irányí-

tottak át a német–magyar szak helyett, ahová kitûnôen felvételiztem. Arra gyanakodtam, hogy a nevem miatt történhetett ez így, amelyet bár másként írnak, mégis emlékeztethetett a Karácsony Sándorra, s ez rossz ómen volt akkoriban.
Mivel nem akartam bevonulni katonának, jártam a jogra, de
tudtam, hogy a jó Isten el fogja intézni nekem, hogy ne kelljen jogászként dolgoznom. Csak azt nem tudtam, hogy ehhez az egész országot fel kell forgatnia. Többek között Csepelen Bárány Jánossal álltam kapcsolatban, akit kivégeztek.
Hogy kivégezték, azt 1994-ben tudtam meg. Elôtte csak az
emlékkép élt: egy rokonszenves fiú jött be az egyetemre és
barátságosan letolt bennünket, hogy mi itt csak a magunk intellektuális levében fortyogunk, a munkássággal abszolút
nem törôdünk. Kérdeztem, hogy mit tegyünk? Mondta,
menjünk ki Csepelre a gyárba és támogassuk ôket a már beszivárgott kádáristák ellen. Persze nem tudtuk támogatni
ôket, de az eset önfeljelentésnek jó volt. Csodáltam is, hogy
börtönnel megúsztuk, mert a Fô utcában egy újabb, ’57.
márciusi felkelés szervezését sütötték ránk. A forradalmi eseményeknek meg a börtönéveknek az elbeszélése volt a legkönnyebb, mert a múlt átértékelhetetlen. A börtönben azt
hittük, mi örök idôkre összetartozunk. Nem is lehetett volna másként elviselni. De amikor kijöttünk, mégis szétrajzottunk, és az egyikbôl neves ornitológus lett, egy vidéki városban élt, én festô lettem, a harmadik jogász, a negyedik szociológus. Elkezdtünk másként gondolkodni, bizonyos alapdolgokban bizonyára egyetértettünk továbbra is. Kiderül a
könyvbôl, hogy néha nagyon fájdalmas emberi meghasonlások és megpróbáltatások közepette is fönnmarad valami az
emberek között. Ennek érzékeltetése szinte nyelvi probléma
volt, hiszen könnyû valamit lelkesen vagy kiábrándultan leírni, de hogy ezek együtt legyenek, az már nem olyan egyszerû. Az Ötvenhatos regény minden egyes részlete tapasztalati igazság, mégsem lett életrajzi könyv, én legalábbis úgy
akartam megírni, mintha fikció volna.
– Segített-e Önnek az átértékelôdött emberi kapcsolatok elfogadásában a kínai nyelv és életfilozófia alapos ismerete?
– Leginkább az, hogy a Tao Te King után lefordítottam a Változások Könyvét is egy kiadó kérésére. Gyerekkorom óta vonzott a kínai nyelv és mûvészet, s miután, immár felnôtt fejjel,
hozzáláttam a megtanulásához, elég hamar sikerült is megértenem az írott szöveget, de ez a könyv nehéz dió volt. Bibliaszerû, végtelen mélységek vannak benne. A Ji King tanulmányozói is varázslatos hatása magyarázataként szokták kiemelni, hogy ugyan az ô ütközeteikrôl és dinasztiabukásaikról vagy
másik dinasztia felemelkedésérôl szól, de nincs benne semmiféle szenvedély vagy elôítélet, hanem képszerû, valahogy az
örökkévalóság jegyében íródott. Ez a különös munka nekem
hatalmas iskola volt. Úgy éreztem, most tényleg olyan szempontokhoz jutottam, amelyekbôl, ha nem is tudom tulajdonképpen megérteni, valójában mi történt, de térben látom az
eseményeket és már nem hat rám annyira fojtogatóan, hogy
valakit egykor nagyon szerettem, most meg nem szeretem. A
tény, hogy az emberek így meg tudnak változni, valahogy el-
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fogadhatóbbá vált. Nem is etikailag, hanem esztétikailag. Most
már azt is látom, hogy valami titok lappang a mögött, hogy mi,
emberek, milyen összefüggésben
vagyunk egymással. Vannak
olyan összetartozások, amelyek
kibírják a nagy megpróbáltatásokat. Mások meg nem bírják ki, de
az sem okvetlenül rossz. Úgy látom az egészet, mint egy tájképfestô, aki, ha megfest egy völgyet,
ahol patak folyik, a partján kövek
hevernek s erdô veszi körül, nem
kíséri érzelmi kitörésekkel, hogy
ott van egy kô vagy az erdô, hanem az egész képet tudomásul
veszi. Én is így vagyok. Tovább
élek azokkal, akikkel most tudok
kommunikálni vagy jóban lenni
és azt teszem, amit most helyesnek látok.
– Festeni vagy írni nehezebb?
– Azt hiszem, hogy mindig
ugyanazt csinálom, ez két pólusa a
világnak. Furcsa módon én azt
gondolom, hogy ezeket a mi civilizációnk valamikor mesterségesen
különítette el. Megint csak a kínaiakkal példálóznék. A kínai nyelv
képnyelv, olyan logikát követ a maga összetett jellegében, mint
a festészet. Minden kínai írva beszél, mert különben nem is értenék egymást, a tartomány másik felén annyira másként ejtik a
szót. Vagy gondoljunk arra, hogy szinte alig van gyerek, aki kéthárom éves korában ne tudna rajzolni. Aztán már az óvodában

Címlap

interjú

kinevelik belôlük ezt az ösztönös adottságot. Nálunk elszakítják
a képtudatot a nyelvi tudattól. Én a magam munkásságában
megpróbálom újra egyesíteni.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

Megjelenik 2005 ôszén
a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Nemzeti Kulturális
Alapprogram
támogatásával.

További információ:

www.konyv7.hu/kikicsoda
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■ „Húsz centivel a föld felett” szereti magát tartani –
ha verset ír – Benke László, a
Veszteség címû válogatott
gyûjtemény alkotója. Az izgalmasan megszerkesztett
életmû-áttekintés hangulatilag
valóban tele van kötözötten
verdesô, jelentésekben gazdag
állapot-meghatározásaival,
helyzetrajzaival.
A cím értelme legalább kettôs. A magánélet egyensúlyának idônkénti felborulása meg
a társas viszonyok ideálistól keservesen eltérô alakulása a költôt pályakezdésétôl máig egyforma szomorúsággal tölti el.
Nem tudja elfogadni azt a szeretetlenséget, amit világában
tapasztal. Költészete mégsem
protestáló természetû. Csupán
a tények rosszalló felemlegetésére késztetik a felháborító dolgok és sérelmek. Sújtó erejû bírálatait enyhíti a mögöttük
meghúzódó – és mûködô –
bocsánatra kész nosztalgia.
A lemondás, a sajgás, a sóvárgás – igazság- és örömkeresésének kulcsszavai. Vigaszra
szoruló létszemléletében a
hasonló hajlamúak minden
bizonnyal rokonvonásokra
találnak. Formailag igen változatosak meditáló „hosszúversei”. Valamennyien sum-

mázatosak; indíttatásuk is
drámai. Ezért fordul elô bennük többször az utalás a
hamleti dilemmákra és jelenkori megoldhatatlanságukra.
A teljes lemondásnak mégsem engedô lírikus számára fogódzót kínál mind a
gyermekkori idill,
mind a gyakori
odafordulás a teremtett kozmosz
Urához. Az errôl
szóló versek a maguk tisztaságában,
nemes egyszerûségében belsô fûtöttségûek, kerekre zártak. Alkalomadtán világító
állomásokként kínálkoznak az eltévelyedôknek.
Megragadó, szinte zenélni képes
motívumaik hálától, köszönettôl
átitatottak. Végeredményük,
esszenciájuk a szép vers; kizárólag Benke Lászlóra vallóan.
Mióta hozzájutottam a Hét
Krajcár kiadásában kapható
válogatáshoz, ezért lapozok
minduntalan vissza a békésen
nyugtató, tartalmasan nosztalgikus szerzeményekre.
„Szereplôik”: a napraforgós
szekér, a vidéki virágok, a falevél-arcú édesanya, a gyümölcskínáló- és hozó áldott
asszonyok, a végtelenül csillagos éj együttesen a másokért
aggódó és tevékeny költô-ember igazát hirdetik. Gyarapítják azokat a ritka pillanatokat, amikor „jó látni, hogy Isten teremtményei éppen egymáshoz illenek”.
Iszlai Zoltán
Benke László: Veszteség
Hét Krajcár Kiadó
280 oldal, 1480 Ft

Bizonyosan
■ Az érzékelés nagyon bizonytalan, történetekkel túltelített korunkban pedig
egyszerûen lehetetlenné válik valamirôl teljes bizonyossággal nyilatkozni. Mivel Kerékgyártó György legújabb könyvében, az izgalmas tartalmat ígérô Hegyi

szakaszok szobakerékpáronban
is elodázza a bizonyosság
kimondását, mi magunk
sem lehetünk teljességgel bizonyosak abban, hogy hányadán is állunk ezzel a
könyvvel. Azt mindenesetre
egy ilyen rövid ismertetés
keretei között mindenképpen megtehetjük, hogy elôszámláljuk, mi az, ami bizonyos ezzel az izgalmas, új
hangvételû prózával kapcsolatban.
Bizonyos, hogy a könyv
három részbôl áll, és az is
bizonyos, hogy ezek a részek valamiképpen összekapcsolódnak. Lehet, hogy a
szereplôk vándorolnak egyik
részbôl a másikba, de az is
lehet, hogy a szereplôk mindig ugyanott, a helyükön
vannak, csak a perspektíva,
vagy az idô mutatja másmilyennek a történetet. Bizonyos, hogy az elsô rész egy
férfiról és egy szôke nôrôl
szól, azonban az már nem
is annyira biztos, hogy ezt a
férfit és ezt a nôt mi
köti össze, hiszen
minden fejezetben –
micsoda kiváló invenció! – más-más szereplô játssza el ugyanazt(?) a történetet. Ettôl aztán bizonytalanná, ugyanakkor valahogy misztikusan univerzálissá válik a történetük. Az bizonyos,
hogy itt valamiféle
posztmodern történetszabdalás áldozatai
lehetünk, mely nem
könnyíti meg az olvasást, viszont végtelenül izgalmassá teszi
az összebogozott szálak bogarászását. Még
az a szerencse, hogy
az olvasóval szemben Kerékgyártó hibátlanul tudja
követni ezerarcú szereplôinek bolyongását a történet
labirintusában.
Bizonyos továbbá, hogy a
második részben az olvasó
egy pillanatnyi lélegzethez
jut, hiszen Guido atya történetei a hagyományos narratíva szabályai mentén beszélik el egy olasz kisváros plébánosának fantasztikus ka-

landjait. A könyv fülszövegében olvasható, hogy a
szerzô prózája „stílusában a
dél-amerikai irodalom legjelesebb képviselôit idézi”.
Gondolom, ez azt jelenti,
hogy az ismertetô valamiféle
mágikus realista írásmódot
vél kiolvasni a sorok mögül.
Bizonyos, hogy Guido atya
történeteibôl ez kiolvasható!
A reális világ és a transzcendens, isteni hatalom újra
meg újra összekeveredik, és
ebbôl olyan fantasztikus történetek születnek, mint a
vérzô diófa legendája, vagy a
szombati futballmérkôzésé,
mely csupán azért meglepô,
mert nincs is a városnak futballcsapata. Bizonyos, hogy
ezek a történetek a hagyományos történetmesélés ellenére is a bizonytalanságról
szólnak, az emberi létezés
esetlegességérôl, és arról,
hogy e mögött a bizonytalan lét mögött van Valaki bizonyos: „Isten ott mosolygott mindenütt.”

Végül bizonyos, hogy a
szálak a harmadik részben
összefutnak: újra megjelenik
a szôke nô, Morgan kapitány, Guido atya és a bicikliszerelô is. A szerzô ebben
a részben az idôt veszi célba, mely természeténél fogva megnehezíti a dolgok
pontos érzékelését – fôleg,
ha sûrûn váltogatjuk az idôsíkokat –, ugyanakkor mindent megszépít. Végül a
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szerzô megkönyörül az olvasón és kivezeti a történet
labirintusából, mindent
megértünk, pillanatnyi bizonyosság érzete tölt el
bennünket. Hogy aztán az
utolsó utáni fejezetben
minden újra a feje tetejére
álljon, mert mindig jön valami új, ami a végsô, teljes
bizonyosságot egy pillanat
alatt fel tudja borítani.
Kerékgyártó regénye a
szándékosan megbontott
történetmesélés miatt nem
könnyû olvasmány, elolvasása mégis megéri a fáradságot, mert bizonyosan találunk benne olyan gondolatot, szereplôt, amely ebbôl
a bizonytalan történetbôl(?)
még sokáig elkísér minket.
Pompor Zoltán
Kerékgyártó György:
Hegyi szakaszok
szobakerékpáron
Magvetô, 2005

Külföldi
irodalom
Kefe habbal,
avagy
az átnyálazás
hiánya
■ Elolvastam Melissa P.
naplóját, és most nyakig
ülök a slamasztikában, vagy
erotikában vagy pornográfiában, vagy miben, az idegen
szavakat mindig keverem.
Semmi különös pedig, egy
szenvedélyektôl fûtött, ösztöneitôl vezérelt szicíliai
bakfisnak nem csak a délövi
éghajlat hevíti vérét, de
mert a suli unalmas, a templom meg messze van, ezért
maga szervezte kóstolókon
talál rá a testi szerelem ízére, 14-15 évesen, akárcsak
nálunk a lányok, akik szintén írogatnak errôl egy nagy
kockásfüzetbe, csak ôk aztán leragasztják az inkriminált lapokat az aggódó, ám
a „diszkó után a barátnômnél alszom” kezdetû meséknek hitelt adó szülôk vizsla
tekintete elôl.
Melissa azonban nagy ba-

bérokra vágyik: több kiadónak is elküldi vallomását,
e-mailben persze, hiszen a
modern kor gyermeke ô: internetes ismerkedés, chatszex, telefonszex, fülledt
SMS-ek és a divatos leszbikus kitérô sem maradhat el.
A lányka az iskolában gyengécske elômenetelû, robogózik vagy maszturbál lecketanulás helyett. Kétségtelenül
élvezetes választás, csakhogy
forró ölû delikvensünk így
végképp lemarad olyan elôképek átnyálazásáról, mint a
Lady Chatterly szeretôje címû
Lawrence-regény vagy
Pauline Réage klasszikusa,
az O történetei, hogy hasonló inspirációktól vezérelt, de írni is tudó kor- és
nemtársairól (Patricia Highsmith, Catherine Millet,
Mátéffy Éva) ne beszéljünk.
Széles pedig a skála, Alina
Reyes, Josefine Mutzenbacher mögött haloványan,
Melissától messze ágaskodik
Bolgár György Vágya. De
hogy az Iréne puncija (az
ugyancsak újlatin nyelven
író Louis Aragon tollából)
sincs meg a szicíliai szülôfalu, Acicastelló könyvtárában?
A holland Arnon Grunberg Uborkaszezonja is példa
arra, jobb hozzáállással mi
hozható ki a mûfajból.
Ahogy, másik példának oká-

ért, Szecsôdy Péter Örömlányát a
szociográfia és a
napló ismerete,
a mély gondolkodás igénye és
ezek egysége
megkülönbözteti
a felületes, sikervadász lektûrtôl,
Panarello kisasszony (mert
nagykorú lett
idôközben a kislány) irományát
mindezen ismérvek hiánya jellemzi, méghozzá
markánsan. Talán ha az „írónô” nem a matematikatanárához
jár vibráló korrepetálásokra, hanem – nyelvet nem merek
mondani – az irodalom oktatójához…
„A napló formájában megírt, mindössze 146 oldalas
regény teljesen felforgatta az
olasz irodalmi életet – írja
egy lap. – A nyílt kitárulkozás hatása a konzervatív
Olaszországban földrengéshez volt fogható.” Hát…
ennyire azért ne tévesszük
már össze a cunamit a cumival! Nem tudom, a fordító (Éliás Zsófia) mennyire
élvezte a dolgot, mindenesetre ô talán meg tudná
mondani, hogy a férfiak micsodáját – a magyarításban
legalábbis – szókimondóan
a szájára és szájába vevô
szerzô valóban olyan visszafogottá válik-e, mint egy orvosi zárójelentés, amikor

naplójában rögzítendônek
véli a sokatmondó tényt, jelesül: „éreztem a hideg szél
érintését a meztelen nemi
szervemen”.
Ha Melissa az olasz eredetiben is olyan szemérmes,
hogy Titoknak nevezi boldog-boldogtalan elôtt felfedett s olykor közprédára
bocsátott testrészét, most
már tudjuk: nyílt titokról
van szó.
Juhani Nagy János
Melissa P.: Minden este
100-szor kefével
A szicíliai Lolita naplója
Bp., 2004. Athenaeum 2000
148 oldal, 1790 forint

Könyv

panoráma

Történelem
Egy akkurátus
hérosz
■ Rég volt már 1967, ekkor
jelent meg (2. kiadásban)
Hegedüs Géza méltán kedvelt könyve, a Vasbordájú
szentek, a Móránál, vékonyka kötet, képek, olvasmányos szöveg, egy jó sorozat
darabjaként. Azóta viszont
az „angol polgári forradalomról” és protagonistájáról
vajmi keveset lehetett olvasni magyarul, pláne magyar
szerzô elôadásában. Azt lehetne mondani, hiánypótlás, ám ennél – szerencsére
– jócskán többrôl van szó.
Oliver Cromwell – mert
róla szól a történet – „világpolitikai tényezô” volt abban a korban, amely gyökeresen átírta (hányadszor is?)
az európai, tehát a világren-
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det. Bukott – de mekkorát!
– ám szorgalma és rátermettsége igencsak hosszú távú folyamatok indikátorának bizonyult.
Az I. Erzsébet utáni Anglia
„lépéstévesztését” komolytalanság volna pusztán az utódok alkalmatlanságának tulajdonítani, noha a Károlyok, Jakabok nem mérhetôek a Lord Protector
kvalitásaihoz. A Korona és a
Parlament szembenállása ledarálta ugyan I. Károlyt, ám
ez a köztársaság számára
efemer létet biztosított csupán. De micsoda évtizedek
voltak ezek! Nem kevesebbrôl szóltak – oly sok
minden egyéb mellett –,
mint a világbirodalom útjára lépésrôl, ami a véresen
gyötrô belháborúk szakadatlan fonadékában figyelemre
méltó teljesítmény volt. Pedig ez a hallatlanul képlékeny idôszak olyan kaleidoszkópot varázsolt a Szigetek amúgy is eseményes történelmébe, annyi aktornak
biztosított lehetôséget a fellépésre, mint korábban (s
azóta is) talán soha. És en-

nek a lüktetô
kavalkádnak
egyetlen olyan
szereplôje
volt, aki
mindennek viszonyítási
pontja: O.
Cromwell.
Szántó
György Tibor
errôl a versenyzôrôl – és
értelemszerûen, errôl
a felbolydult
korról – írt letehetetlen
könyvet. (Zárórakor amúgy
a Google keresôben O.
Cromwell – I.
(Stuart) Károly 5500 : 3850) Sûrûszövésû, parádésan részletgazdag mûvében plasztikusan
jelenik meg ama férfiú, akit
nagyjából 35 esztendôs koráig szinte csak kudarcok
kísértek, hogyan vált belôle,
a lelki bajokkal küszködô,
alkoholizálásba forduló lúzerbôl az önmagát szinte
teljességgel autodidakta módon Biblia-értelmezôvé,
hadvezérré és egy ezerfelé
szakadt-forgácsolódott ország nagyhatalmú vezetôjévé formáló történelmi figura. Hôsünk és kora persze
igen intenzív kölcsönviszonyban formálódtak – a
sok-sok dokumentum megejtô érzékletességgel támasztja alá a szerzô impozáns építményét. Tárgyszerûség, forrásismeret, stílus: megannyi ötös. (Meg a
gazdag képanyag!)
De miért is volt, volna „forradalom” e néhány évtized?
Sz. J.
Szántó György Tibor:
Oliver Cromwell
Egy katonaszent élete és kora
Maecenas Könyvkiadó
481 oldal

www.konyvkereso.hu
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Képzômûvészet
Kaján-leckék
■ A képzômûvészeti egyetemek, mûhelyek, szerkesztôségek, s az ifjabb kollégák nem kíváncsiak a most
84 éves Kaján Tibor szakmai tapasztalataira – amelyeket pedig olyan szívesen
megosztana másokkal –,
ezért is okos dolog, hogy
Martin József alaposan kifaggatta ôt a pályájáról, a
karikatúra sajátosságairól,
történetérôl, típusairól, hazai helyzetérôl, lehetôségeirôl. A Karikatúra a betûtengerben a sok lábjegyzetnek,
s az illusztrációs anyagnak
– a karikatúra klasszikusának számító interjúalany

rajzainak – köszönhetôen
nem csak érdekes olvasmány, de újságíró- iskolákon tankönyvként is forgatható.
Kaján nemcsak mûveli a
mûfajt – becslése szerint
eddig 3500–4000 rajzot készített –, de mindent tud
„elméletérôl”, képzômûvé-

szeti és irodalmi gyökereirôl, kimagasló egyéniségeirôl. Nyomdakészen rajzolni
a Ludas Matyi szerkesztôségében tanult meg, amely
pályakezdésekor még mûhely volt, késôbb azonban
gyakran akadtak konfliktusai egy-egy rigorózusabb,
gyávább szerkesztôvel. Kaján szerint a karikatúra morális és kritikai mûfaj, vonalakkal kifejezett, rajzba álmodott publicisztika. A
mûfaj mai, itthoni helyzete
elkeseríti: a napi-, és hetilapokban – már, ha megjelennek – túlburjánzanak a politikai karikatúrák, s olykor
harmadrangú rajzok készülnek nem is igazi személyiségekrôl, a viccújságok valójában álcázott szexlapok,
s rajzaik
megcsúfolják
a rajzolás
mesterségét.
Kaján képzômûvész, költô, filozófus
és moralista
egy személyben, akinek
rajzait tiszta
vonalak,
pontos kompozíció jellemzi. Javíthatatlan idealista, aki
nem tudta
megérteni,
elfogadni,
hogy a világ
olyan, amilyen, hogy
az elvek, az
eszmék és a
valóság nincsenek szinkronban egymással. Mûvészetének, ironikus látásmódjának
e tragikus szakadás, hasadtság lehet legfôbb forrása.
(gervai)
Kaján Tibor–Martin József:
Karikatúra a betûtengerben
Mundus Magyar Egyetemi
Kiadó, 142 oldal
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2005. május 10. – június 15.
Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
ÁLTALÁNOS MÛVEK
bibliográfiák

Hargittay Emil; Szelestei N. László (szerk.):Pázmány Péter-bibliográfia, 1598–2004. PPKE, 1050 Ft
Lôrincz Barnabás (szerk.):Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum I. Aba – Bysanus. Martin Opitz, 7000 Ft
ismeretterjesztô

Mindentudás egyeteme 4. Kossuth, 6990 Ft
Nightingale, Jessica: Kalandozások az ókori csodák titokzatos világában. Titán-Computer, 4499 Ft
Simon Cili: Kutyabôrben. A 21. század halálgyárai. Makkabi, 1008 Ft
könyvtártudomány és könyvkiadás

Csáky Sörös Piroska: Könyvek világában. Forum, 2000 Ft
Kiszl Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. ELTE, 4167 Ft
lexikon

Diós István (fôszerk.):Magyar Katolikus Lexikon X.. Oltal – Pneu. Szt. István Társ., 5900 Ft
Nagy Zoltán: A felvidék fürdôinek lexikona. KT, 2500 Ft
FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia

Almási Miklós: Kis Hegel könyv. Athenaeum, 2990 Ft
Bárdos Judit (szerk.): Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Atlantisz, 2995 Ft
Bourdieu, Pierre: A tudomány tudománya és a reflexivitás. A Collége de France 2000-2001. évi
elôadás-sorozata. Gondolat, 1980 Ft
Cioran, Emile M.: Történelem és utópia. Nagyvilág, 2200 Ft
Csabai Tamás Mihály: Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus. Történetfilozófia az Írásokban. Aeternitas, 950 Ft
Duhem, Pierre: A jelenségek megôrzése. Értekezés a fizikaelmélet fogalmáról Platóntól Galileiig.
Kairosz, 3200 Ft
Faragó-Szabó István: Az újkori szkepticizmus története. Áron, 2480 Ft
Forrai Gábor: A jelek tana. Locke ismeretelmélete és metafizikája. L’Harmattan, 3100 Ft
Habermas, Jürgen: Megismerés és érdek. Jelenkor, 3600 Ft
Juhász Anikó; Csejtei Dezsô: Találkozások és törésvonalak. Írók, költôk, filozófusok. Attraktor,
3900 Ft
Kiss Endre: Friedrich Nietzsche evilági filozófiája. Életreform és kriticizmus között. Gondolat,
4290 Ft
Lányi András; Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyûjtemény. L’Harmattan, 3100 Ft
Lukacs, John: Egy nagy korszak végén. Európa, 2300 Ft
Molnár Attila (szerk.): Szellem és etika. Századvég, 3465 Ft
Nyíri Kristóf; Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21.század bölcseleti élménye. Áron,
2860 Ft
Pais István: A filozófia története. Magánkiadás, 3500 Ft
Platón összes mûvei kommentárokkal. Phaidrosz. Atlantisz, 1895 Ft
Sarnyai Tibor: Valódi mûhely. A Szegedi Lukács Kör története (1979–2004). Áron, 2200 Ft
Teilhard de Chardin, Pierre: Benne élünk. Szt. István Társ., 1950 Ft
pszichiátria, pszichológia

Arp, Dave; Arp, Claudia: A házasság második fele. Újra kettesben. KIA, 1500 Ft
Ban, Thomas A.: A depressziós zavarok komplex diagnosztikai értékelése (magyar–angol ny.)
Animula, 1990 Ft
Bruner, Jerome: Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum, 2890 Ft
Cole, Michael: Kulturális pszichológia. Egy letûnt, majd újraéledô tudományág. Gondolat, 3890 Ft
Csépe Valéria: Kognitív fejlôdés-neuropszichológia. Gondolat, 3480 Ft
Faragó Klára; Kovács Zoltán (szerk.): Szervezeti látleletek. A szervezetpszichológia hazai kutatási irányai. Akadémia, 2450 Ft
Frances, Allen; Ross, Ruth: DSM-IV-TR esettanulmányok. Klinikai útmutató a differenciál-diagnózishoz. Lélekben Otthon, 4900 Ft
László János: A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Új Mandátum, 2890 Ft
Mihalec Gábor: Lélek-ápolás. A leggyakoribb pszichés megbetegedések felismerése, kezelése és
megelôzése dióhéjban. Élet és Egészség, 1950 Ft
Polcz Alaine: Együtt az eltávozottal. Jelenkor, 1900 Ft
VALLÁS
vallás

Adriányi Gábor: A katolikus egyház története a 20. században. Kelet-, Közép-kelet- és Dél-Európában. Kairosz, 3500 Ft

Atkinson, David: Jób könyve. Harmat, 891 Ft
Chinmoy, Sri: Mire meditálj? – Meditate on (magyar-angol ny.) Madal Bal, 890 Ft
Az én imakönyvem. Imakönyv katolikus gyermekek számára. Szt. Gellért, 960 Ft
Görbe József: Mint a kovász... Az igazság megszentel. Kairosz, 2500 Ft
Heidl György: A keresztény és a szirének. Patrisztikus tanulmányok. Kairosz, 1800 Ft
Hill, Jonathan: A keresztény gondolkodás története. Athenaeum, 3490 Ft
Kék Emerencia. Luther erkölcsi tanítása. Jel, 1450 Ft
Luther, Martin: Az egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske. Aeternitas, 1480 Ft
Ódor Balázs; Xeravits Géza (szerk.): Elmélet és gyakorlat a zsidó-keresztény gondolkodás történetében. L’Harmattan, 1950 Ft
Szent Ágoston (Augustinus Aurelius): De civitate Dei I. Kairosz, 3800 Ft
Szent Ágoston (Augustinus Aurelius): Isten városáról. De civitate Dei I. kötet (I-V. könyv) Kairosz,
3950 Ft
Szent Benedek (Benedetto da Norcia): Szent Bendek Regulája. A Regula lelkiségének alapelemei címû tanulmánnyal. Bencés, 1925 Ft
Szikszai Márta: Történetek története. Mentor, 2100 Ft
Tóth Sándor: ‘Jertek víg örömmel...’ A máriapócsi kegyhely. Tóth Prod., 851 Ft
White, Ellen Gould: Passió. A szeretet története. Élet és Egészség, 1980 Ft
Zádori Zoé: Három vallástörténeti rejtély. Accordia, 790 Ft

Megjelent könyvek
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Kész Barnabás: Híres csaták. A világtörténelem nagy ütközetei, híres hadvezérei. Graph-Art,
1376 Ft
Rieder, Kurt (Géczi Zoltán): Vadászok akcióban. Vagabund, 500 Ft
közgazdaságtan

Andor László (szerk.): Közgazdaság. 21. századi enciklopédia. Pannonica, 3990 Ft
Benedek Gábor: Evolúciós gazdaságok szimulációja. Akadémia, 2750 Ft
Kôrösi Gábor: A versenyszféra munkapiacának mûködése. MTA KTI, 3000 Ft
Mason, Jennifer: Kvalitatív kutatás. Jószöveg, 1990 Ft
néprajz, népszokások

Halász Péter: A moldvai csángó magyarok hiedelmei. General Press, 2500 Ft
Kocsis Gyula: A Jászság társadalma, népessége és gazdálkodása a XVI–XVII. században. Akadémia, 2940 Ft
Máté Imre: Yotengrit 2. A rábaközi tudók (sámánok) hagyatéka. Püski, 1680 Ft
Péterfy László: Marosszék régi sírkövei. Mentor, 2100 Ft
oktatás-nevelés

Benedek László: Játék és pszichoterápia. Könyvfakasztó, 3500 Ft
Karácsony Sándor: Magyar ifjúság. Tettrendszer és etika. Széphalom, 3200 Ft
Kennedy, Michelle: Ebadta kölyke hisztizik. 99 jó tanács szülôknek és nagyszülôknek. Képzômûvészeti, 1900 Ft
Lovász Károly: Élménypedagógia. A teljességre nevelés mûvészete. Lectum, 3950 Ft
Lukács Péter et al. (szerk.): Oktatáspolitika. Válogatás a hazai szakirodalomból. Felsôokt. Kut., Új
Mandátum, 2980 Ft
Nádai Magda: Erdei ünnepek és hétköznapok gyerekekkel. Flaccus, 2980 Ft
Németh András: A magyar pedagógia tudománytörténete. Nemzetközi tudományfejlôdési és recepciós hatások, nemzeti sajátosságok. Gondolat, 3890 Ft
Németh Mária, K.; Kenderessy Katalin, P. et al. (szerk.): Szemelvények a magyar gyógypedagógia történetébôl. Comenius, 2625 Ft
Pappné Gazdag Zsuzsanna: A szék. Flaccus, 590 Ft
Puntigán József: A Losonci Theológiai Szeminárium (1925-1939) Plectrum, 1800 Ft
Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy? Typotex, 2300 Ft
Vekerdy Tamás: Jó iskolák. Talán a Waldorf? Saxum, 980 Ft
politika

Áder János: Visszaszámlálás. XXI. Század Int., 2500 Ft
Bányai Péter: Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? Politikai elemzések Romániáról
1990-tôl 2005-ig. Koinónia, 2600 Ft
Bártfai Szabó László: A nagy tapsok idején. BT-Press, 2100 Ft
Franka Tibor: Gyurtcsány. Codex Print, 1980 Ft
Hoffman, David E.: Oligarchák. Századvég, 4200 Ft
Huszár Tibor: Találkozások. Beszélgetések a két világháború közötti magyar szellemi-politikai
mozgalmakról. Corvina, 3500 Ft
Kéri László: Választástól népszavazásig. Kossuth, 2800 Ft
Kershaw, Ian; Lewin, Moshe: Sztálinizmus és nácizmus. Diktatúrák összehasonlítása. Szukits, 4500 Ft
Kolnai Aurél: Politikai emlékiratok. Európa, 3800 Ft
Molnár Tamás: Szarháziak és Giccsmagyarok. Válogatás a nemzeti sajtónak és az asztalfióknak
írt publicisztikából 2004–2005. Masszi, 1980 Ft
Székely András Bertalan: Határhártyák. Interetnikus folyamatábrák és pillanatképek a Kárpát-medencébôl. Muravidéki Bar. Kör, 2000 Ft

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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Tomka Ferenc: Halálra szántak, mégis élünk! Egyházüldözés 1945-1990 és az ügynökkérdés.
Szt. István Társ., 2300 Ft
társadalomtudományok

Anderson, James A.: A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai. Typotex, 2900 Ft
Babusik Ferenc: Az esélyegyenlôség korlátai Magyarországon. Státusz, etnicitás, kirekesztôdés
az egészségügyben és a szociális szférában. L’Harmattan, 2200 Ft
Békés Vera; Fehér Márta: Tudásszociológiai szöveggyûjtemény. Typotex, 3200 Ft
Bugovics Elemér : A fenntartható egészségügy, avagy az egészségügy kórtana. Medicina,
4080 Ft
Diósi Ágnes (szerk.): Jövômunkások, cigány értelmiségiek mondják. A Harmónia Alapítvány ‘Cigány nyelv- és népismeret’ címû kurzusának elôadása. Gladiátor, 1470 Ft
Erôss Gábor; Tamás Pál et al. (szerk.): Kisebbség – többség. Új Mandátum, 2980 Ft
Feischmidt Margit (szerk.): Erdély – (de)konstrukciók. Tanulmányok. Néprajzi Múz., 1980 Ft
Földes György; Gálfalvi Zsolt (szerk.): Nemzetiség – felelôsség. Írások Gáll Ernô emlékére. Napvilág, 3100 Ft
Gerô András: A zsidó szempont. PolgART, 2490 Ft
Kertesi Gábor : A társadalom peremén. Romák a munkaerôpiacon és az iskolában. Osiris,
3480 Ft
Molnár László (szerk.): Tegnap, ma, holnap a fôvárosi gyermekvédelemben. OKKER, 2100 Ft
Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890-1945. Napvilág, 6000 Ft
Palasik Mária; Sipos Balázs (szerk.): Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A nôi szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Tanulmányok. Napvilág, 3100 Ft
Tóth Árpád: Önszervezô polgárok. L’Harmattan, 2600 Ft
Vásárhelyi Mária: Csalódások kora. Rendszerváltás alulnézetben. MTA Társ. Kut. Közp., 1290 Ft
Yuval-Davis, Nira: Nem és nemzet. Új Mandátum, 2890 Ft
TERMÉSZETTUDOMÁNY
antropológia

Kant, Immanuel: Antropológiai írások. Osiris, 4500 Ft
biológia

Eisenreich, Wilhelm; Handel, Alfred et al.: Állatok és növények kézikönyve. Mérték, 4999 Ft
fizika

Frei Zsolt; Patkós András: Inflációs kozmológia. Typotex, 2400 Ft
Jáki Szaniszló: A fizika látóhatára. Kairosz, 5500 Ft
Übelacker, Erich; Blendinger, Johannes et al.: Energia. Tessloff, 2100 Ft
matematika

Bánhalmi Árpád; Fejes Ferenc et al.: Gazdaságmatematikai feladatgyûjtemény II. Valószínûségszámítás. Perfekt, 2800 Ft
Bolla Marianna; Krámli András: Statisztikai következtetések elmélete. Typotex, 3600 Ft
Katona Renáta (szerk.): Logikai egypercesek 2. Az elme játékai. DFT, 987 Ft
Rényi Alfréd: Ars Mathematica. Typotex, 3300 Ft
meteorológia

Takács-Sánta András (szerk.): Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon. Alinea, 1600 Ft
növénytan

Molnár Attila V.: Kétszikûek II. Ernyôsök, gólyaorrok, tárnicsok és rokonaik...
Kossuth, 2200 Ft
növénytermesztés

Papp János (szerk.): Gyümölcstermesztési alapismeretek 1. Mezôgazda, 4800 Ft
Paszternák Ferenc: Biozöldségek termesztése. Mezôgazda, 1980 Ft
Terbe István; Hodossi Sándor et al.: Zöldségtermesztés termesztôberendezésekben. Mezôgazda,
3200 Ft
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

Horn Péter; Zsilinszky Sándor: Akvarisztika. Mezôgazda, 2900 Ft
Nagy László: Vadászgörények a családban. Gazda, 2998 Ft
Szabadi Gusztáv: A berni pásztorkutya. Elektra, 1190 Ft
betegápolás és gyermekgondozás

Mendelsohn, Robert S.: Gyermekorvos nélkül. Kétezeregy, 2950 Ft
Nagy Krisztina: Magasvérnyomás- és cukorbetegség. SpringMed, 1280 Ft
Simó Tímea: Pocakosnapló a babavárás, a nagy nap és az elsô közös napok megörökítésére.
New Age Média 2000, 2990 Ft
Újszászy László: Hasfájás, puffadás – irritábilis bélszindróma? SpringMed, 1280 Ft

MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés

Borvendég Béla: Architectura. Quo vadis. Terc, 2500 Ft
Gilyén Nándor: Az Erdélyi Mezôség népi építészete. Terc, 1800 Ft
Kormos Péter; Villányi András et al.: Budapest zsinagógái – The Synagogues of Budapest (magyar-angol ny.) Villányi, 5490 Ft
Letenyei László: Településkutatás. A települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. L’Harmattan, 3000 Ft
Letenyei László: Településkutatás. Szöveggyûjtemény. L’Harmattan, 3000 Ft
Rosch Gábor: Alpár Ignác építészete. Enciklopédia, 3200 Ft
Sisa József: Az Országház. Történelmi séta. Corvina, 1480 Ft
fényképészet

Albertini Béla: Szélpál Árpád, a szociofotós. M. Fotográfiai Múz., 2400 Ft
Attini, Antonio: Magasan Írország felett. Geographia, 6500 Ft
Baki Péter: A Vasárnapi Ujság és a fotográfia, 1854-1921. M. Fotográfiai Múz., 2200 Ft
Capa, Robert (Friedmann Endre); Kincses Károly et al.: Capa. Robert Capa képei a Magyar Fotográfiai Múzeumban. M. Fotográfiai Múz., 3800 Ft
A csönd. Hulton Getty képgyûjtemény. Kossuth, 1600 Ft
Faragó István; László Zsuzsa et al.: Fényirdák, fényképészeti mûtermek. Tandem, 1650 Ft
Fejér Gábor; Háy János: Budapest – hídfôváros. Népszabadság, 5990 Ft
Horváth Péter: Rétegek. Folpress, 1200 Ft
Kelecsényi László: Szerelmünk, Szigliget. Holnap, 4900 Ft
Lugosi Lugo László; Sándor P. Tibor: Budapest. A Dunánál – On the Danube (magyar-angol ny.)
Vince, 2795 Ft
Megcsináltam. Hulton Getty képgyûjtemény. Kossuth, 1600 Ft
Móser Zoltán; József Attila: Mint erdôben a vadnyom. József Attilához vezetô képek. PPKE, 2700 Ft
Mosoly. Hulton Getty képgyûjtemény. Kossuth, 1600 Ft
Normantas, Paulius: Wars and Peace – Háborúk és Béke. In Memoriam Robert Capa – Robert
Capa emlékére (angol-magyar ny.) Pytheas, 3400 Ft
Örök barátság. Hulton Getty képgyûjtemény. Kossuth, 1600 Ft
Tóth József: Füles Mester Panoptikuma. Medicina, 2650 Ft
film és televízió

Alfonsi, Alice: Star Wars 3. A sithek bosszúja. A film képeskönyve. Egmont, 2499 Ft
Bíró Yvette: Idôformák. A filmritmus játéka. Osiris, 2480 Ft
Bolgár György: Megbeszéltük. Egy rádiómûsor története. Glória, 2590 Ft
A magyar médiahelyzet. Századvég, 2950 Ft
Ozogány Ernô: Dobozba zárt múzsa. Lilium Aurum, 2100 Ft
Szilvási Endre: házasSZTÁROK. Unimind Books, 2490 Ft
Tóth Tamás: Médiaerôszak. Kossuth, 2990 Ft
küzdôsportok

Tóth Zoltán: Wu stílusú Tai Chi Chuan. 37 lépéses formagyakorlat és harci alkalmazásai. Lunarimpex, 2580 Ft
labdarúgás

Dénes Tamás; Mácsik Viktor (szerk.): Négyszemközt az olasz liga sztárjaival. Viktória, 1700 Ft
Dévényi Zoltán; Gyenge Balázs: FC Porto. Aréna 2000, 1990 Ft
Margay Sándor: Futballév 2004. Aréna 2000, 1990 Ft
Misur Tamás; Moncz Attila: Sevcsenko és az aranylabda csillagai. Aréna 2000, 1990 Ft
Szabó Gábor, T.; Dévényi Zoltán et al. (szerk.): Futballévkönyv 2004. Aréna 2000, 6980 Ft
mûvészet, általában

Árvai Magdolna et al.: Józsa Lajos a megszállott mûvész – Józsa Lajos the fanatic Artist. Józsa
L. St., 5600 Ft
Balas, Edith; Passuth Krisztina: Bráncusi és Brancusi. noran, 7990 Ft
Bárány Éva: Ikonográfia. Jelképeink összefüggései. Uránusz, 2013 Ft
Bo Yin Ra (Schneiderfranken, Joseph A.): Világok. Tarsoly, 5000 Ft
Díszítôfestés világszerte. Officina, 4500 Ft
Eco, Umberto: A Szépség története. Európa, 8900 Ft
Finta József: Három város. Velence, Firenze, Róma. Kairosz, 4200 Ft
Gróf Ferenc: Tour de Paris. L’Harmattan, 2100 Ft
Illés Eszter (szerk.): Illés Árpád emlékkönyv. Orpheusz, 3001 Ft
Ipolyi Arnold: A besztercebányai egyházi mûemlékek története és helyreállítása. Madách-Posonium, 3500 Ft
Kiss Éva (szerk.): Bútormûvészeti lexikon. Corvina, 4400 Ft
Kolozsváry Marianna (szerk.): Vasilescu Gyûjtemény, Gyôr. Vasilescu Al., 6990 Ft
Kôbányai János: Az apokalipszis képköltôje, Ámos Imre. Múlt és Jövô, 2950 Ft
Marosi Ildikó: Az erdélyi Helikon képeskönyve. Pallas-Akad., 2800 Ft
Wittek Zsolt (szerk.): Jegyzett magyar festômûvészek almanachja 1800-1914. Orlikon, 6455 Ft

sajtó

Bethlenfalvy Gábor; Szônyi Szilárd: Hír-érték. Konzervatív újságírás elméletben és gyakorlatban.
Igen, 1500 Ft
Molnár Pál (szerk.): Áttörés a médiában. Polgári újságírás. Kairosz, 1600 Ft

színház

Enyedi Sándor: Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházmûvészet kislexikona. Balassi, 3200 Ft

számítástechnika

2
3
4

Békéssy András; Demetrovics János: Adatbázis-szerkezetek. Akadémia, 4900 Ft
Campbell, Sean; Ruggles, Oz: Microsoft Visual Basic 2005 fejlesztôknek. Szak, 6000 Ft
Horváth Annamária (szerk.): Excel táblázatok 5 perc alatt (CD-melléklettel) Computer Pan.,
1490 Ft
Kovalcsik Géza: Az Excel programozása. ComputerBooks, 4800 Ft
Majtényi László (szerk.): Az elektronikus információszabadság. Eötvös K. Int., 3080 Ft
Nógrádi László : Excel XP alapokon. ECDL táblázatkezelés modul. Nógrádi PC Suli,
890 Ft
Petersen, Richard; Haddad, Ibrahim: Red Hat Enterprise és Fedora Linux. Teljes referencia. Panem, 7900 Ft
Sikos László: Bevezetés a Linux használatába. BBS, 1290 Ft
Sutter, Herb; Alexandrescu, Andrei: C++ kódolási szabályok. Kiskapu, 3980 Ft
Szeredi Péter; Lukácsy Gergely et al.: A szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Typotex,
4400 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!
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Koltai Tamás: Színházi szívesség. noran, 2500 Ft
Székely László: Díszlettervek 1961–2004. Szcenikai St., 9500 Ft
Szirtes György: Színházaim a pesti Broadwayn. PolgART, 1980 Ft
Vnoucsek László: Ajtón belül. Négy évtized Hofi Géza mellett. Szold 2000, 1890 Ft
zene

Balázsné Szûcs Judit (szerk.): Barangolás a zene világában. Szort, 1250 Ft
Bónis Ferenc: A Budapesti Filharmóniai Társaság százötven esztendeje1853–2003. Balassi, 6000 Ft
Bónis Ferenc (szerk.): A nemzeti romantika világából. Magyar zenetörténeti tanulmányok. Püski,
2520 Ft
Gray, Anne: Komolyzenei kalauz. Tericum, 3170 Ft
Jávorszky Béla Szilárd; Sebôk János: A rock története 1. A gyökerektôl Woodstockig. Glória,
5490 Ft
Kárpáti János: Szôllôsy András: Holnap, 2700 Ft
Para-Kovács Imre: Amerika kiadó. Menyhárt Jenô beszélgetôs könyv. Glória, 2290 Ft
Szendrei Janka: A “mos patriae” kialakulása 1341 elôtti hangjegyes forrásaink tükrében. Balassi,
3800 Ft
NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány

Alföldy Jenô: Egy szenvedély margójára. Fekete Sas, 2800 Ft
Bagi Zsolt: A körülírás. Nádas Péter: Emlékiratok könyve. Jelenkor, 1600 Ft
Báthori Csaba: A nyíl és a húr. Esszék, kritikák. Kalligram, 2300 Ft
Bernáth István: Skandináv mitológia. Corvina, 3500 Ft
Bertók László: Hazulról haza. Ôsök, mûhelyek, élet. Pro Pannonia, 2600 Ft
Blanchot, Maurice: Az irodalmi tér. Kijárat, 2800 Ft
Bohár András: A megírhatatlan költemény. Hermeneutikai kísérletek Cselényi László költészetérôl. M. Mûhely Al., 1600 Ft
Borcsa János: Irodalmi horizontok. Komp-Press, 1200 Ft
Csanda Gábor; Duba Gyula (vál.): Válogatott Irodalmi Szemle 1958-2004. Madách-Posonium,
1900 Ft
Cselényi László: Negyedvirágzás avagy van-e (volt-e, lesz-e) hát cseh/szlovákiai-felvidéki magyar
irodalom? Lilium Aurum, 1700 Ft
Domokos Mátyás (szerk.): A Komp-ország poétája. In memoriam Ady Endre. Nap, 2790 Ft
Faragó Kornélia: Kultúrák és narratívák. Forum, 1600 Ft
Fejtô Ferenc: József Attila a Szép és Jó Szó mestere. Tanulmányok (1934–2004). Holnap, 2100 Ft
Fejtô Ferenc: József Attila, az útmutató. Papirusz Book, Népszava, 1980 Ft
Fekete J. József: POST. Szentkuthy Miklós és mûvei. Forum, 2000 Ft
Fónod Zoltán (fôszerk.): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-2004. Madách-Posonium, 4990 Ft
Gál Sándor egybegyûjtött mûvei 5. Írás és irodalom. Ab-Art, 2900 Ft
Ha eljönnél... Komp-Press, 3500 Ft
Horváth Andor: A szent berek. Polis, 2000 Ft
Horváth János irodalomtörténeti munkái I. Osiris, 5500 Ft
Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek a magyar gyermek- és ifjúsági próza történetébôl: 1900-1944. Móra, 2290 Ft
Lászlóffy Aladár: Szabó Lôrinc költôi helyzetei. Polis, 1200 Ft
Lôrinczy Huba: Az emigráció jegyében. Értekezések Márai Sándorról. SUP, 2500 Ft
Lôrinszky Ildikó: Utazás Karthágóba. Kelet és mítosz Flaubert mûveiben, a fiatalkori írásoktól a
Szalambóig. KLTE, 1500 Ft
Magyar Ferenc: Karneváli kavargás. Uzsorások, apácák és kikapós asszonyok a Dekameronban
– Furfang és kaland. SUP, 1700 Ft
A magyar irodalom évkönyve 2004. Széphalom, 2400 Ft
Márkus Béla: Tények és képzetek. Felsômagyarország, 2200 Ft
Mayer Erzsébet (vál.): József Attila-legendárium. Narratívák. Anker-Print, 1115 Ft
Ménesi Gábor (szerk.): Századvégi történetek. Tanulmányok, kritikák Sándor Iván mûveirôl. Tiszatáj Al., 2850 Ft
Mikola Gyöngyi: A nagy konstelláció. Kommentárok Tolnai Ottó poétikájához. Alexandra, 1999 Ft
Molnár Sára: Ugyanegy téma variációi. Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában. Koinónia, 1600 Ft
Monostori Imre: Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei. Kortárs, 2200 Ft
Nagy Péter, H.: Féregjáratok. Nap, 1800 Ft
Nyírô József, a székely nép krónikása. Pallas-Akad., 1600 Ft
Okányi Kiss Ferenc: Termékenyítô gondolatok. Mûvészeti írások irodalomról, képzômûvészetrôl,
színházról. Uránusz, 1925 Ft
Pomogáts-változatok. Littera Nova, 2000 Ft
Poszler György: A ‘másik’ város. Komp-Press, 1300 Ft
Sáfrány Attila: Dosztojevszkij szelleme. zETNA, 1200 Ft
Schiller Erzsébet: ‘Szimat és ízlés’ A Nyugat magyar irodalomtörténeti hagyományképe, 19081914. Ister, 1900 Ft
Sebeôk János: Enciklopédia énezer. Nemzet, 2620 Ft
Szabó Gábor: ‘...te, ez iszkol’. Egy könyvnyi Esterházy-kritika, avagy a kelgyó enfarka. Magvetô,
2990 Ft
Szigeti Csaba: Magyar versszak. Balassi, 2500 Ft
Szilágyi Zsófia: A féllábú ólomkatona. Irodalmi mû-hibák. Kalligram, 2200 Ft
Tandori Dezsô: A Honlap Utáni. Tiszatáj Al., 2200 Ft
Taxner-Tóth Ernô: (Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben. KLTE, 1901 Ft
Tóth Erzsébet: Camus napsütése. Felsômagyarország, 2000 Ft
Vajda Barnabás: Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom. Ab-Art, 1900 Ft
Varga Pál, S.: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban. Balassi, 3500 Ft
Végel-symposion. Kijárat, 2000 Ft
Vig György (szerk.): Shakespeare múzsái. Lányok és asszonyok Shakespeare drámáiban. Méry
Ratio, 5900 Ft

nyelvtudomány

Alinei, Mario: Õsi kapocs. A magyar-etruszk nyelvrokonság. Allprint, 3000 Ft
Benyhe János: Dohogó. Nyelv-Õr-Járat. Kortárs, 2300 Ft
Bolla Kálmán (szerk.): Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Új Mandátum, 4480 Ft
Gyôri Erika (szerk.): Utónévkönyv. Fiúnevek. Pannon-Literatúra, 450 Ft
Gyôri Erika (szerk.): Utónévkönyv. Lánynevek. Pannon-Literatúra, 450 Ft
Kósa Ferenc (fôszerk.): Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. Szák-Tár. Akadémia, 5900 Ft
Kulcsár-Szabó Zoltán: Hermeneutikai szakadékok. Csokonai, 980 Ft
Mészáros András (szerk.): Válogatott szakirodalom. Köznyelvi kiejtésünk és a középzárt ë. Bárczi
G. Értékôrzô Kiejt. Al., 315 Ft
Mózes István Miklós (szerk.): Magyar szólások és közmondások. Regun, 390 Ft
Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. Lucidus, 2400 Ft
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FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz

Beevor, Antony: Olga Csehova. Hitler kedvenc színésznôje. Gold Book, 2499 Ft
Benjamin, Walter: Egyirányú utca. Berlini gyermekkor a századforduló táján. Atlantisz, 2695 Ft
Bodnár György: Juhász Ferenc. Balassi, 2200 Ft
Csizmadia Éva: Volt egyszer egy nyírfa seprû. In memoriam Szôke Julianna. Holnap, 1500 Ft
Dobos István: Az én színrevitele. Önéletírás a 20. századi magyar irodalomban. Balassi, 2200 Ft
Fazekas István: Hetedíziglen. Bukovinai székely családi krónika. Polis, 1800 Ft
Fónod Zoltán: Önarcképek. Madách-Posonium, 1250 Ft
Graber Slomó: Slajme. Emlékirat. Egy zsidó család története, 1859–2001. Makkabi, 1200 Ft
Halász Anna: Befejezetlen kálvária. Önéletrajzi feljegyzések. Mentor, 1470 Ft
Hárdi István: Visszapillantó tükröm. Életemrôl, embereimrôl, munkámról. Medicina, 2790 Ft
Ilonszki Gabriella (szerk.): Képviselôk Magyarországon I. Új Mandátum, 2480 Ft
Karacs Gábor: Francia politikusok arcképcsarnoka. Századvég, 2100 Ft
Krizsán László: A sivatag titkait kutatta. Almásy Lászlóról. M. Nyugat, 1350 Ft
Lacza Tihamér: Séta egy kertben. Madách-Posonium, 1900 Ft
Marley, Rita; Jones, Hettie: Bob Marley. Életem a reggae királlyal. Nyitott Könyvmûh., 2980 Ft
Moldova György: Az utolsó töltény 4. Önéletrajzi töredékek. Urbis, 2200 Ft
Naher, Gaby: Sárkánnyal harcoló. Õszentsége, Ogyen Trinley Dorje, a 17. Karmapa láma. Trivium, 2490 Ft
Nemeskürty István; Koltay Gábor: Mi végre vagyok a világon? Életinterjú. Akadémia, 3450 Ft
Németh István: Csontváry Kosztka Tivadar családtörténete. Ab-Art, 1800 Ft
Pelyach István: Kossuth Lajos. Press Publica, 840 Ft
Pogány Mária: A “fényes szelek” fényében és árnyékában. Kardos László, 1918–1980. Napvilág,
1800 Ft
Sárközy Péter: Faludi Ferenc, 1704–1779. Kalligram, 2000 Ft
Szele Bálint: Jean Monnet, Európa atyja. Csokonai, 1500 Ft
Szwed, John: So What. Miles Davis élete. Cartaphilus, 4980 Ft
Thoma, Helga: Boldogtalan királynék. Gabo, 1990 Ft
Tímár János: Életregény. noran, 1990 Ft
Tôkéczki László: Vázsonyi Vilmos eszmei-politikai arca. XX. Század Int., 2480 Ft
Vágó Márta: József Attila. noran, 2990 Ft
Wilber, Ken: Áldás és állhatatosság. Spiritualitás és gyógyulás. Ursus Libris, 3200 Ft
földrajz

Kiszely István: A Föld népei. Ausztrália és Óceánia népei. Püski, 5670 Ft
Szabó Attila: Vecsés. Ceba, 4167 Ft
mûvelôdéstörténet

Áldásy Antal: Címertan. Attraktor, 1900 Ft
Asztalos Lajos: Kolozsvár. Polis, 4000 Ft
Bárdi László: Homokba temetett karavánutakon. Az elsô magyar Selyemút expedíció. Masszi,
4990 Ft
Decaux, Alain: Versailles rejtélyes múltja. General Press, 2800 Ft
Enyedi György; Keresztély Krisztina (szerk.): A magyar városok kulturális gazdasága. MTA Társ.
Kut. Közp., 1490 Ft
Firth, Rachel: Lovagok. Internet címekkel. TIOTI, 1490 Ft
Forrai György: Örömlányok a Bibliában és más érdekességek. Uránusz, 2713 Ft
Gábor György: Szinaj és Jabne. Zsidó emlékezet a történelmen ‘innen és túl’. Jószöveg, 1990 Ft
Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához. Szt. István Társ., 1100 Ft
György Péter: Kádár köpönyege. Magvetô, 2990 Ft
György Péter; Kiss Barbara (szerk.): Kulturális örökség – társadalmi képzelet. Akadémia, 2200 Ft
Jancsó Árpád; Balla Lóránd: Temesvár régi ábrázolásai. Mentor, 5990 Ft
Jósa Judit; Kukor Ferenc: Egyiptomiak. Szalay, 1400 Ft
A kísérlet folytatódik. II. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Lilium Aurum, 1341 Ft
Lancel, Serge: Hannibál. Osiris, 2880 Ft
Nagy Emese; Fischoff, Tommy R. (szerk.): ANNO 1930 (DVD-melléklettel) Futuranno Publ.,
3990 Ft
Nightingale, Jessica : Kalandozások a világ csodáinak titokzatos világában. Titán-Computer,
1540 Ft
Olson, Carl E.; Miesel, Sandra: A Da Vinci-blöff. A Da Vinci-kód hibáinak feltárása. Gold Book,
1999 Ft
Popély Gyula: Búcsú a fôiskoláktól. Madách-Posonium, 2300 Ft
Raffay Endre: Az aracsi templomrom. Forum, 1800 Ft
Szentpéteri József (fôszerk.): Magyar Kódex 1-6. Díszdobozban, CD-ROM melléklettel. Kossuth,
58 800 Ft
Szincsák Tibor: Újabb neves kifejezések. Tóth K. K., 1200 Ft
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régészet

Cser Ferenc: Magyar folytonosság a Kárpát-medencében. Fríg, 2000 Ft
Ralphstone, Angelica: Az elsüllyedt világok titkai. Kalandozások a régészet világában. Fix Bt.,
4499 Ft
Szabó Miklós: A keleti kelták. A késô vaskor a Kárpát-medencében. L’Harmattan, 2600 Ft
történelem

Aradi Éva: A hunok Indiában. A heftaliták története. Hun-idea, 2250 Ft
Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között.
Corvina, 3500 Ft
Csikány Tamás: A harmincéves háború. Korona, 3200 Ft
A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy nemzetség története. Méry Ratio, 2250 Ft
Czigány István; Bertók Krisztina et al. (szerk.): Bocskai és kora... Tanulmányok a Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója alkalmából. Martin Opitz, 1750 Ft
Egri Gábor; Feitl István (szerk.): A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19–20. században.
Napvilág, 2900 Ft
Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. Közép- és Kelet-Európa a 10–12. században. Balassi, 2600 Ft
Glatz Ferenc: Helyünk Európában. Beszédek és írások 1996–2002. Pannonica, 6000 Ft
Halász Magdolna; Noszályné Bodnár Ágnes (szerk.): ‘Nagyasszony, meghajtom, látod, elôtted fômet’. Nemzetközi tudományos felolvasó ülés Zrínyi Ilona halálának 300. évfordulója tiszteletére.
Sárospataki Vár. Kvt., 1800 Ft
Horváth István; Praznovszky Mihály: Ketten egy városról. Balassi B. Kvt., 1000 Ft
Juhász László: Ausztria magyar emlékei. Antológia, 2200 Ft
Kosaras Péter Ákos: Magyarok a Waffen-SS kötelékében. Nemzetek Európája, 2990 Ft
Kövesdy Zsuzsa; Kozma László: Élned, halnod... A munkatáboroktól az 1956-os forradalomig.
Kairosz, 2900 Ft
Krausz Tamás (szerk.): Az ismeretlen fekete könyv. Pannonica, 3990 Ft
Lázár Ervin: Magyar mondák. Osiris, 1980 Ft
Mészáros István: Mindszenty és Barankovics. Adalékok a keresztény párt problematikájához.
Eötvös, 1134 Ft
Molnár Judit (szerk.): Holokauszt Magyarországon – európai perspektívában. Balassi, 3500 Ft
Rees, Laurence: Auschwitz. A nácik és a ‘végsô megoldás’. Alexandra, 3499 Ft
Spannenberger, Norbert: A magyarországi Volksbund 1938–1944. Lucidus, 4800 Ft
Szénássy Zoltán: Rév-Komárom. KT, 2800 Ft
Szilágyi János György: Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok. Osiris, 3980 Ft
Szirtes Gábor; Vargha Dezsô (szerk.): Mozaikok Pécs és Baranya gazdaságtörténetébôl. Pro
Pannonia, 3000 Ft
Szloboda János: Zentán történt ‘44-ben. Történelmi esszé. Kráter, 1400 Ft
Thompson, Julian: A V-nap – az európai gyôzelem napja + CD. Alexandra, 7990 Ft
Tóth Zoltán, I.: Az erdélyi román nacionalizmus elsô százada, 1697–1792. Attraktor, 3900 Ft
Váczy Péter: A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon. Attraktor, 1900 Ft
Zimonyi István: Muszlim források a honfoglalás elôtti magyarokról. A Gayhani-hagyomány magyar fejezete. Balassi, 2400 Ft
utazás

Antalffy Tibor: Irány Ausztrália. Novella, 2490 Ft
Barát József: Amerika álom maradt. Kossuth, 1980 Ft
Baróti Szabolcs: A kandúr órájában. Útirajz a nagy földrôl. Püski, 1890 Ft
Bedécs Gyula: Szlovénia, Isonzó, Doberdó. Magyar emlékek és látnivalók. B.K.L., 2360 Ft
Csodaszép Magyarország. Reader’s Digest, 8990 Ft
Dudás Irén: Utazásaim, legszebb emlékeim. Bába, 1950 Ft
Gorion, Nino: Hollandia. Gabo, 4500 Ft
Gyócsi László: Hitük hajlékai. Útirajz. Magánkiadás, 980 Ft
Ham, Anthony; Hole, Abigail: Tunézia. Park, 4900 Ft
Herbich Zsuzsanna; Szakács László: Úti cél 3: Bécs. Grabowski, 995 Ft
Hirschler Katalin: Rio de Janeiro. Medicina, 2390 Ft
Horváth-Takács Róbert: Osztrák Alpok. Gulliver, 3490 Ft
Husz Mariann: Tükörvilágom I-II. Bolyongtam a Föld nevû bolygón. Háttér, 4800 Ft
Husz Mariann: Tükörvilágom II. Bolyongtam a Föld nevû bolygón. Háttér, 2998 Ft
Illésné Balázs Edina: Krakkó és Dél-Lengyelország. Ketzal, 2980 Ft
Irány Magyarország! 15. évf. (2005) Idegenforgalmi almanach 1-2. CompAlmanach, 3990 Ft
Kelemen Gábor, L.: Nyaralóhelyek. A világ 21 legvonzóbb üdülôközpontja. LKG, 2100 Ft
Libero, Chiara; Perozzoli, Susanna: Kalifornia. Gabo, 4990 Ft
Montenegro. Medicina, 2670 Ft
Nagy Zoltán: Barangolások négy közeli országban. Bába, 964 Ft
Rácz Róbert: Berlin 2005–2006. Útikönyv és térkép. Zagora, 3990 Ft
Rizzi, Silvana: Provence. Gabo, 4990 Ft
Szakács László: Úti cél 2: Párizs. Grabowski, 995 Ft
Szakács László: Úti cél: Velence és az Észak-Adria legszebb városai. Grabowski, 995 Ft
Szarka Sándor: Mallorca. Medicina, 2630 Ft
Takács Erika: Horvátország. Világjáró útikalauz. Titán-Computer, 980 Ft
Tóth József: Málta és Gozó. A napfény szigete. LPI, 3500 Ft
Vágvölgyi B. András: Tokyo Underground. Ulpius-ház, 3980 Ft
SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek

Balázs Ágnes: Feladó: Fekete Szivárvány. Móra, 990 Ft
Balázs Tibor: Kópé versek. Accordia, 1000 Ft
Barber, Shirley: Nyuszkó Márti kalandjai. Egmont, 3299 Ft
Barcsa Dániel: Üstökös Demeter. Negyedszáz csíki népmese. Kráter, 1980 Ft
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Bartos Erika: Bogyó és Babóca a levegôben. Pozsonyi Pagony, 1290 Ft
Békés Pál: A Bölcs Hiánypótló. Móra, 1490 Ft
Bizi, Alexandra: A kislány, aki nem tudott aludni. General Press, 1800 Ft
Carroll, Jenny (Cabot, Meg): A Mediátor 3. Karambol. Ciceró, 1690 Ft
Carroll, Lewis: Alice Tükörországban. Ciceró, 1690 Ft
Ciabattini, G.: Egy hosszú nap története. Egmont, 1299 Ft
Ciabattini, G.: Egy különleges beteg. Egmont, 1299 Ft
Ciabattini, G.: A kotnyeles asszonyság. Egmont, 1299 Ft
Cousins, Lucy: Hány óra van, Mimi? Aréna 2000, 2790 Ft
Csepécz Szilvia, M.: Kicsi, kisebb, legkisebb. Kalandozás a Mesék Elfelejtett Birodalmában. AbArt, 2100 Ft
Csukás István: Pom Pom újabb meséi. Gesta, 2247 Ft
Denne, Ben: Elsô enciklopédiám a tengerekrôl és óceánokról. TIOTI, 2290 Ft
Dinoszauruszok (két 3D-s szemüveg) Alexandra, 899 Ft
Disney, Walt: Kedvenc hercegnôs történeteim. Egmont, 2499 Ft
Ende, Michael : A sátánármányosparázsvarázspokolikôrpuncspancslódítóbódítóka. Európa,
2000 Ft
Freund, Peter: Laura és az ezüstszfinx rejtvénye. Mérték, 2499 Ft
Galla Ágnes: Ha majd felnövök. Alexandra, 1499 Ft
Ganeri, Anita: Förtelmes földrengések. Egmont, 899 Ft
Ganeri, Anita: Ormótlan óceánok. Egmont, 899 Ft
Haraszti Mária: Manókönyv. Ab-Art, 2100 Ft
Háromszéki népmesék. Mentor, 1470 Ft
Hegedüs Géza: Vergilius ifjúsága. Holnap, 1500 Ft
Horowitz, Anthony: Homályos nyomok. Animus, 1890 Ft
Jósa Judit; Kukor Ferenc: Képes Magyarország. Pannon-Literatúra, 1598 Ft
Kántor Péter: Kétszáz lépcsô föl és le. Móra, 1590 Ft
Kányádi Sándor: Kecskemesék. Cartaphilus, 1800 Ft
Kukorelly Endre: Samunadrág. Kalligram, 1490 Ft
Laár András: A csôevô duhajka. Jaffa, 1990 Ft
Lenhard, Elizabeth: A meridián felfedezése. Egmont, 1199 Ft
Lenhard, Elizabeth: A tûz hatalma. Egmont, 1199 Ft
Loewe: Fûzögetôs könyv. Állatkölykök. Egmont, 1199 Ft
Loewe: Fûzögetôs könyv. Jármûvek. Egmont, 1199 Ft
Marék Veronika: Boribon beteg. Pozsonyi Pagony, 1150 Ft
McDonald, Megan: Durrbele Dorka megmenti a világot. Egmont, 1499 Ft
McDonald, Megan: Durrbele Dorka, a látnok. Egmont, 1499 Ft
McFarlane, Peter: Goat Boy. Irány a vadon! Ciceró, 1800 Ft
Morpurgo, Michael: Peaceful közlegény. Móra, 1790 Ft
Páskándi Géza: Csodatopán. Új Palatinus, 2600 Ft
Paterson, Katherine: Csillagnézô. Animus, 1980 Ft
Péterfy Gergely: Misikönyv. Kalligram, 2000 Ft
Petiska, Eduard; Miler, Zdenek: A világ leggazdagabb verebe. Móra, 1980 Ft
Pista Izabella: Az erdô krónikája. Szerep, 2500 Ft
Podmaniczky Szilárd: Ahogy azt a kisnyúl elképzelte. Új Palatinus, 2200 Ft
Radvány Zsuzsa: Mi van a házban? Santos, 480 Ft
Ráró és Pejkó. A piknik. Alexandra, 799 Ft
Scarry, Richard: Szélfútta kalandok Tesz-vesz városban. Lilliput, 1890 Ft
Schein Gábor: Isten nevetett. Koinónia, 1450 Ft
Schwarz, Britta: Golo költözik. Fabula St., 1590 Ft
Skinner, Daphne: A kis hableány + Ursula. Egmont, 2299 Ft
Sohonyai Edit: Engem szeress! Móra, 1690 Ft
Starke, John: A sebesség megszállottjai (két 3D-s szemüveg) Alexandra, 999 Ft
Szabó Judit, G.: Sok a csinos lány. Móra, 990 Ft
Tamkó Sirató Károly; Banga Ferenc: Tengerecki Pál. General Press, 2000 Ft
Tarcsai Szabó Tibor: Az elvarázsolt város. Ciceró, 1900 Ft
Tersánszky Józsi Jenô: Egy szarvasgím története. Eri, 2520 Ft
Thorpe, Kiki: Csipkerózsika + A gonosz tündér. Egmont, 2299 Ft
Török Sándor: A felsült óriás és a 9 csoda. Holnap, 2300 Ft
Tudományos enciklopédia. TIOTI, 5490 Ft
Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai. Új Ex Libris, 998 Ft
Udvarhelyszéki népmesék. Mentor, 1470 Ft
Vitéz Annamária: Lovagképzô iskola, avagy Illemtanórák leendô lovagoknak. Alexandra, 2499 Ft
Wass Albert: Mese az erdôrôl. Kráter, 1600 Ft
Wass Albert: Mesék (Erdôk könyve + Tavak könyve) Mentor, 999 Ft
Weis, Roland: Találmányok. Tessloff, 2100 Ft
Wolf, Klaus-Peter: Pál-Péter és a láthatatlan. Fabula St., 1790 Ft
Zimmermann & Zimmermann: Matek+Bonyodalom=Szerelmi bánat. Deák és Tsa, 1750 Ft
költészet

Acsai Roland: Alagútnapok. Új Palatinus, 1800 Ft
Ágh István: A megtalált idôbôl. Nap, 1950 Ft
Albert Zsuzsa: A szôlôinda vitorlái. Válogatott és új versek. Kortárs, 2000 Ft
Báger Gusztáv: A tükör éle. Tiszatáj Al., 1600 Ft
Bálint István; Roskó Gábor: Kikötôi beszélgetések. Keserû mesék felnôtteknek. Balassi, 1600 Ft
Barak László: Retúr a pokolba. Kalligram, 1190 Ft
Baranyi Ferenc: A hiány kalodája. Hungarovox, 1200 Ft
Bartha Gusztáv: Kékben, feketében. Intermix, 500 Ft
Becske József Lajos: Barlangok mélyén. Intermix, 500 Ft
Bíró József: Asia. Hungarovox, 1000 Ft
Folytatás a 252. oldalon.
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Az ügynök neve: Horatio
Bolgár György: Valami bûzlik
Ül Horatio Wittenbergben egy hideg, fûtetlen szobában. Fázik, éhezik, s reménytelen szerelemmel
gondol egy bizonyos Ophéliára.
Miatta, vagy: elsôsorban miatta
hagyta ott nem sokkal elôbb Dániát, a dán udvart, mert Ophélia nem
ôt szerette (viszont), hanem szíve a
dán királyfiért, a kissé csapodár
trónörökösért, Hamletért dobogott.
■ Horatio wittenbergi magányába egyszer
csak betoppan egy ismeretlen norvég férfiú,
akirôl nem tud semmit, aki még igazi nevét
sem árulja el, Luther Mártonként – a nagy
egyházalapító unokájaként – mutatkozik
be, viszont jól égô tûzifát, sült malacot hoz,
s egyszer csak felveti: ugyan miért is nem tér
vissza Horatio Dániába, lenne ott egy-két
elintézendô dolog, melyekért tisztes aranyakkal fizetne a bizonytalan dán helyzetért ôszintén aggódó
norvég udvar. Hiszen Fortinbras sem akar mást, mint minden jó
dán: köznyugalmat. Ha Horatio igaz hazafi, s minden bizonnyal az, akkor nem tagadhatja meg az együttmûködést. Ráadásul újra láthatná Ophéliát is – szólt a szirénhang…
Ezzel, az éppen talajt vesztett Horatio ügynöki beszervezésével, kezdôdik a Valami bûzlik (A 242-es ügynök naplója) címû
új Bolgár György-regény. (Amit, megvallom, csak a vak véletlen adott a kezembe, merthogy az elôzô regénye, a Vágy címû
után szépíróként, mondhatni leírtam a rádiós újságíróként
magasan jegyzett szerzôt. Az eset, lám, az elôítéletesség szempontjából is figyelmeztetés, ha már feledtem, hogy iránytûm,
József Attila is írt csapnivaló verseket…) Szóval, Bolgár ezúttal remekbe szabott szatíraregényt írt – kitalált valamit, került
egy regényrevaló (alap)gondolata: a jól ismert és Shakespeare
által örökéletûvé tett Hamlet-sztorit gondolta újra – a világirodalomban nem elôször, s nyilván nem is utoljára (utalni itt
elegendô csak a Rosenkrantz és Guildenstern halott címû Tom
Stoppard-színmûre). Bolgár György azonban nem formálta át
a Hamletet, nála minden ugyanúgy és ugyanolyan sorrendben
történik, ahogy azt Shakespeare (vagy netán a feltételezett
„igazi Shakespeare”: Byron, esetleg: Mary Sydney Herbert,
Pembroke grófnôje) egykoron lejegyezte. Csak a történések
hátterérôl, a cselekvések mozgatórugójáról hullik le a lepel
(hogy eme pazar képzavarral éljek…). A Valami bûzlik Hamletjének nem a dán királyfi, hanem a shakespeare-i szereposztásban a „hû barát”, Horatio a fôszereplôje, aki, persze, a nagy
gépezetben szintén csak egy kis csavar: a 242-es, feladatot végrehajtó ügynök.
Fellapozva és az új szatíraregénnyel összehasonlítva az
Arany János fordította tragédiát, igazi meglepetés éri az olvasót: Bolgár György interpretációja a legteljesebb mértékben
hiteles, mondhatni, így is történhetett volna. Nincs sehol zökkenô, nincs sehol történetvezetési gubanc. Vegyük példának
Hamlet apjának szellemkénti megjelenését: ha a túlvilági hitben való meggyôzôdést zárójelbe tesszük, akkor miért ne len-

ne lehetséges, hogy a Szellem szerepét
egy jól felkészített (s persze a hallgatásáért meglehetôsen megfizetett) színész játssza el. Az apró háttéradalék: a
megbízó a Bolgár-variánsban nem
más, mint Horatio, aki – Hamlet neki
kinyilvánított reményére: „talán eljô
megint” (már mint apja szelleme) –
nyugodtan felelhet így (már mint Horatio): „El, én kezeskedem”. S Horatio
valóban kezeskedik. De abban is az ô
keze van, hogy a testvérgyilkosságban
ártatlan Claudiusra mind jobban rávetül a gyanú árnyéka. Egy nagy, Dániát
norvég fennhatóság alá hajtó bonyolult konspirációs játékban mit számít,
hogy a bûnbak bûnös-e vagy ártatlan,
ha az ügy a CÉLT szolgálja. Mit számít egy-két-három-négy-öt-hat szereplô (Polonius, Ophélia, Laertes, Gertrud, Claudius, Hamlet) halála, hisz –
hogy Hamlettal szóljunk –: „Több
dolgok vannak földön és egen…”
Noha a dán királyfi sztorija – melyhez, mint említettük, az
újragondoló szerzô mindvégig ragaszkodott – elég ismerôs, a
Valami bûzlik mégis meglepô fordulatot hoz meglepô fordulat után, s amikor úgy tûnik, most már tényleg minden megy
a maga útján, Bolgár megint csavar egyet a (háttér)történetfûzésen, megint csak váratlant, de – ügynöknézôpontilag – ismét csak logikusat. S megint csak példaként említem, hogy a
nevezetes „színdarab a színdarabban” részlet az új variánsban
kizárólag Horatióhoz köthetô. Ugyanis mikor Hamlet – ki
más, mint Horatio tanácsára – színészekkel játszatja el apja
meggyilkolásának – mint megtudhatjuk: Horatio által kiagyalt – verzióját, a fülbe öntött mérgezést, Claudius úgymond azzal leplezi le magát, hogy feldúltan távozik az elôadásról. Bolgárnál azonban a távozás sem véletlen, mivelhogy Claudius – ki mástól, mint Horatiótól – elôre tud a színészmerényrôl, és – a Horatio sugallta – kivonulással azt kívánja jelezni, hogy hozzá efféle vád nem érhet fel. Más, nem
mellékes kérdés, hogy – Horatio szándéka szerint – ezzel keveri leginkább gyanúba magát…
Az ötletparédénak ezzel még messze nincs vége, ám ha többet idézek fel belôlük, könnyen eshetem a poéngyilkosság bûnébe. Így most még annyit: bizonyítható tény, hogy Bolgár
Györgyöt korántsem csak a rendszerváltást követô években
kezdték foglalkoztatni a „Horatio-papírok”, vagyis a 16. század
végi képzelt ügynökjelentések, a Hamlet-dráma sziporkázó komédiává változtatása. Nem az elmúlt évek felfokozott hangulata ihlette a mostani regényt, az alapötlet már az egyik 1980as évekbeli novellájában felbukkant. Hogy az egykori elbeszélés mostanra lombosodott az ügynök-ügyben mind több ismerettel (na jó: félismerettel s még több legendával) felvértezett
olvasóra rendre kikacsintó naplóregénnyé, az persze nem véletlen. De mert felhôtlenül nevetve csak a (feldolgozott) múltunktól tudunk búcsút venni, a szatíraregény poénjain röhögve mégis gyakran érezzük úgy, mintha vackorba – abból is éretlenbe – haraptunk volna.
Murányi Gábor
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gyermek, ifjúsági

Könyvekkel a vakációra

■ Igazán megörültem, amikor
soros könyvszemlémre készülve,
vakáció témájú, nyáron játszódó
vagy szünidôre való ifjúsági regényeket keresve megtudtam,
hogy a Holnap Kiadó ismét
megjelentette Jules Verne a Kétévi vakáció c. klasszikus mûvét –
Bartócz Ilona fordításában –, hiszen ennek már a címében is szerepel az a latin eredetû szó, amelyet a nyári iskolai szünet szinonimájaként használunk. És gyerekkorom egyik kedvence volt.
Hadd tegyem hozzá gyorsan,
ilyen vakációt senkinek sem kívánok, hiszen ez a regény arról
szól, hogy tizenöt fiú kényszerû,
két évig tartó „vakációra megy”,
tudniillik az új-zélandi kikötôbôl a vihar 2000 mérföldre sodorja el a vitorlást, amelyen békésen alszanak egy remek hajókirándulásra várva. Egy kis szigetre
vetôdnek, ahol bizonytalan idôre be kell rendezkedniük, felépítik ideiglenes társadalmukat,
igyekeznek épségben átvészelni
a különleges helyzetet, és abban
reménykednek, hogy elôbb-utóbb megmentik ôket.
A Winnetou talán a hatalmas
Karl May-életmû legnépszerûbb
darabja, a korábban élt J. F. Cooper ötrészes Bôrharisnya-sorozata mellett az ún. indiánregény
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etalonja, az indián-romantika
megalapozója. A Könyvmolyképzô Kiadó most két kötetbe
szerkesztve adja közre az Európából a Vadnyugatra vetôdött
mesélônek, Old Shatterhandnek
és a címszereplônek, az apacs
törzs fônökének, továbbá Old
Firehandnek és Old Death-nek a
kalandjait megörökítô négy
könyvet. Idôben szólok: a Szinnai Tivadar fordításában megjelent két kötetre idôt kell szánni,
ha már belekezdett valaki, mert
letehetetlenül izgalmasak és eléggé vaskosak: 536 és 541 oldal a
terjedelmük. Csakhogy ez olvasás közben biztosan nem tûnik
fel. Mai népszerûségét pedig az
mutatja, hogy a Nagy Könyv-versenyben bekerült az 100 legolvasottabb mû közé. A Winnetou
után jöhet Az Ezüst-tó kincse, Az
inka öröksége stb.
Ugyancsak a Jonatán Könyvmolyképzô sorozat-jelzô emblémáját viseli Csukás István Nyár a
szigeten c. regénye. Ez a csupa vidámság, csupa napfény és lakatlan Duna-sziget izgalmasságú ifjúsági regény mai kiskamaszokról szól, akik szülôi felügyelet

nélkül indulnak táborozni. A kis
csapat hamar kettéválik, számháborúban megküzd egymással,
melyhez önkéntes segítôket toboroznak. Sok-sok humorral és
fantáziával teszik felejthetetlenné
egyedülálló nyaralásukat. Ilyen
vakációt bárki tizenéves szívesen
elképzelhet magának. (A kötetet
Czakó Ferenc illusztrálta.) Csak
megemlítem: a sorozatban megjelent Csukás Istvántól a Keménykalap és krumpliorr is.
Anthony Horowitz írta filmre
Agatha Christie nálunk is látható
Poirot-sorozatát, nem csoda hát,

hogy kedvet kapott a krimiírásra.
Azaz – hogy pontosak legyünk –
A sólyom gyémántja meg a Kettes
számú közellenség inkább krimiparódia, de legalábbis vidám krimi,
a maga kétbalkezes kiskorú „magándetektív” hôsével. Merôben
más jellegû, inkább a James
Bond-filmekre hajaz az a sorozata, amelynek fôszereplôje a tizenéves ügynök, Alex Rider, aki hajmeresztô kalandokban vesz részt.
Aki olvasta már az Animus Kiadónál megjelent Az elsô bevetést, a

Veszélyes iskolát, az tudja, ennek a
nem hétköznapi fiúnak a folytatásban sem lesz egyszerû a dolga.
Na ja, akit az amerikai titkosszolgálat bíz meg feladattal egy gyönyörû trópusi szigeten – miután
wimbledoni feladatát teljesítette… (A fordítás Pék Zoltán munkája.) Folytatása következik!
Mint ahogy az indiánregény
nem kizárólag fiúknak szóló olvasmány, a Móra Kiadó Pöttyös
könyvei sem csupán lányoknak
szólnak. Kéretik, hogy a fiúk ne
legyenek sznobok, különösen
ne, ha az Édes Anyanyelvünk
pályázat egyik díjnyertesérôl van
szó. Balázs Ágnes Feladó: Fekete
Szivárvány c. kötete napjainkban
játszódó, izgalmasan felépített
történetet ad elô. A tizenkét éves
Zsófi hosszú hetekre egyedül
marad, mivel édesanyját baleset
érte és kómába került. Zsófi megtanul gondoskodni magáról, sôt
még diákmunkát is vállal (hiszen
nyár van), ám az igazi gond a
szerelem és vele együtt az elôítélet hatalma. De a különös vakáció során egy rejtély is foglalkoztatja a lányt: ki az édesapja.
Ôszinte, a felnôttek „furcsa” világába, titkaiba bepillantást adó
mû, komoly mondanivalójával,

önvizsgálatra késztetô problémafelvetésével hat mindenekelôtt,
de a szerzô a várakozás feszültségében tartja az olvasót is, szeretettel ábrázolt hôsével együtt.
(Rajzok: Borogdai Zsuzsanna.)
A már említett „vetélkedô”
egyik nyertese Tolkien A Gyûrûk Ura c. trilógiája. Az angol író
különbözô mûvei (A babó, A
szilmarilok, J. R. R. Tolkien meséi,
Az elveszett mesék könyve) és a róla szóló életrajz (H. Carpenter:
J. R. R. Tolkien élete), továbbá a
Tolkien enciklopédia A-tól Z-ig
alapján készítette el különleges
könyvét, a Középfölde Atlaszát
Karen Wynn Fonstad. A Tolkienrajongók népes tábora számára
nélkülözhetetlen ez a kiadvány,
hiszen „részletes útmutatást
nyújt Középfölde földrajzához,
az Óidôk-beli alapításától kezdve egészen a harmadkor végéig,
s végigkalauzolja az olvasót a
tolkieni mitológia valamennyi
fontos eseményén, nagyobb csatáján és ismerteti Bilbó, Frodó

és a Gyûrûszövetség utazását.”
Mintegy 180 kétszínnyomású
térképet és ábrát, közel 100 részletes leírást találunk a könyvben, amelyet a Ciceró Könyvstúdió gondozott. (Fordította
Büki Gabriella, Tallián Balázs valamint Füzessy Tamás, aki a bevezetôt írta.)
Cs. A.
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■ A Születtem… sorozat (Palatinus), többek között magyar írók, színészek, képzômûvészek, tudósok önéletrajzai után
adja közre a

Magyar politikusok
önéletrajzai
címû gyûjteményt. A hátsó borítón a
könyv szerzôjének mondott szerkesztô,
Csiffáry Gabriella pontosan azokat a
bosszúságokat szerzi az olvasónak, mint
eddig. A Névmutatóban sorakozó életrajzok egységes szempontrendszer nélkül készültek, sokszor pontatlanok vagy hiányosak, s az összeállító nemegyszer minôsítgeti a politikusokat, a jótékony tárgyilagosság
helyett. Maga a politikus-névsor is számos
ellenvetésre, hiányok-hiányzók felemlegetésére ad
okot. Problematikus a forráskezelés, forráshasználat. Ortutay Gyula önéletrajza például egy televíziós interjú (kihagyásos) leírása – amelynek utolsó sora: „Itt sem nyugszik Ortutay Gyula (sírfelirat)”, ez
az ironikus zárlat érthetetlen az 1940-es évek végén
viruló magyar irodalmi „folklór”, az élôket kipellengérezô játékos sírvers-kultúra nélkül.
Ennek ellenére – s noha a sorozatnak nyilván ez
a kötete a legkényesebb – haszonnal forgatható,
igen érdekes, roppant tanulságos a munka. Csiffáry Az önéletírás régen és ma… címû
tanulmánya megfelelô ráhangolás
(bár hogy „Gogol köpönyege” miként
kerül ide, néhány megfogalmazás miért nem letisztultabb, az talányos), az
önéletrajzok pedig, gróf Zrínyi Miklósétól Kádár Jánoséig, alkalmasak bizonyos, nagy óvatossággal kezelendô
magyar történelmi „hosszmetszet” kialakítására (a közelmúltig).
„Úgy gondolom, minden embernek
vallásos kötelessége volna naplót írni
és önéletrajzot” – olvassuk Csiffárynál
Balázs Béla szavait. Viktor Jerofejev,

A jó Sztálin
címû „önéletrajzi ihletésû regény”
(Európa) manapság kultikusnak számító
orosz szerzôje viszont úgy vélekedik: „Miért írnak az írók önéletrajzot? Szerintem ez valami súlyos betegség. Hasonlóan ahhoz, mint amikor belevésed a padba a monogramodat. Az író
feladata nem az önéletrajzírás, ki kell térnie elôle, megetetni a
halakkal.” Gorkij, Joyce, Bunyin, Nabokov kapja meg a magáét (szépírók tehát). Jerofejev mestermûve – mely voltaképp arról szól, ami a címe!; s mindezt a lehetô legszemélyesebb családi alapon – az „E könyv minden szereplôje kitalált, beleértve
a reális alakokat és magát a szerzôt is” elôrebocsátással (és a familiárisan testáló ajánlással) vágja át az autobiográfia vagy nem
autobiográfia gordiuszi csomóját. Goretity József kitûnô fordítása a tényirodalom alapjain épülô nagyszabású önkritikai, morális epikai fikciót láttat; kissé (ám tudatosan) vegyes technikával írt, mozgalmas regényt.

Könyv

Én; élet; rajz
Írok, tehát vagyok
Czigány Lóránt így summázza az Emigráns napjaim
múlása, 1971–1981 alcímû napló lényegét. Az egyszerre érzelmi és praktikus megfontolásokból indított feljegyzések kilencven százaléka került az olvasó elé (Kortárs). Az óhazával tisztázott, újrarendezôdni képes kapcsolatot tartó naplóíró takarékos a szóval, sôt – bevallottan a nulla dies sine linea
kedvéért – néha akkor is feljegyzést készít, ha
nincs mit feljegyezni. Másik kifogásunk: a rengeteg név- és címírási pontatlanság az asztalfiókban
nem zavaró, a nyilvánosság azonban megkövetelte volna a korrekciót. A hetvenedik születésnapját
nemrég ünnepelt Czigány eleven, pezsgô krónikát ad a „kinti” (angliai, illetve
az Amerikai Egyesült Államokban töltött) évekrôl, magyarországi látogatásairól, nála-náluk idôzô vendégeirôl, egykori kulturális élményeirôl, emberi
egyénisége érésérôl. Egy-egy mondata
nyomán nem csupán ellenlábasai: barátai közül is sokan találva érezhetik magukat, a szöveg azonban nem vitriolos
és nem poénhajhász. Jó lüktetésû, a figyelmet ma is lekötô, mérlegelésre és
emlékezésre indító naplópróza. Van
min elmélkedni. Akár olyan melléktémán, hogy a krónikás végül is szereti-e
a színházat vagy sem; olyan konzervatívan viszonyul ehhez a „szórakoztató intézményhez”, mint itt-ott odaveti; s valóban annyira fogyatékosnak tekinti a
drámát, esendônek a lírát a megemelt-magasztalt epikával szemben, mint ahogy kikövetkeztethetô? S ez
csak egy kérdés az ezer közül.

Volt idô
cím alá fogva látott napvilágot Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése, az utóbbi szakszerû irodalomtörténészi adjusztálásával (Pro Pannonia). Ez természetesen nem önéletrajz – s mégis az, Mészölyé is, Tüskésé is. Egy-egy sáv két, idônként találkozó életútból. S a pécsi irodalmi élet, a
Jelenkor folyóirat egy-egy szakaszának „autobiográfiája”
ugyancsak. Az informatív, dokumentáló vonatkozások felülmúlják persze a szépirodalmi értékeket, ám – fôleg közvetetten, kitekintésekkel – abban sincs hiány. Szolid fényképanyag társul a kötethez –
arcot kapnak a levélírók, arcot
a dedikált könyvek. Képpé – is
– válik a két arc, mely a textusokban karakterizálódott, s
egykoron hol egymás felé fordult, hol nem.
Tarján Tamás
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Mondom én…
Beszélgetés Garaczi Lászlóval , Gyarmati nô címû legújabb kötetérôl
– Hova tûnt 2002 óta? Kiszállt
pár évre?
– Semmi kiszállás. Szombat, vasárnap, karácsony és újév napján
is dolgozom.
– Reggel nekiül és teljesíti a napi penzumot?
– Délelôtt írok, délután olvasok.
Este gondolkodom. Huszonnégyórás ügyelet. Ha mégis közbejön
valami – betegség, gyereknyaraltatás, utazás – elvonási tüneteim
vannak.
– Az miben nyilvánul meg?
– Morcos leszek, harapós, bogaras, kiállhatatlan.
– Végre új kötettel jelentkezett.
Címe: Gyarmati nô. Ki ez a nô?
– Az írás metaforája. Egy olyan
emberrôl szól a novella, aki megpróbálja a körötte levô tárgyakat,
pimf kis eseményeket mitikus elbeszélésekben,
definíciókban
megragadni.
– Hogyan született a kötet?
– Össze akartam gyûjteni a rövidprózákat, és az újakkal együtt
kiadni.
– Mi a Gyarmati nô mûfaja?
– Novelláskötet.
– Biztos benne, hogy ezek az
írások beleférnek a novella fogalmába?
– A legtöbb igen, de van olyan,
ami talán közelebb áll a prózavershez. Epikai mag azért a legelvetemültebb írásban is felvillan.
– Folyamatosan is lehet olvasni,
vagy inkább apránként?
– Olvasófüggô.
– A szövegbôl mi következik?
– Az írások nagyon sûrûek. Nem
arra valók, hogy valaki leüljön, és
az elsôtôl az utolsó szóig végigolvassa ôket.
– A sorrendjük felcserélhetô?
– A szövegek önállóan is megállnak. Csapongó, improvizatív olvasás is belefér. Ennek ellenére
azért próbáltam ívet adni a kötet
egészének. A novellák egymás
utánisága tematikai, ritmikai szervezettséget jelent.
– Mire épül ez az ív?
– Mondjuk, pokolra szállás és
visszatérés. Két „lazább” egység
keretezi a radikálisabb, enigmatikusabb középsôt. A címadó novella éppen középen van. A tizedik és a negyvenedik novella – a
Plasztik és a Körbezuhanás – két
hosszú írás. A híd két pillére.

– A Plasztik az 1985-ös kötetének címadó írása.
– Abból a kötetbôl emeltem még
ki a Connie és Blyde-ot és a Diákot. Ezek korai szövegek, illetve
azok újraírt változatai.
– Újraírt?
– Úgy olvastam újra a régi köteteket, mintha nem én írtam volna ôket. Sokat kirostáltam. Ami
maradt, azokat pedig jól megdolgoztam.
– Mi alapján válogatott?
– A húsz évvel ezelôtti írásokat
ma már sokszor öncélúnak, pökhendinek, szétesônek éreztem.
Azok maradtak, amelyek érdemesnek tûntek arra, hogy dolgozzam velük.
– Rendszeresen újra olvassa az
írásait?
– Olvasgatni nem szoktam, de találkozom velük: felolvasások, rádió, antológiák…
– Akkor nem érte nagy meglepetés.
– Nem volt drámai szembesülés.
Inkább azon izgultam, mennyit
tudok belôlük megmenteni.
– Saját írásai átdolgozásán kívül
szeret másoktól is átvenni. Azokat bezzeg eltorzítja.
– A legkorábbi írásoktól használtam különbözô idézés-technikákat. Nem volt tudatos, késôbb derült ki számomra, hogy ez egy
posztmodern eljárás.
– A torzítás elhatárolódás vagy
inkább zsonglôrködés a szavakkal?
– Az irónia, a játék és az újraértelmezés egyaránt fontos.
– Néha mintha elfajulna a játék.
– Próbára teheti a tûrôképességet,
de igyekeztem mérsékelni magam. Mondják, hogy néha túlpörög, nehezen követhetô, ahogy
írok. Hogy túl sokat bízok a
nyelvre. Nekem ilyen a világ.
– Tartalom és forma – elsôbbséget élvez valamelyik?
– Az írás valamilyen létérzékelést
próbál közvetíteni. Én nem a történet felôl közelítek, hanem egy
nyelvi természetû gondolkodásmód felôl. A világ nyelvi-gondolati mozaikként, tablóként jelenik
meg, ami aztán – remélem –
összeáll szerves egésszé.
– Szembesült az írásokkal. És
milyen volt önmagával szembesülni?

– Az ember, akit az írások mögött
érzékeltem, nem mindig volt
szimpatikus.
– Találkozás a fiatalemberrel?
– Egy picit. De nem erre akartam
koncentrálni, hanem a mondatokra, a szövegekre.
– Milyennek találta ôket?
– Meglepett a régiek naivitása.
Nem annyira féktelenek, ahogy
emlékeztem. Melankolikus, néha
kétségbeesett hang, de nem
annyira vad.
– A nyelv is változott húsz év
alatt?
– Például a szleng. Ezeket frissítettem, lenyestem. Az elavult
szleng kínosan tud hatni.
– Sokat foglalkozik novelláiban
a halállal. Fél a haláltól?
– Gondolom. Sokan félnek tôle.
– Megkönnyebbül, ha kiírja magából a szorongást?
– Nem tudom, milyen lenne, ha
nem írnék. Lehet, hogy sikeresen
elfojtottam volna a félelmeimet,
és boldogabb lennék. És talán felszínesebb.
– Nem boldog?
– Boldog vagyok, de közben foglalkoztat, miért vagyunk a világon, és egy kicsit érthetetlennek
és botrányosnak érzem, hogy elmúlunk, következmények nélkül.
– Semmi nem marad utánunk?
– A fiam születése megkönnyítette a helyzetet. Ô a továbblétezés
egyfajta bizonyítéka. Persze, ha
van túlvilág, akkor minden oké.
De miért nem mondják meg biztosra? Miért titkolják? Nem kellene rettegni.
– És ha nincs?
– Akkor sem annyira a halál, hanem a halál folyamata ijesztô. A
fizikai, lelki, szellemi leépülés,
széthullás.
– Szinte vibrálnak az írásai.
– Voltak olyan periódusok, amikor erôs belsô feszültségben éltem. Semmi nem volt jó. Állandóan dühös voltam és ideges. Nehéz lehetett a környezetemnek,
utólag is bocs mindenkitôl.
– A legtöbb „mindenki” Budapesthez köti. Szereti ezt a várost?
– Egyre jobban.
– Régen Budapesttel is elégedetlen volt?
– Volt idô. Akkor szerettem
meg, amikor hosszabb idôt tölthettem távol.

– Könnyebb a távolból szeretni?
– Könnyebb megismerni. Rálátni, kívülrôl. Tudom milyen, ha
hiányzik.
– Minden novella élén, iniciálé
jelleggel áll egy fotó. Kinek a képei?
– Sajátok.
– A könyvhöz készültek?
– Igen. Eleinte találomra fotóztam, a vége felé már kifejezetten
az írásokhoz vadásztam a témákat.
– Mi a képek funkciója? Erôsítik, kiegészítik a mondanivalót?
– Változó a viszonyuk a novellákkal: asszociatív, magyarázó, ellenpontozó, ironikus, atmoszférikus.
Általában oldják a szövegek betonszerû tömörségét. Legalábbis
remélem.
–Van kedvenc írása?
– Mindegyikhez másképp kötôdöm. A régiekhez egyfajta apa–
gyerek viszony fûz. Vannak, akik
sikeresen felnôttek, megtalálták a
helyüket. És vannak maguknak
való, elfeledett szövegek, amiket
meg azért lehet szeretni.
– És az újak?
– Azok is kedvencek, de még ismeretlen a jövôjük.
– Most min dolgozik?
– Regényt írok.
– Szabad róla kérdezni, vagy ez
tabu téma?
– Nem vagyok babonás. 2000-ben
egy internetes regénypályázat megosztott elsô díját nyertem a Metaxa
címû regénytervemmel. Most remélem, nem csak terv marad.
– Nehézségi fokozat?
– A Gyarmati nônél valamivel
könnyebben fogható lesz. Lesz eleje, vége, közepe. Lesz sztori, fôhôs,
satöbbi. Mondom én. De ezt már
mondtam máskor is.
Szablyár Eszter
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Klasszikusok kortársa, nemzedéke krónikása
Születésnapi beszélgetés Czigány Lóránttal

Könyv

interjú

1935. június 3-án született Sátoraljaújhelyben.
70. születésnapjának hivatalos és baráti megünneplésére
– ez illik egy filoszhoz – akkor került tehát sor
az Írószövetségben, amikor az Ünnepi Könyvhét
eseményei javában zajlottak. Az ÜKH újdonságai között
volt Írok, tehát vagyok címû, tíz év feljegyzéseibôl
összeállított, testes kötete, amelyet elégedetten dedikálhatott. Irodalmi ínyenceknek való csemege ez, izgalmas,
sokrétû és helyenként a nyersességig ôszinte könyv.

nagy haszon. Visszajöttem Angliába, kaptam egy gyönyörû megbizatást,
írhatok egy rövid magyar irodalomtörténetet. Az Oxford University Press
adta ki 1984-ben. Attól kezdve én szabadúszó vagyok. És ezzel már benne vagyunk a naplóban, melyet ’71-tôl ’81-ig írtam. Nemrég kerültek elô
a vaskos füzetek, amikor papírokat rendezgettem. Rájöttem, hogy be kell
írni számítógépbe, le kell tisztázni, mert ezt soha senki nem tudja elolvasni, és most már van rá esély, hogy megjelenjen. Ez is történt – bevallhatom, ennek a könyvemnek örülök a legjobban.
– Arra nem sok esély volt ’90 elôtt, hogy a nyugati magyar irodalmat
hazafelé közvetítsd. Erre csak azután került sor. Ezen írásaidat Gyökértelen, mint a zászló nyele és a Vakrepülés c. köteted tartalmazza.
– Persze hogy megjelentek a nyugati magyar írók itthon, de éppen úgy nem
voltak jelen a legutóbbi idôkig, mint ahogy a magyar írók, akiket lefordítanak németre, angolra, franciára, de még sincsenek jelen a nyugati irodalmi
■ – Kétlaki ember vagy, itthon, Magyarországon már megvolt az üntudatban. Tehát: a magyar irodalom úgy aránylik a nyugati magyar irodaneplés, otthon mi lesz?
lomhoz, mint a magyar irodalom nyugati recepciója aránylik a nyugati
– Hadd kezdjem ezzel az „itthon-otthon”-nal. Thinsz Géza egyik versében
magyar irodalom hazai fogadtatásához. Az egyik, amit fontosnak tartok:
arról panaszkodik, hogy most már két országban nincsen otthon. Én is ezt
a 45 utáni magyar irodalom. Rájöttem, hogy azmondhatom, mert ôsszel és tavasszal itt vagyok, télen,
zal itthon nem lehetett érdemlegesen foglalkoza nagy hidegben és nyáron, a nagy melegben inkább
ni. Errôl volt egy alaptanulmányom, a Nézz visLondonban. A könyvtáram teljesen szét van szórva,
sza haraggal! Államosított irodalom Magyarorszáúgyhogy amit éppen keresek, nem ott van, ahol én vagon, ami elég nagy port vert föl annak idején.
gyok fizikailag. Az angol társaságomból eléggé kikopUgyanúgy a nyugati magyar irodalomról is volt
tam, azt történt velem, ami Magyarországon is szokott:
egy elemzés-sorozatom, ami arról szólt, milyen
az embert keresik, de soha sem találják, akkor egy idô
témák kötik össze a nyugatra került magyar kölután legyintenek. Nem írok már a Times-ba, a BBC-ben
tôket, és itt kizárólag az én nemzedékemrôl bemeg sem ismernének, ha bemennék, pedig sokat dolszélek, azokról, akik huszon-egynéhány évesen
goztam nekik. Úgyhogy marad a család. Viszont nagy
mentek el, és általában külföldön lettek írók.
büszkeséggel mondhatom, ez magyar esemény lesz,
Sokat írtam a kortársaimról, például Siklós Istmert Londonban született lányunk nem csak hogy tud
vánról, akit a kevés nagy költônk közé számímagyarul, érettségizett magyarból, Pesten is járt egyetok. Fiatalon meghalt és emiatt nincsen jelen –
temre, ragaszkodott hozzá az angol férje tanácsára, hogy
a halottakat ötven év múlva szokták felfedezni.
az egy szem unokát is meg kell tanítani magyarul. Ô
15-16 költôrôl van itt szó. Akik életben maradszokott e-maileket küldeni, és nagyon vigyáz a helyesítak, örömmel mondom, azoknak mára itthon
rásra, hogy le ne égjen a nagypapa elôtt. Késleltetett csaA portrét Gyémánt László festette
több kötete megjelent és majdnem mindegyiládi „ünnepély” lesz, egy vacsora szûk családi körben.
kük kapott József Attila-díjat. Úgy-ahogy mégis
– Meg se kíséreljük, hogy áttekintsük, milyen sok
a helyükre kerültek: András Sándor, Vitéz
irányú tevékenységet fejtettél ki, de arra mindenGyörgy, Kemenes Géfin László. Voltak olyanok, akik sajnos örökre elveszképpen szeretnék utalni, hogy életednek elsô 21 évét megírtad az
tek. A nyugati magyar irodalom egy része elpotyogott, nem szükségszerûAhol állok, ahol megyek címû kötetben, amelyet ugyancsak a Koren csak a magvas része került haza. De azért remélem, hogy néhányan megtárs Kiadó adott ki. Születésedtôl 1956 novemberéig, amikor is emigmaradnak belôle, mert egyszeri megismételhetetlen hangvétel a magyar
ráltál. Innen tehát hiányzik egy majdnem tizenöt éves szakasz, életköltészetben. A prózaíró Ferdinándy Györgyöt is mindenki ismeri.
rajzilag legalábbis, a Naplóig.
– Akit itt állam bácsi engedett megjelenni, annak fizetett is, nektek vi– Utólag tudtam meg, micsoda szerencsénk volt Angliában, vagyis milyen
szont meg kellett élni valamibôl, és a könyveitekbôl nemigen tudtatok
szervezetten, felkészülten fogadtak bennünket. Jó nevû családokból, jó nemegélni, mert nem volt akkora közönségetek.
vû iskolákból gyerekek nagyon nehezen kerültek Oxfordba, mi, magyarok
– Amikor az „ismerkedés” folyt a hazai irodalomtechnikusok és köztünk,
viszont kaptunk huszonöt ösztöndíjas helyet. Akkor ez természetesnek
ledilettánsoztak bennünket, mert mi nem pénzért dolgozunk. Erre megtûnt. Azt javasolták: menjek orosz szakra. Elôtte egy évvel azért tiltakozjegyeztem: akkor Kazinczy is dilettáns volt, aki minden nap írt és egy filtunk, hogy az orosz ne legyen kötelezô, erre itt, a világ közepén orosz
lért sem kapott érte. De egybentartotta az irodalmi tudatot. Nekünk volt
szakra kellett mennem! Egy évig bírtam, utána átmentem Londonba, ott
polgári foglalkozásunk, generációmból legtöbben egyetemen dolgozvégeztem el az egyetemet, ott csináltam meg a PhD-met, magyar–angol
tunk, a szakirodalmat mindenki idegen nyelven mûvelte, ám a szépiroirodalmi kapcsolatokból. Közben bekerültem a British Museum könyvtádalmat magyarul. Hogy a saját kiadói tapasztalatomra hivatkozzam, lárába magyar szakreferensnek. Amíg ott voltam, 20–30 ezer kötettel gyaratom, a kis hazai kiadókból mindbôl Szepsi Csombor Kör lett: mint kiapítottam a könyvtárat. Nem azért, mert annyi új könyv volt, hanem mert
dónak három-négy könyve volt egyszerre forgalomban és abból kitelt a
a háború alatt a British Museum is találatot kapott. Azokra a könyvekre,
következô. Bizony bele kellett segíteni a szerzônek is. Én nagyon örülamelyek elpusztultak, a német jóvátételbôl annyi jutott, amennyi kellett.
tem neki, hogy valamilyen formában könyvet tudunk kiadni. Ez már a
Akkor voltam a legtájékozottabb magyar irodalomból. 1969-ben elmenmúlté. Mondhatnám én is Jókaival, aki Az új földesúr végén írja: De szép
tem Kaliforniába magyar irodalmat és nyelvet tanítani. Akkor arra is volt
idôk voltak! Hála az Égnek, hogy elmúltak!
pénzt, mint az amerikaiaknál mindenre, de aztán az is bedöglött, mert rájöttek, nem érdemes pénzt fecsérelni ezekre a kis nyelvekre, ebbôl nincsen
Csokonai Attila
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utazás

A pápától a Habsburgokig
Lakatos Iván filmrendezônek munkája az utazás
Filmrendezôként és producerként elsôdlegesen tudományos
ismeretterjesztô filmek készítésével foglalkozik. Eddig mintegy
250 hosszabb-rövidebb filmet, és
körülbelül 150 20–30 perces televíziós mûsort forgatott ezen a
filmes területen, melyeket rendszeresen sugároznak a közszolgálati adók. Ami a tematikus oldalt
illeti: van köztük természetfilm,
mûszaki témát feldolgozó munka, de legnagyobbrészt a történelem, a kultúrhistória, a mûvészettörténet és a néprajz foglalkoztatja.
■ A fenti étlapból kiderül, hogy nem
vagyok egy szobában ülô, mûteremben
forgató ember – kezdi a beszélgetést a
rendezô. – Ezek a témák rengeteg utazást igényelnek. Már a téma felmerülésekor, fôleg pedig a költségtervezet elkészítésekor – ne feledjük: nem egymagam
utazom, hanem 2-3 emberbôl álló minicsapattal, – néha még a szakértôk bevonása elôtt tudnunk kell, hogy a „világ
melyik pontján” nyomjuk meg a gombot. A felkészülés idején különösen
nagy szükségem van jó útikönyvekre.
Nem azért, hogy az egyes múzeumok címeit megtudjam, arra egy telefonkönyv
is elegendô. Minden téma „filmes” feldolgozásához szükség van olyan „színezô” anyagokra, hangulatokra, amelyeknek illeszkedniük kell az alaptémához
korban, stílusban, helyszínben, esetleg
személyhez kapcsolódóan, és így tovább. Ezért tudom jól használni a színvonalasan megírt útikönyveket.
És itt a baj! – panaszolja arra a kérdésemre, milyen útikönyveket kedvel. –
Napjainkra az útikönyvek jó része átvette a kereskedelmi televíziók stílusát, és
mellôzik az alapos kulturális tájékoztatást. Azt a tájékoztatást, amelyet ismeretterjesztésnek nevezhetünk. Én még ma is
a több évtizedes PANORÁMA útikönyveket tudom a legjobban használni. Talán a szerzôk miatt: kiváló újságírók, kultúrhistorikusok, írók, kulturális személyiségek írták, szerkesztették ezeket a köteteket (Pethô Tibor, Boldizsár Iván, Fajth
Tibor, Szombathy Viktor, Kulcsár Ist-

ván, Kiss Csaba és folytathatnám tovább a sort!). A könyvben nemcsak
egy rövid történelmi vázlat ismertette meg az érintett ország – vagy hazai témában: környék – múltját, hanem szinte minden megtekintésre javasolt mûemlék, tárgyi emlék és más
látnivaló történelmi, néprajzi, mûvészettörténeti vagy természeti (!!) kapcsolódásait is részletesen tárgyalta az
egyes fejezetek adott helyén.
Egy felkészült rendezôvel egészen
másképpen tárgyalnak az egyes forgatási helyszíneken is az illetékesek
– válaszolja arra a kérdésemre, milyen elônyökkel jár egy jó útikönyv.
– Akár a Vatikáni Könyvtárban, akár
az artsetteni Ferenc Ferdinánd Kastélymúzeumban, vagy a betléri
Andrássy-kastélyban megtörtént,
hogy látva a forgatócsoport felkészültségét, olyan raktári, vagy magánanyagokat is rendelkezésünkre
bocsátottak, amelyekrôl még szakértôink sem tudtak. Firenzében például a Medici Könyvtár vezetôje hívta
fel a figyelmemet, a már az útikönyvek alapján tervezett, bizonyos
helyszínek apró részletére, így érdemben emelte az eredményt.
Szóval: kíséreljük meg újraírni és
aktualizálni olyan alapossággal útikönyveinket, amilyen alapossággal a
PANORÁMA nagy útikönyvei és
városkönyvei készültek. Lehet, hogy
a javasolt könyv kissé vastagabb lesz
a maiaknál, de ugyanakkor talán az
utazók is kulturáltabbak lesznek. Bízom benne, hogy az utóbbira is
igény van!
(szénási)
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Guide vagy guard? – bújócska
egy posztsztálinista rendszerben
Egy észak-koreai utazás tapasztalatai
Sajátos országimázst alakított ki magáról Észak-Korea. A kevésszámú
odavetôdô turista csakis kísérôvel látogathatja meg meghatározott útvonalakon a meghatározott turistacélpontokat, a kijelölt üzletekben lehet
megvásárolni a párt által jóváhagyott
szuveníreket, a spontán ismerkedésre
alig van lehetôség. Az országnak csupán az a szelete „fedezhetô fel”, amelyet a vezetés jóváhagyott. A látogató
tehát konstruált valósággal találkozik.
A módszer nem újkeletû, a sztálinista
idôkben a nyugati turistákat hasonló
módon kalauzolták végig a Szovjetunióban, ahogyan Andre Gide és mások is dokumentálták. A politológusként végzett, jogászként dolgozó és
tapasztalt Ázsia-utazó Kovács László
testvérével együtt szintén közzétette
úti élményeit: az általuk készített
film- és fényképfelvételeket kiegészítették Stefan Bosbeijk útleírásával és
a dokumentációt multimédiás CDROM formában kiadták (Észak-Korea
– Nézd, hallgasd, olvasd!). A szerzô
könyvíróként nem ismeretlen, hiszen
Nagy Zoltánnal együtt jegyzi a Somos Kiadó gondozásában megjelent
Tölgyfa-könyvek sorozatban a Kárpátalja és a Magyarok Moldvában címû fotóalbumokat.
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■ – Mi visz rá valakit arra, hogy Észak-Koreába látogasson? A kaland, az izgalom, az egzotikum? Hiszen tudni lehet, hogy az oda látogató turistát ellenôrzik és ott tartózkodása alatt folyamatos megfigyelésnek vetik alá.
– Észak-Koreáról annyit lehetett tudni, hogy nem könnyen
látogatható célpont. Én 2001-ben kértem beutazási lehetôséget, ami egy évvel késôbb valósult meg. 2002-ben a dél-koreai futball-VB mintegy ellensúlyozásaként a tervgazdaságban
kiadták, hogy minél nagyobb számú turistát kell fogadnia az
országnak. Az Arirang fesztivál keretében három és fél hónap
alatt mintegy kilencven nagyszabású elôadást rendeztek a turistáknak. A kitûzött évi százezres látogatói létszámnak állítólag csak harmadát, negyedét sikerült teljesíteni, a turisták
zöme a népi Kínából és Japánból érkezett, és csak elenyészô

kisebbségük jött a nyugati világból. Érdekesség, hogy a fesztivál idejére átmenetileg engedélyezték a videókamerák és
mobiltelefonok bevitelét, ezeket a késôbbi években ismét
nem nagyon lehetett használni. Összesen egy állami utazási
irodán vagy közvetítôk segítségével lehet bejutni az országba.
Mi a bécsi észak-koreai követség, azaz az akkori harmadtitkár
jó szándékú segítésével tudtunk közvetlenül az állami turistairoda programján részt venni. A szervezett utak fôbb helyszínei: a fôváros, Phenjan, a Mjohjang-hegység és a déli határövezet. Kim Ir Szen mauzóleummá átalakított palotája ebben
az évben talán a viszonylag nagyobb számú turista miatt nem
fogadott külföldi látogatókat. Az egyhetes út a Földön elérhetô legnagyobb közbiztonság mellett zajlott, minden csoport (esetünkben két fôrôl volt szó) két vezetôt és egy sofôrt
kapott. Utólag visszatekintve különös kirándulás volt ez egy,
a koreai vezetés által elképzelt rend országába, amely a hétköznapi emberek világától minden bizonnyal eltért, viszont
szuggesztív képet mutatott az országról. Észak-Korea akár a
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régi koreai konfuciánus társadalom kései változataként is leírható, amennyiben ezt a társadalmat igen szilárd rend és tekintélytisztelet jellemzi.
– A megrendezett valóság részeként, mint írjátok, nem lehetett érzékelni, csak tisztesen szerény életszínvonalat.
Nyomort, nyomorékokat, vagy például terhes nôket egyáltalán nem láttatok és nem lehetett fogalmatok arról, hogy
valójában milyen színvonalon élnek az egyes források szerint éhínséggel küzdô lakosok.
– Észak-Koreában már 1946 óta princípium volt, hogy a hétköznapi embereket és az odalátogató külföldieket elkülönítik. Akikkel mi érintkeztünk, mind szoros állami ellenôrzés
alatt álltak, sôt vezetôink saját bevallásuk szerint napi jelentést adtak rólunk. Ezt tudtuk és tudomásul vettük. Mint történelmi érdeklôdésû ember, az egész helyzethez próbáltam
elfogultság nélkül közelíteni és a dokumentációt is ennek
szellemében összeállítani. A tények feltárásának persze megvoltak a határai. Emellett
olyan elemek is turistalátványossággá váltak,
amelyekre máshol fel sem figyeltünk volna.
Azt érzékeltük például, hogy a többi külföldi
látogató elôszeretettel keresi a hadsereg jelenlétének nyomait. Néhány lokátoron kívül
egyáltalán nem látni katonai objektumokat,
holott Észak-Koreának tudvalevôleg erôs hadserege van.
– Az útleírás és a fényképek alapján olyan
érzésem volt, mintha a történelemben jártatok volna. A valóság ilyenféle megkonstruálása a hajdani SZU-ra volt jellemzô.
– A tárgyi környezet valóban a valamikori
szocialista tábor ötvenes-hetvenes éveit idézte. Érzékeltük, hogy rengeteg használati tárgyat nagy mûgonddal ôriznek és renoválnak.
Egyrészt nyilván az anyagi források szûkössége miatt, másrészt a tárgyaknak még megvan
a maguk becsülete, ami a fogyasztói társadal-

makban végképp eltûnt. Ugyanakkor a konfuciánus értelmezés nélkül az országot csupán egy sztálinista rezervátumnak látnánk,
pedig más szellemiség áll mögötte. Magam
több keleti országban megfordultam, voltam
Mongóliában, Kínában, Tibetben, Indokína
országaiban – emellett Indiában, Nepálban,
Közép-Ázsia egyes országaiban is –, ennek
alapján érzem ezt így. Aki azonban a politika, az intézmények szabta kereteken túl a felszín mögé próbál nézni és az embert keresi,
az a koreaiakban egy vendégszeretô, szorgalmas és találékony népre ismerhet rá.
– Milyen visszhangja volt a munkátoknak?
– Igazából a hiánypótló jelentôségét méltatták,
mert a mi CD-ROM-unk és a 2002-es kampány után készült, magyarul kiadott másik útleírás (Stefan Bosbeijk: Észak-Korea 2002)
elôtt utoljára 1987-ben jelent meg Észak-Koreáról magyar könyv, amely koreai propagandaanyagokból lett megszerkesztve. Elismerésre
került az is, hogy az ország felderíthetô, látogatható. Úgy látom, hogy egy ilyen utazás elsôsorban Ázsia-kutatókat, a politikatudományok és a 20. századi szocialista országok iránt
érdeklôdôket vonz. Egy hazai utazási iroda, a Bono Travel
már belefogott, hogy nyugati közvetítôk segítségével koreai
utazásokat szervezzen, igaz, nyugati árakon. Látogatni tehát
lehet, de a dolog azért meglehetôsen szûk kört érint.
– Visszamennél?
– Mint más tájak esetében, amelyek nagy benyomást tettek
rám, kíváncsi lennék tíz–tizenöt év múlva erre az országra.
Kérdés, kapnék-e ismét vízumot. Akik ugyanis publikáltak
Észak-Koreáról, azokat ritkán engedik be újra. Ez nagyrészt
független a publikáció hangnemétôl, igaz, a mi kiadványunk
tartalmazza, hogy nem kívánja az ország érdekeit és lakosainak érzelmeit megsérteni.
Szénási Zsófia
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ország fôvárosában van egy kihelyezett irodájuk, mely gazdaságilag önálló. Elsôsorban egyéni
helyfoglalással foglalkoznak, ritkábban csoportos utaztatással.
Ügyesen kihasználták a régi Nyár
utcai térképbolt hírnevét, mert
irodájukban számos térképet
árulnak a szlovákiai és cseh turistacélpontokról. Autós-, turistaés biciklis térképeket tartanak
Szlovákia különbözô régióiról és
városairól, valamint Csehországról és Prágáról. Utasaik elôszeretettel vásárolják a máshol nehezebben beszerezhetô szlovák kiadványokat, melyek a szlovák
Katonai Kartográfiai Intézet
megbízásából Harmanec város
nyomdájából érkeznek. Gyakran
az is vásárol náluk, aki csak véletlenül, a hajdani térképboltot keresve téved be hozzájuk.

Kedvcsináló
térképek
a Saturnál
■ Utazás és térkép elválaszthatatlanok egymástól. Jól mutatja ezt, hogy az egykori, mindenki által ismert Nyár utcai térképbolt helyén ma egy szlovák utazási iroda mûködik. A mai
harmincasnál idôsebb nemzedék számára oly evidens, és
egyetlen térképbolt helyén jó érzékkel nemcsak utazási irodát
mûködtetnek, hanem térképeket is árusítanak. Alkalmanként,
reklámfogásként még ajándékba is adnak. Ahogyan teszi ezt
több más utazási iroda is. A Satur a hajdani csehszlovákiai
Csedok jogutóda (amely ma cseh területen Csedok, szlovák
területen Satur néven üzemel). Darázs Adrienn, a Satur magyarországi irodájának vezetôje elmondta, hogy a Saturnak
49 utazási irodája van Szlovákiában és minden szomszédos

2
4
6

Térképmánia
és útikönyvôrület
A Budai Térképbolt szakértô szolgáltatást nyújt
■ A Villányi úti Budai Térképboltról (www.terkep-center.hu)
az a hír járja, hogy tevékenységi körében a budai oldal legprofibb üzlete. A látszólag kicsiny könyvesboltban gazdag választék várja az érdeklôdôket: mintegy háromezer cím a legújabb hazai és külföldi kiadású útikönyvekbôl, térképekbôl,
videokazettákból, fotóalbumokból és földgömbökbôl. Magyar-, angol-, német nyelvû útikönyvek, autós-, turista-, katonai-, vízi- légi-, és biciklis térképek garmadája található ná-

A Líra és Lant Rt.
útikönyves sikerlistája
2005. június 15.

Az Alexandra Könyváruházak
útikönyves sikerlistája
2005. június 15.

1. Tunézia (Marco Polo)
2. Egyiptom (Marco Polo)
3. London (Marco Polo)
4. Berlin (Marco Polo)
5. Toscana (Marco Polo)
6. Brüsszel (Marco Polo)
7. Észak-Olaszország (Marco Polo)
8. Szicília (Marco Polo)
9. Írország (Marco Polo)
10. Skócia (Marco Polo)

1. Sós Judit, Farkas Zoltán: Erdély útikönyv. Jel-Kép Bt.
2. Szécsi Éva, Lukács Katalin: Párizs – utazás, szálláshelyek, térképek. Cartographia Kiadó
3. Anne Lucie Grange: London – városjárók zsebkalauza. National Geograpic Society
4. Sós Judit, Farkas Zoltán: Szlovákia útikönyv. Jel-Kép Bt.
5. Olaszország – Útitárs. Grafo Könyvkiadó
6. Amsterdam. Vince Kiadó
7. Budai Zoltán, Budai Ákos: Horvátország és a szlovén tengerpart. Ketzal Kft.
8. Magyarország – Panoráma országkalauzok. Panoráma Kiadó
9. Illésné Balázs Edina: Észak-Olaszország. Ketzal Kft.
10. Illésné Balázs Edina: Krakkó és Dél-Lengyelország. Ketzal Kft.
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luk, sôt egyéni kéréseket is teljesítenek. Mint Kasza Gábor,
az üzlet vezetôje elmondta, 1999-ben vették át az üzletet,
melyben kis- és nagykereskedésüknek egyaránt helyet adnak.
Ezenfelül Térkép-Center néven saját kiadót mûködtetnek,
térképeket és útikönyveket jelentetnek meg.
– A rendszerváltozás utáni, a mediterrán országok iránti fokozott érdeklôdést lassan kiegészítette a távolabbi célpontok
felé orientálódás, és nem csak a leggazdagabbak körében. Elôször csak angol nyelvû útikönyvek és speciális térképek álltak
rendelkezésre, aztán a magyar választék is szélesedett. Jelenleg 26 magyar kiadó útikönyveit, térképeit tartjuk, míg a külföldiekbôl úgy 30-40 nagy kiadó van jelen. Különbözô kapcsolataink révén könnyen beszerezzük a legfrissebb külföldi
kiadványokat, a hazaiakat a megjelenés után néhány nappal
már árusítjuk. Számos saját kiadványunk van. A rendszerváltozás után Budapest és Magyarország vonatkozásában voltak
hiányosságok, új térképekre volt szükség, amiben mi nagy
szerepet vállaltunk. Jó nevû térképészekkel készíttettünk térképeket, turistatérképeket. Mi adtuk ki például az elsô GPS
alapú turistatérképet, tettünk a térképekhez szabadidôs tematikát. Már 1995-tôl digitalizált térképekkel jelentkeztünk, a
konkurencia ebben a tekintetben a mai napig sem ért utol. A
versenyhelyzet rendkívül erôs, 1998-ban majdnem mi is rámentünk. A térképkiadást így olyan szolgáltatásokkal egészítettük ki például, mint a kézzel, manufaktúraszerûen végzett
(ezért precízebb) térképhajtogatás vagy a térképállvány-készítés. Készítünk különbözô (írható, mágnesezhetô, szurkálható
stb.) falitérképeket is – büszkélkedik a tulajdonos üzletvezetô. Más hazai kiadók is egyre nagyobb választékkal vannak
jelen a piacon. Léteznek örök slágerek. Párizsról például 8-10
féle kiadvány kapható, ugyanakkor magyar nyelvû Dánia útikönyv nem létezik. De Szicíliáról, vagy Lengyelországról
szóló útikönyv is csak nemrég óta kereshetô. A magyar kiadók közül a Panoráma Kiadó kiadványai még mindig vezetô szerephez jutnak, noha a boltvezetô szerint a régi sorozat
árnyéka csupán az új (egyébként antikvár Panorámákat is
tart). Fontos és nagy jövô elôtt áll a Park Kiadó sorozata, akik
a Lonely Planet sorozat magyar nyelvû darabjait adják ki fokozatosan. Sikeres az Útitárs sorozat mintegy húsz darabja,
amely egy angol sorozat magyarítása. Viszonylagos drágasága
ellenére is kedvelt, mert rövid, lényegretörô információt ad,
és van benne térkép. Az Inside Guide sorozat magyar fordítása Nyitott szemmel címmel hozzáférhetô. Kevésbé kedvelt,
holott tartalmasabb, mint az Útitárs. Nem hiányozhatnak az
olcsóbb kiadványok sem, mint a Marco Polo-, vagy a Poliglott könyvek.
– A külföldi kiadók közül a legnagyobbak a legkeresettebbek. Vannak, akik következetesen ragaszkodnak a Michelin,
vagy a Lonely Planet kiadványaihoz, még akkor is, ha van
magyar nyelvû változatuk. Persze ezek a kiadók több száz
címmel várják az olvasókat. A Lonely Planet, amely jelenleg
a legjobban eladható angol nyelvû sorozat, véleményem
szerint jó, pontos, precíz adatokat tartalmaz, de nem a legjobb. A fiataloknak többet adnak például az Inside Guide
könyvek. Az idegenvezetôk jobban szeretik az angol nyelvû
Michelin könyveket, amelyek kulturális szempontból tartalmasabbak – értékeli a sorozatokat Kasza Gábor. A térképekbôl még az útikönyveknél is szélesebb kínálat áll rendelkeAlain Decaux: Versailles rejtélyes múltja
A mû Versailles-t sajátos szempontból mutatja be: középpontban
az udvari élet áll, melynek keretét a kastély felépítése adja
Ára: 2800 Ft
264 oldal+ 16 oldal fekete-fehér melléklet
keménytáblás, 130x210 mm

zésre. Kiemelkedô teljesítményt nyújt a Frigoria Kiadó,
amely kerékpáros-kiadványokat és térképeket publikál. A
Térkép-Center maga is megjelentetett egy budapesti kerékpárostérképet, amelybe (elsôként) a szintvonalakat az egész
fôvárosra rávezette. A nagyobb folyók vízitérképeit fôként a
vízitúrázók, míg az Adriai vízitérképeket a jachttulajdonosok keresik. Közép- és Nyugat-Európa bizonyos országairól
teljes turistatérképekkel rendelkeznek, így a közkedvelt erdélyi és felvidéki célpontokból is felkészültek. Távolabbi céljuk, hogy boltjuk a valamikori Nyár utcai objektumhoz hasonló hírnévre tegyen szert.
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Könyves
kirándulások –
itthon és a
nagyvilágban
A Well-PRess Kiadó
újdonságai és megújuló
sorozatai
A Well-PRess Kiadó nevét a VendégVáró-sorozatnak
köszönhetôen ismerte meg a hazai olvasó- és utazó
közönség, de ma már külföldön, elsôsorban angol és
német nyelvterületen is számon tartják a kiadó útikönyveit – a Látnivalók Magyarországon címû kötet
újabb kiadása az idén a magyar, angol és német
mellett már francia és orosz nyelven is megjelenik.
■ A VendégVáró-sorozatban – mint Körtvélyessy Erzsébet, a
kiadó vezetôje elmondta – már Magyarország valamennyi
megyéjérôl jelent meg útikönyv, és folyamatosan készülnek a
javított, bôvített, valamint az angol és német nyelvû változatok is. Legutóbb a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megye nevezetességeit bemutató kötetek második kiadásai láttak
napvilágot. A sok-sok színes fotóval, térképekkel illusztrált
kötetek a tájegységeknek megfelelô fejezetenként, településrôl településre haladva mutatják be a megyék nevezetességeit. Az újabb kiadások szerkezeti felépítése némileg megváltozott. A kötetek elejére került Kincsestárban kaptak helyet a
megyék „helyi értékeit”, nagyszabású rendezvényeit, híres
William Dietrich: Hadrianus fala
A Pulitzer-díjas amerikai szerzô szerelmi szállal
átszôtt történelmi regénye a római kor
Britanniájába kalauzolja el az olvasót.
Ára: 2800 Ft
472 oldal, keménytáblás, A/5
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embereit bemutató szócikkek. Így például itt szerepel – a Látnivalók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címû könyvben – a
milotai dió, a szatmári szilvapálinka, a szabolcsi dohány,
vagy – a Veszprém-kötetben – a bakonyi cifraszûr, a káli mandula, a balatoni fogassüllô…
A Balaton és a Tisza címû kötetek után az idén tavasszal új
taggal gyarapodott a kiadó másik sorozata, a Kirándulások
könyve. A most megjelent Budapest és környéke címû könyv a
nagyobb turisztikai központokból kiindulva ajánl kirándulási lehetôségeket a Dunakanyarba, a folyó két partján lévô településekre, a Börzsöny és a Pilis vadregényes hegyei közé, de
a közeli alföldi területekre is. A kiadó nemcsak a magyar, de
a külföldi turistákra is gondolt, hiszen angol és német nyelvû változat is készült.
A külföldre induló magyarok számára a Spirálkönyvek legújabb köteteit ajánlja a kiadó. Rendkívül népszerû ez az útikönyvtípus, hiszen pontos, megbízható adatokat tartalmaz.
A logikus szerkesztésnek és a spirálozásnak köszönhetôen pe-

dig jól áttekinthetô, könnyen kezelhetô. Mindent tud, ami
egy jó „utaskísérôtôl” elvárható: segít beosztani az utazó idejét, tájékoztat a helyi szokásokról, az utazási lehetôségekrôl,
megismertet a legfontosabb látnivalókkal, elárulja a rejtett
kincseket, felajánlja a legmegfelelôbb éttermeket, kávézókat,
szálláshelyeket. Ötleteket ad a városnézések, kirándulások
utáni szórakozáshoz, de még abban is segít, hogy hol, milyen
ajándékot érdemes venni azoknak, akik otthon maradtak.
Mindez – képekkel, térképvázlatokkal, mutatókkal együtt –
alig több mint kétszáz oldalon elfér. Az Angol Autóklub, az
AA Publishing gondozásában eddig közel félszáz Spirálkönyv
jelent meg, és folyamatosan frissítik a régebbi köteteket is.
Az angol és a magyar kiadó együttmûködése révén a korábban magyarul megjelent öt kötetet – Andalúzia, Párizs, Ciprus, Skócia, valamint A török tengerpart – most újabb három
követi: a Rómát, a Spanyolországot és az Írországot bemutató
magyar nyelvû Spirálkönyvek.
Sz. Zs.

Szép órák...
KOCSIS ANDRÁS SÁNDOR
festményeibôl és kisplasztikáiból
nyílt kiállítás a Társalgó
Galériában
(1024 Budapest, Keleti Károly utca 22.)
A kiállítás megtekinthetô július 14-ig
hétköznapokon 10–16 óra között.

Megjelent A magyar könyvgyûjtô kalauza

A magyar nyelvû könyvek piacán mostanáig nem létezett olyan kiadvány, amilyen A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ KALAUZA megjelenésével megszületett. Pogány György összefüggôen felépítve tárgyalja a „bibliofilia” területével kapcsolatos ismereteket. Az elméleti és
történeti részeket a gyakorlati ismeretanyag összegzése követi, a mû nagyobb egységei – A
bibliofilia fogalma, jelentése, gyûjtési területek; Könyvmûvészeti alapismeretek; A bibliofilia hazai történetének vázlata; A magyarországi bibliofilia intézményrendszerének vázlatos
története; A gyakorlat – szakmailag megbízhatóan, mégis olvasmányos stílusban tárgyalják
ezt a sokfelôl megközelíthetô és sokfelé szerteágazó humán tudományos diszciplínát.
A mû elsôsorban a magyar gyakorlat bemutatására vállalkozik, a téma egyetemes összefüggéseit csak annyiban érinti, amennyiben a hazai fejlôdés megértéséhez azok elengedhetetlenül szükségesek. A kötet megírása során a szerzô felhasználta egyes részkérdésekben végzett kézirattári és levéltári alapkutatásait (a 20. századi magyar bibliofilia bizonyos jelenségei), a kiadvány nagyobbik része azonban a roppant kiterjedt mennyiségû szakirodalom
szintetizáló jellegû feldolgozása. A bibliofilia feltételezi a szükséges és állandó önképzést, a
kalauz azokat az alapismereteket tartalmazza, amelyekre építve egy gyûjtô a speciális problémákat is tisztázhatja. Éppen ezért a szükséges lábjegyzetek, hivatkozások mellett a kötet
végén részletes irodalomjegyzék nyújt további eligazodást a kérdéskörben. A szövegközti illusztrációk jól szolgálják az ismeretek elsajátítását.
A kiadvány elsôsorban a könyvbarátok növekvô számú táborát és a könyvkereskedôket (antikváriusokat) érdekelheti, de tematikájánál fogva felhasználható a könyvtárosképzésben és
a könyves szakképzésben oktatási segédletként is.
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
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utazás

Barangoljunk kedvvel Bécsben!
Nagyon élvezetes
könyvet adott ki a Helikon
Szászi Júliától A császárváros.
Bécsbôl Bécsrôl címmel.
A szerzô újságíró, jelenleg
a Népszabadság bécsi tudósítója,
tizenkét éve él az osztrák
fôvárosban. Nem turistáknak
szóló útikönyvet írt, hanem
az ott szerzett élményeit,
benyomásait, mindennapos
tapasztalatait meséli el.
■ Az olvasónak kedve kerekedik – akár
ismeri már Bécset, akár nem –, hogy a
könyvvel a kezében bejárja azokat a helyszíneket, amikrôl az író ír. Szó esik a szerzô lakhelyéül szolgáló ház kedves szokásairól, Nyul úrról, a házmesterrôl. Ô igazi mestere annak a háznak, nemcsak
rendben tartja, hanem szervezi is a programjait, közösséget teremt a sok lakóból.
Szászi Júlia módszeresen mutatja be a
császárvárost kiindulva abból a kerületbôl, ahol ô lakik, a Schwarzenberg Platz
környékérôl. Beszámol a város történelmérôl, de szerencsére nem arról, amit
többé-kevésbé mindannyian ismerünk,
hanem a rejtettebb eseményekrôl, intimitásokról, amik a Habsburg családban
és környezetükben történtek, a zsidó

Bécsrôl régen és ma,
az idegenekrôl és rólunk, magyarokról.
Az a tapasztalata,
hogy bennünket kedvelnek a bécsiek, szeretik az összetéveszthetetlen akcentusunkat, még munkahelyet is nagyobb esélylyel kapunk, mint
más külföldiek.
Nem hiányozhat a kulináris örömökrôl, a
kávéházakról, kedves
vendéglôkrôl és természetesen a grinzingi és
nem grinzingi (azok az
igaziak) heurigerekrôl
szóló beszámoló. Külön fejezetet szentel a
Naschmarktnak, ennek a sajátos hangulatú piacnak, ahol kínai,
magyar, török és még
sorolhatnám, hányféle
náció árulja a portékáját. Ide kíváncsiságból
az is ellátogat, akinek
éppen nincs semmire
szüksége, de vásárolni
ô is fog, mert megfogja a hely hangulata.
Zene nélkül Bécs nem
Bécs. Természetesen
nem is marad ki a
könyvbôl. Olvashatunk a Bécsi Filharmonikusokról, arról, hogyan adta föl a zenekar a nôi
tagokkal szembeni tartózkodását. A falat ráadásul egy magyar hárfásnak, Lelkes Annának sikerült áttörni. Szó esik a Musikvereinrôl, a Bösendorfer ház történetérôl, a Karajan-kultuszról, meg arról, hogy gyásznap volt a bécsiek
számára az a nap, amikor 2001. augusztus közepén leégett a Sofiensäle, ahol az idôsebb és
az ifjabb Johann Strauss vezényelte zenekarát,
kitûnô komoly zenei hangversenyek színhelye
volt. Vezényelt itt Solti György is.
Bécs építészeti emlékei magukban foglalják a
régi szép barokk palotákat, a szecessziós épületeket, meg az extravaganciát is, hiszen itt
van Hundertwasser háza is, a Gasometercity,
ahol hajdanvolt, majd luxus lakás céljára átalakított gáztartályokban laknak emberek.
Bécs nem képzelhetô el a Práter nélkül, ami
minden évben egy kicsit megújul, de azért
ôrzi a régi hangulatot is. Az író bemutatja a
város extrémitásait is, amik ugyanúgy hozzá
tartoznak, mint a hagyományok.
Wéber Katalin
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interjú

Az idô örvényében – siessünk lassan
Beszélgetés Bíró Yvette -tel
Szokatlan módon, az angol és a
francia nyelvû kiadás elôtt, jelent
meg Bíró Yvette Idôformák címû
könyve az Osiris Kiadó gondozásában. A neves filmesztéta a filmidô
aktuális kérdéseire keres válaszokat
legújabb mûvében.
■ „Ez a könyv egy 1990-es évek közepén
írott esszém továbbgondolásaként született,
mely 1997-ben Siessünk lassan címmel jelent meg, s amelynek alcíme, szinte kihívóan a „lassúság dicsérete” volt – írja bevezetésképpen Bíró Yvette. – Akkor próbáltam
elôször megközelíteni a modern filmidô, s
különösen a túl népszerûvé vált sebességkultusz problémáit,
hogy emlékeztessenek a részleteknek kijáró figyelem, a türelmes
mesélés elnagyolt értékeire. Idôszerûségét nem éreztem meghaladottnak. Ezért engedtem meg magamnak, hogy némely helyen
az akkori írás egy-egy megfogalmazását, sôt „idézetét” is átvegyem. Igaz, minél közelebbrôl vizsgáltam a filmbeli ritmus és
tempó szerepét, annál inkább kiderült, hogy gyorsaság és lassúság bonyolultabb összjátékáról van szó: az idôkezelés mai lehetôségét többoldalúan kell leírni. Sodrás és áramlás puszta szembeállítása helyett a kettô egymást feltételezô funkcióját kíséreltem meg ebben a munkámban elemezni.”
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– Korábbi mûvében, A hetedik mûvészetben az idôformálás
dramaturgiája kapcsán megjegyezte, hogy „a modern film
mindenesetre veszélyes játékot ûz az idôvel, amikor minduntalan határait feszegeti. Amilyen helyes a merev, fizikai idôfolyamatok puszta tudomásulvétele helyett mozgékonyabb
idôstruktúrákat alkalmazni, olyan fenyegetô veszedelem a
teljes széthullás és zûrzavar is. Mert a legizgalmasabb feladat,
bármirôl legyen is szó, mégis az idô egységének megôrzése,
minden látszólagos és valóságos változékonysága, egymásba
való átjátszása mellett.” Ez a veszély továbbra is fennáll?
– Igen. Egyre inkább fenyeget. Már a némafilm születése idején,
éleslátó, érzékeny alkotók megértették, hogy a filmmel nem egyszerûen egy új médium született, hanem valójában, éppen az
idôélménynek, az idô szerkesztésének, az idôfelépítésnek új,
nagyszerû lehetôsége adódott. A veszély tulajdonképpen abban
rejlik, amikor a töredékekbôl való építkezésben, az alkotó nincs
eléggé tekintettel a befogadói érzékenységre. Könnyen elôfordulhat, hogy a nézô egyszer képtelenné válik értelmezni az alkotói szándékot, ha ez kikristályosodva egyáltalán létezik. A jelen a szüntelen változás terepe, melyen a mikro- és makrovilág
sajátosan keveredik, s az egyénre gyakorolt hatása nem könnyen
kiszámítható. Napjainkban az emberek sokszor rabul esnek a
modern élet felgyorsult ritmusának, elfelejtik megélni a pillanatot a maga teljességében.
– Nincs idônk észrevenni a jelent, az egyidejûséget, a pillanat rétegzettségét és kitágulását?
– A filmábrázolásnak kiváló lehetôsége van az idô telítettségének
megjelenítésére, azáltal, hogy sok mindent mutat be pillanatok
tört része alatt. A montázst építô vágók tudják a legjobban, hogy

milyen sok minden múlik néha pillanatokon, vagy perceken. Azon, hogy miként alakul a sorrend, mi elôz meg valamit, és mi az, ami követi; hogy mindez
miként hat arra a jelenetre, amit éppen
látunk. A sebesség örvényében, a gyorsaság kultuszában azonban sok minden elvész. Nincs idô értelmezni, és kellôképpen átélni a múltnak azon pillanatait,
melyek meghatározzák a jelent. Nincs az
idônek egyetlen istene – mint arra könyvemben utalok. – A mitológia szerint is
Kronosz mellett kisebb és nagyobb istenfiak (és istennôk) testesítették meg a változás és folytonosság, a gyorsaság és mérték eszményeit. Az idô lassan építô és
gyorsan pusztító hatalma csak egyike az
ellentéteknek, amelyeknek alakot adtak.
E sokféleség ellenére mégis „korunk a sebesség démonának adja
magát”, ahogyan azt Kundera kimondta, mely mindenek fölé hatalmasodó érték és bálvány lett. Ezért félô, hogy az ingerellátottság szédítô bôségében és iramában, hírvillanások szenvedélybetegségének rabjaivá leszünk, akik türelmetlenül mindig többre
vágynak. Ezért olyan fontos, hogy végre megértsük azt, ami a magyar filmben hagyomány is volt: legyen türelem, legyen érzékenység, figyelem arra is, ami látszólag kis jelentôségûnek tûnik,
de valójában nagyon mély. Az idô számunkra rejtély. A görög
filmrendezô, Theo Angelopoulos írta nekem egyszer levelében,
hogy „az idô olyan, mint egy gyerek, aki a folyóparton ül és kavicsokkal játszik.” Hasonlata azért is érdekes, mert kifejezi az idô
lassan múló, talányos természetét. Az idô ugyanis játszik velünk.
Szent Ágoston óta nem gyôzzük idézni az idô legpontosabban
leírt paradoxonát, a háromféle jelen ellentmondásosságát. Minthogy a múlt nincs többé, mert elmúlt, a jövô még nincs itt, mert
csak ígéri magát, végül a jelen is megszûnt létezni abban a pillanatban, amikor elkezdôdött, hogy azonnal múlttá váljék – hogyan lehetne az idônek egységes, szilárd léte, amikor csupa nem
létezôbôl áll? Nála okosabban, jobban senki nem fejezte ki ezt.
– Legutóbbi könyvében, kedvenc filmjei segítségével, felidézi azt is, hogy milyen elfeledett erényei vannak a mai divatos rohanáskényszerrel szemben a nyugalmas kifejezésnek.
Mit jelent az Ön által javasolt Festina lente, vagyis az, hogy
Siessünk lassan?
– Italo Calvino kedvenc latin mottója a Festina lente, melyet
egy reneszánsz könyvkiadó emblémáján talált. Siessünk lassan.
Ez a paradoxon arra ösztönöz, hogy próbáljuk megérteni a kettôsség, az ellentétek feszültségének törvényét. Ha a sietség puszta rohanás, bármilyen mértéke legyen is a gyors száguldásnak,
nem sok izgalmasat kínál. De a lassúsággal szövetkezve, párba,
párharcba állítva, már kihívás van, „bizarr harmónia”, mely valamely ismeretlennel szembesít. A gyorsaságot, mint bármilyen
más élményt és tapasztalatot, meg kell munkálni, lassan, türelemmel feltárni természetét, belsô titkát. Ha gyorsan tesszük,
nemcsak a felületesség bûnébe esünk, hanem elveszítjük átélésének lehetôségét. A lassúság erény számomra, noha kevesen
tisztelik, pedig sokkal több érzékenységet és odaadást igényel,
mint a száguldás élvezete.
Borbély László
Fotó: A szerzô felvétele
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Folytatás a 236. oldalról.
BuSzabó Dezsô: Új kalligrammák. Kráter, 900 Ft
Csengery Kristóf: Egy korinthusbeli a metróban. Liget, 1800 Ft
Csoóri Sándor: Futás a ködben. Nap, 1950 Ft
Csôgör András: Gondolatok fekete kabátban. Balassi, 1800 Ft
Dobozi Eszter: Másolhatatlan. Versek. Ister, 1600 Ft
Dobszay Károly; Gyöngyös Imre et al. (vál.): Hazátlanul. Emigráns költôk antológiája. Kráter,
2000 Ft
Domokos József: Fákon, falakon áthajoltál. Háttér, 1500 Ft
Domonkos István; Fehér Kálmán et al.: Dolerony. Forum, 980 Ft
Döbrentei Kornél: Mókuskerék a halhatatlansághoz. Agro-Varietas, 2300 Ft
Döbrentei Kornél: Vitézeknek való dévaj balladák. Masszi, 1980 Ft
Fülöp Antal: Ami ragyog, ami nem. Ab-Art, 1200 Ft
Gaburi Edith: Nyílt ösvény. Válogatott versek. Uránusz, 2100 Ft
Gál Éva Emese: A tizenegyedik parancsolat. Pallas-Akad., 1650 Ft
Gerevich András: Férfiak. Kalligram, 1700 Ft
Goethe, Johann Wolfgang; Hölderlin, Friedrich; Heine, Heinrich
versei. Sziget, 1980 Ft
Graf Rezsô (vál.): Koszorú. Száz vers az anyanyelvrôl. Anyanyelvápolók Szöv., 1750 Ft
Gyimóthy Gábor: Van egy madár. Rímbeszedett, szórakoztató érdekességek madarakról. Gekonet, 1290 Ft
Gyöngyösi István: Új életre hozott Chariclia. Balassi, 1900 Ft
Halasi Zoltán: Így ér el. Új Palatinus, 2100 Ft
Jánk Károly: Vadnyom. 77 haiku. Koinónia, 1600 Ft
Jánosi György: Részeg angyalok. Korona, 2200 Ft
Jónás Tamás (szerk.): 36 fokos lázban. 12 magyar költô (magyar–angol ny.) Ráday, 2000 Ft
József Attila összes versei I-III. Balassi, 6600 Ft
József Attila válogatott versei. Holnap, 1500 Ft
Kabai Gábor: A magyar változat. Uránusz, 1400 Ft
Kalász László: A világ dallama. Bíbor, 1500 Ft
Kanizsa József: Vinni tovább. Krúdy Gy. Irod. Kör, 2450 Ft
Kanizsa József: Zajki verses emlékképeim. Krúdy Gy. Irod. Kör, 1750 Ft
Katona B. Katalin: Hullócsillagok. Alterra, 1400 Ft
Kemenczky Judit: Hullámlovasok. Napkút, 1390 Ft
Keresztury Tibor (szerk.): Szép versek 2005. Magvetô, 2490 Ft
Kiss Benedek: Októberi tücskök. Korábbi és újabb versek. Széphalom, 1600 Ft
Kóbor József: Göröngyös úton. Kairosz, 1800 Ft
Koncz István összegyûjtött versei. zETNA, 2000 Ft
Kaláka – Kosztolányi. Verseskötet CD melléklettel. Helikon, 4490 Ft
Kovács András Ferenc: Víg toportyán. Koinónia, 2200 Ft
Kovács Katáng Ferenc: Soha ne kérj bocsánatot. Napkút, 1290 Ft
Krepsz Ágnes (szerk.): A Szerelem. Ahogyan kortárs mûvészek az elnyomást és a szabadságot
látják. Mûvészképzô, 5000 Ft
Kríza Ildikó (vál.): Júlia szép leány. Székely balladák Kríza János gyûjteményébôl. Helikon,
3490 Ft
Kulcsár Ferenc: Bálám szamara. Lilium Aurum, 1700 Ft
Kunfalvi András: Kitárom a szívemet. Uránusz, 1400 Ft
Lackfi János: Hôveszteség. Új Palatinus, 1800 Ft
Ladányi Mihály: Ének a Jóistenhez. Válogatott versek. Urbis, 2000 Ft
Lövétei Lázár László: Két szék között. Kalligram, 1600 Ft
Marsall László: Holnapután? Új versek. Széphalom, 2000 Ft
Mezei András: Manhattan kiáltása. CET, 2600 Ft
Mihályi Ödön: Boltozatok a tavaszban. Válogatott versek. Madách-Posonium, 1500 Ft
Monoszlóy Dezsô Összegyûjtött versei. Ab-Art, 3600 Ft
Nádasdy Ádám: Soványnak kéne lenni. Magvetô, 1690 Ft
Németh István: Dôrejárás. Versek, 1963-2004. Madách-Posonium, 900 Ft
Németh Zoltán: A haláljáték leküzdhetetlen vágya. Verses halálnapló. Kalligram, 1700 Ft
Novotny György: Utak és sorompók. Kairosz, 1800 Ft
Oláh András: Fagyöngy és jégcsapok. Kráter, 1080 Ft
Orbán János Dénes legszebb versei. Ab-Art, 1800 Ft
Orosz Nóra, L.: Köszönöm Uram. Gonda, 1890 Ft
Páll Lajos: Cigány-kantáta. Pallas-Akad., 1500 Ft
Parti Nagy Lajos legszebb versei. Ab-Art, 1800 Ft
Petôfi Sándor: Az apostol. Nap, 1500 Ft
Pietsch Miklós: Kárpáti csúcsokon... Lidércfények. Kráter, 1200 Ft
Popper Péter: Kinyílt az Ég? Profán verseskönyv. Saxum, 2480 Ft
Pozsgai Györgyi: A szenvedély peremén. Gonda, 2100 Ft
Rimbaud, Arthur: A részeg hajó. Arthur Rimbaud összes mûvei. Helikon, 2990 Ft
Schein Gábor: Panaszénekek. Jelenkor, 1800 Ft
Sebôk Éva: Kettôs könyv. Széphalom, 1900 Ft
Simon István, Cs.: Parlagmagány. zETNA, 1000 Ft
Sinkovits Péter: Aragóniai galambok. zETNA, 900 Ft
Somlyó György: Talizmán. 138 szonett. Enciklopédia, 1900 Ft
Szabó Magda: Szüret. Összegyûjtött versek. Európa, 2200 Ft
Szálinger Balázs: A sík. Eposz. Ulpius-ház, 1780 Ft
Szántai Sándor: Csiszoltam tengelyt s verset... Bíró Family., 1400 Ft
Szentpéteri Nagy Richard: ÉL. Trezor, 1600 Ft
Szilágyi Ákos: Két szép szék kell. Új Palatinus, 2800 Ft
Szöllôsi Mátyás: Halálba menô. Alterra, 1800 Ft
Tamás Tímea: A hetedik törpe. Polis, 1000 Ft
Tolnai Ottó: Szög a nadírban. Alexandra, 1999 Ft
Tôzsér Árpád legszebb versei. Ab-Art, 1800 Ft
Paul Valéry prózaversei. Orpheusz, 1500 Ft
Vasadi Péter: Séta tûzben, virágban. Válogatott versek. Szt. István Társ., 1800 Ft
Videcz Ferenc: Tucatversek. Pro Pannonia, 1400 Ft
Viszockij, Vlagyimir: Farkasösvényen. Új Mandátum, 2280 Ft
Vörös István: Gregorián az erdôn. Jelenkor, 2200 Ft
Zadura, Bohdan: Éles határok. Válogatott versek. M. Napló, 1120 Ft
Zalán Tibor (szerk.): A bámész civil. Szlovákiai magyar szép versek, 2005. Lilium Aurum, 1800 Ft

naplók, levelek, riportok

Ablonczy László: Múló levelek Párizsból 2002–2004. Jegyzetek, tûnôdések, találkozások. Kairosz, 3500 Ft
Andrásfalvy Bertalan; Heidl György: Hogy hitem legyen. Kairosz, 1300 Ft
Babits István: ‘Áll az Idô és máll a Tér’. Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból.
Akadémia, 3360 Ft
Balczó András; Kocsis L. Mihály: Szenvedésbe ágyazott gyönyörûség. Kairosz, 1900 Ft
Benkô Ágota; Herczeg Zsuzsa: Ha nem az Úr építi a házat. Kairosz, 1300 Ft
Bergman, Ingmar; Rosen, Maria von: Három napló. Európa, 2200 Ft
Czigány Lóránt: Írok, tehát vagyok. Kortárs, 3900 Ft
Depardieu, Guillaume; Fogiel, Marc-Olivier: Ezerrel. Ab Ovo, 2300 Ft
Egri Gyula: Napló a pokolból (1941. november 13-tól 1947. szeptember 12-ig)
Méry Ratio, 2350 Ft
Éri István; Kaiser László: Éri István. Egy apróhirdetésen vett régész emlékezései. Életinterjú.
Hungarovox, 1400 Ft
Ferch Magda: Francia kapcsolataim. Athenaeum, 2480 Ft
Frank, Anne naplója. Park, 1800 Ft
Gilot, Francoise: Picassóval az arénában. Enciklopédia, 2200 Ft
Gold, Alison Leslie: Eva Braun naplója. Az ördög szeretôje. Gold Book, 1999 Ft
Hovanyecz László: Értékteremtôk. Kossuth, 1980 Ft
Jankovics Marcell; Kovács Zsolt: Hívô vagyok anyám méhétôl fogva. Kairosz, 1500 Ft
Kibédi Varga Áron: Két év, három ország. Naplójegyzetek, 2003-2004. Kalligram, 1650 Ft
Kondor Katalin: Névjegy 2. M. Rádió, Masszi, Püski, 2990 Ft
Léka Géza: Hegyvidéki beszéd. Felsômagyarország, 1800 Ft
Lengyel Anna; Rados Péter: Egy csepp emberség 2. Magyar Rádió, 2980 Ft
Moldova György: A napló. Urbis, 2500 Ft
Németh Miklós Attila: Az én idôm. Masszi, 1980 Ft
Sárándi József: A rendszerdöntögetô. Kortörténeti adalékok. Emlékirat. Barbaricum, 2500 Ft
Sneé Péter: Rendhagyó életút. M. Napló, 2400 Ft
Szabadon elkötelezve. Szt. István Társ., 1580 Ft
Szerdahelyi Csongor: Félelem nélkül. Szt. István Társ., 1580 Ft
Szôke Mária: Babits Mihály levelezése II. Akadémia, 3570 Ft
Tóth Máté: Babits Mihály levelezése III. Akadémia, 3660 Ft
Varga Bálint: Magándetektívek. Agave, 2480 Ft
Visky Ferenc: Anti. Koinónia, 1350 Ft
prózairodalom, kalandos
Block, Lawrence: A betörô, akit szekrénybe zártak. Agave, 1880 Ft
Brown, Dan: Digitális erôd. Gabo, 2490 Ft
Dick, Philip K.: Kamera által homályosan. Agave, 1980 Ft
Holt, Victoria: A tengeri boszorkány. IPC, 1500 Ft
Lawrence, Leslie L. (Lôrincz L. László): A felakasztott indián szigete. Gesta, 1198 Ft
Melville, Hermann: Moby Dick, a fehér bálna. Új Ex Libris, 998 Ft
Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyô. Tiszatáj Al., 2200 Ft
Rejtô Jenô (P. Howard): A három testôr Afrikában és egyéb történetek. Alexandra, 2499 Ft
Roberts, Nora: Halálos hasonmás. Gold Book, 1598 Ft
Straub, Peter: Pokoltûz Klub. Kalandor, 2980 Ft
White, Stephen: Feltétlen bizalom. General Press, 1700 Ft
prózairodalom, történelmi

Benzoni, Juliette: Az ismeretlen toszkánai. Marianne II. Geopen, 2490 Ft
Czotter József: Anna és Mária királyné és eleste Nándorfehérvárnak. Hungalibri, 1998 Ft
Dunant, Sarah: Vénusz születése. Szerelem és halál Firenzében. Athenaeum, 2490 Ft
Fábián László: Henrik király nyughatatlan éjszakái. Kortárs, 2500 Ft
Gulland, Sandra: Napóleon felesége. Tericum, 2870 Ft
György Horváth László: Tûztánc. Drámai várjáték. St. Apostol, 1600 Ft
Kis József: Mátyás király legendás bizalmasa. Horizont, 990 Ft
Mács József: Trianon harangjai. Méry Ratio, 2450 Ft
szépirodalom

Albert Gábor: Zsákutcák hôsei. Pont, 2480 Ft
Alcott, Louisa May: Jó feleségek. Korona, 2300 Ft
Alexa Károly: Édesanyámnak. B.K.L., 1260 Ft
Ambrus Lajos: Az én szôlôhegyem. Kortárs, 2200 Ft
Anderson, Catherine: Csak egy érintés. General Press, 1700 Ft
Angeli, Levi: 100% élet. Jaffa, 2290 Ft
Balázs Attila: Vágyak gyûjteménye. Új Palatinus, 2200 Ft
Balázs József: A torcellói Krisztus. Széphalom, 1800 Ft
Barabási László: Hol vagytok székelyek? Fríg, 3500 Ft
Barry, Catherine: Ásó, kapa, nagyharang. Pannonica, 1990 Ft
Bartis Attila: A Lázár apokrifek. Tizenkét tárca. Magvetô, 1690 Ft
Beke Ottó; Deissinger Ákos et al.: A háromlövetûség dícsérete. zETNA, 1200 Ft
Bekes Dezsô: Békaesô. Bíbor, 1500 Ft
Benzoni, Juliette: Napóleon szerencsecsillaga. Marianne I. Geopen, 2490 Ft
Berger, Laszlo: Magna Hungaria. Alterra, 3000 Ft
Bíró László: Világjáró mesék nagyoknak és kicsiknek. Nemere-Print, 2310 Ft
Birszki Krisztina: Az elítélt. Alterra, 2300 Ft
Bogdán László: Bûbájosok. Mentor, 2100 Ft
Boldizsár Ildikó; Sárközy Bence (szerk.): Körkép 2005. Magvetô, 2490 Ft
Börcsök Mária: Romeo és Rozália. CET, 1600 Ft
Brády Zoltán: Háton át... a mellbe. Magánkiadás, 1950 Ft
Bródy Sándor: Jegyzetek a szerelemrôl. Fekete Sas, 1280 Ft
Brontë, Charlotte: Stancliffe-fogadó. Lazi, 2200 Ft
Brunner Tamás: Alíz, a dizôz és más történetek. Trezor, 1490 Ft
Coctoo, Jerome: Lelke bolondjai. Jerome Coctoo, 2100 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: A dollárherceg jegyese. EX-BB, 750 Ft
Csányi Vilmos: Malion és Thea. Kossuth, 1990 Ft
Csávossy György: A bor dicsérete. Válogatott írások. Mentor, 1680 Ft
Cseke Péter: Jöjjön el a mi idônk. Pallas-Akad., 1400 Ft
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Cseke Zoltán: 1016. Magyar a Magyarért Al., 1520 Ft
Cselenyák Imre: Schlaraffia. A II. világháború 60. évfordulójára. M. Napló, 1980 Ft
Cselényi László: Danubiana, avagy akik soha nem látták a tengert. Publicisztika. Madách-Posonium, 2300 Ft
Cseres Tibor: Hideg napok. Magvetô, 2490 Ft
Csiki László: A jóslat. Kortárs, 2000 Ft
Cunningham, Elaine: Varázskapu. Delta Vision, 1890 Ft
Czakó Gábor: Beavatás. Az ideák nyelve. Esszék. Cz. Simon, 2275 Ft
Dalos György: Balaton-brigád. Történet hét sétában. Ab Ovo, 2100 Ft
De Blasi, Marlena: Ezer nap Velencében. Kulinária, 2390 Ft
Déry Tibor: Két asszony + Szerelem. Ciceró, 1900 Ft
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Ördögök. Jelenkor, 3400 Ft
Döbrentei Kornél: Helybengalopp. Püski, 1680 Ft
Dragomán György: A fehér király. Regény. Magvetô, 2490 Ft
Drakulic, Slavenka: A légynek sem ártanának. Jelenkor, 1500 Ft
Duba Gyula: Az emlékezés öröme és kockázata. Madách-Posonium, 2500 Ft
Ego, Unger: Szélkiáltó. Novellák. Gladiátor, 2150 Ft
Eörsi István: Dr. Noha. Történetek. noran, 1990 Ft
Esze Dóra: Alex és Alex a Föld körül. Ab Ovo, 1900 Ft
Farsang Erika: Szuperanyu. Czuki & Honey, 2400 Ft
Fenákel Judit: A kékezüst hölgy. Novella, 1990 Ft
Flaubert, Gustave: Érzelmek iskolája. Magvetô, 2990 Ft
Forrai György: Császár ôfelsége ruha nélkül. Pikáns felnôtt mesék. Uránusz, 2713 Ft
Füst Milán: A Parnasszus felé. Fekete Sas, 2800 Ft
Garaczi László: Gyarmati nô. Jelenkor, 2300 Ft
Gelléri Andor Endre: A szerelmes ágyfestô. Új Palatinus, 2900 Ft
Gerlóczy Márton: Váróterem. Ulpius-ház, 1980 Ft
Gerold László:’Itt állok a rónaközépen...’Forum, 1600 Ft
Góg János (szerk.): Üzenet társainak. Csongrádi alkotóközösség antológiája, 2005. Raszter, 2100 Ft
Görgey Gábor: Vadászszônyeg. Elektra, 2400 Ft
Grass, Günter: A Hal. Európa, 2900 Ft
Grecsó Krisztián: Isten hozott. Magvetô, 2490 Ft
Grisham, John: A manipulátor. Geopen, 2690 Ft
Grochola, Katarzyna: Nyalogatom a sebeimet. Európa, 1800 Ft
Gutiérrez, Pedro Juan: Trópusi állat. Athenaeum, 2490 Ft
Györffy László: Szabad a vásár. Elbeszélések. Kairosz, 2500 Ft
Gyôri László: A kései éden. noran, 1600 Ft
Hajas Tibor: Szövegek. Összegyûjtött írások. Enciklopédia, 3500 Ft
Hajnal Géza: Asztalaink. Rendhagyó szöveggyûjtemény. Igen, 1000 Ft
Hajtman Béla: ‘Már nyugosznak a völgyek’ Ab-Art, 800 Ft
Halász Margit: Méz és szurok. noran, 1500 Ft
Heath, Lorraine: Szerelembôl kitûnô. Alexandra, 499 Ft
Hesse, Hermann: Válogatott elbeszélések 3. Az álmok háza. Cartaphilus, 3000 Ft
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Újabb hírek Berganza kutya sorsáról + Mûvészlelkek – rokonlelkek. Attraktor, 1900 Ft
Hornby, Simonetta Agnello: A mandulaszedô. Helikon, 2490 Ft
Hrabal, Bohumil: A városka, ahol megállt az idô. Európa, 1700 Ft
Hunyady Sándor: Honvágy. Eltûnt írások és képek egy eltûnt világról. Ulpius-ház, 3480 Ft
Itani, Frances: A csend fogságában. Opus, 2990 Ft
Jámborné Balog Tünde: Árapály a Vizes utcán. Novellafüzér. Széphalom, 1900 Ft
Janssen, Krista: Szelek szárnyán. Aquila, 650 Ft
Jelinek, Elfriede: Kéj. Ab Ovo, 2450 Ft
Jókai Anna: Majd. Széphalom, 2400 Ft
Kálnay Adél: Háborús történet. Alexandra, 1999 Ft
Kaposvári Bertalan: Kiválasztottak. Dekameron, 2650 Ft
Karátson Gábor: Ötvenhatos regény. Helikon, 3990 Ft
Karinthy Frigyes: Szatírák IV. 1920–1927. Akkord, 2190 Ft
Karinthy Frigyes: Szatírák V. 1928–1929. Akkord, 2190 Ft
Kemenes Géfin László: Krisztina könyve. Fehérlófia 9. XCVII-CVIII. Kortárs, 2000 Ft
Kerékgyártó György: Hegyi szakaszok szobakerékpáron. Magvetô, 2290 Ft
Keresztes József: Csillagok alól jött ember. noran, 1500 Ft
Kerouac, Jack: Senkiháziak. Cartaphilus, 2200 Ft
Kerr, Peter: Egy nyár Mallorcán. Tericum, 2570 Ft
Kleinheincz Csilla: Város két fül között. Delta Vision, 1690 Ft
Komáromi Ressl János: Ráckerti orgonák. Nap, 2500 Ft
Komlóssy Viktor: Éljen a mûvészet, éljen a bor. Alterra, 1800 Ft
Konrád György: Kakasok bánata. noran, 2990 Ft
Kornis Mihály: Vígasztalások könyve CD- melléklettel. Tericum, 2870 Ft
Kovács Zoltán; Megyesi Gusztáv et al.: Elsô oldal III. Irodalom, 2900 Ft
Kömlei János: Szükségben segítô könyv (reprint) Méry Ratio, 2450 Ft
Krúdy Gyula: Szent Margit. Mesemondás. Szt. István Társ., 1200 Ft
Kubelka, Susanna: Ofélia úszni tanul. Pannonica, 1990 Ft
Kundera, Milan: A függöny. Európa, 2200 Ft
Kunszabó Ferenc: Talpig nehéz hûségben. Kisregények, esszék. Kairosz, 2700 Ft
Laflamme (Stockinger Zoltán): Az alma szíve. Szerep, 2520 Ft
Langer Mose (Mór): Élijáhu kincse. Makkabi, 1500 Ft
Lázár Ervin: Kisangyal. Osiris, 2980 Ft
Lénárd Sándor: Egy nap a láthatatlan házban. Magvetô, 2490 Ft
Lénárd Sándor: Völgy a világ végén. Memoár. Magvetô, 1990 Ft
Lewis, Clive Staples: Míg arcunk nem lesz. Harmat, 2500 Ft
Lively, Penelope: Fénykép. Geopen, 2490 Ft
Lovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában. Kalligram, 2000 Ft
Lôrinczi László: Sárból vétettél. Polis, 1550 Ft
Lucas, Geralyn: Kirúzsozva a mûtôasztalon. Szó Kiadó, 1590 Ft
Lukács Imre, Sz.: Tábor a pusztán. A Halál színpadán. Bába, 1500 Ft
Majthényi László: Az ifjú párnak. B.K.L., 1260 Ft
Mándy Iván: Regények I-II. Új Palatinus, 3800 Ft

Mann, Heinrich: Ronda tanár úr. Magvetô, 2590 Ft
Márai Sándor: Lomha kaland. Kötetben meg nem jelent elbeszélések II. 1928–1937. Helikon,
1990 Ft
Mayle, Peter: Bor, mámor, Provence. Ulpius-ház, 2480 Ft
McInerney, Jay: Életem története. Európa, 1800 Ft
Merklin Tímea: Gyermekemnek. B.K.L., 1260 Ft
Merle, Robert: Mesterségem a halál. Európa, 850 Ft
Michaels, Fern: Rabul ejtô ragyogás. Aquila, 650 Ft
Moers, Walter: Az Álmodó Könyvek Városa. Szó Kiadó, 3780 Ft
Molnár Krisztina (szerk.): Az év esszéi, 2005. Antológia. M. Napló, 2499 Ft
Molnár Miklós: Bolond Istók bölcsessége. M. Nyugat, 2200 Ft
Móró Piros: Dobd át a kalapod... Egy amerikai kaland története. Magánkiadás, 1650 Ft
Nabokov, Vladimir: Pnyin professzor. Magvetô, 2590 Ft
Nagy Erika, O.: Virág vagy. Médiamix, 2950 Ft
Nagy Péter (Grandpierre Emil): Ó, kedves Kolozsvár. noran, 1800 Ft
Naipaul, Vidiadhar Surajprasad: Mr. Biswas háza. Cartaphilus, 4980 Ft
Nedjma: Badra szerelme. Egy arab szeretô naplója. Trivium, 2390 Ft
Nemes László: Menekülôk. Háttér, 1700 Ft
Nemessuri Zoltán, W.: Rókavész. Sásdi Önkorm., 1900 Ft
Németh Zoltán: A bevégezhetetlen feladat. Nap, 990 Ft
Netz, Feliks: Halottak napján született. Pont, 1980 Ft
Novák-Kovács Ágnes: Igazolatlan jelenlét. Válasz Gerlóczy Mártonnak A-tól Z-ig. No-Ko Sat,
1990 Ft
Novakovich, Josip: Április bolondja. Gabo, 2490 Ft
Nyírô József: Hull immár a fenyôtoboz. Lazi, 2200 Ft
Obersovszky Péter: Cukorfalat. Ponty, 1980 Ft
Orwell, George: A Fikusz és az Antikrisztus. Cartaphilus, 3000 Ft
Palmer, Diana: Sivatagi románc. Aquila, 650 Ft
Papp Sándor Zsigmond: Az éjfekete bozót. Novellák. Alexandra, 1999 Ft
Parsons, Tony: A családban marad. Európa, 2200 Ft
Phillips, Susan Elizabeth: Tûzgolyó kisasszony. Joker Ex, 1990 Ft
Pósa Árpád: A vetkôztetô. Vinum Passum, 1990 Ft
Pressburger, Giorgio: A müncheni óra. Európa, 2200 Ft
Rakovszky Zsuzsa: A hullócsillag éve. Magvetô, 2690 Ft
Rejtô Jenô (P. Howard): Vanek úr Párizsban és egyéb történetek. Alexandra, 2499 Ft
Restye Illés: Falkában. Magánkiadás, 700 Ft
Sajó Elise: Ezüst Skorpió. Elstrade, 2780 Ft
Salamon Ödön: Minden jóra fordul, de késôn. Eri, 3150 Ft
Salamov, Varlam: Szentencia. Válogatott elbeszélések. Európa, 2400 Ft
Salga Attila: A koronázatlan szélhámoskirály. Fríg, 1600 Ft
Salinger, Jerome David: Franny és Zooey. Európa, 1700 Ft
Salinger, Jerome David: Magasabbra a tetôt, ácsok. + Seymour: Bemutatás. Európa, 1700 Ft
Sas Péter (szerk.): Székelyek. Magyar írók novellái. noran, 2990 Ft
Serageldin, Samia: Kairó ház. Trivium, 2590 Ft
Siklósi Horváth Klára: Prelûdök. Orpheusz, 1500 Ft
Soproni István: Diogenész naplójából. Aforizmák és maximák. Masszi, 1490 Ft
Sotola, Jiri: Tizennyolc Jeruzsálem. Kalligram, 1900 Ft
Spencer, Scott: Papírhajó. Geopen, 2690 Ft
Stone, Tom: Volt egyszer egy tavernám. Kulinária, 2390 Ft
Szabó Magda: Az ajtó. Európa, 1900 Ft
Szabó Zoltán Tamás: Kékebb volt. Elbeszélések. Littera, 1100 Ft
Szakács István: Történtek dolgok. Alexandra, 1999 Ft
Szép Ernô: Szegény, grófnôvel álmodott. Eri, 2100 Ft
Szigethy Éva: Bözsike, a szegedi masamód. Budapest-Print, 2498 Ft
Tamaro, Susanna: Válaszolj nekem. Trivium, 2190 Ft
Terék Nándor: Felsírás. Alterra, 2000 Ft
Tersánszky Józsi Jenô: Viszontlátásra drága... – A margarétás dal – A céda és a szûz. Holnap,
2200 Ft
Tímár Gábor: Hôsök vagy bûnösök. Helikon, 2290 Ft
Tóth Anikó, N.: Fényszilánkok. Kalligram, 1800 Ft
Trigiani, Adriana: Szerelmem, Nella. Geopen, 2490 Ft
Turczi István: A többi csak kaland volt. Ister, 2700 Ft
Ungvári Tamás: Hemingway háborúja. Ulpius-ház, 2480 Ft
Updike, John: Falvak. Európa, 2400 Ft
Varga József: Tudatformáló idôk. Muravidéki Bar. Kör, 1200 Ft
Vargas Llosa, Mario: Pantaleón és a hölgyvendégek. Európa, 2200 Ft
Veszelka Attila (fôszerk.): Szegedtôl Szegedig. Antológia 2005. Bába, 1950 Ft
Vincenzi, Penny: Kettôs árulás. A látszat néha csal. Alexandra, 2999 Ft
Wass Albert: Se szentek, se hôsök. Mentor, 1470 Ft
Wass Albert: Valaki tévedett I. Novellák, elbeszélések. Mentor, 999 Ft
Wass Albert: Valaki tévedett II. Novellák, elbeszélések. Mentor, 999 Ft
Wass Albert: Valaki tévedett III. Hagyatékban maradt és kiadatlan novellák. Mentor, 999 Ft
Witkiewicz, Stanislaw Ignacy: Telhetetlenség. Jelenkor, 2900 Ft
Wodehouse, Pelhalm Grenville: Szárnyasdisznók. Geopen, 2490 Ft
Zalotuha, Valerij: A muzulmán. Jaffa, 1470 Ft
Závada Pál (szerk.): Honvágy. Szlovákiai magyar szép próza, 2005. Lilium Aurum, 2250 Ft
Zweig, Stefan: Schachnovelle – Sakknovella (német-magyar ny.) noran, 1500 Ft
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Diderot, Denis: Beszélgetések a törvénytelen fiúról. Attraktor, 1600 Ft
Egressy Zoltán: Portugál. Nyolc dráma. Ant-Ko, 3400 Ft
Göncz Árpád: Kristályrács. Hat dráma. Ulpius-ház, 3480 Ft
Hamvai Kornél: Hóhérok hava. Drámák. Ulpius-ház, 3480 Ft
Hubay Miklós: Gím a fekete csalitban. Elektra, 2800 Ft
Katona József történeti mûvei. Kritikai kiadás. Balassi, 2800 Ft
Kerényi Ferenc (szerk.): A magyar dráma antológiája I-II. Osiris, 8500 Ft
Queneau, Raymond: Exercices de style – Stílusgyakorlatok (francia-magyar ny.) noran, 1990 Ft
Rivalda 2004–2005. Hét magyar mai dráma. Magvetô, 2490 Ft
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Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése
Etikai Bizottsága
2005. május 9.
Péntek Zoltán Úr részére
Öt Könyv Kiadói Társulás
Budapest
Tárgy: Könyvfesztivál
Tisztelt Péntek Zoltán!
Zentai Péter, a MKKE igazgatója eljuttatta az Egyesülés Etikai Bizottságához az Önök
levélváltását. Mint arról e-mailben értesülhetett, az Etikai Bizottság az alábbi módon
foglalt állást:
Bizottságunk érdemben megvitatta a vonatkozó levélváltást, s az abból felrajzolható
konkrétumokat. Az Öt Könyv Társulás, egyhangú véleményünk szerint, etikai vétséget
követett el mindazon kollégák és cégeik ellen, akik megfizették a Kongresszusi Központ bérleti díjait. Az Öt Könyv Társulás a szûkös és korlátozott vásárlóerôbôl megfelelô ellenérték
kifizetése nélkül csípett ki magának. Eljárása a magyar könyvkiadók önként vállalt szakmai
szolidaritásával ellentétes cselekedet.
Az Etikai Bizottság kiemelten negatív mozzanatnak ítéli az ügyeskedô eljárást, hiszen
aligha kétséges, hogy tucatnyi más könyves vállalatnak is adódott volna módja hasonló
önkormányzati engedélyek megszerzésére, de nem éltek ezzel a méltatlan és szemtelen
elônyszerzési módszerrel.
Fentiek alapján a MKKE Etikai Bizottsága etikátlannak minôsíti az Öt Könyv Kiadói
Társulás pavilonállítását, elítéli annak módszerét, és elutasítja azt a felfogást is, amely Péntek
Zoltán Úr leveleibôl kitûnik. Az Etikai Bizottság arra kéri a MKKE Elnökségét, hogy – levélben, vagy személyesen – járjon el a Budapest XI. ker. Önkormányzatnál a hasonló esetek
elkerülése érdekében.
Jelen levelünk másolatát eljuttatjuk Zentai Péter Igazgató Úrhoz. Felszólítjuk Önt, hogy a
jövôben tartózkodjon a szakmatársainak érdekeit semmibe vevô magatartástól és cselekedetektôl.
Tisztelettel:
Dr. Szántó György Tibor
az Etikai Bizottság Elnöke

2005. június 16.
Péntek Zoltán részére
Öt Könyv Kiadói Társulás
Budapest
Tisztelt Péntek Zoltán!
Köszönettel vettem 2005. május 28-án kelt levelét. Köszönöm, hogy meggyôzött: az Etikai
Bizottság egyhangú döntése megalapozott volt, nem mintha kételyeim lettek volna.
Más cégek kifizették a „megfizethetetlen” bérleti díjakat, Ön és társai tehát velük szemben
jártak el etikátlanul.
Tisztelt Péntek Zoltán!
Az Egyesülés tagvállalatai engem választottak az Etikai Bizottság elnökének. Ezt a munkát
társadalmi munkában látom el, csakúgy, mint a bizottság többi tagja. Külsô nyomás
ítéleteinket nem befolyásolja. Csakis az adott „esemény” etikai dimenzióit vizsgáljuk. Ha
valakinek van oka elszégyellnie magát, az Ön, amiért saját anyagi érdekeit szakmatársaival
szemben tisztességtelen módon érvényesítette. Kár, hogy Ön ezt még csak nem is érti.
Tisztelettel:
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A könyv ünnepei
Nyílt levél helyett
Az MKKE Etikai Bizottsága elmarasztalt
A történet
Februárban az Öt Könyv Kiadói Társulás úgy döntött, hogy a Könyvfesztiválon az MKKE elôzetes értesítése nélkül állít pavilont a Kongresszusi Központ elôtt. Igen drágának, megfizethetetlennek tartották
ugyanis a szervezô árait. A Kongresszusi Központ elôtt 41250 Ft/m2-ért
kínált pavilont az MKKE. A XII. kerületi önkormányzat engedélyével
állított pavilonunk négyzetmétere piaci áron 12700 Ft-ba került.
Tervünkhöz, akciónkhoz nem vettünk igénybe politikai kapcsolatokat, nem csaptunk lármát, nem gyûjtöttünk aláírásokat, hogy tiltakozzunk az MKKE elfogadhatatlan gazdálkodása ellen, nem biztattunk
senkit arra, hogy kövesse példánkat. Csendben megjelentünk pavilonunkkal a Kongresszusi Központ elôtt.
Zentai Péter László, az MKKE igazgatója a helyszínen szóvá tette
megjelenésünket. Sajnálom, hogy sem telefonon, sem személyes találkozásunkkor nem volt alkalmam részletesen elmondani neki megjelenésünk körülményeit. Kissé indulatos volt ugyanis. Ezért a fesztivál
után levelet írtam neki, melyben részletesen kifejtettem álláspontomat.
Zentai Péter László válaszlevelébôl kitûnt, hogy elbeszélünk egymás
mellett. Másról írtam én, másként értelmezte ô. Azzal zárta levelét,
hogy javasolni fogja az „MKKE döntéshozó szerveinek”, hogy megjelenésünket az Ünnepi Könyvhéten ne engedélyezzék.
Újabb levelemben arra kértem, inkább beszéljük meg a dolgot, mert
mindenképpen szeretném a konfliktust feloldani, ugyanis senkinek nem
jó az elhallgatott, át nem beszélt mérgelôdés. Békülési szándékomra az
MKKE Etikai Bizottságának elmarasztalása volt a válasz. Majd hamarosan megkaptam Zentai Péter László levelét arról, hogy mivel az etikai bizottság elmarasztalt, sajnos nem tudnak az Öt Könyv Kiadói Társulás
részére helyet biztosítani az Ünnepi Könyvhét központi helyszínein.

A módszer
Zentai Péter László elsô levelében így ír: „Javasolni fogom az Egyesülés
döntéshozó szerveinek, hogy...” Nos, a „távoltartó végzésrôl” maga Zentai
Péter László döntött, hiszen nincs olyan „szerv”, mely a könyvhétre jelentkezôket elôzetesen megvizsgálja, majd dönt. Van azonban az MKKE-nek
Etikai Bizottsága. Az Etikai Bizottság – Zentai Péter László bejelentése alap-

ján – „etikátlannak minôsíti az Öt Könyv Kiadói Társulás pavilonállítását”.
Ez alapján Zentai Péter László sajnálattal értesít, hogy az Etikai Bizottság
elmarasztaló ítélete miatt nem tud nekünk helyet adni az Ünnepi Könyvhéten. Ismerôs a módszer. Elôször is távolítsd el magadtól a problémát.
Tégy úgy, mintha nem te hoznád a döntést. Egy „illetékes” bizottság ítéletében fogalmazzon olyan indoklást, amely ellen nincs mód védekezni.
Majd hivatkozz a bizottság döntésére és ezzel érzelmileg is motivált döntésedet úgy tüntetheted fel, hogy te csak végrehajtója vagy egy kollektív határozatnak. Azt reméltem, soha többé nem látok már ilyen mondatot: „Az
MKKE Etikai Bizottsága ... elutasítja azt a felfogást is, amely Péntek Zoltán
úr leveleibôl kitûnik.” Felfogással, véleménnyel, világnézettel lehet vitatkozni, lehet ellene érveket felsorakoztatni, lehet nem egyetérteni, de elutasítani – hacsak nem emberiség ellenes – ma már nem divat.
Az MKKE Etikai Bizottsága állásfoglalása egyébként nem tartalmaz
olyan ajánlást, hogy az Öt Könyv Kiadói Társulás ne vegyen részt az
Ünnepi Könyvhéten. Az ítéletet maga Zentai Péter László hozta.
Vajon mely szabály hányadik pontja írja elô az MKKE igazgatójának
automatizmusként, hogy akit az Etikai Bizottság elmarasztal, azt zárja
ki az Ünnepi Könyvhét rendezvényérôl?
Úgy érzem, indulatok által vezérelt bürokratikus eljárásnak lettem áldozata az Öt Könyv Kiadói Társulás képviseletében.
Az Etikai Bizottság állásfoglalását megértem (Azt azért szívesen vettem
volna, ha meghallgatnak engem is. Már csak etikai okból is.), végül is a
bizottság egy gazdasági társaság érdekeinek védelmében lépett fel. Valóban megsértettem a gazdasági társaság érdekeit azzal, hogy nem fizettem
nekik semmit. Az indoklást azonban nem fogadom el több okból. Szakmatársaimat nem sértettem meg semmivel. A vásárlóerô elvonása – úgy
érzem – át nem gondolt kifogás. Felfogásom (melyet elutasítanak) szerint szakmatársaimnak is alapvetô érdeke, hogy a könyvszakmai rendezvényeket a könyvszakmai szervezet ne megfizethetetlen áron kínáljon.
Ha ez ellentétes az Etikai Bizottság véleményével, sajnálom.

Könyvkultúra

könyvhét 2005/06

Mi lesz jövôre?
A Vörösmarty téren az egyik pavilon köré a bérlô néhány asztalt még
kitett, ezzel növelve a szûkös helyet. Zentai Péter László elôbb rendôrért kiáltott (!), majd indulatosan megfenyegette az árust, gondoskodni fog arról, hogy jövôre nem lehet itt.
Kíváncsian figyelem majd 2006-ban, lesz-e pavilonja a Vörösmarty téren az érintett „szakmatársunknak”.

Péntek Zoltán
Öt Könyv Kiadói Társulás
konyvpont@mail.datanet.hu

A Nyílt tér rovatunkban megjelenô írások, közlemények nem a szerkesztôség véleményét, állásfoglalását tükrözik.
Nyílt tér rovatunk létrehozása annak az önként vállalt feladatnak a teljesítése, hogy könyves folyóiratként teret adjunk – a megírójuk szándéka szerint – a könyvszakma nyilvánosságát igénylô írásoknak, és adott esetben természetesen az azokban foglaltakkal vitatkozó, szembenálló írásoknak egyaránt.

Kontextus
■ Magamat idézem: „Azt hiszem, itt az ideje – legalább e kis jegyzet erejéig – megnyilvánulnunk arról, miért is nem foglalkozunk lapunk hasábjain a tapasztalhatónál sokkal aktívabban a könyvszakma
különbözô olyan problémáival, amelyekkel – sok-sok könyvkiadó
partnerünk elbeszélése révén – napról napra szembesülünk, arról
ugye nem is beszélve, hogy azok közül nem is kevés, közvetlenül,
„saját jogon” is érint bennünket.
Egy ilyen értelmû kérdés megfogalmazása mindenképpen jogosnak tûnik fel, hiszen könyves újság vagyunk, ebbôl következôen valóban lapunkban (is) lenne – kellene, hogy legyen – helye a gondok nyilvános
kibeszélésének. [...] s lám, mégsem ilyen cikkek jelennek meg lapunkban.
Ennek megokolásául egy konkrét esetünket mondom el itt, nagyon
röviden.

Történt, hogy kiadók biztatására hosszas elôkészítô munkával (telefonok, gyôzködések) megszerveztünk egy „kiadói-kereskedôi kerekasztal” beszélgetést, melyet munkatársunk volt hivatva lejegyezni
és formába önteni a megjelentetéshez. A beszélgetés lezajlott (bár
nem mindenki volt jelen, aki ígérte), a lejegyzés is megtörtént (bár
messze nem volt olyan éles hangú a lezajlott diskurzus, mint azt a
korábban tapasztalt indulatok alapján feltételeztük volna), s készültünk a megjelentetésre.
Ám a cikk mégsem jelent meg. A beszélgetés résztvevôi – ki ezért,
ki azért – gyakorlatilag visszavonták, amit mondtak.
Azóta sem tudtuk ôket újra leültetni egy kerek asztalhoz.”
Kiss József
(Könyvhét, 2004. március 5. Kerek asztal)
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Kertész
zerszám sorolhatnék
még példát a múltkoriak mellé. „Mindig
tudtam, hogy a feleségem megcsal. Na de ezzel?!” Teljesen
hétköznapi, akár kocsmai dialógus is lehetne, de nem az.
Füst Milán Feleségem története címû kiváló regényének
az elsô mondata. Példákat
hozhatnék a képzômûvészet,
a film, a színházmûvészet,
akár a zenemûvészet területérôl is.
Látszólag tehát nincs biztos, külsô, formai ismérve
annak, hogy egy kommunikációs szimbólum, sôt:
hosszabb-rövidebb szimbólum-sor ábrázoló (depiktív),
vagy jelölô (denotív), [némely szerzôk szerint: denotatív] jel-e.
A titok nyitja valahol belül
van, a jelalkotás célja és
módja körül. Kérjünk meg,
mondjuk, egy csoport képzômûvészeti fôiskolai hallgatót, rajzoljon le nekünk
gyorsan, a legegyszerûbb eszközökkel néhány dolgot.
Madarat, házat, fát, vadállatot, ruhanemût, szárazföldi
jármûvet, fekhelyet, lépcsôt,
fegyvert, vízi jármûvet. Jól
tessék figyelni a fogalmak általánosságára. A madár kolibri is lehet és dögkeselyû is.
A vízi jármû éppúgy lehet
kenu, mint repülôgép anya-

E

hajó. A szárazföldi jármû a
talicskától a kamionon át a
tankig – bármi! Az a tíz-tíz
kép, amit minden egyes
résztvevô rajzol két dologban lesz rá mint személyiségre abszolút jellemzô: 1.) mit
választ ki a fogalmak közül,

hogy miképpen látja ô a világot magát. Igen, tíz rajzból
azért már fölsejlik valami általánosítható. Az, hogy a
szemlélet, a „miképpen látom én a világot” nem csak
szubjektív, nem csak jellemzô, de szinte beazonosítja az

Kertész Ákos

A legkisebb
közös nevezô
Kertész Ákos szabálytalan
esztétikája 11.
és 2.) hogyan rajzolja, vagyis
formailag hogyan ragadja
meg azt, amit kiválasztott.
És a rajzokat elemezvén látni fogjuk a következôket:
minden egyes személyiségre,
tíz rajzon keresztül, szubjektíve tökéletesen jellemzô lesz
a választása és az ábrázolásának a… mondjuk egyelôre
így: stílusa.
Ha megpróbálom egyetlen
fogalommal kifejezni, mi az,
ami minden egyes önkéntes
résztvevônkre jellemzô, azt
kell mondjam, a szemlélete.
Kicsit részletesebben, az,

illetô személyt akár az ujjlenyomata vagy a géntérképe.
Más személyiséget mutat, aki
madárnak pacsirtát, fekhelynek kétszemélyes franciaágyat, vízijármûnek könnyû
sportvitorlást választ, mint
aki madárnak vadászsólymot, fekhelynek börtönpriccset, vízi jármûnek atomtengeralattjárót rajzol, és
még csak a választásukról beszéltem, nem az ábrázolás
hogyanjáról. (Föltevésünk
szerint, ugye, képzômûvészeti egyetemi hallgatókról
van szó, akiknek az ábrázo-

lás technikája nem okoz
problémát.)
Kár, hogy nem tudom közölni a rajzokat. Akkor kiderülne, hogy egy galambot,
egy oroszlánt, egy konyhaszekrényt vagy egy jeepet fölismerhetôen
ugyanolyan
módon lát (és ábrázol) egyegy rajzoló. És ahogyan lát
(és ábrázol) az jellemzô rá
mint személyiségre. Ezek a
nyilvánvalóan depiktív szimbólumok olyan jelek, melyek
magukban hordozzák az esztétikai érték minimumát (legkisebb közös nevezôjét).
Ezekre jellemzô lesz, hogy
1.) szubjektívek, 2.) hogy a
tárgyuk mellett valami annál
fontosabbat rögzítenek: a készítôjük (alkotójuk) szemléletét, azt a módot, ahogyan ô és
csakis ô látja a világ egészét.
József Attila-centenárium
van, illô megemlíteni, hogy
mindezt egy esztétikai dolgozatában a következôképp fogalmazta meg József Attila:
„A mûvészet a világ-egész helyettesítésére a szemlélet számára
szemléleti-egészet állít.”
József Attila szemléleti
egészrôl, Lukács György, a
híres marxista (szerintem inkább hegeliánus), filozófusesztéta totalitásról beszél. A
következôkben a totalitás és
az esztétikum kapcsolatát
fogjuk szemügyre venni.

Megszületett A Nagy Könyv játék elsô nagy futamának eredménye: a magyar
– szavazó – olvasók tizenkét legkedvesebb – illetve legtöbb szavazatot kapott
– regényének listája. A játék ôsszel folytatódik, a cél az itt felsorolt könyvek
közül kiválasztani azt az egyet, amelyik majd „büszkén viselheti” a „legkedvencebb regény” kitüntetô címet.
A Nagy Könyv TOP 12 abc sorrendben
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1984
A Gyûrûk Ura
A kis herceg
A Mester és Margarita
A Pál utcai fiúk
Abigél
Az arany ember
Egri csillagok
Harry Potter és a Bölcsek Köve
Micimackó
Száz év magány
Tüskevár

Orwell, George
Tolkien, John Ronald Reuel
Saint-Exupéry, Antoine de
Bulgakov, Mihail Afanaszjevics
Molnár Ferenc
Szabó Magda
Jókai Mór
Gárdonyi Géza
Rowling, Joanne Kathleen
Milne, Alan Alexander
García Márquez, Gabriel
Fekete István
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Michael Morpurgo
Peaceful közlegény
■ Michael Morpurgo háborús veteránok elbeszéléseibôl merített ötletet, amikor a Peaceful közlegény megírásába kezdett. Fôhôse
bizonyos Thomas Peaceful, akit bátyjával,
Charlie-val együtt soroznak be, majd vezényelnek a nyugati frontra. Amikor pedig a
biztos halálba akarja küldeni ôket az ôrmester, Charlie Peaceful fellázad…
Az egyik legkedveltebb és legismertebb angol ifjúsági író új kötete valós történelmi alapokon nyugszik. Az elsô világháború alatt a brit hadvezetés több száz fiatalt végeztetett ki parancsmegtagadás miatt, miközben sohasem vizsgálták ki a körülményeket. Tizenéveseket küldtek a tûzvonalba és a lövészárkokba, ráadásul a kíméletlen bánásmód és fenyegetés gyakran nagyobb
veszélyt jelentett a besorozottakra, mint maga a harctéri pokol. A brit
kormány azóta sem hajlandó semmiféle posztumusz rehabilitációra…

176 oldal, ford. Nagy Nóra, 1790 Ft
Móra Kiadó – www.mora.hu

LAÁR ANDRÁS: Laár pour l’art.
Laár András mûvészeti gyümölcsöskertjének éretlen,
érett, ütôdött, zaftos és tápláló termései…
2960 Ft
LAÁR ANDRÁS:
A csôevô duhajka meséi
Gyermekeknek és gyermeklelkû
felnôtteknek egyaránt szórakoztató mesefüzér sok mókás
furcsa szerzetrôl – a csôevô
duhajkáktól, a zúgó bakterakán
át, a tokkantó vátlákig...
1990 Ft
ANGELI LEVENTE: 100% élet
„Élj úgy, hogy mikor halálod pillanatában
lepereg elôtted életed filmje, ne tudd eldönteni,
pornó- vagy akciófilm volt-e...”
2290 Ft

www.jaffa.hu

Sikerlista
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. május
Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: A felakasztott indián szigetén
Gesta Kiadó
2. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kft.
3. Dan Brown: Digitális erôd
Gabó Kft.
4. Paulo Coelho: Az alkimista
Atheneum 2000 Kiadó
5. Paulo Coelho: A Zahir
Atheneum 2000 Kiadó
6. Matthew Stover: Star Wars: A sith-ek bosszúja
Aquila Kiadó
7. Gabriel García Marquez: Bánatos kurváim emlékezete
Magvetô Kiadó
8. Moldova György: Az utolsó töltény 4.
Urbis Könyvkiadó
9. Danielle Steel: Visszhangok
Maecenas Kiadó
10. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv
2. Perjés Klára (fôszerk.): Egy csepp emberség 2.
3. Albert Györgyi: Miért pont én?
4. Midi világatlasz
5. Schobert Norbert: A Norbi titok – Az Update Módszer
6. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve
7. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
8. Perjés Klára (fôszerk.): Egy csepp emberség 1.
9. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség
10. James Luceno:
Star Wars: A sith-ek bosszúja – Képes enciklopédia
Gyermek, ifjúsági
1. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 6.
2. Peter Feund: Laura és az Ezüstszfinx rejtvénye
3. Darren Shan: A végzet fiai
4. Fekete István: Vuk
5. Fekete István: Csí
6. Star Wars – A sith-ek bosszúja
7. Marék Veronika: Boribon a játékmackó
8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
9. Marg Meikle: Tudni akarod?
10. Erich Kästner: A két Lotti

Szivárvány KRSC
Magyar Rádió Rt.
Park Kiadó
Topográf Kiadó
Szivárvány KRSC
Tericum Kiadó
Gold Book Kft.
Magyar Rádió Rt.
Free Choice Books
Grafo Könyvkiadó

Ciceró Kft.
M-Érték Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont Hungary Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Alexandra Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó

Libri sikerlista
2005. június 1–14.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: Digitális erôd
Gabo Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Könyvkiadó
3. Leslie L. Lawrence: A felakasztott indián szigetén
Gesta Könyvkiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. Coelho, Paulo: A Zahir
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
7. Rakovszky Zsuzsa: A hullócsillag éve
Magvetô Kiadó
8. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó
9. Gerlóczy Márton: Váróterem
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Stone, Tom: Volt egyszer egy tavernám
Kulinária Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Albert Györgyi: Miért pont én?
2. Schobert Norbert:
A Norbi Update életmódrendszer lényege – zsebkönyv

Park Könyvkiadó
Norbi.Hu Kft.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perjés Klára (fôszerk.): Egy csepp emberség 2.
Eco, Umberto: A szépség története
Hankiss Elemér: Az ezerarcú én
Csongrádi Kata: Ne add fel!
Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
Nemeskürty István: Mi végre vagyok a világon
Schobert Norbert: A Norbi titok
Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése

Gyermek, ifjúsági:
1. Marék Veronika: Boribon beteg
2. Verne, Jules: Kétévi vakáció
3. Luceno, James: Star Wars – A sith-ek bosszúja
4. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 6.
5. Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana:
A vakond ernyôje
6. Wass Albert: Mese az erdôrôl
7. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg
8. G. Szabó Judit: Sok a csinos lány
9. Scooby-doo! Nagykönyve
10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca a levegôben

Magyar Rádió Rt.
Európa Könyvkiadó
Osiris Kiadó
Mandala-Véda Kiadó
Gabo Könyvkiadó
Akadémiai Kiadó
Norbi Welness Média Kft.
Gold Book Kiadó
Pozsonyi Pagony Kft.
Holnap Kiadó
Grafo Könyvkiadó
Ciceró Könyvstúdió
Móra Ferenc Könyvkiadó
Kráter Mühely Egyesület
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
M & C Kft.
Pozsonyi Pagony Kft.

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. május
Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A Zahir
Athenaeum 2000 Kiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
4. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
5. Fable, Vavyan: Álmok tengere
Fabyen Kiadó
6. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
7. García Márquez, Gabriel: Bánatos kurváim emlékezete
Magvetô Kiadó
8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Smith, Wilbur: A nap diadala
Delej Kiadó
10. Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv
Norbi.hu Kft.
2. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
Gabo Kiadó
3. Regényi Huba: II. János Pál – Isten atlétája
Ringier Kiadó
4. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness és Média Kft.
5. Schobert Norbert: A Norbi titok 2.
Norbi Welness és Média Kft.
6. Hankiss Elemér: Az ezerarcú én
Osiris Kiadó
7. Autóvezetôk tankönyve
„B” kategóriás jármûvezetôi vizsgához
Springer Media Kft.
8. Költônk és kora – József Attila emlékév 2005.
Aspy Stúdió Kf.t
9. II. János Pál pápa életének képes krónikája
Litkey és társa Kft.
10. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
Gyermek, ifjúsági
1. Shan, Darren: A végzet fiai – Vámpír könyvek 12.
2. Stover, Matthew: Star Wars – A sith-ek bosszúja
3. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
5. Saint–Exupéry, Antoine de: A kis herceg
6. Mérei–Binét: Ablak–Zsiráf
7. Kästner, Eric: A két Lotti
8. Méhes György: Gyöngyharmat Palkó
9. Anyám, édesanyám dallal köszönöm
10. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.

Móra Ferenc Könyvkiadó
Aquila Kiadó
Magvetô Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Ulpius-ház Kiadó
Papp-Ker Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista
■ Könyvfesztivál után, Ünnepi Könyvhét elôtt, A Nagy Könyv játék elsô nagy fordulójának véghajrájához közeledve, taroltak az olvasmányos, szórakoztató irodalom ismert és lassan-lassan, a „sikerlista-figyelés” immáron hosszasabb idôszakán túljutva, akár azt is mondhatnám, megszokott szerzôi, mûvei. Dan Brown új könyve, a Digitális erôd alig jelent meg, az élbolyba került, nem meglepô: a két korábbi sikerkönyve – amelyek a jelek szerint tartósabb jelenlétre „rendezkedtek be” a sikerlistákon – érthetôen meglódította az újabb mû
eladásait is. Coelho is maradt az élbolyban A Zahir címû kötetével. A könyvfesztiváli sikerei folytatódnak Spiró György Fogság címû regényével. Az ifjúsági regények listájának elejérôl elôbb-utóbb – legalábbis jó esélyei vannak rá – a hazánkban nagyon népszerû Darren
Shan is átkerülhet majd a „felnôttek” listájára, ha megjelenik a Móra Ferenc Könyvkiadónál a tudatosan és elhatározottan „nem ifjúsági”
kalandregénye. A TOP 12-vel összevetve a sikerlistát, azt láthatjuk, két könyv szerepel mindkét helyen: A kis herceg és A Pál utcai fiúk.
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Kft. ajánlata

Advanced Learner’s Dictionary 7th ed + Compass CD-ROM
(Oxford University Press)

7042 Ft

Fazekas Márta: A (nyelv)tudás hatalom!
(Nyelvvizsgáztatási Akkr.Központ)

2982 Ft

Olaszy Kamilla: Spass mit Wörtern /Synonymwörterbuch/
(OLKA Bt.)

2500 Ft

Kidd,Sue Monk: The Secret Life Of Bees

3064 Ft

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

„Mindenkiben ott ül egy kis Sztálin”
Belsô utazásról, a tudat fölszabadításáról, saját
lázadásáról vall Viktor Jerofejev
■ A jó Sztálin. Így idézôjel nélkül ez a címe Viktor Jerofejev tavasszal magyarul is megjelent új
könyvének. Az író, aki majd’ egy évtizeddel korábban kiadott, Élet egy idiótával címû elbeszéléskötetében a Lityeraturnaja Gazeta értékelése szerint „mindent elôráncigált, ami titkos, amit a tudat mélyére számûzünk és megfosztunk a megszólalás jogától, különösen a szexualitás szférájában”, egyes részletekkel most sem hazudtolta
meg korábbi önmagát. De ezúttal a tudattalan
más régiói kapják a fô hangsúlyt. Önéletrajzi ihletésû a regény. Jerofejev diplomata családból
származik. Az 1950-es években, amikor egész
Moszkva éhezett, a gyermek Viktorba tele üvegnyi kaviárt tömtek bele, a tengerparton nyaraltatták s családostól járta a világot, amennyiben apja külképviseleteken dolgozott. Ezt a dédelgetô világot zúzta szét ifjonti hévvel, amikor barátaival megjelentetett egy kísérleti irodalmi antológiát, amely a Szovjetunióban vérlázítónak számított és nagy indulatokat korbácsolt fel. A diplomatakarriernek vége, a család
szégyenbe került. Ezért kezdôdhet azzal a mondattal a regény,
hogy „Végül is megöltem az apámat”.
– Ez nem térfa, nem játék a szavakkal, hanem nagyon komoly
dolog – hallgattam a magyarországi látogatáson itt járt szerzô
magyarázatát a regénykezdésrôl. – Egy magas pozícióban levô
embernek, történetesen az apámnak, az általam elôidézett helyzet rossz irányban változtatta meg az életét. Ez valóban gyilkosság volt. Miután belefogtam a regény írásába, több meglepetés
is várt rám. Rájöttem, hogy az emlékezetembôl olyan dolgokat
tudok elôcsalogatni, amelyekrôl azt gondoltam, elvesztek. Ezek
az emlékek olyan erôvel törtek föl, mintha újra átéltem volna az
eseményeket. Azt gondolom, hogy ez a könyv emiatt az emlékezet kiszélesítése lett. Ezekkel az emlékekkel öröm a találkozás.
Ezért van annyi humor a könyvben
– Eszébe jutott-e az emlékidézés során, hogy az antológia
megjelentetése esetleg a védett körülmények között nevelkedett fiú megkésett kamaszkori lázadása volt?
– Ez a lázadás valószínûleg kezdettôl fogva bennem él, hiszen
lázadás nélkül szerintem nincsen író, nincsen alkotó. Az elsô lázadásélményem érdekes módon éppen Magyarországhoz, az
1956-os forradalomhoz kötôdik, amikor is a nagykövetségen
hallva, hogy Budapesten huligánok randalíroznak az utcákon,
eldöntöttem és hangoztattam is, hogy magam is huligán szeretnék lenni. A lázadás minden emberben megvan, csak a többség
elfojtja, az írónak azonban ki kell magából hozni.
– Most hogyan látja a magyarokat? Azóta már járt párszor nálunk, több könyve is megjelent itt.
– A magyarok majdhogynem az én ideális olvasóim, mert képesek arra, hogy a humortól, az iróniától a tragédia felé elmozduljanak. Megtalálom az önök népében a melankóliára való hajlamot éppúgy, mint az ez elleni törekvést. A határhelyzetben élés
tudata és ténye éppúgy érvényes a magyarokra, mint ránk, oroszokra. Mi Európa és Ázsia között, Magyarország pedig Kelet és
Nyugat között van félúton.
– Belekapaszkodom a könyvcím „jó” szavába. Nem jutott
eszébe, hogy legalább idézôjelbe tegye, nehogy egyes olvasórétegek értetlenség miatt elriadjanak tôle?

– A teljes mû alapján kell ítélkezni. Ha csak a
cím alapján döntenének az olvasók, akkor azt
kellene mondani, hogy Háború és béke címen
nem lehet könyvet írni, mert ez egy óceán… A
jó Sztálin címmel gonosz banalitásra törekedtem.
Úgy gondolom, a németek nem tudnának megírni egy, A jó Hitler címû könyvet, de az orosz
irodalomban van helye e megközelítésnek.
– Mitôl különbözik a két nép ebbéli vélekedése?
– Az európai tudat az önkorlátozás tudata, az
ember fél a megengedett határain kívül lépni.
Ebben van az ereje, de a gyengesége is Európának. Magam viszont úgy gondolom, hogy
mindannyiunkban, természetesen bennem is,
ott ül egy Sztálin. Ez esetben pedig beszélni kell róla. Ha nem
valljuk be, akkor képmutatók vagyunk. Én nem a tudat elnyomásával, hanem fölszabadításával dolgozom, amely egyébként
néhány kivételtôl eltekintve az egész orosz irodalomra jellemzô.
– Mennyire hat az orosz közállapotokra a tudatnak az irodalomban jelentkezô fölszabadítása?
– Természetesen nem lehet azt mondani, hogy direkt hatást érne el az irodalom. De ha az ember megérkezik Moszkvába, érzi,
hogy egészen más világba, más kultúrába toppan. Egy orosz lány
például kertelés nélkül megkérdezheti a barátnôjétôl, hogy a férjével hetente hányszor és milyen pozitúrában él házaséletet. Ez
nem jelent indiszkréciót, egyszerûen csak baráti viszonyt, amelyben kitágul a fogalomrendszer. Az orosz ember az európai jelentésénél sokkal mélyebb értelmet tulajdonít a barátság, vagy például az árulás szónak. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a személyes
kapcsolatok sokkal bensôségesebbek Oroszországban. Ezért
azonban az orosz embernek társadalmi létezésével kell fizetnie,
mert a társadalmat, a politikát, mint olyant képmutatások sorozataként éli meg. A jó Sztálin errôl is szól egyebek mellett.
– Az idei budapesti könyvfesztiválon számos orosz írót láttunk vendégül, s a velük folytatott beszélgetésekbôl az derült
ki, hogy szinte mindegyikük hosszú évtizedeken keresztül élt
Európában, Amerikában, illetve most is Oroszországtól távoli otthonban alkot. Szinte már fölvetôdik a kérdés, van-e még
tiszta orosz irodalom?
– Gogol, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Csehov lényegesen több idôt töltött el nyugaton, mint a mai írónemzedék. Gorkij a fél életét Capri szigetén töltötte el, mégis orosz irodalmat írt. Az orosz világ leírása belsô világ megjelenítése, amely teljesen független attól, hogy
éppen hol tartózkodik az ember. Az utazási vágy általában jellemzô az íróra, aki kíváncsi ember. De az utazásnak nem kell feltétlenül helyváltoztatással járnia. Belsô utazást is tehetünk. Egy intim,
erotikus utazás ugyanaz ebbôl a szempontból, mint az Alaszkára
tett látogatás. Ettôl válik íróvá az író. S ez az új könyvem arról is
szól, hogyan születik meg az író, mert a mi családunkban egyáltalán nem volt erre predesztinált. A könyvborítón látható férfi az
apám, a nyakában ülô kisfiú pedig én vagyok valamikor az ötvenes
évek legelején. S ezen a kisfiún, a dacos arckifejezésén, az összevont
szemöldökén már akkor látszik, hogy ô bizony író lesz, csak még
maga sem tudja.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Könyvipar

kolofon
Akadémiai Kiadó

Bucsi Szabó Zsolttal
beszélget Nádor Tamás
Egy szellemi mûhely, amely egyidôs a magyar nyelv igazi függetlenedésének, a hazai szuverén gondolkodás térhódításának indulásával. Amely elôsegítette, hogy elmék
teljesítményei végre fölragyogjanak.
S nem dicsfényben, hanem a maguk eredetiségében, egzaktságában.
Rendszereken és rendetlenségeken
átlábalva. A tudomány tényeivel,
géniuszok hétmérföldes csizmájával, s a tudás gyûjtôszenvedélyével hangyagolva. A
Gutenberg-galaxisban, a Marconi-konstellációban.
És így tovább...
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– Az Akadémiai Kiadónak közismerten hosszú és tartalmas a
története. Melyek ennek jellegzetes adatai, mûködési, szemléleti fordulópontjai?
– A Magyar Tudományos Akadémia emblémájában az 1825-ös évszám látható, kiadónkéban az 1828-as. Mindkét dátum egy-egy
nagyszerû óhaj megvalósulásának kezdôpontját rögzíti. Nevezetesen: legyen végre nyelvünket gondozó, serkentô Magyar Tudós
Társaságunk, akadémiánk, s testesüljön meg a nyelvápolás nyomtatott mûvek formájában is. A könyv- és folyóirat-kiadás szükségességét kimondó alapszabály létrejötte után az 1830-as évektôl valóban
sorra jelentek meg a nyelvészet, az irodalom és más tudományágak
körébôl könyvek, periodikák, valamint szótárak, lexikonok. Az
MTA kiadójának égisze alatt 1833 és 1950 között mintegy 3100 új
cím (eredeti alkotás) látott napvilágot. E szellemi mûhely 1950-ben
vált szervezetileg önállóvá, és elmondható: a diktatúrában is megôrizte tekintélyét, színvonalát. Cégünk a kilencvenes évekre nehéz
helyzetbe került. Az 1996-os privatizáció során aztán a világ egyik
legjelentôsebb szakkiadója lett többségi tulajdonosunk (az MTA kisebbségi tulajdonossá vált). Hatalmas tôkebefektetéssel – fájdalmas
intézkedések árán is – mára ismét nyereséges, jól mûködô kiadóvá
lettünk. 2000 óta vagyok ennek vezetôje. Az eltelt öt évben korábban felgyûlt tartozásainkat kiegyenlítettük, s ami még fontosabb: talán sikerült visszanyernünk a szerzôk és olvasók bizalmát.
– Miképp változott az idôk során a kiadó szemlélete, kiadványainak köre? Mennyire volt s maradt „akadémikus”, tudományos
eredmények összegzôje, s milyen mértékben törekedett-törekszik a frissességre?
– E kettô persze nem zárja ki egymást. A gyorsan közlendô új
kutatási eredmények elsôdleges mûfaja a tudományos cikk, amelyet szakfolyóiratok közölnek. A könyv viszont, értelemszerûen,
hosszas munka eredménye, összegzése. Dolgunk ez utóbbiak
közreadása a humántól a reál tudományokig. S úgy vélem,
mondjuk Samu Mihály Általános jogpolitikája, Simai Mihály
könyve a fenntartható fejlôdésrôl, vagy akár Tárkány Szûcs Ernôé a magyar jogi népszokásokról, horribile dictu Cicero Az állam címû mûve szellemi támpontnak, forrásnak tekinthetô, idôálló. Ez nem jelenti azt, hogy lépéshátrányban volnánk. Csak

egyetlen jellemzô példa: nemrég jelentettük meg az M-kormányzat, M-demokrácia címû kötetet, amely a világ elsô mobilkormányzati tankönyve. Hát ilyen az „akadémikus” frissesség.
– A tudományágak, ismeretkörök kikristályosodott eredményeit közlô és vitára érdemes, tudásfejlesztést szolgáló köteteik milyen megfontolás, szellemiség jegyében szerepelnek
kiadványaik listáján? Mit mûvelnek ugyanúgy, mint elôdeik,
s mit másképpen?
– Elôdeink értékôrzô, tudományos tényeket, eredményeket közrebocsátó tevékenységét nem kell megtagadnunk. Az aktualizáló, átpolitizáló-ideologizáló, vagy
akár historizáló kötetek persze elavultak. A reáliák világában talán több a maradandó, mint mondjuk a történettudomány vagy a szociológia tárgykörében. Habár
szép számmal publikált kiadónk olyan szerzôket, akik
a legnehezebb idôkben is megôrizték szuverenitásukat.
Ha úgy tetszik, „tiszta tudományt” mûveltek, bár a tartós alkotásoknak mindig „helyi értékük” is van. Mert az
egyetemesség nem jelent idôtlenséget.
– Szótáraik, nyelvkönyveik gyakorta CD-mellékletet is tartalmaznak. Mennyiben jelenik meg kiadási
gyakorlatukban – elnézést a divatkifejezésért – az információs forradalom?
– Kis-, kézi-, nagyszótárakat, szakszótárakat stb., és persze – például angol, francia, latin, magyar, német, olasz – nyelvkönyveket is kiadunk. És az információs forradalom adta lehetôségeket valóban
igyekszünk kihasználni. Szótárakban a legfejlettebb XML-rendszert
alkalmazzuk, ami lehetôvé teszi az adatok strukturált tárolását, egyszerû, célzott, gyors felhasználását. Akadémiai Elektronikus Könyvtárunk egyre bôvülô kínálattal elégíti ki az olvasók igényeit. Folyóirataink esetében az elektronikus szolgáltatás és értékesítés számunkra évek óta természetes követelmény.
– Milyen adatok, számok jellemzik a kiadó tevékenységét? Hogyan képesek „lábon maradni” olyan közegben, amelyben gyakran megtévesztô köntösben, agresszív módon hirdeti minôségét
a silányság?
– Évente 120–130 kiadványt publikálunk. Az említetteken kívül nívós ismeretterjesztô könyveket is. A viszonylag kis példányszámban
napvilágot látó értékes mûvek – még jó minôségû elôállításunkban
is – sajnos, nehezen föllelhetôek a „gagyi-rengetegben”. Más szakkiadókkal létrehoztuk Szakkönyvkereskedelmi Központunkat,
amely eligazít a jeles kiadványok föllelésében. Egyébként idegen
nyelven is publikálunk. Ez támogatással sem könnyû. Ráadásul a
fejlettebb országok kiadói vadásznak a legjobb magyar tudósok kézirataira. Pedig nem volna szabad lemondanunk arról, hogy a mi
eredményeink is szerepet játsszanak a globális tudományos versengésben. (Egyébként 48 szakfolyóiratunk többsége angol nyelven
növeli ennek esélyét.)
– Nyilvánvaló: az Akadémiai Kiadó ezután is folytatja, amit eddig is mûvelt. Csak éppen más kötetekkel. Éspedig?
– Hosszú a lista, ezért csak markáns mintákkal jelzem, idén miben
„mesterkedünk”. Megjelenik például a Magyar–angol idiómaszótár, a Magyar–latin diák-, a Francia–magyar kis-, a Magyar–francia–magyar úti- és a Magyar–orosz kisszótár. Bôvítjük elektronikus
könyvtárunkat: uniós terminológiai szótárunk például már a boltokban van. Folytatjuk a sort az Olasz–magyar, illetve Magyar–olasz kéziszótár CD-mellékletével, a Magyar–angol környezetvédelmi és az Angol–magyar pénzügyi szótár is csatolt CD-vel
jelenik meg. Magyarul tanulóknak készült a Magyar Mozaik Nyelvkönyvsorozat, a kétszintû érettségit segítheti angol és német tankönyvünk. S még egy különlegesség: Akadémiai Kézikönyveink sorozata ôsszel indul. Ezek egy-egy tudományág alapvetô ismereteit
foglalják magukba. Az elsô két kötet: Kémia, Világirodalom. S egy
„alkalmi” újdonság: életinterjú-kötettel köszöntjük a nyolcvanesztendôs Nemeskürty Istvánt.
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