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Képek s dokumentumok a Corvinától
Hogyan éltünk Kádár idejében?
■ A színmûvész Mácsai Pál volt a vendége
a történelmi képeskönyv könyvbemutatójának, amely program a minden tekintetben nagyformátumú párizsi Larousse sorozatának elsô magyar vonatkozású kötetét
ismertette meg a szép számú jelenlévôvel.
A Corvina Könyvkiadónál korábban már
megjelent magyarul a Hétköznapi élet Napóleon, illetve Hétköznapi élet a Napkirály korában címû kötet. A mostani, hazai
témájú rész pedig a közelmúltunkkal foglalkozik; a Kádár-korszakot felölelô több
mint harminc év hétköznapi világát tekinti át az ötvenes évek második felétôl a
rendszerváltozásig. Történelmi értelemben
a Kádár-korszak 1956-ban kezdôdött és
1989-ig tartott. Amint azonban rámutatott
a kötet szerkesztôje, Valuch Tibor, aki az
1956-os Intézet munkatársaként hosszú
éveket töltött vizsgálódással, anyaggyûjtéssel, a dokumentumok tanulmányozásával: „1956 forradalmának korszakos jelentôségét és hatásait nem vitatva rá kell mutatni arra, hogy az 1956 és 1963 közötti idôszak a politika, a
gazdaság és a társadalomirányítás terén egyaránt igen erôs kontinuitást mutat az 1948 és 1956 közötti idôszak gyakorlatával,
amit a legújabb történeti kutatások, például Rainer M. János
megállapításai is igazolnak”. Ezért a könyv nem mereven számítja a korszakhatárt, hanem kitekint az azt megelôzô, 194556-ig terjedô esztendôkre is.
Mi köze a mindennapi életnek a politikához, kérdezheti bárki
hitetlenkedô. A hétköznapi változásokat a politika nyilvánvalóan befolyásolta (és mindig is módosítja), ám e téren a fordulópontok nem mindig esnek teljesen egybe a történelmi fordulatokkal. Kicsit késlekedve vagy megelôzve követik azokat.
Mácsai Pál egy minapi rézcsôvásárlás kafkai vonásokkal borzongató esetét mesélte el a könyvbemutatón. A külvárosi, hámló vakolatú környéken úgy jutott el a raktárig, ha végighaladt egy
kihalt udvaron, ahol a környezô földszintes épületek sötét ablakaiból bárki figyelhette. A kék köpenyes munkás füle mögött ceruza billegett, colstokkal mérte a centiket, s indigós számlát állított ki a kiválasztott áruról. A vevô ezután ismét a kihaltnak
látszó udvaron baktatott végig a számlázásáig, ahol számos
pénztárgép mellett ültek a munkaruhás idôsebb hölgyek, a helyiségben vásárlóként azonban csak a belépô árválkodott. Az
egyik asszony manuális módszerrel kiszámította a folyóméternek megfelelô csôárat, a másik ellenôrizte a számítást, a harmadik lepecsételte a blokkot, a negyedik pedig elvette a pénzt. A
hitelesített számlával vissza kellett baktatni a már ismert udvaron át az árukiadóig.
Mindezen események közben valami apró szorongás költözött Mácsai Pál lelkébe, de ugyanakkor olyan nyugalom is hatalmába kerítette, amelyet az utóbbi másfél évtizedben sohasem érzett, mesélte. A könyvkiadó munkatársaival és a szerkesztô történésszel, valamint a hallgatóság középkoron túl járó részével úgy magyaráztuk a más számára talán érthetetlen pszichés reagálást, hogy a Kádár-kori nemzedékek olyan környezetben szocializálódtak, amelyben a megfigyelésre, a bizalmatlanságra folyton számítani lehetett, már-már el kellett várni az
ilyesfajta hozzáállást, éppen ezért meglepetésektôl ilyen érte-

lemben nem kellett tartani. Ki lehetett számítani, hány év múlva
jön össze az alig változó fizetésbôl a szövetkezeti lakásra a pénz,
mikor lehet átvenni a három évvel korábban befizetett szocialista
gyártmányú személygépkocsit,
hogy háromévente válthatjuk ki a
csekély valutával járó útlevelünket, ha nincs vaj a fejünkön, s abban is biztosak lehettünk, hogy
mi számít „vajnak” ebben az értelemben. Tudtuk, hogy november
7. elôtt érkezik meg az elsô ôszi
déligyümölcs-szállítmány az üzletekbe és hogy ezt követôen csak
Mikulás elôtt fog újra megnôni a
sor a zöldséges boltok elôtt. Ismertük azokat a vállalati büféket,
ahonnan az ott dolgozók hozzájuthatnak a téliszalámihoz és senki sem csodálkozott el azon,
hogy ezekben az intézményekben az országos mérték több tucatszorosát is meghaladja a Pick gyár forgalma…
Ezért volt nehéz, s talán még most is a piacgazdasághoz való
alkalmazkodás az akkori generációk képviselôi számára. Napjainkban sokak emlékezete szerint a Kádár-korszakban már majdnem mindent lehetett kapni, már majdnem mindenki majdnem
úgy élt, ahogy szeretett volna. Tehát a majdnem a kulcsszó azoknak az évtizedeknek a megértéséhez. Amint az elôszó is idézi az
akkoriban mûködött kiváló bûvész szállóigévé lett mondását:
„Csak a kezemet figyeljék, mert csalok”. Valóban a látszat csal,
illúziók élnek arról az idôszakról, amelynek a mindennapok történetében sokféle arca volt.
Ezeket az „arcokat” mutatja be a kötet. Az egyes fejezetekben
szereplô rövid, olvasmányosságra törekvô leírások és a sok-sok
hiteles archív fotó segítségével színes képet alkothat bármily korú és tapasztalatú olvasó arról, hogy milyen épített és természeti környezetben éltek akkor az emberek, milyen volt a lakáskultúra, az élelmiszer-fogyasztás, a ruhaviselet, a divat, a vásárlási
szokások, a közlekedés. Hogy miként alakult a munkahelyi és a
családi élet, miféle szórakozási lehetôségek adódtak, milyen ünnepeket ültek, az akkori fiatalok mennyiben különböztek gondolkodásmódjukban az idôsebb generációktól.
A kötet nagy sikerét ára ellenére is megjósolhatom. Miközben
szobámban a dolgozóasztalon hevert a kötet, nem akadt olyan,
harmincöt év fölötti vendégem, aki, környezetére ügyet sem
vetve ne feledkezett volna bele hosszasan a könyvbe. Kit az
1956-os felvételek, kit a régi gázbojler látványa vagy a Duna
Csokoládégyár Százszorszép névre hallgató bonbonja, mást a
régi buszok, utcaképek látványa, esetleg a bölcsôdei egyenruhában, egyen csikófrizurával bilin ülô apróságokról készült
fénykép babonázott meg. De belemélyültek a szöveges rész tanulmányozásába is.
Várjuk hát a folytatást a Corvinától. A sorozat elôkészületben
levô kötete például a Buffalo Bill korabeli mindennapokat mutatja majd be. S két magyar vonatkozású darab is hamarosan
megjelenik: Mindennapi élet Horthy Miklós, illetve Ferenc József korában.
M. Zs.

„Goethéhez, Tolsztojhoz és
Vörösmartyhoz nem volt bátorságom”
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Poszler György válogatott tanulmánykötetérôl
Valahol és valahogy el kell varrni a szálakat –
mondogatja a tanár úr. És sokkal több szálat
lát, mint fiatalkorában. 75. születésnapja alkalmából az volt számára a legnagyobb ajándék,
hogy elkészült negyvenéves irodalomtörténeti
és esszéista munkásságának legjavából egy
majd ezeroldalas válogatott kötet. A kollégák,
és a soha el nem fogyó tanítványok életmûvének esszenciáját vehetik a kezükbe.
■ – Nem kis vállalkozás egy ekkora kötet összeállítása, még ha az
ember saját munkáiról van is szó.
– Az volt a vágyam, hogy erre az évfordulóra elkészítsek egy összefoglaló jellegû kötetet, és megadatott. Ráadásul egybeesett a könyvnappal.
Három ciklusba rendeztem a kiválasztott anyagot, ebbôl egy ciklus a
mesterekrôl szól, Szerb Antal került ide, valami nagyon kevés Hegelügy, Lukács bôségesen és egy dolgozat Babitsról. Az 1980–90-es években számos, nagyobb terjedelmû esszét írtam, mondhatni felkérésre.
Egy részük a Jelenkorban jelent meg Szederkényi Ervin szerkesztôsége
alatt, más részük az 1986-ban megindult Újhold antológiában, melybe
Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs kért írásokat. Nagy megtiszteltetés volt ez a munka számomra. A második ciklusban majd minden írás
ebbôl a korból való. A harmadik ciklusba nagy szûréssel végül néhány
portré került be.
– A kiadó írja a fülszövegben, hogy ebben a kötetben néhány, mára hozzáférhetetlen írás is helyet kapott. Gondolom, azért nem ez
volt a szerkesztô elv a ciklusok összeállításában. A mesterek ciklus
szereplôi az Ön igazi mesterei?
– A fô szempontom az volt, hogy azok az írások, amelyeket én szeretek és fontosnak tartok, benne legyenek. Szerb Antal, Lukács és Babits
valóban mestereim, de nem ôk az egyedüliek. Szerepelhetett volna éppenséggel itt Füst Milán, vagy Nemes Nagy Ágnes is, akik a harmadik
ciklusba kerültek. Ha egy szerzôt kell mondani, aki a legfontosabb, akkor Babitsot mondanám. Babitsról nem sokszor mertem írni. Közülük
talán ez a legérdekesebb. Babits életmûve középpontjában a líra áll, és
én talán a líraelemzésben vagyok a leggyengébb. Az esszéista Babitsot
persze éppen olyan fontosnak tartom.
– Németh László Kisebbségben c. írásának elemzésekor is folyton
elôkerül Babits.
– Pontosan. A dolog pikantériájához tartozik, hogy én úgy 16 évesen
Babits Pajzzsal és dárdával címû írását elôbb olvastam, mint Németh
mûvét, amihez nem volt könnyû hozzájutni. A magyar irodalomban
egyébként nekem a Mihályok a legfontosabbak, tehát Vörösmarty és
Babits. Vörösmartyról csak nagyon keveset mertem írni. Véleményem
szerint ô a legnagyobb magyar költô, de sohasem éreztem bátorságot
ahhoz, hogy legnagyobb lírai alkotásait elemezzem. A világirodalomból Goethe és Tolsztoj a nagy példakép. És bár sokat hivatkozom rájuk, átfogóan írni sosem mertem róluk. Megengedhetetlen nagyképûség lenne, ráadásul Tolsztojt csak fordításokból ismerem.
– Könyvében több helyen problematikus, a magyarság számára neurotikus témákat vet fel. Az arcképekben például Szabó Dezsôt és Németh Kisebbségben c. írását elemzi, míg a Töprengések ciklus egy
része olyan politikai és ideológiai áramlatokat boncol, mint a ma-

gyarországi baloldaliság, a náci rasszista ideológia vagy a sztálinizmus irodalomtörténete. Holott a ciklus mûvészetelméleti írásokkal indul. Elég
messzire keveredik a végén.
– Néhány mûvészetelméleti írásomat újraolvasva úgy találtam, hogy nem érdemes ôket beletenni ebbe a kötetbe, nem
találtam fel bennük a spanyolviaszt. Az
ideológiai problémák viszont akkor és
most is változatlanul izgatnak. ‘89 után
olyasmik jöttek elô, amikrôl sohasem
hittem volna, hogy Magyarországon
még beszélni kell róluk. Például a hosszúkoponyák internacionáléja.
Nem hittem, hogy a XXI. század küszöbén a fajelméletrôl, illetve nevezzük nevén, az antiszemitizmusról még vitatkozni kelljen. Érdekes
dolgokat találtam, mint Bartucz a magyar rasszokról írt dolgozatát, de
Gobineau figurája is nagyon izgalmas volt. Szabó Dezsôt a XX. századi magyar szellemi élet egyik legeredetibb alakjának tarom, aki zsenialitásával együtt valami olyan tévedéshalmazt hozott össze, amit érdemesnek tartottam elemezni. A gimnáziumban tagja voltam a Szabó Dezsô
önképzô körnek, volt ott egy tanárunk, aki Szabó Dezsôt ismerte és
hallgatta is, de aberrált zseninek tartotta. A mesterek között sokat írtam
Lukácsról, aki nagyrészt Németországban töltötte a fiatal éveit, jórészt
németül írt, de a heidelbergi esztétikát Firenzében írta. Ugyanekkor Szabó Dezsô Székelyudvarhelyen, Babits Fogarason volt tanár. A hármat
nem lehet összekeverni. Igaz, Szabónak több ezer kötetes könyvtára
volt ott és francia, angol, német, olasz és spanyol nyelvû lapokat járatott. Mûveltségben bárkivel felvette a versenyt, ahogy Babits is. A magyar esszé belôlük alakult: a fiatal Lukácsból (A lélek és a formák), Fülep Lajosból, az induló Babitsból, aki mûvészetet csinált a mûfajból, és
akinek a köpenyébôl kibújt az esszéista nemzedék, és Szabó Dezsôbôl.
– A könyv elején egy félszáz oldalas beszélgetés kapott helyet,
amely ugyan a kutatói számvetés címkét viseli, de valójában életútinterjú, egyszerre szakmai és személyes. Szokatlan Öntôl ez a fajta intimitás. Miért ezt a formát választották?
– A kilencvenes években Szirák Péter készítette velem ezt a fiktív beszélgetést az Alföld címû folyóiratba. Sokat kérdezett benne Kolozsvárról és az irodalmi irányzatokról. Kicsit talán túl sok szó esik benne
a szülôvárosomról. Lényegesebb viszont, hogy a szakmai alapmûveltségem a historicista irányzatokból, vagyis a pozitivizmusból, a szellemtörténetbôl, és Uram bocsáss meg, a marxizmusból származik. Ezeknek az elemeit ma is megtartom, és úgy gondolom, hogy történeti
szemlélet nélkül csak nagyon különválasztott részkérdéseket lehet megírni, irodalomtörténetet meg egyáltalán nem. Valahogy el kellett kezdeni a kötetet, és ez alkalmas bevezetônek tûnt.
– Önt egy tanítványa az utolsó szellemtörténésznek nevezte. Elfogadja ezt a jelzôt?
– Valóban sokat foglalkoztam a szellemtörténet képviselôivel itthon és
a világban, amit mûveltem, azt azonban ortodox értelemben nem nevezném szellemtörténetnek. Bár Thienemann Tivadar a Szerb-könyvem kapcsán azt írta, hogy ilyenfajta könyvekre gondoltak annak idején a szellemtörténetrôl beszélve. A jelzôt olyan értelemben elfogadom, hogy valamiféle jó értelemben vett korszerûtlenséget képviselek.
Szénási Zsófia
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Irodalomtörténet
Születésnapi írások

■ Kaffka Margit híres regénycímének megfordítása adja a
címét a nôtörténet és a nôi
irodalom jeles kutatója, Fábri
Anna születésnapi kötetének,
amely a kollégák és tanítványok írásaiból áll össze. Az
évek a hat évtizedre utalnak,
míg a színek irodalomtörténészi és mûvelôdéstörténeti
munkásságának széles skálájára. Literátorként Jókai, Krúdy
és Mikszáth életmûvének tanulmányozása mellett olyan,
a hivatalos irodalmi kánonban nem szereplô, és nem
köztudott témákkal is foglalkozik már hosszú évek óta,
mint az életpálya- és szerepalakító eszmények és a szokások, a nôk esélyei és teljesítményei, vagy a társas viselkedés illemszabályai. A 19. század magánélettörténeti, viselkedéstörténeti és nôtörténeti
kutatásait számos vonatkozásban gazdagította, konferenciákat szervez, könyveket ír és
szerkeszt. És – mint a könyv
köszöntôje megjegyzi – sokak
számára legfôképp tanár. A
kötetben szereplô tanulmányok tematikájukban illeszkednek Fábri Anna sokirányú kutatásaihoz. Foglalkoznak például a nôi sorsokkal és viselkedésmintákkal (pl. nôi gyógyszerészekkel, teológusnôvel, Jászai Marival vagy Daniel Polixéniával), a társadalmi élettel
(ruházkodással, sétával, lóversennyel, színházzal), humor-

ral, a mindennapi élettel. A viták és ünnepek fejezetben Jókairól, Révai Miklósról, és különbözô 19. századi intézményekrôl, emlékhelyekrôl és egyesületekrôl
szóló írások kaptak helyet, míg az eszmetörténeti és társadalmi jelenségek
körébôl a nemzettudattal,
a keresztyén liberalizmussal, a harmadik úttal, a
magyar kispolgárosodással, vagy a vallásos nosztalgiával foglalkoznak
részletesebben a cikkek.
A kötet erénye még a végén található részletes
bibliográfia. A kötet méltó tisztelgés az empatikus,
segítô pedagógus, valamint az elmélyült, szenvedélyes kutató elôtt.
Sz.Zs.
Évek és színek
Tanulmányok
Fábri Anna tiszteletére
Kortárs Kiadó, 3500 Ft

Történelem
Rendszerváltás
az ókorban

■ Egy antik rendszerváltás
története – az alcím az egyik
legnagyobb ókori hódító
császár, Traianus hatalomra
jutásának tanulmányozását
ígéri. Az ókortörténelmi tanulmányokat magában foglaló
Kréné sorozat hetedik darabja
a Biblia és az ókori Közel-Kelet világát elemzô munkák
után a klasszikus antikvitás
korába kalauzolja az olvasót.

Traianus hatalomra jutásának
néhány esztendejét szinte
napról napra tanulmányozza
a szerzô a majd négyszáz oldalas, jegyzetekkel, szövegelemzéssel és függelékkel ellátott könyvben. Traianus
császár uralkodásának történetét leginkább ifjabb Plinius Panegyricusából, a császárt magasztaló beszédébôl ismerik a
történészek, ám más uralkodók hivatalos életútjának leíróihoz hasonlóan, ezt a forrást kritikával is kezelik. Szlávik Gábor a rendelkezésre álló
források újraértelmezésével
Traianus hatalomra jutásának
valós körülményeit igyekszik
rekonstruálni. Sorra veszi az
eseményeket: miként ölték
meg Domitianus császárt, miért az idôs Nerva lett az új
császár, milyen ellenlábasai
voltak Casperius Aelianus és
Cornelius Nigrinus személyében, miért éppen Traianust
választotta az öreg császár
utódának, és milyen szerepe
volt az adoptió elôkészítésében L. Licinius Surának vagy
Sosius Seneciónak. Az alig
másfél évet uralkodó Nervának legfôbb gondja olyan
utód kijelölése volt, aki
elveti a Domitianus hívei
által képviselt visszarendezôdés programját.
Több jelentôs ellenféllel
is számolnia kellett: Cornelius Nigrinus syriai legatus a birodalom legfôbb katonai tekintélye
volt akkoriban, akinek római támogatója Casperius
Aelianus szintén komoly
kihívást jelentett a császárnak. A történész nyomon követi, miként és
milyen segítséggel válhatott Marcus Ulpius Traianus Germania Superior
akkori legátusából császár
úgy, hogy nem ô volt a legfôbb katonai és politikai tekintély a birodalomban, sôt
már hosszú ideje nem tartózkodott a birodalom fôvárosában. Milyen cselfogással jelentette be Nerva utódának személyét meglepetésszerûen a
szenátus elôtt, és milyen stratégiával kerülték el a riválisok
bosszúját és a fenyegetô polgárháborút. Hogyan távolítot-

ta el Traianus riválisait a hatalomból, és miként szilárdította meg új principátusát oly
módon, hogy közben hódításai révén a birodalom elérte
legnagyobb kiterjedését.
Sz.Zs.
Szlávik Gábor:
Traianus útja a hatalomba
Új Mandátum Könyvkiadó,
2480Ft

Zene
Jubilált a Budapesti
Filharmóniai
Társaság
■ Mindig nagy örömmel veszek a kezembe szép könyvet,
aminek nemcsak a tartalma,
hanem a külseje is esztétikai
élmény. A bordó kötéstáblájú
könyv arany betûkkel a Budapesti Filharmóniai Társaság
150 éves történetének állít
emléket. 1853-ban alapította
a zenekart Erkel Ferenc. A
szabadságharc leverése után
szükségük volt az embereknek vigaszra, lelki támogatásra, és amikor magyar opera
nemigen szólalhatott meg,
Erkel kitalálta, hogy szimfonikus zenével lehet szórakoztatni a közönséget.
Nagyon érdekes végignézni a
korabeli plakátokat, hogy hogyan szerkesztették meg 150
évvel ezelôtt egy hangverseny
programját. Mások voltak az
igények. Abban az idôben
még az operarészletek keveredtek a szimfonikus mûvekkel,
sokkal inkább vegyültek a különbözô stílusú zeneszámok
egy-egy programban, mint
ahogy azt ma megszoktuk.
Összehasonlíthatjuk a címek
változásait is: amikor még a
Varázssíp nyitányát adták elô a
Varázsfuvola helyett, nem áriát énekelt Pauli asszony a Teremtésbôl, hanem dallamot.
Erkel Ferencet Hans Richter
követte a zenekar élén. Magyar
születésû volt, de mivel külföldön csinált karriert, a világ ezen
a néven és nem Richter Jánosként ismerte meg. Nagy szuggesztivitással és szervezôkészséggel irányította a zenekart,
sok nagyszerû hangverseny,
számos bemutató fûzôdik a ne-

véhez. Az elôadott szerzôk és
mûveik közül ma már nagyon
sokat nem is ismerünk, nem bizonyultak
maradandónak.
Richter után ismét Erkel került
az elnök-karnagyi pozícióba,
Erkel Sándor, a zeneszerzô
egyik fia. Egész más koncepcióval irányította a munkát, mint
az apja. Ô nagyon sok nem magyar mûvet tûzött a zenekar
mûsorára. Erre az idôre esik
Mahler magyarországi operaigazgatósága. Természetesen
többször állt a filharmonikusok
élén is. Nem kis feszültség volt
kettejük között, ezért Mahler
viszonylag rövid idô után elhagyta Magyarországot.
A zenekar másik nagy korszakát Dohnányi Ernô idején érte
el. 1919-tôl 1944-ig, Magyarországról távozásáig irányította
az együttest, de mivel nem
mondott le az elnök-karnagyi
tisztségrôl, így 1960-ban bekövetkezett haláláig ô volt a zenekar névleges vezetôje. Számos
Bartók- és Kodály-hangverseny, neves vendégmûvész föllépése jelzi Dohnányi odaadását, ugyanakkor nem lehet nem
észrevenni, hogy a sikerek learatását nem szívesen engedte
át másoknak. Magatartása elég
ellentmondásos volt a háború
idején. Nem írta alá azt a deklarációt, amelyben 62 magyar
értelmiségi, köztük Móricz
Zsigmond, Schöpflin Aladár,
Bartók, Kodály, Bernáth Aurél
tiltakozott a zsidótörvény ellen, viszont nem látszik nyoma
annak, hogy a zenekarban származása miatt bárkit diszkriminált volna. Szemére vetik, hogy
részt vett Szálasi Ferenc kulturális konferenciáján. Ez Bartókról vagy Kodályról nehezen lett

volna elképzelhetô. Budapest
ostroma szinte véget sem ért,
amikor 1945. január 27-én Sergio Failoni a mai Magyar Színházban hangversenyt adott. A
következô nap szintén. Nem
csak a fizikai, a szellemi éhség is
követelte a magáét, Budapest
lakossága élni akart. Elkezdôdött újra a hangversenyélet, neves magyar és külföldi mûvészek álltak a karmesteri pulpitusra vagy mûködtek közre
szólistaként. Erre az idôszakra
esett Otto Klemperer magyarországi tartózkodása is. Csak
elnököt nem tudtak választani
maguknak, hiszen Dohnányi
távollétében sem mondott le
elnök-karnagyi tisztérôl. Ez a
helyzet 1960-ban oldódott meg
Dohnányi halálával. Ekkor követte ôt a tisztségben Ferencsik
János. 1967-ig vezette a zenekart. Sok sikert könyvelhettek
el maguknak ez idô alatt, bár
Ferencsik ereje megoszlott a
Filharmonikusok, az Operaház
és az Állami Hangverseny Zenekar között.
Kóródi András lépett Ferencsik helyére, a zenekar élére. Ô
több energiát fektetett a munkába elôdjénél, de nem volt olyan
átütô erejû karmester. Így is sok
sikeres hazai és külföldi föllépést tudhatott ebben az idôben
magáénak az együttes.
Kóródi András 1986. szeptemberében bekövetkezett váratlan halála újra nehéz körülményeket teremtett a zenekarban. A helyzetet Erich Bergel
meghívása mentette meg. Ekkor már új szelek fújdogáltak a
hangverseny-rendezés környékén is, az Országos Filharmónia egyeduralma megtörôben
volt. Jó mûsorpolitikával a filharmonikusok lehetôséget kaptak, hogy emeljék a mûvészi
színvonalat. Bergel jó partnernak bizonyult ebben. Sajnos
nem tartott sokáig ez az idôszak, mert a kilencvenes évek
elején Bergel hitele a zenekar
néhány tagja elôtt megingott, a
hangulat a zenekaron belül
megváltozott, és ezt Bergel nem
tudta és nem is akarta áthidalni.
Elég nagy dérrel-dúrral elhagyta
az együttest. Ismét vezetô nélkül maradt, ami olyan, mintha
a család családfô nélkül marad,
pedig valakinek meg kell hatá-

rozni a mûvészi irányvonalat,
irányítani kell a muzsikusokat.
Néhány éves hányattatás után a
választás Rico Saccanira esett,
aki korábban dirigálta már ôket.
Az olasz származású amerikai
újabb nemzetközi kapcsolatokat is jelentett a filharmonikusoknak. Ma is ô áll az élükön,
így érkeztek el 2003-ban a 150
éves jubileumhoz. Sok neves
szólista és karmester mûködött
és mûködik közre a hangversenyeiken. Természetesen fölléptek és föllépnek a körükben az
ifjú magyar tehetségek is.
Jó szívvel ajánlom ezt a
könyvet a zene és a zenetörténet iránt érdeklôdôknek. A
CD-melléklet adatai a kutatók
számára is hasznos forrást jelentenek.
Wéber Katalin
Bónis Ferenc:
A Budapesti Filharmóniai
Társaság százötven esztendeje
1853–2003. Balassi, 205 oldal
+ CD-ROM, 6000 Ft

Színház
Küzdelem
a színpadért

■ „Nyelvében él a nemzet” –
és ez különösen igaz a határon
túli színházakra, amelyek ténylegesen a nyelv védôbástyái és
megtartó erejének letéteményesei, s amelyek nem csupán az
elmúlt negyven évben, de a kilencvenes években szintúgy
emberfeletti küzdelmet folytattak a megmaradásért. Szabadkán 1816-tól tartottak magyar

nyelvû színházi elôadásokat és
1854-tôl 1927-ig állandó kôépületben kapott helyet a magyar színház. 1945-tôl a Magyar Népszínház a horváttal
közös épületben mûködött,
majd a kettôt egybeolvasztották, mégis a következô évtizedek jelentik a szabadkai magyar színjátszás aranykorát. Az
épület az évek során romossá
vált, majd 1985-tôl Ljubisa Ristic „uralma” lényegében felszámolta a magyar társulatot.
1995-tôl adódott alkalom az
újrakezdésre, amikor Erdudac
Zsuzsanna kinevezésével és Jónás Gabriella színmûvésznô
vezetésével mindössze két színésszel indult be ismét a magyar színház. Úgy maradhattak
fent, hogy a ristici éra alatt alakult magyar Kosztolányi Dezsô Színházzal készítettek koprodukciókat, késôbb a két társulat egybeolvadt. Boros Rozália könyve lényegében az újrakezdés küzdelmes évtizedét
dolgozza fel, nyomon kíséri a
társulat létszámának alakulását,
a vezetô koncepciókat (Jónás
Gabrielláét, Kovács Frigyesét
és Erdudac Zsuzsannáét), évadonként elemzi az elôadásokat
és azok sikerét Deák Ferenc Határtalanul címû
drámájától a Sztárcsinálókon, a Zách Klárán, a
Közellenségen, a Kés a
tyúkban vagy a Gyilkosok éjszakája címû darabon át az Antigonéig és a
Murlin Murlóig. Közzéteszi a társulat tagjainak
arcképét, az elôadások
statisztikai elemzését és a
repertóriumot. Mint Nánay István a könyv elôszavában megjegyzi: ez a
kötet jó alapvetés a szabadkai színházi élet másfél évszázados történetének feldolgozásához, de
szükség lenne a kezdetektôl a színházi élet 1985-ös
szétveréséig tartó dekádok áttekintésére, illetve a ristici évtized eseményeinek összefoglalójára is.
Sz.Zs.
Brestyánszky Boros Rozália:
Decennium. A szabadkai
Népszínház Magyar Társulata
1995/1996–2004/2005
Forum Könyvkiadó, Újvidék
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AZ ÉVTIZED SZÓTÁRSZENZÁCIÓJA
ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR
Magyar szavak és toldalékok eredete
A magyar nyelv
kézikönyvei sorozat
12. kötete
Az Etimológiai szótár
1024 oldalon
8000 tôszó és
12 000 származékszó
etimológiáját adja meg.
A legôsibb és a
legújabb szavak
eredetét is tartalmazza.
A magyar szótárirodalomban elôször
ismerteti
300 toldaléknak is
az etimológiáját.

Ára: 7990 Ft
Postai utánvéttel is megrendelhetô
25% kedvezménnyel a kiadótól:
TINTA Könyvkiadó
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Telefon: (1) 371 05 01, honlap: www.tintakiado.hu

A Librotrade

Kft. ajánlja

Coe–Harrison–Paterson: Oxford Angol Nyelvtan
(Oxford University Press)
Hessky Regina:
Német–magyar kéziszótár (új, színes címszvakkal)
Hessky Regina:
Magyar–német kéziszótár (új, színes címszvakkal)
(Grimm Kiadó)
Maklári Tamás: Német nyelvtani ABC gyakorlatokkal
– univerzális kísérôkönyv elsô lépésektôl a középfokig
(Studium Bt.)
A könyvek megvásárolhatók ill. megrendelhetôk:
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: 317-6628

2200 Ft
7900 Ft
7500 Ft
2950 Ft

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
ÁLTALÁNOS MÛVEK
ismeretterjesztô
Burstein, Dan; Keijzer, Arne de: Az Angyalok és démonok titkai. General Press, 3000 Ft
Chabeur, Isabelle; Valax, Nathalie: 100 legendás toll. Aréna 2000, 5980 Ft
Dézsy József: Egészséggazdaságtan egy kissé másképpen. Az egészségügyi rendszer
irracionalitásai, tévedései, illúziói. SpringMed, 2850 Ft
Powell, Michael: 101 szörnyû kór. A világ legborzasztóbb betegségei. Alexandra, 2499 Ft
Sztudva Mónika: Kávékönyv. Zamatos ízek, friss ébredések, jó beszélgetések. LPI, 1650 Ft

lexikon
Csiffáry Tamás: Magyar irodalmi lexikon A–Z-ig. A legrégebb irodalmi emlékektôl kezdve. Több
mint 1300 címszó. Könyvmíves, 1599 Ft
Csiffáry Tamás: Világirodalmi lexikon A–Z-ig. A legrégebb irodalmi emlékektôl kezdve. Több mint
5000 szerzô. Könyvmíves, 1599 Ft
Diós István (fôszerk.): Magyar Katolikus Lexikon XI. Pob-Sep. Szt. István Társ., 5900 Ft
Horváth Zoltán; Tar Gábor: Nemzetközi szervezetek kislexikona. Hvg–Orac, 3490 Ft
Kollega Tarsoly István (szerk.): Révai új lexikona 17. Sz–Toa. Babits, 6300 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia
Gábor György: Abszolút tenger. Semmelweis, 5000 Ft
Hell Judit: Van-e feminista filozófia? Áron, 1860 Ft
Krishnamurti, Jiddu: Végsô szabadság. Édesvíz, 3590 Ft
Pólik József: Levél Foudayba. Gond-Cura Al., 2800 Ft
Sütô Zoltán: Paradigma. Püski, 1500 Ft
Tatiosz (Vágó Zsuzsanna): Az élet szép ajándékai. Kassák, 1290 Ft

pszichiátria, pszichológia
Bárdos György: Az élet árnyoldalai: fájdalom, öregedés, halál. Scolar, 2950 Ft
Honervogt, Tanmaya: Reiki. A belsô harmóniához vezetô út. Bioenergetic, 2700 Ft
Hunyady György: A szociálpszichológia történeti olvasatai. ELTE Eötvös, 5333 Ft
Lloyd-Elliott, Martin: Testbeszéd. A vágy titokzatos nyelve. Gabo, 2990 Ft
Ludányi Ágnes: Ismeret – önismeret. Tanuláshoz, önismeret-fejlesztéshez pedagógusoknak.
OKKER, 1200 Ft
Márkus Attila: Neurológia. Pszichológia szakos hallgatók számára. Akadémia, 3450 Ft
Marston, Ralph S., Jr.: Motiváció napról napra. Bagolyvár, 1850 Ft
McGraw, Philip C.: A család az elsô. Gabo, 1990 Ft
Ness, Caro: Álomfejtés. Scolar, 1330 Ft
Ormos Gábor: A depresszióról mindenkinek. Okok, tünetek, hagyományos és természetes
gyógymódok. White Golden Book, 2940 Ft
Radnai Orsolya: Anyának lenni szerintem... Révai, 2640 Ft
Soesman, Albert: Tizenkét érzék. Az emberi érzékelés új megközelítése. Kláris, 1500 Ft
Székely Ilona (szerk.): Pszichoterápia és vallás – újraközeledés. Animula, 1990 Ft
Vedral, Joyce L.: Megôrjít ez a kamasz! Útmutató szülôknek, hogyan vészeljék át okosan a
nehéz éveket. Alexandra, 1299 Ft

VALLÁS
Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium. A názáreti Jézus elveszett tanításai. Kairosz, 2800 Ft
Falvay Károly: Nagyboldogasszony. Nôi szerepkör a magyar ôsvallás tükrében. Püski, 5980 Ft
Harris, Joshua: Búcsú a randevútól. Jó Hír, 1550 Ft
A Heidelbergi Káté + A Második Helvét Hitvallás. A Magyarországi Református Egyház hivatalos
iratai. Kálvin, 520 Ft
Heltai Nándor: Máriát dicsérni hívek jöjjetek! Boldogasszony anyánk kecskeméti kultusza.
Kecskeméti Lapok, 1200 Ft
Hilberath, Bernd Jochen: Karl Rahner. Az ember – Isten titkához rendelt lény.
L’Harmattan, 2000 Ft
Hope, Jane; Van Loon, Borin: A Buddha másképp. Edge 2000, 1890 Ft
Ivancic, Tomislav: Gyógyító imádság. Agapé, 890 Ft
A jó harc. Tanulmányok az ôsi római rítusról és a katolikus szent hagyományról. Miles Christi,
2900 Ft
Langhammer, Joachim: Isten kijelenti magát. Evangéliumi, 900 Ft
Reisinger János: A Júdás-rejtély. Bibliaiskolák Köz., 1200 Ft
Rigmark, William: ‘...hanem a gonoszt jóval gyôzd meg’. Két ellenséges haderô pilótájának
találkozása. Evangéliumi, 750 Ft
Segarra, Mercé; Rovira, Fransesc: Játékosan a Bibliáról. 43 bibliai történet. Szórakoztató
feladatok és bibliai tanulságok gyerekeknek. M. Bibliatársulat, 3500 Ft
Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár idôszerûsége. Újabb Prohászka-tanulmányok. Kairosz, 3000 Ft
Tarjányi Zoltán (szerk.): Erkölcsteológiai tanulmányok 5. A bûn. Jel, 1150 Ft
Thomas, W. Ian: Ha elveszek, hát vesszek el! Eszter könyve – bibliatanulmányozás.
Evangéliumi, 750 Ft
Tozer, A. W.: Isten nem köt kompromisszumot. Isten beszél azokkal, akik idôt szakítanak arra,
hogy meghallgassák. Evangéliumi, 900 Ft
Trench, Richard Chenevix: Jegyzetek az Úr Jézus példázataihoz. Evangéliumi, 1200 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
jog
Baranyai Zoltán (összeáll.): A kisebbségi jogok védelme. Bába, 950 Ft
Demcsik Tamás; Varga Csaba (szerk.): Magyar közigazgatási anyagi jog. Kari jegyzet. Szt.
István Társ., 2300 Ft
Horn Ildikó; Tüdôs S. Kinga (szerk.): Erdélyi testamentumok II. Erdélyi nemesek és fôemberek
végrendeletei. Mentor, 3780 Ft
Kapa Mátyás: Ha az adós nem fizet... A hitelezôt segítô jogi eszközök a pénzkövetelések
érvényesítésére irányuló eljárásokban. HVG, 5040 Ft
Radnay József: A munkabalesetbôl eredô károk megtérítése. Bíbor, 1400 Ft
Ruszoly József: ‘És így is a mi korunk’. Írások és források Magyarország alkotmánytörténetéhez
1944–1949. Püski, 2500 Ft
Tóth István: Üres sírok. Magyar rendôrök ENSZ-misszióban. BM, 2990 Ft
Várnay Ernô et al.: EU-jog a tárgyalóteremben. A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési
eljárások. Complex, 4410 Ft
Vida Mária: Fogalomtár az új közigazgatási eljárási törvényhez. HVG, 3000 Ft

Megjelent könyvek

2005. június 15. – 2006. július 19.

közgazdaságtan
Fazekas Károly (szerk.): Egy délután Kornaival. Beszélgetés A gondolat erejérôl címû könyvrôl a
Közgazdaságtudományi Intézetben. MTA KTI, 2500 Ft
Hart, Oliver: Vállalatok, szerzôdések és tôkeszerkezet. Tankönyvkiadó, 3800 Ft
Horváth Gyula (szerk.): Régiók és települések versenyképessége. MTA RKK, 4500 Ft
Iván Zsolt: Adós fizess! Tartozásbehajtás gyorsan, törvényesen és eredményesen. Bagolyvár, 1450 Ft
Knoll Imre: Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában. Kovásznai, 2800 Ft
Papanek Gábor: Tudásáramlás, jogbiztonság, együttmûködés. A magyar gazdaság fejlôdésének
láthatatlan forrásai. Aula, 2500 Ft
Prahalad, C. K.: Esélyek a piramis alján. Társadalmi felelôsségvállalás és profit (CD-vel). HVG, 4800 Ft
Riddersträle, Jonas; Nordström, Kjell A.: Karaoke kapitalizmus. Az emberiség menedzsmentje.
Akadémia, 5775 Ft
Szoloviné Bucsi Mariann: Ne többet, hanem másként! A sikeres értékesítés mesterfogásai.
Soliann, 2990 Ft

néprajz, népszokások
Bohannan, Paul; Glazer, Mark: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem, 5900 Ft
Csorba Béla: Hol vette a király a várát? Forum, 1801 Ft
Katona Imre: Még nincs vége a dalnak. Mundus, 3990 Ft
Keszeg Vilmos: Egy hir adás a’ késô maradékhoz. 17–20. századi toronygombiratok. Mentor, 2940 Ft
Magyar Zoltán: Népmondák Medvesalján. Lilium Aurum, 2500 Ft
Selmeczi Kovács Attila: A kézi aratás járulékos eszközei – The Auxiliary Implements of Manual
Harvesting. Néprajzi Múz., 2000 Ft
Téglás István: Dél-erdélyi hímes tojások. Mentor, 2940 Ft

nyelvkönyvek
Coe, Norman; Harrison, Mark; Paterson, Ken: Oxford angol nyelvtan. Magyarázatok –
gyakorlatok. Oxford UP, 2200 Ft
Csaba Márta; Fodor Antónia et al.: Grao a grao. Portugál nyelvtani feladatgyûjtemény. Typotex,
3800 Ft
Füssi Nagy Géza: Szuahéli nyelvkönyv. Szövegmintákkal és szószedettel. KLTE, 1300 Ft
Maklári Tamás: Lazán németül III. Nyelvkönyv középhaladóknak. Studium, 2950 Ft

oktatás-nevelés
Brighelli, Jean Paul: Butaságra kárhoztatva. Az iskolák programozott halála. Kairosz, 2950 Ft
Dombi Alice (szerk.): A gyógypedagógiai képzés elmélete és gyakorlata. APC, 2497 Ft
Fazakas István: Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII. század végéig. Pallas-Akad., 1901 Ft
Gyarmathy Éva: A tehetség. Fogalma, összetevôi, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös, 2917 Ft
Györffy Sarolta: Találkozások Pityuval. Egy tanárnô könyve. Kairosz, 2200 Ft
Hegyi Ildikó: A nevelés ‘tízparancsolata’. Tíz jótanács gyermekneveléshez. OKKER, 2000 Ft
Kapócs Imre; Maár Márton et al. (szerk.): Ifjú-kór 4. Hány lépés az élet?
OKKER, 2800 Ft
Komáromi Lajosné: A játék természetes örömével. Ének-zenei nevelés óvodai gyakorlatomban.
Antológia, 2000 Ft
Kôfalvi Tamás: e-tanítás. Tankönyvkiadó, 1500 Ft
Pintérné Tasnádi Ágnes: Mozgásfoglalkozások az óvodában. A Kovács-módszer alkalmazása.
Trefort, 2300 Ft
Székely Gábor; Székelyné Kôrösi Ilona: Természettudós tanárok. Kecskeméten
Kecskeméti Lapok, 2500 Ft
Szôke-Milinte Enikô: Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség. OPKM, 3300 Ft
Tandi Lajos (szerk.): (A)Mitôl tanárképzô a fôiskola?(.) Békési Imre köszöntése. JGYF, 3250 Ft

politika
Balogh István: Igazságosság és politika. L’Harmattan, 3100 Ft
Bitó László: Ahogy láttam... 2004–2006. Két reményteljes, nehéz év. Argumentum, 2000 Ft
Bosnyák István: Politikai Symposion a Délvidéken II. Egy ellenzéki magyar nemzedék világ-képe,
1961-1965. JMMT, 1850 Ft
Duray Miklós: Riadó! Vágják alattunk a fát! Szabad Tér, 3500 Ft
Fasang Árpád: Egy népszavazás hordaléka. 2004. december 5. tanulságai. Új Ember, 1200 Ft
Fricz Tamás: Az árok két oldalán. A magyar demokrácia természetrajza. XXI. Század Int., 2491 Ft
Gombos József: Stúdiumból politikum. Magyarország-kép a világháborúk közti Finnországban,
1919–1939. JGYF, 3263 Ft
Gubás Jenô: Magyarságtudat-hasadás. Püski, 1680 Ft
Györffy László: A szegénység diszkrét bája. Közéleti írások. Püski, 1680 Ft
Habermas, Jürgen: A posztnemzeti állapot. Politikai esszék. L’Harmattan, 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.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Megjelent könyvek

Járai Judit: Különtudósító háborúról és békérôl. Kairosz, 3300 Ft
Körmendy Zsuzsanna (szerk.): Korrajz 2006. A XX. Század Intézet évkönyve. XX. Század Int.,
1980 Ft
Major Nándor: Szerbia Milosevics után. Politikai esszék I. Forum, 2000 Ft
Tôkés László: Remény és valóság. Összegyûjtött írások. Mundus, 4600 Ft

statisztika
Bisztrai Tibor (szerk.): Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 2005. KSH, 1900 Ft

társadalomtudományok
Géczi Lajos: Nagykapos a 2. évezred alkonyán. Madách-Posonium, 2800 Ft
Hamilton, David L.; Fiske, Susan T. et al.: A társak és a társadalom megismerése. Osiris, 2480 Ft
Kapitány Ágnes; Kapitány Gábor: Intézménymimika 2. Új Mandátum, 2890 Ft
Kovács András, B.: Szétszabdalt Székelyföld. Mentor, 1995 Ft
Kozma Béla (szerk.): Foglalkoztatáspolitika. Comenius, 1785 Ft
Tódor János: Taxisofôr bajonettel. Kis magyar agressziók. Árgus, 1890 Ft
Tóth Béla: Tiszajárás. Bába, 3000 Ft
Villányi András; Lichtmann Tamás: Az utolsó harminc év. A magyar zsidóság életébôl. Villányi,
5490 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan
Reichholf, Josef: Emlôsök. Mérték, 2499 Ft
Terofal, Fritz: Édesvízi halak. Mérték, 2499 Ft

biológia
Látits György (szerk.): Szaporodásbiológiai alapismeretek. Mezôgazda, 2900 Ft

fizika
Kaku, Michio: Hipertér. A párhuzamos univerzumok, az idôelhajlás és a tizedik dimenzió világa.
Akkord, 2990 Ft

matematika
Lovász László; Pelikán József et al.: Diszkrét matematika. Typotex, 3200 Ft
Szász Domokos (szerk.): Thomas-féle kalkulus I. Typotex, 3500 Ft

növénytan
Györök Edina (szerk.): Gombalexikon. Alexandra, 1999 Ft
Kremer, Bruno P.: Fák. Õshonos és betelepített fajták. Mérték, 2499 Ft
Molnár V. Attila: Kétszikûek III. Érdeslevelûek, ajakosak, tátogatók és rokonaik a Kárpátmedencében. Kossuth, 2200 Ft
Scherf, Gertrud: Vadon termô zöldségek és gyümölcsök. Felismerésük, gyûjtésük, elkészítésük.
Mérték, 1999 Ft

növénytermesztés
Alkonyi László (szerk.): Borbarátok. 7x7 birtok. 49 birtokleírás. Borbarát, 2900 Ft

természettudományok, általában
Sík László Tamás: Az idôtér elmélete. Háttér, 3500 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állattenyésztés és állatorvostudomány
Düe, M. et al.: A jól képzett ló. Mezôgazda, 2900 Ft
Jávor András; Kukovics Sándor et al.: Juhtenyésztés A-tól Z-ig. Mezôgazda, 4900 Ft
Kovácsy Béla; Monostori Károly: A ló és tenyésztése. Mezôgazda, 6000 Ft

barkácsolás
Kontra Beatrix: Hûtômágnesek. Cser, 798 Ft
Pedevilla, Pia: Fakanál bábszínház. Maxim, 590 Ft
Szekeres Éva: Sablonfestés. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
Campbell, Stuart: Terhesség napról napra. Alexandra, 2699 Ft
Karmel, Annabel: Babaétrend. 200 egészséges étel picinyeknek. Partvonal, 3999 Ft

egészség és higiénia
Antalffy Tibor: Szeretném, ha sokáig dobognál. Novella, 1890 Ft
Bálint János: Destressz jóga. Jógagyakorlatok stressz ellen. LPI, 1650 Ft
Barabás Katalin (szerk.): Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára. Medicina,
2200 Ft
Grillparzer, Marion: GI-diéta. Fogyás örömmel. Mérték, 3999 Ft
Harding, Jennie: Aromaterápia. Scolar, 1330 Ft
Nagymajtényi László (szerk.): Népegészségtan. JGYF, 2603 Ft
Oberbeil, Klaus: Vitaminnal frissen, fürgén, egészségesen. Az új csodafegyverek. Mérték, 1899 Ft
Szegedi Éva: Az elôételtôl a desszertig. Ételallergiások receptkönyve. Alexandra, 1699 Ft
Telegdy László; Nógrádi Katalin: Epebetegségek és –diéták. B+V, 1490 Ft
Ward, Elizabeth M.: A diétázás bibliája. Egyetemes útmutató a sikeres, alacsony
szénhidráttartalmú diétához. Alexandra, 4999 Ft

háztartás
Balla Margit
Savill, Julie:
Savill, Julie:
Savill, Julie:

orvostudomány
Bevan, James: Anatómia – élettan. Illusztrált kézikönyv. Alexandra, 2999 Ft
Kovács Ágota: Gyulladásos bélbetegségek. Colitis ulcerosa és Crohn-betegség. SpringMed, 1680 Ft
Leel-Õssy Lóránt: A klinikai neuropatológia alapjai. Medicina, 2950 Ft
Nemesánszky Elemér; Werling Klára: Fertôzô májgyulladások. A megelôzés és kezelés
lehetôségei. SpringMed, 1680 Ft

szakácskönyvek
Gergely Anikó: Magyar kóstoló. Gasztronómiai utazás. Vince, 4995 Ft
Pálffy István: Erdély. Konyha kultúra kalauz. Pro Európa, 2990 Ft
Tóth Endre: Fôzzünk mediterrán hangulatban! Médiam, 850 Ft
Tóth Endre: Salátaötletek – nem csak nyárra. Médiam, 850 Ft
Tóth Endre: Varázsoljunk a mikróval! Médiam, 850 Ft

számítástechnika
DePasquale, Peter J.: Java zsebkönyv. Kiskapu, 1300 Ft
Horváth Iván: Gépeskönyv. Balassi, 2600 Ft
Meyer, Eric A.: CSS zsebkönyv. Kiskapu, 2200 Ft
Purdy, Gregor N.: Linux iptables zsebkönyv. Kiskapu, 1800 Ft
Vieira, Robert: Kezdôkönyv az SQL Server 2005 programozáshoz. Szak, 10800 Ft

technológia és gyártás
Deák Tibor (szerk.): Élelmiszer-mikrobiológia. Mezôgazda, 4400 Ft

vasút
Kovács Tímea, N. (szerk.): 1000 mozdony. Alexandra, 5999 Ft

vezetés és üzletvitel
Ambrus Tibor; Lengyel László: Humán controlling számítások. Complex, 4200 Ft
Folyamatmenedzsment a gyakorlatban. IFUA Horváth & Partners, 4950 Ft
Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. Akadémia, 5900 Ft
Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Akadémia, 3045 Ft

MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés
Körner Zsuzsa; Nagy Márta: Az európai és a magyar telepszerû lakásépítés története 1945-tôl
napjainkig. Terc, 4800 Ft
Tóth Pál; Bagyinszki Zoltán: Magyar várak. TKK, 6501 Ft

film és televízió
Gelencsér Gábor: Káoszkeringô. Gothár Péter filmjei. Novella, 1390 Ft

horgászat
Sigloch, Benno: A horgászok abc-je. Kézikönyv kezdôknek és haladóknak. Alexandra, 2999 Ft

mûvészet, általában
Dargay Lajos szobrászmûvész. Képzômûvészeti, 4800 Ft
Elger, Dietmar: Dadaizmus. Benedikt Taschen, 2275 Ft
Fejôs Zoltán; Frazon Zsófia (szerk.): Plasztik mûvek. Alternatív mûanyagtörténet a celluloid
könyvtáblától a felfújható fotelig. Néprajzi Múz., 2400 Ft
Ganteführer-Trier, Anne: Kubizmus. Benedikt Taschen, 2275 Ft
Harvey, Wilson: 1000 grafikai ötlet. Nyitott szemmel a részletekre. Scolar, 5995 Ft
Kass János. Írások és képek. Holnap, 5900 Ft
Kútvölgyi Mihály; Viga Gyula et al.: Matyóföld rózsái. Timp, 3990 Ft
Marzona, Daniel: Minimal art. Benedikt Taschen, 2275 Ft
Máté Gabriella; Dobos Mariann, Gy.: Képek és történetek. Garbó, 1900 Ft
Piroska János. A Tiszatáj festôje. Silber, 1680 Ft
Raffay Endre: Esztergom, Vértesszentkereszt. Forum, 1801 Ft
Szônyi István: Kép. Megjegyzések a mûvészetrôl. Borda Antikv., 3000 Ft
Tailor, Debby: Ékszerek gömbölyített bôrbôl. Szivárvány, 690 Ft
Vahot Imre: Magyar táj- és életképek. Vallomások, tanulmányok és útirajzok. Pallas Antikv., 3600 Ft
Wolf, Norbert: Expresszionizmus. Benedikt Taschen, 2275 Ft

sport, általában
Ládonyi László (szerk.): Magyar sportévkönyv 2006. Aréna 2000, 6980 Ft
Ládonyi László (szerk.): Stadion 2000. X. évf. 1-8 sz.(2005) Az év gyûjteménye.
Aréna 2000, 2980 Ft
Nagy Balázs; Szabó Ödön: Magashegyi túrák a Balkántól Perzsiáig. Sziget Egyetemi Kbolt, 3200 Ft

színház
Mestyán Ádám; Horváth Eszter (szerk.): Látvány/színház. Performativitás, mûfaj, test. L’Harmattan, 2200 Ft

(szerk.): 101 színes ötlet. Ötletek különféle stílusban. Alexandra, 1499 Ft
101 konyha. Ötletek különféle stílusban. Alexandra, 1499 Ft
101 kreatív virágkompozíció. Ötletek különféle stílusban. Alexandra, 1499 Ft
101 nappali. Ötletek különféle stílusban. Alexandra, 1499 Ft

jármûvek
Rönicke, Frank: Német motorkerékpárok, 1945-1960. Maróti-Godai, 5500 Ft

3
2
2

kertészet
Böswirth, Daniel; Thinschmidt, Alice: A pázsit gondozása. Cser, 1998 Ft
Györffyné Molnár Júlia: Négy évszak növényvédelme. Kertészkedôk kézikönyve. Mezôgazda, 2400 Ft
Heynitz, Krafft von: Kerti komposztálás. Cser, 1998 Ft
Richter, Gabriele; Proll, Thomas: Rózsák. Sziget, 1950 Ft
Seitz, Paul: Fûszernövények. Sziget, 1950 Ft
Stein, Siegfried: Elfeledett kerti növények. Dísz- és haszonnövények nagyanyáink kertjébôl.
Mérték, 1699 Ft
Sulzberger, Robert: Falusi kertek. Tervezés és kialakítás. A növények kiválasztása és gyakorlati
tanácsok. Mérték, 1699 Ft

technikai sportok
Nagy Zoltán Péter; Palocsai Jenô et al.: A motorozás enciklopédiája. Totem Plusz, 12980 Ft

vadászat
Széchenyi Zsigmond: Elefántország. Afrikai vadásznaplójegyzetek (1932–1933, 1933–1934).
Mérték, 1999 Ft

Halls, Monty: Merülés. Kalauz a világ 60 legjobb merülôhelyéhez. Alexandra, 6990 Ft

zene
Tóth Béla: Elhantolt hegedûk. Ötvenéves volt a Szegedi Hangszergyártó Kft, 1953-2003. Bába,
970 Ft
Vedres Csaba: Mi az, hogy könnyûzene? Kairosz, 2600 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

Guman István: Dogon mitológia és csillagászat. Mundus, 2520 Ft
Káich Katalin: A bogyófák árnyékában. Tanulmányok Zombor mûvelôdéstörténetébôl 1. JMMT,
1450 Ft
Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. Mundus, 2990 Ft
Laszlovszky József; Majorossy Judit et al.: Magyarország és a keresztes háborúk. Attraktor, 6900 Ft
Maticsák Sándor: Vándorló napok. KLTE, 1800 Ft
Nemes Júlia: Xenophón: Peri Hippikés. A lovaglás mûvészete az ókori Athénban. Akadémia,
2500 Ft
Podhorányi Zsolt: Mesélô kastélyok. Szobek, 4900 Ft
Takács Erika: A világ 102 csodája. Fix Bt., 5500 Ft

történelem
irodalomtudomány
Balázs Imre József: Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban. Mentor, 1995 Ft
Baranyai B. István: Egy kisebbségi kismagyar kiséletmû. Bosnyák István munkássága a kritika és
bibliográfia tükrében, 1954-2004. Dotnet, 1899 Ft
Bell, Cory: Világirodalom. Képzômûvészeti, 3700 Ft
Csörsz Rumen István; Hegedûs Béla et al.: Historia litteraria a XVIII. században. Universitas, 3990 Ft
Fekete J. József: Teremtett világok. Imádságos kolostor 2. zETNA, 2000 Ft
Földes Györgyi: ‘Hadüzenet minden impresszionizmusnak...’ Széphalom, 2500 Ft
Gerold László: Ígylétünk. Forum, 1800 Ft
Gróh Gáspár: Határ. Ok nélkül. M. Szemle Al., 2700 Ft
Hameiri, Avigdor: A daloló máglya. Ady és a Biblia. Versek, cikkek 1916-ig. Múlt és Jövô, 2950 Ft
Hansági Ágnes: Az ixión-szindróma. Identitás és kánon a romantikában és a modernségben.
Ráció, 2700 Ft
Kalász Márton: Atossza királynô álma. Tanulmányok, esszék, kritikák, 1966–2006. Kortárs, 3000 Ft
Karácsony Sándor: A könyvek lelke. Irodalmi nevelés. Széphalom, 3900 Ft
Mezôsi Miklós: Zene, szó, dráma – Színjátékok és szín(e)változások. A történelem szemantikája
Puskin és Muszorgszkij mûvészi szkepszisében. Kijárat, 2200 Ft
Nagy Pál: Itthoni könyvespolc. Pallas-Akadémia, 1901 Ft
Nagy Péter, H.: Paraziták. Nap, 990 Ft
Olasz Sándor: Regénymúlt, regényjelen. Széphalom, 2200 Ft
Orbán János Dénes: Tragédiák és cipôk. Egy évtized írásai 1992–2002. Alexandra, 2999 Ft
Petrôczi Éva: Puritánia. Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról. Universitas, 2100 Ft
Rácz I. Péter: Bizonyos értelemben. Kritikák. Nap, 2200 Ft
Szakolczay Lajos: Kikötô. Ezredvégi napló – irodalomról, színházról, képzômûvészetrôl, operáról.
Hungarovox, 2200 Ft
Szalay Károly: A geg nyomában 1. Mundus, 3360 Ft
Thimár Attila (szerk.): Az elbeszélés könnyed lebegése. Ráció, 2600 Ft
Varga Mihály: Szekér Endre írói világa. Kecskeméti Lapok, 2400 Ft

nyelvtudomány
Bodor Béla: Alakok. Tipp-Cult, 980 Ft
Csiák Gyula (összeáll.): A pagony dalnoka. Bársony István élete és munkássága. Bársony I. Al., 2100 Ft
Fercsik Erzsébet; Rátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Tankönyvkiadó, 2399 Ft
Galgóczi László; Vass László (szerk.): A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70.
születésnapjára. JGYF, 3079 Ft
Jónás Erzsébet, Cs.: Alakzatok és trópusok a mûfordításban. Ratkó József Viszockijfordításainak elemzése orosz eredeti szövegmellékletekkel. Tankönyvkiadó, 649 Ft
Kabán Annamária: Komplex alakzat és intertextualitás. Dsida Jenô: Arany és kék szavakkal.
Tankönyvkiadó, 289 Ft
Kocsány Piroska; Szikszainé Nagy Irma: Alakzatok. Elôtanulmányok egy tervezett alakzatlexikon
számára. Tankönyvkiadó, 525 Ft
Lacza Éva: Jelek a porban I. Irodalmi beszélgetések, vallomások. Nap, 1500 Ft
Lôrincz Julianna: Petôfi-versek és mûfordításaik alakzatainak kontrasztív vizsgálata.
Tankönyvkiadó, 840 Ft
Magay Tamás: Szótárak és használóik. Akadémia, 2625 Ft
Nyírô Miklós: Nyelviség és nyelvfeledtség. Hans-Georg Gadamer és a nyelv hermeneutikája.
L’Harmattan, 2000 Ft
Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai. Tinta, 2800 Ft
Pinker, Steven: A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex, 3800 Ft
Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. JGYF, 2468 Ft
Tölgyesi Gábor: Magyar eredetû utónevek. Jaffa, 1680 Ft
Vámbéry Ármin: A magyarság bölcsôjénél. A magyar–török rokonság kezdete és fejlôdése
(reprint). Barnaföldi G. Arch., 3000 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz
Bagaméry László: Ring. A Folies Bergere-tôl Joe Bugnerig. Bába, 1750 Ft
Böttger, Dirk: Wolfgang Amadeus Mozart. Helikon, 1990 Ft
Bôzsöny Ferenc: Aki a harangért szól... CD melléklettel. Schöck, 3990 Ft
Gergyel Antal (szerk.): Ki kicsoda az irodalmi mûvekben. Anno, 526 Ft
Gyémánt Csilla; Kovács Ágnes et al.: Karikó Teréz, a szegedi operajátszás csillaga. Bába, 1950 Ft
Hadek Róbert: A világháborúból Amerikába. Mundus, 2730 Ft
Harris, Sarah; Bell, Barbara Mosallai: Hercegasszony voltam Teheránban. STB., 2000 Ft
Hildesheimer, Wolfgang: Mozart. Gondolat, 2980 Ft
Jansen, Johannes: Wolfgang Amadeus Mozart, 1756- 1791. Vince, 2275 Ft
Molnár Edith, B.: A fényt követve. Miért? – egy politikai tetemrehívás. Médiamix, 2990 Ft
Monok István; Hapák József: A Bibliás Rákócziak. Kossuth, 6800 Ft
Nagy Béla: Szádeczky-Kardoss Elemér. Akadémia, 1250 Ft
Pethô Sándor: Görgey Artur. Attraktor, 3600 Ft
Ruppert, Helmut S.: XIV. Benedek. A német pápa. Agapé, 1500 Ft
Stirling György: Megalázott nemzedékek. Püski, 1680 Ft
Széchényi György: Harcom a szabadságért. Tizenkét év fogságban (1944–1956). Timp, 1990 Ft
Vajda Barnabás: Monoszlóy Dezsô. Nap, 950 Ft
Zweig, Stefan: A rendôrminiszter. Fouché élete. Európa, 2500 Ft

mûvelôdéstörténet
Armstrong, Karen: A mítoszok rövid története. Palatinus, 2200 Ft
Égetô Melinda (szerk.): Hegytörvények és szôlôtelepítô levelek Veszprém vármegyébôl (16161828). L’Harmattan, 2300 Ft

Megjelent könyvek

vízi sportok

Benson Vilmos: Szolnoki srácok 1956. Tipp-Cult, 1956 Ft
Csics Gyula: Magyar forradalom. Egy tizenkét éves fiú 1956-os naplója. 1956-os Int., 4500 Ft
Domonkos László: Az arculcsapott birodalom. 1956 az idôk árján. Püski, 1200 Ft
Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és mûvelôdése, 1205–1526. Attraktor, 1900 Ft
Fekete Pál: Cseppek a tengerbôl. Békés megye mártírjai és áldozatai... Püski, 3200 Ft
Félbemaradt reformkor, 1935–1949. Törekvések Magyarország keresztény humanista
megújítására, a haza és a szegénység szolgálatában. Püski, 2480 Ft
Földesi Margit; Stella Szonja: Egy másik vesztes. Olaszország 1943–1947. Kairosz, 3800 Ft
Gábor Ildikó: A kecskeméti iparosság a dualizmus korában. Kecskeméti Monográfia, 1400 Ft
Gömöri György: Az én forradalmam. Emlékezések és írások az 1956-os forradalomról. Pont, 2321 Ft
Hantó Zsuzsa: Kitaszítottak III. Családok munkatáborokban (1.) M. Ház, 3900 Ft
Kiszely Gábor: Az autonóm személyiség. Kairosz, 2200 Ft
Kogon, Eugen: Az SS-állam. A koncentrációs táborok rendszere. Coldwell, 2480 Ft
Lányi György: Pokoljáráson. Az SS ausztriai megsemmisítô helyein. Arión, 1990 Ft
Ökrész Károly: Temerin a magyar szabadságharcban 1848/1849. Forum, 1701 Ft
Poór Miklós: Az ôsmagyarok hadi mûvészete. Masszi, 4490 Ft
Pozsgai, Joseph: A rendszerváltás haszonélvezôi. A fordulat ára. Kairosz, 3990 Ft
Réti Balázs: A brit haditengerészet és a Mediterráneum a korabeli magyar források tükrében
(1935-1939). Gondolat, 2480 Ft
Stefka István: Ötvenhat 50 éve. Mivé lett 1956? Kairosz, 3000 Ft
Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440–1711. Holnap, 3600 Ft
Szakolczai Attila (szerk.): A vidék forradalma, 1956. II. 1956-os Int., 3900 Ft
Szilágyi István: Portugália és Spanyolország. Történelem és politika a 20. században. Veszprémi
Humán Tud. Al., 1801 Ft
Tímár Gábor: Menni vagy maradni. Kairosz, 3500 Ft
Ujházy László: A magyar nemzet történelme. Black & White, 669 Ft

utazás
Anders Zsuzsanna (szerk.): Velence. Cartographia, 2400 Ft
Bajomi-Lázár Dávid; Simek Zuzana: Málta. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 3990 Ft
Bede Márton: Török riviéra. Isztambul. Cartographia, 2400 Ft
Bikácsy Gergely: Saját Róma. Áron, 2680 Ft
Czerniewicz-Umer, Teresa; Kamiäski, Pawe: Lengyelország. Utazás elôtt, alatt, után... helyett?
Panemex, 7500 Ft
Gerrard, Mike: Korfu. Útikalauz. Booklands 2000, 2600 Ft
Gottschlich, Jürgen: Törökország. Déli tengerpart. Corvina, 1990 Ft
Justh Szilvia (szerk.): Törökország. Isztambul és Ankara, Trója, Pergamon, Kappadókia és az
Égei-tenger partvidéke. Merhavia, 6000 Ft
Kovács Gáborján: Csak egy ugrás Dublin. Cartographia, 790 Ft
Kudar Lajos; Kerepeczky Orsolya: Csak egy ugrás Róma. Cartographia, 790 Ft
Markó Róbert: Próbáld ki magad Angliában au-pairként. Magánkiadás, 1490 Ft
Sachau, Susanne: Dalmát tengerpart. Corvina, 1990 Ft
Stefánka László: Bécsi séták II. Escort Tourist, 400 Ft
Szakács László: Úti cél 6.: Róma. Grabowski, 995 Ft
Szokoly Miklósné (szerk.): Kerékpártúrák Magyarországon – Cycling around Hungary –
Radwandern in Ungarn. Atlasz és útikalauz. Frigoria, 3400 Ft
Szönyi Attila: Bosznia-Hercegovina. Dekameron, 3990 Ft
Takács Tibor: Várak, városok varázsa cseh, morva és szlovák földön. Bába, 1450 Ft
Tóth Pál; Czeglédi Zsolt: Csodálatos Magyarország. TKK, 3649 Ft
Török Orsolya; Kádár Éva: Barcelona, Costa Brava. Cartographia, 2400 Ft
Török riviéra és Isztambul. LPI, 3500 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Arany János: Családi kör. Pro Junior, 499 Ft
Babilónia. Elektra, 1490 Ft
Bodó Béla: Brumi az iskolában. Holnap, 1700 Ft
Brezina, Thomas: Hot Dogs. Szupersrácok – kozmikus küldetés 7. Egmont, 1599 Ft
Cseh Tamás (vál.): Csillagokkal táncoló Kojot. Méry Ratio, 4900 Ft
Csoóri Sándor: Ördögfióka. Rajzok-versek gyermekhangra. Ibolya u.-i Ált. Isk., 1890 Ft
Dunbar, Fiona: Lulu és a szerelemsüti. Egmont, 1499 Ft
Dunbar, Fiona: Lulu és az igazságsüti. Egmont, 1499 Ft
Egyiptom. Elektra, 1490 Ft
Az elsô szótáram 1.- Kék. Napraforgó, 1190 Ft
Az elsô szótáram 2.- Zöld. Napraforgó, 1190 Ft
Erdôs Judit, Sz. (szerk.): A Karib-tenger kalózai. Egmont, 4899 Ft
Friedrich, Joachim: Bella és a kopogó szellem. Napsugár és Holdsugár, 1700 Ft
Görögök. Elektra, 1490 Ft
Gyimesi László: A varázsló vendégei. Alterra, 1800 Ft
Jefferies, Cindy: Sztárképzô 1. Én is híres leszek. Passage, 590 Ft
Jefferies, Cindy: Sztárképzô 2. A kölyöksztár. Passage, 590 Ft
Jefferies, Cindy: Sztárképzô 3. Titkos tervek. Passage, 590 Ft
Jefferies, Cindy: Sztárképzô 4. Vetélytársak. Passage, 590 Ft
Kína. Elektra, 1490 Ft
Kopányi György: A tücskök tücske. Kép-Quartett, 1850 Ft
A majomkirályfi. Fülöp-szigeteki mesék. Ab-Art, 2100 Ft
Masannek, Joachim: A vad focibanda 9. Lóri, a felmentô sereg. Fabula St., 1890 Ft
Moller Jorgensen, Lene: A Rózsák Rózsája. Egmont, 1249 Ft
Móra Ferenc: A cinegekirály. Mozaik, 860 Ft
Nagy Zsuzsa: Esetem a teliholddal. Forum, 1001 Ft
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Nagy-Békési Mariann: Csillagösvényen. Angyali mesék. Duna, 1998 Ft
Neményi Ildikó (szerk.): Hársvirág hercegnô és más mesék. Alexandra, 1999 Ft
O’Leary, John: A nagy meccs. Térbeli mesekönyv igazi focijátékkal. Aréna 2000, 3390 Ft
Palotay Gyöngyvér: A hintaló álma. Versek gyerekeknek. Alterra, 1500 Ft
Perzsia. Elektra, 1490 Ft
Pótó Judit: Telerekesz üzlete és más mesék. Alexandra, 1999 Ft
Rabi Éva (szerk.): Tudod-e a választ? 180 kérdés és felelet. A középkor. Tessloff, 850 Ft
Róma. Elektra, 1490 Ft
Ryan, Margaret: Esküvô-hadmûvelet. Pasi a múltból! Egmont, 1599 Ft
Ryan, Margaret: Jópofa-hadmûvelet. Pasi nagyinak! Egmont, 1599 Ft
Ryan, Margaret: Pasi-hadmûvelet. Egmont, 1599 Ft
Schröder, Patricia: Szonja elsô nagy szerelme. Egmont, 1599 Ft
Stilton, Geronimo: Négy egér a Vadnyugaton. Alexandra, 999 Ft
Tomanné Jankó Katalin (szerk.): Verdák. Egmont, 2649 Ft
Turner, Mark; Gibbs, Lynne: Elsô képeskönyvem. Autók. Alexandra, 1299 Ft
Turner, Mark; Gibbs, Lynne: Elsô képeskönyvem. Markolók. Alexandra, 1299 Ft
Wandrey, Guido: Ki vár a várban? Képes böngészô. Naphegy, 2250 Ft
Wolf, Klaus-Peter: Félix és a hazugság mûvészete 2. Hogyan legyünk Hojurami-mesterek...
anélkül, hogy tudnánk varázsolni. Fabula St., 1890 Ft
Zimmermann&Zimmermann: Vakációóó! Csók nélkül? Deák és Tsa, 1750 Ft

költészet
Bartha Richard: Az alvó cápa. Orpheusz, 1500 Ft
Bíró József: Tükörmáglya. Hungarovox, 1000 Ft
Bogdán László: A démon nôi alakot ölt. Mentor, 1575 Ft
Buda Ferenc: Isten szalmaszálán. Forrás, 2990 Ft
Fülöp Gábor: Leó görögülésben. Timp, 1900 Ft
Hajdrik József; Hajdrik-Pató Selam: Bíborfény. Divius Lux, 1667 Ft
Hartay Csaba: Éji magtár. Pauz-Westermann, 500 Ft
Határ Gyôzô: Plasztikzacskó. Széphalom, 2400 Ft
Heine, Heinrich; Faludy György: Válogatott versek + Németország. Alexandra, 1999 Ft
István László, G.: Amíg alszom, vigyázz magadra. Palatinus, 1900 Ft
Kiss Anna: Az éden íze. Kortárs, 2500 Ft
Kovács András Ferenc: Álmatlan ég. Versek (2002-2004). Koinónia, 1450 Ft
Ladányi-Turóczy Csilla: Sárkánynyelv. Palimpszeszt, 950 Ft
Martonossy Péter: Csodás lány vagy. Alterra, 1800 Ft
Pap József: Ráadás és maradvány. Forum, 1401 Ft
Paudits Zoltán: Hószárnyú pillangó. Háttér, 800 Ft
Petôfi Sándor költeményei. Hazai mûvészek rajzaival diszitett képes kiadás (reprint). Regun
Press, 2600 Ft
Rapai Ágnes: Arc poétika. Novella, 990 Ft
Sík Sándor: Vízözön elôtt. Pallas-Akadémia, 2400 Ft
Simonyi Imre: Szemközt s háttal. Válogatott versek. Concord Media, 2980 Ft
Szabó Szilárd: A gésa útja. Trilógia elô- és utóhanggal. Révai, 2490 Ft
Szilágyi Ákos: Kakadudalok. Palatinus, 2500 Ft
Szirmay Sarolta: A csillagnézô ember. Hungarovox, 1500 Ft
Törcsi Levente (szerk.): Kilenc égben. Mongol kortárs szépirodalmi antológia. Timp, 2800 Ft
Varga Rudolf: Csillagom, hol vagy? Saluton, 1500 Ft
Vári Attila: Idegen ég. Pallas-Akadémia, 1680 Ft
Villányi László: Volna a szerelem. Orpheusz, 1200 Ft

naplók, levelek, riportok
Gosztonyi János: És téged is láttalak, és téged is elmeséllek. Arcképek és emlékezések.
Argumentum, 2700 Ft
Jávor Béla: Gyomorkeserû. Mundus, 2310 Ft
Kovács János: Magyar forradalom, 1956. Napló. Kieselbach Gal., 4500 Ft
Kun Zsuzsa; Németh Kristóf: Élô adás. 30 beszélgetés a klubdélelôtt mûsorából. Klubrádió, 2490 Ft
Mirnij, Szergej: Az élôerô. Csernobili mesék. Palatinus, 2700 Ft
Sümegi György (szerk.): Naplók, interjúk ‘56-ról. Enciklopédia, 2500 Ft
Szendeffy István: A szeretet naplója. Alterra, 2500 Ft
Tóth Erzsébet: Láncok a csuklón. Kortárs, 1800 Ft
Varga Gábor: Toronyiránt avagy Toborzó léleknagyításra. Mentor, 1890 Ft
Végh Alpár Sándor: Hó. Széphalom, 1500 Ft

prózairodalom, kalandos
Christie, Agatha: Három vak egér. Európa, 1800 Ft
Christie, Agatha: A titokzatos stylesi eset. Európa, 1800 Ft
Gerritsen, Tess: Párizs árnyai. Harlequin, 1796 Ft
Gulik, Robert van: Gyilkosság Kantonban. Európa, 1800 Ft
Hurley, Graham: Angyal szállt el felettünk. Alexandra, 2699 Ft
Kava, Alex: Egy rossz mozdulat. Harlequin, 1796 Ft
Kellerman, Faye: Jupiter csontjai. Gabo, 2490 Ft
Mankell, Henning: Az ötödik asszony. Mérték, 3499 Ft
Mosse, Kate: Labirintus. Partvonal, 3499 Ft
Nance, John J.: A rettegés szigete. General Press, 1990 Ft
Orczy Emma: A Vörös Pimpernel. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Parker, Barbara: Nyomasztó múlt. Alexandra, 2499 Ft
Pistone, Joseph D.; Woodley, Richard: Fedôneve: Donnie Brasco. Alexandra, 2499 Ft
Scott, Douglas: Láncok. Aquila, 1690 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
Abnett, Dan: Nekropolisz. A Gaunt szellemei. Szukits, 1990 Ft
Cook, Glen: A Fehér Rózsa. A Fekete Sereg harmadik krónikája. Szukits, 2490 Ft
Gibson, William: A holnap tegnapja. Híd-trilógia 3. Galaktika, 2370 Ft
Jordan, Robert: Álmok tôre I. Beholder, 2198 Ft
King, William: Skavenvadász. Szukits, 1990 Ft
Knaak, Richard A.: Végtelen forrás. Szukits, 1890 Ft
Salina, Susan: Worluk a káosz világa. Lelkek kútja. Cherubion, 1490 Ft
Schofield, Sandy: Predator: Nagy Játszma. Szukits, 1690 Ft
Wraith, Gabriel: Révület. Cherubion, 1190 Ft

szépirodalom
Adelaide, Debra (szerk.): Az isteni kutya. Ausztrál szerzôk kutyatörténetei. Novella, 1590 Ft
Adler, Elizabeth: Toszkánai nyár. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Ady Endre: Egy keresztvetés története. Zsidó történetek. Múlt és Jövô, 2950 Ft
Aiolli, Valerio: Én és a bátyám. L’Harmattan, 1950 Ft
Albert Béla: A Képmás. Hungarovox, 2100 Ft
Alcott, Louisa May: Régimódi lány. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Aniszi Kálmán: Mélységiszony. Esszék, beszélgetések. KÖZDOK, 1890 Ft
Babits Mihály: Halálfiai I–II. Argumentum, 7500 Ft
Bigley, Christina; Bigley, Carol: Józsua. Novella, 1390 Ft
Bíró Zsuzsa: Apák mozija. Liget, 2500 Ft
Blake, Jennifer: Kísértô. Aquila, 971 Ft
Blumm, Aaron: Csáth kocsit hajt. Rövidprózák. Forum, 1001 Ft
Bratka László: Az idôjáró jelentéseibôl. Kortárs, 2000 Ft
Bródy Sándor: Egy férfi vallomásai. Eri, 2520 Ft
Bush, Nancy: A botrány kedvese. Aquila, 650 Ft
Calmel, Mireille: A farkasok bálja. Isabeau bosszúja. Mérték, 2499 Ft
Csák Gyula: Vallomás. Trikolor, 2000 Ft
Csápek József: Hontalanul. Bába, 822 Ft
Csizmadia Éva: Véges és végtelen. Kornétás, 2990 Ft
Dalos Margit: Kôdünnyögések. Orpheusz, 1700 Ft
Deák Ferenc: Szóródás. Forum, 2000 Ft
Demény Péter: Visszaforgatás. Koinónia, 1750 Ft
Dovlatov, Szergej: A zóna + A bôrönd. Európa, 2600 Ft
Dsida Jenô: Magyar karaván Itálián keresztül. Útirajz. Mundus, 2100 Ft
Fekete Gyula: Kóstoló. Trikolor, 2000 Ft
Fenyô Miksa: Jézus is D.P. volt. Argumentum, 2500 Ft
Gágyor Péter: Ezek. Nap, 1901 Ft
Garwood, Julie: Lassú izzás. Gabo, 1490 Ft
Geddes, Anne: Barátok mindörökre. Alexandra, 1699 Ft
Geddes, Anne: A szeretet virágai. Alexandra, 1699 Ft
Grendel Lajos: A kutya fája. Nap, 990 Ft
Gyurkovics Tibor: Magán-magyar. Trikolor, 2000 Ft
Hajdú Farkas-Zoltán (szerk.): Telepes népség. Erdélyi szász olvasókönyv. Pallas-Akadémia,
3400 Ft
Hámori András: A terror kufárjai. Bíbor, 1700 Ft
Hentig, Hartmut von: Miért kell iskolába járnom? Levelek Tobiashoz. Mozaik, 1480 Ft
Horváth Dezsô: A muraközi ló. Többperces szösszenetek. Bába, 1800 Ft
Jókai Anna: A mérleg nyelve. Trikolor, 2000 Ft
Kemény Katalin: A hely ismerôje. Esszék. Kortárs, 2500 Ft
Kesey, Ken: Száll a kakukk fészkére. Európa, 2300 Ft
Kiss Ottó; Baranyai András: Szerintem mindenki maradjon otthon vasárnap délután.
Csodaceruza, 1691 Ft
Kovic, Kajetan: Képzelet tanár úr. Alexandra, 2499 Ft
Kristof, Agota: Trilógia: A nagy füzet + A bizonyíték + A harmadik hazugság. Palatinus, 2690 Ft
Láng Zsolt: Kovács Emma születése és más elbeszélések. Koinónia, 1750 Ft
Lukács Imre, Sz.: Nagy Imre testamentuma, a Magyar Golgota. Bába, 3000 Ft
Makkai-Kiss Nóra: Lélekmentô írások. Nagyvilág, 1600 Ft
Márai Sándor: Föld, föld!...Emlékezések. M. Helikon, 3990 Ft
Marchetta, Melina: Pizza és kapucsínó. Ciceró, 1980 Ft
Márton Gyöngyvér: Átkelô. Második könyv. Antológia, 1800 Ft
Meyer-Stabley, Bertrand: Soraya, az elátkozott hercegnô. A perzsa sah második feleségének
életregénye. Jószöveg, 1990 Ft
Nádasdy Nikolits Andrea: Homokláp és csengôfrász. Alterra, 2200 Ft
Najmányi László: Theremin. Dokumentumregény. Enciklopédia, 2100 Ft
Novák Valentin: Magyar rulett. Széphalom, 1200 Ft
Ottenberger, Elisabeth: Vándorévek. Szt. Apostol, 2200 Ft
Papp László: Történetek nagy emberekrôl. TKK, 649 Ft
Phillips, Susan Elizabeth: Várom a párom. Joker Ex, 2190 Ft
Poós Zoltán: Az alkony fokozatai. Kalligram, 2200 Ft
Remarque, Erich Maria: A fekete obeliszk. Egy megkésett ifjúság története. Alexandra, 2499 Ft
Roberts, Nora: A lázadó. Ír szívek. Harlequin, 995 Ft
Roberts, Nora: Nyári szerelmek. Harlequin, 1795 Ft
Salinger Richárd: A szerelem könyvei. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Schacht, Andrea: Az ördögasszony mûve. Opus, 2490 Ft
Selyem Zsuzsa: 9 kiló. Történet a 119. zsoltárra. Koinónia, 1850 Ft
Shreve, Anita: Egyszerû történet. Gabo, 1490 Ft
Sigmond István: Csókavész. Novellák. Kortárs, 2200 Ft
Sinkó Ervin: Világirodalmi esszék. Hagyatéki írások 1916-1939. JMMT, 2281 Ft
Sizemore, Susan: A vihar szárnyai. Aquila, 971 Ft
Stringovics Anett: Cselszövôk. Alterra, 2200 Ft
Szabó Magda: Zeusz küszöbén. Európa, 2200 Ft
Szabó Mária, D. (szerk.): Hazai utazók Erdélyben. Palatinus, 2000 Ft
Szakonyi Károly: Ítéletnapig. Trikolor, 2000 Ft
Szántó György: Stradivari. Mundus, 3780 Ft
Szára János: Szerelem mostoha idôkben. Püski, 2800 Ft
Tolsztoj, Lev Nikolajevics: Feltámadás. Európa, 3400 Ft
Túri Imre: Neves emberek híres mondásai. TKK, 649 Ft
Varga Rudolf: A nap kutyái 2. (Vazul). Saluton, 2000 Ft
Vaszary Gábor: A szôkékkel mindig baj van. Helikon, 1990 Ft
Veszelka Attila (fôszerk.): Szegedtôl Szegedig. Antológia 2006. Bába, 1950 Ft
Yoshimoto, Banana: Félelmeink. Baljós véletlenek, balszerencse. Trivium, 1990 Ft
Zalka Csenge Virág: Útban az ég felé. Három regény: Alheit + Commedia dell’arte + Útban az ég
felé. Mundus, 2520 Ft
Zweig, Stefan: Stuart Mária. Európa, 2800 Ft
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Proust arca
■ Pályakezdô bölcsész koromban író nagybátyám, Bor Ambrus
rendre arra intett: szakmailag olyan komolyság és sokoldalúság
jellemezzen, mint amilyen

Osztovits Levente
sajátja. Bár ôk ketten többé-kevésbé rivális kiadók fôszerkesztôi
voltak – Osztovits az Európáé, a „rokon” pedig a Magvetô világirodalmi szerkesztôségéé –, jól megértették egymást (igaz,
mûfordítói terrénumuk, az angol, illetve a német – nem
háborította egymást). Nagybátyám a hazai literátus intellektualitás mintaemberének tekintette Osztovitsot, általában pedig a mûfordításban, újságírásban, színházi munkákban mindig elsôrangút nyújtó Osztovits testvéreket.
Leventével való barátságunk részint ennek a „hagyományozódásnak” a jegyében alakult. Amikor a Kemény Szalon elnevezésû beszélgetéssorozat indult, Spiró György
mellett ôt hívtuk vendégnek, tudván: nyugalma, humora,
mûveltsége, férfibája nem maradhat hatástalan a toborzódó közönségre.
Nemrég doktoráltatnunk kellett volna egyik munkahelyén, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen. Távollétét zavartan magyarázták, érezhetôen kegyes csúsztatásokkal. Fizikai valója
mára eltûnt az idôben. A szellemi nem. Az
sem, hogy

Bratka László
végül is tôle kapta a megbízásokat orosz regények magyar nyelvû tolmácsolására. Mára
Bratka sincs. Osztovitsot a hosszan mardosó
betegség, bratkalacit a halál villámcsapása ragadta el. Egykorúak voltunk Lacival, de tanítványomból lett a barátom. Sosem dúskált a
pénzben, ám ifjan pénztôl ezüstkezû
költô volt. Délutánonként Esti Hírlapot árult, például a Deák téren (mindig
ingyen adott egy példányt), és a sok tízés húszfilléres kifényezte a tenyerét,
mielôtt a nyûtt nylonzacskóba került.
Az Európa Kiadó az újabb orosz irodalmat Bratka nélkül talán nem tudta
volna a mára megszokott szinten prezentálni. Például a Viktor Pelevin-könyveket. A Generation ‘P’ magyar szövege
a számítógép-hatást mutató tipográfiai
megoldásokkal is mesterien bánik. A
Metamor Szent Könyve szakrálisat és
profánt elegyít – új nyelvi kultúra és antikultúra nevében (a kiadó oly természetesnek vehette Bratka tollából az
okos utószót, hogy ezt fel is tünteti a köteten, noha ennek épp nincs ilyen függeléke). A Palatinus
számára készített harmadik Pelevin-magyarítás (A
rettenet sisakja) szójátékainak tömegével tûnik ki az
ezernyi „bekezdés” halmazában.
Bratkát búcsúztató szép nekrológjában Bodor Béla így írt: „Utálta az idôt. Dedikációi mellé sem írt
soha dátumot”. Újabban esetleg nem. De régebben sûrûn. Könyvcímlap helyett ezért lát itt egy
dedikált oldalt az olvasó. S mert a költô, író, egykori posztbeat „fenegyerek”, az érett önmagát a keleti bölcseletbôl és az orosz életérzésbôl megfogal-

mazó Bratka versei, illanó kisprózái valamiképp mindig is „idegen tájban” maradtak. Csöndesen izzó rokonszenves egyéniségét már hiába várjuk könyvhéten, kötetbemutatón, líramûsoron; alkotói utóéletében azonban ez az „idegenség” eltûnhet
szövegei körül.
Bratka sokat olvasott, rapszodikusan. Vajon még kézbe vette-e
az Európa Hiltrud Häntzschel írta újdonságát, a
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könyvbölcsô

Bertolt Brecht
életrajzát a Brecht asszonyai témakörben kiegészítô munkát? Tapasztalta-e, hogy a mû alig több az író
maga megfogalmazta „szerelmi”
önzésének dokumentálásánál? Észlelte-e az évszám-elírásokat, boszszankodott-e, látva: Brecht komoly
jövedelmet kényszerít ki egyik szeretôje számára, s ennek értékét a
szerzô a 4 márka 90-be kerülô cipôvel méri? Miért épp 4.90? Minden
cipô annyiba került? Nem praktikusabb 5 márkával számolni? A német
textus ihlettelensége Dedinszky Zsófia fordításán is átüt. Ennek ellenére Paula Banholzer, Marianne Zoff, Marieluise
Fleiber, Elisabeth Hauptmann, Margarete Steffin, Ruth Berlau, s fôleg a nagy színmûvésznô,
Helene Weigel bemutatása, Brechthez való érzelmi és munka-kötôdésük elemzése érdekes, tanulságos. De arról nem lehet egy szót sem kihúzni Häntzschelbôl, miféle „szenvedélyes barátság” költöztette Brechtet az írótárs Arnolt
Bronnen lakásába, miközben házassági, szerelmi, gyermeknemzési és szakmai tervei (és hazugságai) egy regiment nôvel övezték, s ô összevissza utazgatott asszonyai között.

John Updike
huszonnyolc kötetét adta közre eddig az Európa. Az
Ugyanaz az ajtó a huszonkilencedik. Az életmû korai
periódusaiból is elô lehetett ásni oly kiváló novellákat, mint az itteniek (az egyik fordító: Osztovits). Updike azon észak-amerikai nagyok egyike, akik szívesen
élnek szövegeikben az európai kultúra jeleivel, vonatkozásaival, mintegy kontrasztív helyzetbe is hozva az
amerikai olvasót, és az „ismerôsség” érzetébe csalva
az európait. „... végig ott volt a vásznon
folytatódó film szomorúsága; a zene felszárnyalt, Proust arcát lehetett látni – nagyon fiatal arc volt –, szeme behunyva, s az
egész csillogva, pörögve lassú rózsaszín örvénnyé vált, majd hatalmas, mozdulatlan
rózsává állt össze, amely az egész vásznat
betöltötte. És én arra gondoltam: Most már
tudom, hogyan végzôdik a könyv” – követjük
a Vérfertôzés sorait.
Osztovits, Bratka, Brecht... És Updike, az
élô. Meg az olvasó. Meg az érzet: sosem lehet tudni, hogyan végzôdik... hogyan végzôdik egy könyv.
Tarján Tamás
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Ügy volt
Egyszerû kritikára készültem, udvarias kifejtésére annak, hogy miért nem
gyôz meg engem Domokos Mátyás a
könyvhétre megjelentetett összeállításával, hogy az Illyés Gyula–József
Attila párharcban szerintem máshol
vannak a hangsúlyok, mint ahová ô
teszi. Pontosabban: tette.
■ S éppen ez a hirtelen támadt múlt idô, az
esetleg kialakuló vita lehetetlenné válása bizonytalanítja el az eredeti szándékot. Domokos Mátyás, néhány nappal a könyvhét után
meghalt. A könyvhéten még dedikált. Önmagához, mondhatni szokatlan vidámsággal
és elégedettséggel tette ezt, az elvégzett munka örömével. A kétkötetes gyûjtemény, a magyar esszé remekmûveit egybegereblyézô válogatás nem csak a magyar történelemrôl és
irodalomról vall elemi erôvel, de a válogatóról – a barát költô, Lator László szép meghatározásával – az „önmagához hûséges hitvitázóról” is. A tágas, értékekre nyitott szemléletû legendás szerkesztô számára az esszégyûjtemény bizonyára sokkal idôt rablóbb és nagyívûbb munka volt, mint az
említett Illyés-breviárium közreadása, mégis biztos vagyok
benne, hogy szívének ez utóbbi kötet sokkal kedvesebb volt.
Mert – engedtessék meg egyszer „igazi”, szeretnivaló nevén
nevezni – Matyinál elfogultabban elfogulatlan Illyés-hívôt
nem ismertem. A jelzôpáros azonban csak együtt használható, külön-külön ugyanis az értékelés megbicsaklana. Domokos, akinél többet senki irodalmár nem tett Illyés életmûvének elismertetéséért, megértetéséért, irodalmi kanonizálásáért, aki rendíthetetlen hûséggel törlesztette – tanulmánykötet-címmé is választott – adósságlevelének önként vállalt
részleteit, nos az elfogult Domokos ugyanakkor sosem vitatta a tényeket, a becsült mestere iránti szeretete és tisztelete
látását nem homályosította el, a mások szerint talán túlzottan elnézô attitûdjének hátrányait is elônnyé kovácsolta beleérzô megértésével.
Az Illyés Gyula József Attiláról címû, immár többszörösen
posztumusz gyûjtemény közzétételét is ez a szándék ihlette.
A „hallgattassék meg a másik fél” elvét követve Domokos
több mint száz Illyés-citátumot – ismert és ismeretlen naplójegyzeteket, gondolattöredékeket, rádiós és tévé interjúrészleteket, verseket, tanulmánycsírákat szerkesztett egybe, nem
kronológiai, hanem gondolati, tematikai egységekbe. Domokos a József Attila–Illyés Gyula kapcsolatot görög sorstragédiaként láttatja, értelmezése szerint a két egykori, már-már
testvér költôt a legnagyobb dramaturg, az élet olyan megpróbáltatásoknak tette ki, amelybe mindketten beleroppantak,
József Attila az életével fizetett, Illyés a túlélô örök lelkiismeretfurdalásával. Eltekintve attól, hogy szerintem ez a megközelítés legfeljebb Illyés szemszögébôl helytálló, József Attila
életében és (következésképpen) halálában Illyésnek a sugalltnál epizodistább szerep jutott csak, az kétségtelen, hogy a
szinte együtt induló és az irodalomról meglehetôsen azonosan gondolkodó és cselekvô két költô útja az 1930-as évek elején elágazott, az eltávolodás aztán köz- és magánéleti konf-

liktusok sorozatában manifesztálódott. Abban például, hogy
az 1934-es moszkvai írókongresszusra Illyés utazhatott ki, s
az ok nélkül vagy joggal megsértôdött József Attila megírta
minden idôk legtitokzatosabb –
szövegében máig ismeretlen –
cikkét, a Miért nem én? címû
Illyés-ellenes pamfletjét, melynek nyilvánosságra kerülését az
Illyést védôk társasága máig hatóan megakadályozta, a kézirat
pedig, ha meg nem semmisült,
máig lappang… De említhetem
a hatalom és a (szolga) költôk
viszonyával kapcsolatos, verspárbajban is megnyilvánuló
összecsapást, s persze a majdnem sorstragédiát, a NÔ – a felkavaróan gyönyörûséges Flóraverseket ihletô – kvázi-szerelmét (József Attilával) illetve
életre szóló társválasztását
Illyéssel.
A most megjelent, minden korábbinál teljesebb szemelvénygyûjtemény erre a kapcsolatra
Illyés szemével néz.. Azt persze nem mondhatnám, hogy József Attilával ellentétben, mert e kötet lapozgatása közben
egyre inkább felerôsödött bennem az a felismerés, hogy kettejük viszonya Illyést, illetve a bûnbakkeresésben jeleskedô megrögzött József Attila-hívôket sokkal jobban izgatta, mint egykoron József Attilát. Feltételezem ezt annak ellenére is, hogy
ismerem azokat a – fôleg élete utolsó, betegséggel birkózó hónapjaiban kozmikus méretûvé dagasztott – megnyilvánulásokat, a gyötrôdô (s hadd tegyem hozzá, tényleg csak mellékesen, Tasi József szenzációs irodalomtörténeti nyomozására hivatkozva) s korántsem alap nélküli féltékenységi rohamokat,
melyekkel József Attila árasztotta el a késôbbi Illyés Gyulánét,
Kozmutza Flórát. De mondom, ez a kötet, címével kissé ellentétben nem József Attiláról, hanem Illyésrôl, s annak kínzó –
ám alighanem megalapozatlan – lelkiismeretfurdalásáról szól.
S arról, hogy – megint csak szerintem – Illyés önmagához s az
elképzelt utókorához (József Attila-ügyben sem) tudott, akart
ôszinte lenni. Önnön felmentését pedig nem ott kereste, ahol
joggal megtalálhatná. Abban például, hogy egy József Attilától eltérô költôi, politikai út nem feltétlenül téves, legfeljebb
más; hogy ugyanazt a nôt szeretni, (meg- vagy visszaszerezni),
de ezt kegyes hazugságként egy pszichésen súlyos állapotban
szenvedônek nem megmondani, emberi, még ha netán gyarlóan emberi is; hogy az örökkön okoskodó, mitugrász futóbolondban nem ismerte fel a korszakos zsenit, ebben is sokakkal,
mondhatni József Attila valamennyi kortársával, még legjobb
barátaival is osztozott. Így, ilyen értelemben a most megjelent
könyv legfôbb tanulsága – számomra legalább is – az, hogy a
valamikori
botrányos
József
Attila–Illyés
Gyulaügyön végleg túllépett az idô.
Murányi Gábor
Illyés Gyula József Attiláról
Válogatás és utószó: Domokos Mátyás
Nap Kiadó, kötve 2688 Ft
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Mackók és múmiák, kamaszok és kalózok
■ Az író, újságíró Bodó Béla nevét elsôsorban egy medvebocsról, a kis Brumiról szóló meseregényei ôrzik. Az öt
könyvbôl álló sorozat elsô darabja még
1956-ban látott napvilágot: A Brumi
Mackóvárosbant követte a Brumi újabb
kalandjai, a Brumi az iskolában, a Brumi
a Balatonnál és végül, 1970-ben a Brumi
mint detektív. Az édesszájú, játékos kedvû, gyerekmódra viselkedô kismackót
megkedvelték az akkori gyerekek, de
örömüket lelhetik e kedves, tanulságos
kötetekben a mai hat-nyolc évesek is. A
Holnap Kiadó gondoskodik arról, hogy
a Szávay Edit illusztrálta kiadványok folyamatosan eljussanak az érdeklôdôkhöz. Mostanában a Brumi az iskolában jelent meg újra. Hogyan készül Brumi az iskolás-életre, mi
történik az évnyitón, hogyan tanul meg írni-olvasni, milyen bizonyítványt kap félévkor? Mindezekrôl szórakoztatóan mesél, a kismedve nevében, a szerzô.
Népünk eredetének, korai történetének kérdései mindannyiunkat foglalkoztatnak. Az ismeretterjesztô könyveknél is hatásosabb, szórakoztatóbb
lehet egy jó történelmi regény, amely
hitelesen, irodalmi eszközökkel varázsolja élôvé a régmúltat. Kiss Attila arra vállalkozott, hogy ismeretei és fantáziája segítségével egy izgalmas, kalandos történetet elôadva eleveníti fel a
hét törzs szövetségéhez tartozó, a Kék
Folyó (Kök Etil) partján élô Keszi törzs
mindennapjait. Egy öregember emlékezik vissza gyerekkorára: Csábánból
édesapja pásztort és nem harcost akar
nevelni, (izgalmas kérdés: vajon miért), de amikor hétéves, újszülött kancával ajándékozza meg mégis. Csábán kedvencének az Altináj nevet adja, ami annyit tesz:
Arany Hold. A csikó csodálatos paripává cseperedik,
versenyt nyer, ám két év múlva Akkus, az apa váratlanul
eladja. Nagyapja tudtával keresésére indul az alig tíz
esztendôs gyerek... A könyv második felében még regényesebben követik egymást az események.
A Móra Kiadónál, a Pöttyös sorozatban már megjelent Kertész Erzsébet Gyönyörû nyár c. regénye – az írónô
elsô mûve, 1935-bôl –, ám most új köntösben kerül az
olvasókhoz, Békés Rozi hangulatkeltô, a régi ifjúsági könyvek
illusztrációit imitáló rajzaival. A Kiadó ezzel megkezdi a tavaly, 96 éves korában elhunyt írónô életmûsorozatának kiadását. Itt
most a 30-as évek világába nyújt betekintést
Kertész Erzsébet, amikor elmeséli, milyen
kalandokat élnek át a fôvárosi leánygimnázium hatodikos (tizenhat éves) tanulói egy
vakáció alatt a vadregényes Mátrában. A
lánycsapat nem tanárok igazgatása alatt tölti idejét – hasznosan és kellemesen – a táborban, hanem önkormányzatuk választott
felelôseinek irányításával. (Fontos: kezdetben csak az imádott Vera néni van velük,
amíg meg nem érkezik a szigorú latintanár,
dr. Ortvay, azaz Zebi...) Hogy nem ún. lány-

regényrôl van szó, az magától értetôdik, hiszen az erdészháztól nem messze táboroznak a harmadik héttôl a
Sasok, azaz a Deák Ferenc Gimnázium Sas Egyesülete,
huszonkét fiú... A fôvárosi lányok és fiúk nemcsak a természettel ismerkednek meg, hanem szembesülnek a szegény falusi emberek nehéz sorsával is.
Kertész tipikus fiúalakjaival szemben Percival (Percy)
Montmount, a kanadai Arthur Slade Törzsek c. regényének fôhôse kissé különc, magának való figura. Akit elsôsorban tudós apjának a hiánya foglalkoztat (a néprajzkutató trópusi fertôzés
következtében hunyt el váratlanul, pár
éve). S persze hiányzik a nagyon olvasott, meg nem értett srácnak Will, a barát, aki öngyilkos lett. Ahogy apja egykor bennszülött törzsekrôl készített följegyzéseket, úgy ír Percy (mint egy külsô szemlélô, a Megfigyelôk, a kávi mindentudók törzsébôl) iskolatársairól, a
„törzsekrôl” (pl. Balfékek, Buzgó Mócsingok, Olajosok, Rangerek). Egyetlen
barátja van, Jessica, de különös viselkedése az ô társaságában sem válik mindennapian „normálissá”. Ez már-már
veszélyezteti kapcsolatukat, ami az elsô szerelem lehetne... Az olvasmányos, elgondolkodtató regényt Rácz Péter
ültette át magyarra.
A Tessloff és Babilon Kiadó nagyszerû sorozatából egy régebbi kötetet és a legújabbat, a 94.-et ajánlom ifjú olvasóim figyelmébe, némi túlzással „nyári olvasmányként”
kínálva ôket. A címek magukért beszélnek: Múmiák a világ minden tájáról (írta: Renate Germer), Kalózok (Rainer Crummenerl tollából). Mindkét kötet lebilincselôen
izgalmas, olvasmányos elsôsorban,
de ugyanakkor érdekes tudományos
problémákat is felvetnek, ill. ismertetnek. Ilyen pl. a múmiakutatás, a
mumifikálás leírása – persze vannak
természetes (jég vagy víz alól, meg sivatagban elôkerült) múmiák is.
Hol, mely korból, hogyan kerültek elô? – vizsgálja az elsô
könyv. A történelem „vizeire”
evez a másik kötet szerzôje, aki
viharvert, félelmet nem ismerô
és kegyetlen, valamint kegyetlenül megbüntetett rablókról
„mesél” igaz történeteket. Minden korban és minden világrészen folyt (folyik) tengeri kalózkodás – tudjuk meg az
ugyancsak pompásan illusztrált
kiadványból. A halálfejes zászló alatt hajózó középkori tengeri farkasok, na meg a modern kalózok is nagyon
sok író és filmrendezô fantáziáját megmozgatták,
ám itt szigorúan történelmi tényekrôl van szó.
Amelyek sokszor érdekesebbek, megdöbbentôbbek
a „mûvészi” ábrázolásnál.(A fordító: Dubovitz Péter
ill. Varga Csaba.)
Cs. A.

Zórád Ernô
TABÁN – A LEBONTOTT ROMANTIKA
Formátum B/5, kötött, 160 old. + 84 képmelléklet
/ Ár: 4 480 Ft
A mûvész átélte, dokumentálta és megfestette a romantikus városrész lebontását, s megörökítette „a csendes vén Tabán” girbe-gurba utcáit, helyszíneit, jellegzetes alakjait. Az
albumban szereplô 84 kép egy része mindmáig nem publikált alkotás.
Gárdonyi Géza
IDA REGÉNYE
Formátum A/5, kötött, 324 old. / Ár: 2 250 Ft
A NAGY KÖNYV 50 legjobb magyar kötete közé választott ajánlott, kötelezô irodalom. Egy nô története, mely a zárdában nevelkedett félárva Ó Idáról szól, akinek borkereskedô apja hirdetés útján keres férjet.
Hogyan alakulhat az érdekkapcsolat két ember között?
Füst Milán
A FELESÉGEM TÖRTÉNETE
Formátum A/5, kötött, 402 old. / Ár: 2 500 Ft
A megjelenésekor (1942) szinte visszhangtalan regény az 1958-as Gallimard-féle francia
kiadást követôen világsiker lett, szerzôje
Nobel-díjra jelöltetett.

FEKETE SAS KIADÓ
1064 Bp., Vörösmarty utca 53.
Telefon/fax: 332-8931
Internet: www.feketesas.hu
E-mail: feketesas@feketesas.hu

Örökségünk Könyvsorozat
A Magyar Írószövetség gondozásában megjelenô sorozat köteteiben neves íróink
összeálló, gazdag életmûvébôl személyesen válogatják ki legkedvesebb, legsikeresebbnek tartott írásaikat
az utókornak szánt „örökhagyó” kötetükbe.
A KÖNYVHÉTEN
MEGJELENT
Csák Gyula: Vallomás
Fekete Gyula: Kóstoló
Gyurkovics Tibor:
Magán-magyar
Jókai Anna: A mérleg nyelve
Szakonyi Károly: Ítéletnapig
Ára: kartonált 2000 Ft
Ára: kötött 2600 Ft

RENDKÍVÜLI
KEDVEZMÉNY!
Segítségként könyvtári
alapsorozat indítására
a 30 idáig megjelent kötet
együttes ára: 30 ezer Ft
Megrendelhetô:
Könyvtárellátó Kht.
1134 Bp., Váci út 19.

A SOROZAT KORÁBBI
25 KÖTETE
VERSEK
Csoóri Sándor: Senkid, barátod
Csorba Gyôzô: Kétféle idô
Juhász Ferenc: Kozmosz-magány
Keresztury Dezsô: Féktelen idô
Simonyi Imre: Az öröm hiányzott
Takáts Gyula: Az innen és túl
PRÓZA
Bárány Tamás: Két emberöltô
Borbándi Gyula: Értékôrzés
Dobos László: Az idô mélységébôl
Fejes Endre: Szabadlábon
Gombos Gyula: Távolból is itthon
Határ Gyôzô: Bábel tornya
Hegedüs Géza: Isten jött Thébából
Hubay Miklós: Törtaranykor
Kuczka Péter: Éveken át
László Gyula: Góg és Magóg népe
Mándy Iván: Harminc novella
Mészöly Miklós: Pannon töredék
Nemeskürty István: Múltunk a jelenben
Páskándi Géze: Az örömrontó angyal
Sánta Ferenc: Halálnak halála
Sütô András: Az utolsó köntös
Szabó Magda: Szüret
Varga Domokos: Tölgyfa tetején
Wass Albert: Hagyaték

Trikolor Könyvkiadó, Bp., 1112 Csárda u. 7.

Wass Albert
AZ ERDÉLYI MAGYAR
NÉPMÛVÉSZET
2000 Ft; keménytáblás, A4-es méret
néprajzi ismeretterjesztô irodalom
Fordította Kovács Attila Zoltán
A népmûvészeti kötetben az erdélyi
népmûvészet fôbb irányait vázolja
fel az író. A gazdagon illusztrált,
színes könyv hiánypótló a témában.

Kovács Attila Zoltán
A NEVETÔ ERDÉLY
2100 Ft; keménytáblás, 100 tréfás
mese, illusztrált, A4-es méretû
Kemence melegénél pipázgató nagyapáink humoros és pikáns történetei a
jég hátán is megélni tudó székelyrôl.

Wass Albert
CSODA TÖRTÉNT
elbeszélések, válogatás 1945–1998
1180 Ft / 1680 Ft
kartonált / keménytáblás
Az igaz lelkeknek és nemzeteknek megadatnak a csodák – ez az üzenete a cenzúrázatlan kötet minden novellájának.

Barcsa Dániel
ÜSTÖKÖS DEMETER
1980 Ft; keménytáblás,
Barcsa Dániel és Kovács Dániel
illusztrációival
Negyedszáz csíki népmesét gyûjtött
egybe a szerzô, mely nemcsak a gyermekek, hanem a felnôttek fantáziáját is
a történetek újragondolására serkenti.

Megrendelhetô a KRÁTER KIADÓban
2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. Telefon/fax.: 06-26-328-491 krater@krater.hu
Megvásárolható a KRÁTER KÖNYVESHÁZBAN
az Astoriánál – Budapest, VII. ker. Rákóczi út 8/a – belsô udvar
Telefon: 266-3153 Fax: 235-0821 konyveshaz@krater.hu

www.krater.hu

Költôbôl lett regényhôs
Márton László könyve a világból eltûnô bölcsességrôl
Az író, mûfordító Márton László kritikusai szerint is tudatosan törekszik a regénypoétika megújítására. Jellegzetes figurája a paradox narrátor,
aki ki-kiszól a „Kedves Olvasó”-nak, ellátja ôt
útbaigazításokkal, s ezzel egy idôre ki is zökkent
a cselekménybôl, amely legutóbbi, Minerva búvóhelye címû, a Jelenkornál megjelent kötetében ugyancsak prizmaszerû töredezettséggel
mutatja az ábrázolt múltat és jövôt. Talán a saját jövendônkrôl is megtudhatunk valamit, ha a regény sokadik rétegébe is sikerül behatolnunk. Könyvében a szerzô
1844-be utazik, az ezt megelôzô trilógiájában a török idôk
utáni Magyarországon kalandozott.
■ – Melyik történelmi korban élne szívesen?
– A saját koromat semmiképpen nem tagadnám meg, ebbe születtem bele, ebben szocializálódtam, s amikor elôre- vagy visszatekintek, azt ennek a kornak a szövevényében teszem s nem tudom elképzelni, hogy máskor élhetnék. Nem jelenti ez azt, hogy ne próbálnék képzeletben párbeszédet kezdeményezni régebbi századok
szülötteivel, ezek azonban, az az érzésem, hogy éppen szellemük
nagysága révén egy idôben léteznek, egy olyan pillanatban, amely
minden kort magába sûrít.
– A történelem sodrából választott kedvenc kora azonban van,
amint azt könyvei is tanúsítják.
– Hogyne, csakhogy ez nem érzelmi kötôdést jelent elsôsorban. Engem mindenekelôtt olyan korok érdekelnek, amelyekben az individuum, a szó modern értelmében vett jellemvonásokkal és tulajdonságokkal már jelen van. Tehát a középkor végétôl, a reneszánsztól,
a reformációtól kezdve minden korszak mutat olyan vonásokat,
amelyekbôl saját korunknak, konfliktusainknak, vágyainknak, szenvedéseinknek, örömeinknek az elôképeire ráismerhetünk. Ez az,
ami engem vonz.
– A Minerva búvóhelyében milyen tekintetben lelte meg a múltjelen kapcsolatot?
– A mi kiüresedett korunkba fut bele az a fajta kiábrándulás vagy
illúzióvesztés, amely nem a forradalom után, hanem annak elôestéjén fogja el a szereplôket. A forradalom nemcsak nemzeti függetlenségrôl, a polgári fejlôdésrôl és arról a tragikus konfliktusról szól,
amely a függetlenség eszméjét meg a demokráciát már akkor szembeállította, hanem mindkettônek illuzórikusságáról és ürességérôl
is. A regényötlet felbukkanásakor az érdekelt elsôsorban, hogy miként tudok elmondani valamit úgy egy emberrôl, akivel az égvilágon semmi sem történik, mintha mindig rengeteg minden történne vele. A nemtörténést meg a történést hogyan tudom egy egységben összekötni. Felmerül az elbeszélhetôséggel kapcsolatos kétely
is, amely engem igen régóta foglalkoztat. Miközben a regény szerkezete e hûvös technikai problémákon keresztül közelíthetô meg,
olyasmikrôl beszélek, hogy szabadság, felvilágosodás, s a rendôrállam ezekkel szembenálló elnyomógépezete, amely azonban a mi,
XX. századon edzôdött tapasztalatainkhoz képest kedélyesnek meg
enyhének hat. Foglalkoztat ugyanakkor a világból eltûnô bölcsesség problémája, amely Minerván keresztül jelentkezik. A regényírás
elômunkálatai során ráakadtam egy mozzanatra: hôsömet, Johann
B.-t gyanúsították Napóleon schönbrunni proklamációjának fordí-

tásával, sôt, megfogalmazásával,
de fölmerült a gyanú, hogy nem
ô volt a tettes, hanem egy Márton
József nevû Bécsben élô nyelvész.
Inspirált, hogy van egy olyan szereplô, aki a fiktív ôsöm, igaz csak
névrokon, s ezáltal a szerzô meg
a hôs szembekerül egymással.
– Miért nem említi soha vezetéknevén a hôsét, aki az irodalomtörténetbôl ismert költô és a
regény életrajzi utalásaiból,
versidézeteibôl kiléte azonnal nyilvánvalóvá válik?
– Nem azt akartam megakadályozni, hogy az olvasó azonosítsa regényem hôsét az irodalom- meg a kultúrtörténetbôl, a történelembôl ismerôs személlyel. Azt szerettem volna megakadályozni vagy
megnehezíteni, hogy ezt életrajzi regénynek olvassa valaki. Ô magyar születésû ember, benne van a tankönyvekben, a lexikonokban,
de én regényhôsként képzeltem, és a névformával azt is valamiként
jelezni szerettem volna, hogy olyan emberek között élt, akik ezen
a németes néven ismerték. Már elidegenedett attól a közösségtôl,
amelyben felnevelkedett. Linzben, ahová számûzték, valamilyen
módon elfogadták ôt, ismerték, kedvelték, a város polgárai ma is
büszkék rá, jobban tudják, hogy ki volt, mint a budapestiek. Ez az
ember, aki azonosítható az én regényem hôsével, olyan verseket írt,
amelyek egy szentkép feliratául szolgálnak és nincsenek benne a
költészet eleven vérkeringésében, ellentétben Petôfi, József Attila
vagy Ady Endre költeményeivel.
– A narrátora mai ember, aki elmondja a véleményét nemcsak
a korabeli társadalomról, hanem késôbbi történelmi eseményekrôl is, amelyeket beleszô megszólalásaiba.
– Nem akarok úgy tenni, mintha elfelejtettem volna azt, ami az
1844-re datált cselekmény óta játszódott le a világban. S azt is jelezni szeretném, hogy nagyon becsületes narrátorom van, még azt is
bevallja, ha néhány évet „csúsztatnia” kell a történet kereksége érdekében. Azt szeretném, hogy az olvasó elhiggye, ez a narrátor
olyan embereket mutat neki, akik küzdenek, élnek, dolgoznak, fáradnak és különbözô dolgok lebegnek a szemeik elôtt, nemcsak a
földhözragadt mindennapi ügyek, hanem azok is, amelyekben mi
még gyerekkorunkban hittünk, például haladás, igazságosság, emberek közötti szolidaritás.
– Ma már nem hisz ezekben az eszmékben?
– Ezt nem mondanám, mert akkor szatírát vagy publicisztikát írnék
ezekrôl a eszményekrôl. Inkább nem látom ezeket problémátlannak, nem tartom ôket maguktól értetôdôknek. Amennyiben ezek
létezô dolgok, lehet bennük hinni akkor is, ha nemcsak értük, hanem a beléjük vetett bizalomért is folyamatosan küzdeni kell. Nyilvánvalóan ilyen bizalom nélkül nem lehet élni, legalábbis én nem
volnék rá képes.
– Mit tud az olvasóiról?
– Vannak elképzelt olvasóim, hiszen csak az ô „jelenlétükben” tudom a narrátoromat jól mûködtetni. Nekem fontosak a gyakorlott,
figyelmes olvasók, akik a szöveg árnyalatait el tudják különíteni. De
fontosak a naiv, reflektálatlan olvasók is, akik hagyják magukat sodortatni a történettôl. Ha egy ilyesfajta olvasó, aki nem tudja azonosítani regényem hôsét a történeti személlyel, mégis megszereti,
érdeklôdik iránta, együttérez vele, és ezért hajlandó követni a történet kacskaringóit, számomra nagy-nagy diadal.
Mátraházi Zsuzsa
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Sir Conan Doyle – mindig –
Sherlock Holmes?
Ó, nem: Esetünkben az, ami a
Sherlock, hát az nem Conan Doyle, és ami ez utóbbi, az nem
Holmes urunk. Hogyan van ez?
■ Az Eri Kiadó jóvoltából két kötet kerül
asztalunkra, mindkettô – igen! – Sir Conan Doyle, de ezúttal a válogatott misztikus történetek leosztásából. Nagy siker
volt már A pesti ezüstfokos (ugyanez a leosztás, egy régi klasszikus fordításban),
most e sorok írója maga igyekezett a magyarítással. A küllemre is igen ötletesnek
nevezhetô misztikumok elsô kötete a rejtelmes, borzongatóan mókás címû darab,

A gázember.
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Romantikus történetek, melyek jól illettek az úgynevezett viktoriánus korba. A
19. század második felének
Angliáját is a tudományhit
tartotta uralmában. Részleteket! A mesternyomozó
egy lekonyult bajuszszál
zizzenésébôl, a padló porát
kikerülô muslicából, a
cipôpertli színének elfakulásából, ehhez hasonlókból
von le – kis túlzással –
messzemenô következtetéseket… ellenben a misztikus történetek írója más alapokon dolgozik. Mi különbözteti meg a szemünkben
sorozatok által kicsit agyonfárasztott nyomozati históriát, álrealizmusát a rejtelmes, „para” történettôl?
Emez utóbbiban nem csupán a rémisztgetô igyekezet a fintor, hanem
az alaphelyzet groteszksége is. Persze, hogy
nincs gázból lévô ember, de van a félelmek
tárgyainak valami illanékonysága. Van az,
hogy minden nagy érzelem, elfogultság, rajongás – tárgyát és lebonyolódását tekintve
– fôleg képzetes. Sokan még a szerelem, a
barátság stb. valódiságát is megkérdôjelezik.
Ha lelkünkben valóként alakul egy rettegés
(s tárgya), tulajdonképpen csak írói szeszély
kérdése, kimerevíti-e (pl. Conan Doyle) novellája, regénye ténylegesnek nevezett, hitetett stb. alakok sorává a lázálmot, a „lehetségeset”. És mi, gondoljunk a varázslók produkcióira, annyira szeretünk hinni.
El nem mondhatom, hányféle színnel
villámlik, simogat, csalogat etc. ez a hat
sztori itt bennünket. Rejtélyes indiaiak,

hibbantnak látszó tudósok, gonosz
némberek, válogatott kínzások – de közben behízelgô szobabelsôk, kellemes kis
szerelmek, önboldogító okoskodások
kövein rohan a nem is oly vészes sodrú
zúgópatak, Doyle mester kísértetihletû
novellisztikája.
Remeklés a maga nemében a másik
kötet is: a

Múmiák meg médiumok.
Itt valamivel több a mai valóság eleme, mindegy, ugyanazt a kötetet választottuk ketté, s ne feledjük ismételni: a közönségsikert elért „ezüstfokos”
elbeszélései is elsôdleg innen vétettek
régebben. Múzeumi históriák, Egyiptom, tûzesetek, vallatások, átkok s teljesülésük… nem is sorolom. Az érdekes, még úgy külön is, ez: a mixtúra.
Remek koktélt kevert nekünk Sherlock
Holmes mestere. Ugyanazokból az
anyagokból, melyekkel messzilátóan aprólékos detektívje dolgozik, csak kicsit még változatosabban.
(Ha szabad elfogultnak lennem.)
Az elveszett évek meglelésére vállalkozik az Írás Kiadó
gondozásában megjelent

Sherlock Holmes Tibetben
címû csudás munka, melyet azonban nem Sir Conan
Doyle készített, hanem a számunkra még ismeretlen Jamyang Norbu tibeti író, a mai ottani literatúra kiemelkedô, nevezetes szerzôje. A legszebb feladatok egyikét oldja meg:
kultúratörténetet ad regényes formában, kalandregényét a
szellem rejtélyeivel fûszerezve. Indiát, Tibetet s környékét
ismerjük meg, nem mindennapi viszontagságok során, és
hiteles kalauzunk sosem válik fárasztóvá. Tanúi leszünk a
13. dalai láma trónralépésének (!), a hírszerzés
rejtelmeibe is bepillanthatunk, óriáskristályokban mutatkozik ugyanakkor a misztikum – és
kíváncsiságunk minden szempontból kielégül.
Gratulálunk! A fordító, Narancsik Gábor, valamint a pompás dramaturg-szellemû Sári László
is csúcsformában tevékenykedik. Nem szóltunk
akkor a könyv remek kiállításáról, becslésem
szerint megfizethetô áráról. Kipling, Verne és
Kôrösi Csoma Sándor tollforgató erényeit és
lelkületét adja a kötet, letehetetlen.
A három munka pedig együtt: ismét azt bizonyítja valami, íme, hogy nem indázik hiába most már jó száz éve Holmes urunk legendája. Felfûzôdik rá sok szép virág, belülrôl
sarjadva, és az erôs kötegnyi zöld emezt meg
amazt a különben kicsit omlékony és kétes
falat is visszatartja – avagy kapaszkodót kínál
az ismeretlenbe.
Ismerjük meg e legendatörténeteket, Olvasóm!
Tandori Dezsô
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A könyves univerzum tágulása
■ Résztvevôje voltam
veltségképünk jelentôs megNemzetközi Olvasástársaság 21.
egyszer egy nyilvános,
változása lesz. Szép tudoközönség elôtt zajló bemányos nyelven fogalmazOlvasás Világkongresszus
szélgetésnek, amelynek a
va a kulturális paradigmaBudapest, 2006. augusztus 8–10.
témája az olvasás volt.
váltás folyamatának kellôs
ELTE 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Megszólalt ott író, rekközepében létezünk. Ennek
lámszakember, középisegyik jelensége az olvasásra
A kongresszus fôvédnöke:
kolai tanár, mindannyian
vonatkozó társadalmi refleSólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
evidenciaként kezelték,
xeink változása.
A résztvevôk létszáma 800 körül várható, több mint
hogy az olvasás fontos,
Woody Allen egyik filmjé500 elôadás hangzik el. A kongresszus hivatalos nyelve az
kívánatos, közösségi öszben szerepelt a kisdiák, aki
angol, de mindhárom napon folyamatosan mûködik több
tönzésre érdemes tevéolvasott az univerzum táguteremben is párhuzamosan 1–1 magyar nyelvû szekció. Nakenység. Egy sportújságlásáról, aminek következmépijeggyel hallgatóként szívesen látnak minden érdeklôdôt.
író – az advocatus diabonye az univerzum megszûRészletes információk, az angol nyelvû és a magyar
li szerepét vagy önként
nése, és ebbôl arra a megálnyelvû szekciók programja a Magyar Olvasástársaság
vállalta, vagy véleményét
lapításra jutott, hogy nem
honlapján találhatók:
komolyan is gondolta –
kell elkészíteni a házi feladavolt az egyetlen, aki intot: minek, ha úgyis vége
www.gradatio.hu/hunra/
dulatos hangszínnel kérlesz a világnak...
dezte meg, hogy miért
Lehet, hogy a Gutenbergkell egyáltalán foglalkozni az olvasással. Aki akar, olvas, aki galaxis is „tágul”, és egyszer majd vége lesz, ez azonban
nem akar, az nem, mindenkinek magánügye. A kérdés ott nem ok arra, hogy ne is foglalkozzunk jelenségeivel.
megválaszolatlan maradt.
A Könyvhét kezdeteitôl teszi ezt, s emiatt érdekes száItt sem megválaszolni akarom elsôsorban, inkább csak el- munkra az is, hogy a Nemzetközi Olvasástársaság Budapesmélkednék csöppet ezen a kérdéskörön. Sajátos kétarcúság ten tartja 21. Világkongresszusát. Lapunkban egy rövid
jellemzi a helyzetet: az olvasás fontosságát társadalmi mé- összeállítással kapcsolódunk ehhez az eseményhez.
retekben is valóban evidenciaként kezeljük, ugyanakkor
Az olvasás sokféle tudományág szempontjai szerint lehet
persze a valóságban a szociológiai felmérések tanúsága sze- a gondolkodás, vizsgálat tárgya: a pedagógia, a pszicholórint lassan, de folyamatosan csökken az olvasók aránya. gia, a szociológia, a könyvtártudomány, a történeti tudomáEbben a kétarcúságban valójában még csak súlyos ellent- nyok, de még a biológia, az élettudományok is megtalálják
mondás sincs: ha megkérdeznék, valószínûleg még a nem azt az aspektusát, amelyre vonatkozóan releváns megállapíolvasók sem mondanák azt, hogy olvasni nem fontos. Fel- tásokat tesznek. A kongresszus programja felmutatja ezt a
tehetôleg többségük csupán önfelmentô magyarázatokat sokféleséget, sokszínûséget.
tenne hozzá. Olvasni ugyan fontos, de nekem nincs rá
Lapunkban persze nem törekedhettünk ilyen típusú teljesidôm..., nem köt le..., nem látom jól az apró betûket... és ségre, azonban biztosak vagyunk abban, hogy interjúalaígy tovább.
nyaink, szerzôink a figyelmes olvasó számára elgondolkodMarshall McLuhan már 1965-ben megjósolta a Guten- tató véleményeket, megállapításokat közölnek.
berg-galaxis hanyatlását, több mint negyven esztendôvel
Az olvasás magyarországi helyzete – legalábbis tendenciákésôbb nyugodtan megállapíthatjuk, hogy jóslata nem iga- iban – nem különbözik a világ, számunkra összehasonlítási
zolódott be. Azt azonban látnunk kell, hogy valóban zaj- alapul szolgáló országaiban tapasztalható helyzettôl. Az ollik valamiféle olyan átalakulása a kultúrának, sôt egész éle- vasás mindenütt hátrább szorul az elektronikus média, az
tünknek, létünknek, aminek a végeredménye a közelebbi- internet hatására, és mindenütt fontosnak tartják, hogy
távolabbi jövôben az eddigi kulturális értékrendünk, mû- megtalálják az eszközöket, a módszereket ennek a folyamatnak a megállítására
vagy visszafordítására.
Elôadások válogatott címei a magyar nyelvû szekció programjából
Az egyik, nyilvánvalóan igen fontos törek■ Elektronikus könyvtár az olvasás szolgálatában – Változások és jelenkori jellemzôk az olvasó
vés világszerte annak
magyar népességben és olvasási szokásaiban – Kortárs magyar írók, kortárs magyar alkotások és
a dilemmának a felola könyvtár – Változás közben az információszerzés és a szórakozás eszközrendszere – A kulturádására irányul, amilis sokszínûség kérdése az oktatásban: Magyarország és Románia példája – Nyelvhasználat és olnek a lényege, hogyan
vasási kompetencia a hazai cigányság körében – A „Keresd a könyvtárban! Olvass velünk!” elnelehetne azt elérni,
vezésû gyermekkönyvtári vetélkedô módszertani kérdései és tanulságai Fejér megyében – Miért
hogy az olvasás fonalkalmazhatók még ma is Németh László olvasásra nevelésrôl írt tapasztalatai? – Az olvasásról
tosságát ne csupán
Harry Potter után – Mester és tanítvány a Református Fôgimnáziumban (Neumann Feri olvasóazok számára lehessen
könyve) – 10–14 évesek beszédészlelésének és szövegértésének vizsgálata a PISA-felmérés eredigazolni és érvényesíményének ismeretében – Korai nyelvfejlôdési zavarok hatása az olvasási teljesítmény alakulására
teni, akik maguk „ol– Vallásosság és olvasás – „BARÁTUNK A KÖNYV” – egy sikeres olvasónapló-pályázat tapaszvasók”. Ennek a feltalatai – Olvasási szokások a székelyföldi Zetelakán – Betûhidak – az írás, a betûk szimbolikája –
adatnak a megoldásáKönyvkiadói és könyvkereskedelmi kapcsolati hálók a 19. századi Közép-Európában – Igényteban még vannak jócsremtés vagy kiszolgálás a könyvkereskedô szemével
kán tennivalóink.

Az olvasóvá nevelés nemes feladata
A Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) 1956ban alakult, tagjai lehetnek mindazok,
akik fontosnak tartják az olvasástanítás
módszertani kultúrájának fejlesztését,
az olvasóvá nevelés és a minôségi mûveltség elômozdításának ügyét, tartozzanak a hagyományos szöveges formákhoz vagy – a számítástechnika elterjedésével megjelenô – új írásos mûveltség elemeihez.
■ A Nemzetközi Olvasástársaság elnökét,
Timothy Shanahant, a chicagói University of
Illinois professzorát a Társaság célkitûzéseirôl,
a budapesti Világkongresszus céljairól és az olvasói szokások
alakulásáról kérdeztük.
– Melyek a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA) fô céljai?
– Az IRA a világ legnagyobb professzionális szervezete, mely
az olvasás és az olvasástanítás szolgálatában áll. Társaságunk
tagjai olyan, mindenki számára hasznosítható módszereket kutatnak, melyek egyfelôl az olvasási képesség fejlesztését segítik
elô, másfelôl az olvasás szeretetére nevelik a gyermekeket, lehetôvé téve az olvasás örömének megismerését minél szélesebb társadalmi rétegek számára.
– Hogyan tudják elérni ezeket a célokat? Milyen eszközökkel tudja népszerûsíteni az IRA az olvasást?
– Az IRA több módon népszerûsíti az olvasást a fiatalok körében. Azért dolgozunk, hogy az iskolák és a tanárok kellôen felkészültek legyenek korunk kihívásaira. Fontos tapasztalat,
hogy a diákok nem olvasnak szívesen, ha problémáik vannak
az olvasástechnikával.
A szervezetünk tagsága nagyon sokrétû: tanárok, egyetemi oktatók, könyvtárosok, írók, könyvkiadók tartoznak a tagjaink
közé. Kiadványainkat (könyvek és folyóiratok) úgy állítjuk
össze, hogy minél szélesebb körben elérhetôek és népszerûek
legyenek, minél többféle ízlést kielégítsenek. Mindezeken túl
azt gondolom, hogy az osztálytermi könyvtárak, az iskolai
könyvklubok, ahol a tanulók megbeszélhetik olvasmányélményeiket, illetve a szülôk bevonása a gyermekek olvasóvá nevelésébe, mind olyan ötlet, melynek segítségével a fiatalok olvasási kedve elôremozdítható.
– Milyen sûrûn rendez az IRA konferenciákat?
– Az IRA Világkongresszusa kétévenként kerül megrendezésre,
olyan esemény ez, amely egyedülálló a rendezvényeink között,
hiszen a világ minden részérôl érkeznek elôadók, hallgatók.
– Miért Magyarországot választották a 2006-os Világkongresszus házigazdájának?
– Úgy vélem, kiváló választás volt az önök országa. Magyarországot jól ismerjük: a Szovjetunió összeomlása után, az
1990-es években számos IRA-tag dolgozott önkéntesként az

újonnan létrejött tagállamokban, az utódállamok tanárainak
tartott tréningek és közös továbbképzések kedvelt helyszíne
volt Magyarország. Az itt végzett munka során pedig úgy
éreztük, hogy Magyarország
szimbolikus jelentôségre is szert
tett, itt tapasztalhattuk meg azt
az élményt, hogy egyetlen demokrácia sem létezhet a kritikai
olvasás, a szabad gondolatok lehetôsége nélkül. Ugyanakkor a
Magyar Olvasástársaság is jelezte, hogy szívesen megrendezné
ezt a fontos konferenciát, és
számunkra ez a kötelezettségvállalás fontos szempont volt a
helyszín kiválasztásában.
– Melyek a fô témakörei az idei Világkongresszusnak?
– Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyermekek olvasási teljesítményét nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk. Például
Andreas Schleicher az OECD képviseletében arról fog elôadást tartani, hogyan válhat magasabb minôségûvé az élethosszig tartó tanulás, mely az egyén személyes fejlôdése mellett összefüggésben van a fenntartható gazdasági fejlôdéssel és
a társadalmi kohézió területeivel is. A konferencián emellett
kiemelten kezeljük az olvasástanítás hatékonyságának kérdését,
nemzetközi kontextusba helyezve vizsgáljuk az olvasástanítás
módszereit, és az olvasóvá nevelés kérdéskörét.
– Mi a véleménye a 21. század gyermekének olvasási szokásairól?
– Úgy gondolom az olvasói szokások világszerte változóban
vannak. Egyre több könyvön kívüli olvasási élménnyel kerülnek szembe az olvasók, ami azzal is jár, hogy más képességek
kerülnek elôtérbe, olyanok, melyekre korábban nem volt szükség. Sokan használják az internet segítségével a könyvtárakat,
anélkül, hogy valaha is személyesen elmennének oda. Ez azt
jelenti, hogy egyre nagyobb szükség van azon képesség fejlesztésére, melyek az információkeresésben, illetve az információforrás minôségének megítélésében játszanak kiemelt szerepet.
Az én hazámban a tanulók, még a legfiatalabbak is, sokkal
több tényszerû információt olvasnak, mint szépirodalmat, és
teszik mindezt nagy élvezettel. Nem tudom, hogy ez a trend
világszerte jellemzô-e, de ha igen, nagyon fontos, hogy az ilyen
ismeretalapú szövegekbôl is minél igényesebbek kerüljenek a
gyerekek kezébe.
Nem ismerek nemesebb tettet, mint megtanítani a gyermekeket és a felnôtteket arra, miként válhatnak olvasókká. Az olvasás az a kulcs, mely elvezeti az egyént nemcsak a gazdasági boldoguláshoz, hanem a teljes társadalmi és közösségi szerepvállaláshoz és a személyes vágyak eléréséhez is. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy minél több ember számára lehetôvé tegyük a
magas szintû olvasási képesség elérését.
Pompor Zoltán
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Az olvasás fontosságáról
Beszélgetés Nagy Attilával, a Magyar Olvasástársaság elnökével
2006. augusztus 7. és 10. között tartják
a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA) 21. Világkongresszusát Budapesten. Az eseményrôl Nagy
Attila olvasásszociológussal, a Magyar Olvasástárság elnökével, a rendezvény házigazdájával beszélgettünk. Felhasználva a lehetôséget, néhány
kérdésben kitértünk az általa nemrég készített
olvasásszociológiai vizsgálatra is.
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tók, könyvkiadók, szerkesztôk, kutatók, szociológusok, pszichológusok, nyelvészek.
A Világkongresszus Magyarország számára kitûntetô alkalom. Már egy ízben szerveztünk nagyobb szabású rendezvényt Budapesten, 1995-ben mi tartottuk a 9. Európai Olvasáskonferenciát. A Nemzetközi Olvasástársaság minden páros évben különbözô földrészeken világkongresszust tart,
például 2004-ben Manila, a Fülöp-szigetek fôvárosa adott
neki otthont. Páratlan években pedig regionális konferenciát tartanak, így mi ezekben az években az európai konferencián veszünk részt, tavaly például Zágrábban, Horvátországban voltunk.
■ – Kikbôl áll a Nemzetközi Olvasástársaság?
– Mik a Magyar Olvasástársaság céljai?
– Ötven éve alakult ez a szervezet, Kanada és az Egyesült Ál- – A tagság ma 300–400 fô között van és minden tag szabadilamok hozták létre, ma körülbelül 130 ország a tagja a világ dejében végzi a társasággal kapcsolatos munkát. Célunk,
minden tájáról. Túlnyomórészt alsó tagozatos olvasástanítás- hogy kezdeményezô, figyelemfelhívó szerepet töltsünk be,
sal foglalkozók, vagyis általános iskolában tanítók és a peda- felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, ennek kapcsán
gógusképzésben tevékenykedôk vesznek részt a munkában.
szerveztünk már továbbképzô tanfolyamokat, könyveket ad– Mondana pár szót a Magyar Olvasástársaságról, a házi- tunk ki, cikkeket publikáltunk. Szeretnénk minél nagyobb tögazdáról is?
megekre hatni. Két példát is említenék a társaság tevékenysé– A Magyar Olvasástársaság, a Nemzetközi Olvasástársaság gének illusztrálására. Tavaly felhívást tettünk közzé, miszenemzeti tagszervezete, 1991. október 31-én az Országos Szé- rint az 1859. szeptember 30-án született Benedek Elek emléchényi Könyvtárban alakult meg. A nyolcvanas évek elejétôl kére ezt a napot a népmese napjává nyilvánítjuk. Több mint
Kádárné Fülöp Judit, az OPI (Országos Pedagógiai Intézet) száz intézmény jelentkezett, Magyarországról és a határon
munkatársa többször megkísérelte, hogy ennek a nemzetközi túlról is. Múzeumok, községi könyvtárak és iskolák számoltársaságnak létrehozza a magyar tagszervezetét, de ez újra tak be késôbb arról, hogyan készültek erre a napra és milyen
meg újra meghiúsult, mert ebben az idôszakban, ha ilyen té- felolvasásokat tartottak. Ôk is meglepôdtek, hogy még a 14
mában érintett pedagógusokat összehoztak, akkor azonnal évesek is mennyire lelkesen vettek részt a mesemondásban és
parázs vita alakult ki arról, hogy melyik olvasástanítási mód- hogy mennyire megmozgatta ez az esemény az egész iskolát.
szer a megfelelô, kinek a tankönyve a jobb, kinek a módsze- Idén ez a nap szombatra esik, így megpróbáljuk a szülôket is
re a célravezetôbb. A rivalizáló pedagógusokból tehát nem le- bevonni, hogy olvassanak, mondjanak, tanuljanak mesét.
hetett egy ilyen társaságot létrehozni. 1968-ban az Országos
A másik dolog, amit ki szeretnék emelni, az, hogy az orSzéchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani szág legnagyobb civil szervezetével, a Nagycsaládosok OrKözpontjában létrejött egy igénykutató csoport két fôvel. A szágos Egyesületével, amely 250 ezer tagot számlál, hosszú
következô évben én harmatávú megegyezést kötötdikként csatlakoztam ehhez
tünk. Néhány évvel ezelôtt
a csapathoz. Annak, hogy a
készítettünk egy kis füzetet,
PISA-vizsgálat
Magyar Olvasástársaság a
melyben kérdések és válaSzéchényi Könyvtárban jött
■ nemzetközi tanulói tudásszintmérô program (Programme
szok szerepelnek az olvasás
létre, az az oka, hogy itt léfor International Student Assessment)
fontosságáról gyerekekkel
tezett már egy olyan kutatóA Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (Organikapcsolatban felnôtteknek.
csoport, amely az olvasást
sation for Economic Cooperation and Development, OECD)
Miért fontos az olvasás, hotársadalmi kérdésként kezelfelméréssorozata, célja a 15–16 éves korosztály vizsgálata abgyan lehet megszerettetni,
te és nem kötôdött az alsó
ból a szempontból, hogy mennyire képesek tudásukat hasznohogy a számítógép és a teletagozatosokhoz. A kutatósítani, új ismereteket befogadni és alkalmazni. A vizsgálatot
vízió nem ellenség, csak
csoport nem kapcsolódott
háromévenként végzik el. 2000-ben 32 ország részvételével az
korlátozandó – ilyen és ehkizárólagosan sem az iskolaolvasás-szövegértést, 2003-ban már 40 országban a matematihez hasonló témákkal fogrendszerhez, sem a könyvtákát állították a középpontba, 2006-ban pedig a természettudolalkozik. Ezt a kis füzetet a
ri rendszerhez, hanem az olmányok kapnak kitüntetett figyelmet. Mindezek mellett a taNOE is terjeszteni fogja a
nulók problémamegoldó képességét is felmérik. A 2003-ban
tagjai között.
vasást az óvoda, a szülôi
készült vizsgálat szerint Magyarország hátrább került a rang– Térjünk vissza a kongháttér, a gyerekkönyvkiadás,
sorban a 2000-es eredményekhez képest. Így három évvel ezresszusra. Hol és hogyan
a gyereklapok, a média mûelôtt természettudományokból a 17., problémamegoldó kézajlik majd?
sorkínálata és a könyvtári
pesség szempontjából a 20., matematikából és olvasás-szöveg– Helyileg az ELTE Egyeterendszer felôl közelítette
értésbôl a 25. helyezést érték el a magyar diákok. Az értékelésmi Kongresszusi Központjámeg. A Magyar Olvasástárbôl világosan látszik, hogy a magyar oktatási rendszer a megban (Pázmány sétány 1.)
saság így integratív, szakmaszerzett tudás alkalmazása helyett elsôsorban a lexikális ismelesz. Augusztus 7-én este
közi szervezet lett, tagjai köretek elsajátítására helyezi a hangsúlyt.
kezdôdik és tart egészen 10zött vannak gyógypedagóéig. Reggel 9-tôl délutánig
gusok, alsó tagozatos okta-

mindennap, 15 szekcióban párlaki, annál kevesebbet
huzamosan zajlik majd a szakolvas. Kivéve az ötvenePIRLS-vizsgálat
mai eszmecsere. A részletes progsek korosztályát, náluk
ram megtalálható a www.gradati■ 9–10 éves gyerekek olvasási vizsgálata
érdekes módon mego.hu/hunra/ honlapon.
2001-ben az IEA (International Association for the Evaluatiemelkedik az olvasói
A kongresszus nyelve, miután
on of Educational Achievement) 35 országban vizsgálta a
kedv. A fiatalokkal kapvilágkongresszusról van szó, ter9–10 éves tanulók olvasását, szövegértését. A vizsgálatban vacsolatban hozzá kell
mészetesen angol, az elôadások
ló részvétel önkéntes. A vizsgálatokat az északi félteke orszátenni, hogy az utóbbi
70%-a ezen a nyelven hangzik
gaiban a tanév vége felé, április és június között, a déli féltetizenöt évben a középmajd el. Rendkívül széles témakén viszont ugyanez év decemberében bonyolították le.
iskolába járók aránya
választékot vonultatnak fel az
A felmérés során különbséget tettek az irodalmi mûvek megmegduplázódott, a felelôadások. A témák a biblioteráismerését célzó élményszerzô, illetve az információszerzésre
sôoktatásba kerülôk arápiától a gyerekirodalom hazai
törekvô olvasás között. Az élményszerzô olvasásban Svédornya pedig megnégyszehelyzetén keresztül az olvasás és
szág és Anglia tanulói produkálták a legjobb eredményeket,
rezôdött. Ez magyarázírás, valamint a kritikus gondolmíg az információszerzô olvasásban Svédország mellé Hollanza, hogy miért olvasnak
kodás fejlesztésének összefüggédia és Belgium iskolásai is felzárkóztak.
annyit a fiatalok: egyséig terjednek, szerepel még a
A 2001-es PIRLS-felmérésben Svédország került az élre. 23 orszerûen a tanulás részeközépiskolások olvasási szokászág (közöttük Kanada, Litvánia, Magyarország és Olaszorként, illetve kiegészítésainak vizsgálata, és persze
szág) a nemzetközi átlag fölött, Szlovénia és Norvégia az átlag
seként. Természetesen a
Harry Potter sem maradhat ki. A
szintjén, tíz ország pedig a nemzetközi átlag alatt teljesített. A
magasabb iskolai végvilágkongresszus központi télegrosszabb eredményt egy közép-amerikai ország, Belize érte
zettségûek is többet olmái a PISA- és a PIRLS-vizsgálael. Az összesítésben Magyarország a 8. helyre került, maga mövasnak. A nagyobb teletok eredményei. (Ezekrôl lásd
gé utasítva például az Amerikai Egyesült Államokat és Franciapüléseken élôk is többet
keretes cikkünket.) A 15 szekciországot is. Az élményszerzô olvasásban tanulóink a 6., az inolvasnak, mint a kisteleformációszerzô olvasásban a 9. helyen állnak.
óból háromban magyar elôadápüléseken élôk.
sok lesznek, 80 elôadás hangzik
Fájdalmas adat, hogy
el csak magyarul, köztük igazán
a könyvtárhasználók
speciális magyar problémákkal foglalkozók is. Kiemelt téma aránya a 18 éven felüliek körében 12%, de gyakorlatilag
a hazai cigányság és az olvasás kapcsolata, hiszen közismert, ugyanez volt az arány már 1985-ben is, amikor az elôbb emhogy körükben a szóbeliség sokkal inkább dominál, mint az lített közép- és felsôoktatási hullám még nem alakult ki.
írásbeliség.
Fontos megemlíteni azt is, hogy ma már a tanulást nagymér– Milyen olvasásszociológiai vizsgálat készült a közel- tékben megkönnyíti az internethasználat, hiszen sokszor
múltban?
teljes szövegek, adatok, hivatkozások, idézetek megtalálha– Két vizsgálat is készült, az egyiket a MKKE megbízásából a tóak rajta. Ma a magyarországi felnôtt népesség 34%-a haszTÁRKI készítette, a másikat is, de azt a mi megbízásunkból. nál számítógépet rendszeresen és 24%-a internetezik. Az inHasonló tendenciákat, de nem azonos eredményeket mutat- ternethasználat nem meglepô módon kifejezetten a fiatatunk ki mind a ketten. Nekünk például már a kérdésfeltevé- labb korosztályra jellemzô.
sünk is más volt, mint az övék: mi úgy kérdezünk rá arra, – Arra is kiterjedt a vizsgálat, hogy mit olvasnak az olvahogy mennyit olvasnak az emberek, hogy „Sok egyéb elfog- sók?
laltsága mellett, jut-e Önnek ideje tankönyveken kívül köny- – Több kérdés is vonatkozott erre, a legutolsó olvasmányokvek olvasására?” Ha igen, akkor milyen gyakran. Így megpró- ra vonatkozó a legárulkodóbb. Sokszor ennél a kérdésnél debáljuk elkerülni a válaszadó irányítását. Egyébként 1964-ben rült csak ki, hogy a válaszadó egyetlen egy könyvet sem tud
készült az elsô megbízható szociológiai kutatatás Magyaror- említeni, tehát valójában nem olvasó. A legolvasottabb szerszágon, akkor a magyar felnôtt népesség 60%-a minôsült ol- zôk listája a legutóbbi olvasmányok alapján a 2005-ös vizsgávasónak.
lat eredményei szerint: Dan Brown, Danielle Steele, Jókai
– Ki minôsül olvasónak az Önök definíciója szerint?
Mór, Wass Albert, Rejtô Jenô, Moldova György, Vujity Tvrit– Olvasó az, aki a saját bevallása szerint évente legalább egy ko, Lôrinc L. László, Kertész Imre, Márai Sándor.
könyvet elolvas. Hangsúlyozom, ez az adat az emberek sa- – Hogyan szerzik be a könyveket az emberek?
ját bevallása alapján készül, amit nagyon nehéz lenne ellen- – A legutóbb olvasott könyvnél kérdeztünk rá, hogy hogyan
ôrizni. A reprezentatív vizsgálat adatfelvétele 2005 szep- tettek rá szert az olvasók. 1964-ben a könyvek többségét
temberében és októberében történt, megkérdeztünk közel (31%-át) ismerôstôl kölcsönözték a megkérdezettek, 25% vá3600 felnôtt személyt, és eredményeink szerint a magyar sárolt és 22% könyvtárból kölcsönözött. Most a könyvtárból
népességnek már csak 40%-a mondja magáról azt, hogy kölcsönzés csak 7%-ra jellemzô, vagyis radikálisan csökkent.
évente legalább egy könyvet elolvas. A 2000-ben végzett Elsô helyen ma a vásárlás (27%) és a családi könyvtárból vavizsgálatban, melyet Gereben Ferenc végzett, még a népes- ló beszerzés (29%) áll. Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar
ség 52%-a minôsült olvasónak. Az idômérleg vizsgálatok- családok többségében van családi könyvtár. A nyolcvanas
ból pedig tudjuk azt, hogy a tévézésre fordított idô állan- években végzett vizsgálatokból kiderül, hogy akkor a magyar
dóan nô. Az olvasásra fordított idô pedig, folyamatosan, családok mindegyikében volt valamennyi könyv. Mostanáévtizedek óta csökken. A kongresszuson errôl Falusi Béla, a ban, a 2000-es években megjelent a könyv nélküli családok
KSH munkatársa beszél majd.
mérhetô, 5–10%-os nagyságrendje. De hozzátenném, hogy
ezek a családok rendelkeznek számítógéppel. Bár általában a
– Kikbôl áll ez az olvasóréteg?
– Minden életkorban, bármilyen iskolai végzettségnél a nôk könyvtár- és a számítógéphasználat egymást erôsítô tényeolvasnak többet. Az életkor is differenciál: tehát a 18 és 29 év zôk, és együtt figyelhetôek meg. A nem olvasók többsége száközöttiek olvasnak a legtöbbet, és ahogy megyünk felfelé az mítógépet sem használ, és fordítva.
Jolsvai Júlia
életkori lépcsôn, egyenletes a lejtés, tehát minél idôsebb va-
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Olvasásról, olvasókról – optimistán
Olvasási világkongresszus lesz
Budapesten, az egykor olvasó
néppé emelni remélt magyarság fôvárosában 2006. augusztus 8–10. között. Nyolcszáz
résztvevô és ötszáz elôadás feszegeti-boncolgatja az olvasás
ügyét a Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) égisze alatt.
■ Az elkötelezett és szakmailag felkészült betûbarátok e (huszonegyedik) kongresszusának házigazdája az
önmagát HUNRA (Hungarian Reading Association) betûszóval illetô
Magyar Olvasástársaság. A szakmai
egyesület – tagjai könyvtárosok, tanárok, olvasáskutatók, pszichológusok,
orvosok, szülôk, írók, szerkesztôk,
nyelvészek, gyógypedagógusok, szociológusok – az olvasással foglalkozó
szakemberek hasznos fóruma.
Az IRA világkongresszus résztvevôinek többsége a tengerentúlról érkezik, de itt lesz tucatnyi európai (volt
szocialista) ország egy-egy képviselôje, továbbá a határon túli magyar szakemberek csoportja is. Az
IRA magyar tagszervezete évek óta szervez konferenciákat az olvasással foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek számára,
összefogni igyekezvén valamennyi, az olvasás, az írásbeliség színvonalának emeléséért végzett szakmaközi tevékenységet.
Nemes cél, szó se róla. A törekvés az olvasást ösztönzô – legalább fél évszázados múltú – erôfeszítések folytatása. Érdemes
és tanulságos szemügyre vennünk az elôképet, már csak azért
is, hogy a hazai pedagógusképzés, a könyvtáros-, tanító- és tanártársadalom számot vethessen a könyv és az olvasás ügyének magyarországi múltjával, s abból magyarázható ellentmondásos jelenével.
Fél évszázad? Szûkmarkúan bánnánk az olvasásösztönzés múltjával, ha nem Supka Géza újságíró, mûvészettörténész és régész
munkásságának fölemlítésével kezdenénk e visszatekintést. Az
1920-as évek végén az ötletgazdag polihisztor kezdeményezésére
rendezték meg Magyarországon az elsô könyvnapot: „...az ország
minden városában és falujában könyvnap rendeztessék, amely az
írót és a közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy
egyszer egy évben a könyvírás és a könyvkiadás mûvészete is kimenjen az utcára…”. Noha az általa kigondolt alkalom évekig
nem a könyv, hanem az akkori kormányzat politikájának ügyét
szolgálta fondorlatos eszközökkel, hagyományt teremtett mégis.
Az akció nem rekedt meg e kezdeményezésnél. Évrôl évre megtartották – a Literatúra folyóiratot idézve – „...azzal az eredménnyel,
hogy esztendônként pár napon keresztül sikerült a közvélemény
figyelmét a magyar könyv jelentôségére felhívni”.
A kommunista ideológia a könyvet is igyekezett kisajátítani,
mondván, hogy „Magyarországon csak a felszabadulást követô
kulturális forradalom nyomán lett mindenki számára elérhetô”. A

könyvnapokat 1952-ben váltotta fel a nagybetûs Ünnepi
Könyvhét. Megrendezésének
célja alapvetôen az volt, hogy
„a magyar kultúrának egyetemes nemzeti ünnepe legyen”.
Visszatekintve több mint félszáz könyvhét történetére, szakmabeliek úgy összegeznek,
hogy „a kezdeményezés kiállta
az idôk próbáját”. Bôvebb summázat az „Ünnepi Könyvhét –
50 esztendô (1929–1979)” címû
kiadványban olvasható. „…a
mûvelôdésnek sok formája van
ugyan, de minden formájának
nélkülözhetetlen eszköze a
könyv. Abban, hogy a könyv
mind szélesebb közönséghez s
mind rendszeresebben jusson
el, a jövôben is nagy szerepük
lehet az ünnepi könyvheteknek”.
Lett is, bár hamar kiviláglott,
hogy a könyveket vásárló ember potenciális olvasó csupán.
Pedig az olvasnivaló vészesen
gyarapszik. A moszkvai tudományos és mûszaki dokumentációs intézet, a VINITI
referáló folyóirata 1959-ben
még „csak” 505 000 információt közölt, 1965-ben azonban már
800 ezret, 1969-ben pedig kis híján egymilliót. Az amerikai Physical Rewiew címû, nemzetközileg is jól ismert folyóirat az ötvenes évek elején hétmillió címszót közölt, 1967-ben pedig már tizenhét milliót.
1969-et írtunk, amikor „a szocialista közmûvelôdési könyvtárhálózat születésének huszadik évfordulóján” Mezôszentgyörgyön elhangzott az „Olvasó népért” mozgalom társadalmi elnökségének felhívása: „A társadalmi fejlôdésnek olyan
szakaszába jutottunk, amikor az elôttünk levô nagy feladatok
nemcsak igénylik, de megkövetelik, hogy valóban minél elôbb
»olvasó nép«-pé váljék a magyar nép…: több évtizedig tartó
emberformáló munkára vállalkozunk, amely napról napra
megújuló leleményt, szívósságot követel mindazoktól, akik
szolgálatába szegôdtek...”
A nekibuzdulást, még mielôtt a Hazafias Népfront lett volna
kijelölt gazdája, egy világesemény is segítette. 1972-ben a nemzetközi könyvév nagyszabású hazai rendezvényei és akciói is
erôsítették az „Olvasó népért” mozgalom hatását. Az UNESCO nyilvántartásaiban és közleményeiben – ismertetve az idevonatkozó adatokat – Magyarország a könyvkiadás- és terjesztés problémáival legjobban „törôdô” országok között szerepel.
A könyvkiadás abban az esztendôben minden addiginál több
könyvet, 6 648 mûvet jelentetett meg, 63 millió példányban.
Oly korban éltünk, hogy a „Magyar remekírók” szériája mellôl
nem hiányozhatott „A szovjet irodalom könyvtára” címmel indított új sorozat sem. A folyamatot nem a piac vezérelte, hanem az ideológia, efféle elvi állásfoglalásokkal, mint ez: „A
könyvkiadók teremtsék meg a méreteiben és minôségében korszerû könyvkiadást, az olvasási kultúra színvonal-emelkedésé-

nek legfontosabb feltételét. Gondoskodjanak arról, hogy a magyar és a világirodalom klasszikusaiból és az ún. standard-mûvekbôl mindig legyen kellô választék.”
Maga a mozgalom eközben (1973-ban volt ötszáz éve a „Chronica Hungarorum” megjelenésének) erôt meríthetett a hazai
könyvnyomtatás és könyvkiadás 500. évfordulójára szervezett
akciók, tanácskozások, kiállítások és a jubileumra megjelenô kiadványok sokaságából. Idôsebbek emlékezhetnek még az „500
év – 500 iskolai könyvtár” teremtô lendületére, a rendhagyó irodalmi órák, majd a nyári olvasótáborok divatjára, a „Gyermekek
az olvasó népért” (Pest megyében „Úttörôk az olvasó népért”)
ötletére, nemkülönben Somogyország „Az elsô könyv házhoz
megy” elnevezésû akciójára, amelynek keretében a marcali járásban általános iskolás gyermekek vitték el a nem olvasó családokhoz az elsô könyvtári könyvet. Szegeden akkoriban jelent meg
a „Kincskeresô” címû gyermek-irodalmi folyóirat.
Joggal állíthatták a buzgólkodók: a legfontosabb területen, a
tömeges olvasás feltételeinek megjavításában elôrehaladást értek
el. Vasi példa: Szombathely új megyei könyvtárában két év alatt
érték el azt az olvasólétszámot, amire tíz év múlva számítottak.
A mozgalom közben oly sokrétûvé vált, hogy kinôtt az Írószövetség kereteibôl. Ezért a Hazafias Népfront V. kongresszusa vállalta, hogy a mozgalom gazdája lesz, s szolgálatába állítja a több mint egy évtizede mûködô könyvbarát-bizottságokat, amelyek elsôsorban a szervezésben értek el elismerésre méltó eredményeket.
Mielôtt az „Olvasó népért” mozgalom elérkezett volna elsô országos tanácskozásához, (Nyíregyházán tartották, 1973. június
14–15. között), a Hazafias Népfront ki nem akart fogyni az állásfoglalásokból. Szégyenkezhet ma is, aki papírra vetette: „…a
mûvelôdési munkaközösségek által, e munkaközösségek és az
intézmények dialektikus viszonya által létrehozzuk a kulturális
munka olyan dinamikus struktúráját, amelyben az igénylô társadalmi és az igényeket kielégítô állami pólusok hasznosan szikráznak össze, kölcsönös segítésben és versengésben”.
1975 mint „hazánk
felszabadulásának 30.
évfordulója” kínált
apropót „Az olvasó
munkásért” elnevezésû versenymozgalomra, amelyet a Szakszervezetek Országos
Tanácsa és a Mûvelôdésügyi Minisztérium
indított a könyvtárak
körében: „Tegyünk
többet a munkások
mûveltségének emeléséért mind a munkahelyeken, mind a dolgozók lakóhelyén. Segítsük a szocialista
brigádokat
abban,
hogy jól tervezzék meg kulturális vállalásaikat, és azoknak eleget
is tudjanak tenni. A bejáró, ingázó, sokat utazó munkásokat is
vonjuk be a mûvelôdésbe.”
A „kielégítô pólusok” és „hasznos összeszikrázások” közepette arra eszméltek az olvasáskutatók, hogy a nyolcvanas évek
elején 6 és fél milliárdot költöttünk könyvre. Ez ugyan alig
több, mint a könyvpiac mai forgalmának egytizede, ám ugyanabban az esztendôben kávéra tíz és fél, cigarettára pedig 13
milliárdot guberáltunk le…
E felismerésbôl is fakadt az az üdvös törekvés, hogy minden
oktatási intézményben legyen olvasóteremmel ellátott könyv-

tár. A „Könyvet az iskolának!” akció hátterében tantervekbe
foglaltatott, hogy minden gyermek már az általános és a középiskolában ismerkedjék meg a könyvtárak használatával, s
az iskola szoktassa ôket a kézikönyvek, lexikonok, szótárak
mindennapos használatára.
Baranya szétszórt települései között már mozgó könyvtárak,
úgynevezett bibliobuszok cirkáltak és több településen könyvklubok alakultak, amikor a KISZ az „Olvasó ifjúság”, az
MSZBT pedig a „Kell a jó könyv” elnevezésû olvasásserkentôjével sorakozott fel az „Olvasó népért” síkra szállók mögött.
Valamennyiüket hathatósan segítették a könyvkiadás és könyvterjesztés népszerû lapjának, a 65 000 példányban megjelenô
Könyvvilágnak cikkei, recenziói. „Az értelmiségiek hetvenöt és
a munkások 45 százaléka rendszeres olvasó. Vagyis a könyv az
utóbbi évtizedekben nagy utat tett meg az olvasó, az olvasóvá
váló néphez, de még mindig nem jutott el azokhoz, akihez útnak indult – olvashatjuk a három évtizede megjelent sajtópublikációk között. – Imponáló számadatokról is tudunk. 1976ban minden munkanapon egymillió forint értékû könyvet forgalmaztak az Állami Könyvterjesztô Vállalat boltjai. Ha 45 forintos átlagárral számolunk, 44 ezer kötet talált gazdára. Csak
azt nem tudhatjuk bizonyosan: a gazdára találás egyúttal olvasóra találás is? Kétkedésünket a közmûvelôdési könyvtárak tapasztalatai erôsítik: kevesebbet kölcsönöznek a beiratkozott olvasók. Csökken az olvasottság. A könyvet kölcsönzô, vásárló
ember nem azonos az olvasó emberrel.”
A Hazafias Népfront mûvelôdéspolitikai bizottságai szerte az
országban könyvbarát munkacsoportokat szerveztek az olvasómozgalom támogatására; szinte egymást érték a vetélkedôk
„Könyvrôl könyvért”, pályázatot írtak ki az olvasásra legeredményesebben serkentô könyvtárosoknak és könyvtáraknak stb.
Olvasásszociológiai vizsgálatok is megerôsítették, hogy a hetvenes években a magyar könyvkiadás kétségtelenül korszerûbbé
vált, differenciáltabban elégítette ki az olvasói igényeket. Az edíciók a hetvenes évek közepétôl felismerték, hogy a könyvbarátok érdeklôdéssel keresik
azokat a mûveket, amelyek a legújabb kori történelem vizsgálatával
foglalkoznak. 1982-ben
Magyarországon 7845
mû jelent meg 95,3 millió
példányban.
A
könyvtermés 13,1 százalékát azok a mûvek tették ki, amelyek a népszerû ismeretterjesztés kategóriájába tartoznak. A
Gondolat Könyvkiadó
1983. évi tervében a népszerû könyvek átlagpéldányszáma
harmincnyolcezer feletti.
Minden ember olvasóvá
nevelhetô – vallják a pedagógusok és az olvasással foglalkozó
szakemberek, annak ellenére, hogy a rádió – majd késôbb a televízió – térhódításakor elhangzottak pesszimista jóslatok, melyek szerint az elektronikus média visszaszorítja a betût, csökkenti az olvasást, elvonja az embereket a könyvtôl.
Innen szép nyerni! Az augusztusban Budapesten tanácskozó
olvasástársaságbelieknek is érdeme, hogy a könyv a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió) mellett is megôrizte, sôt
növelte befolyását, és még – remélhetôleg – nagyon sokáig az ismeretszerzés lényeges eszköze marad.
J. N. J.
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Bubi bôröndje
AKTÍV KIVÁGÓ

1190 Ft, 175x130 mm

890 Ft, 215x310 mm

Ki kicsoda
a magyar
könyvszakmában
2440 Ft

Nézd csak, ki lakik...
AZ ÔSERDÔBEN

Színezz és ragassz!
A TANYA ÁLLATAI

1190 Ft, 200x240 mm

590 Ft, 215x 270 mm

1047 Bp., Baross út 91-95. Telefon/fax: 272-1313
E-mail: napraforgo@napraforgo.t-online.hu www.napraforgokiado.hu

A magyar és a
határontúli magyar
kortárs könyvszakma
532 szereplôjének
személyes adattára.
Megrendelhetô: Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703

Ugrásszerûen nôtt a felsôoktatási
könyvtárak száma és kihasználtsága
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Könyvtárhasználati szokások ötven év távlatában
■ Az elmúlt ötven év könyvtárainak történetét és a könyvtárhasználati szokásait összegzi az IRA Világkongresszusán Nemes Erzsébet, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár fôigazgatója, aki a KSH adatai alapján végzett kutatásokat. A könyvtárstatisztika külön mûfaj, saját kutatástörténete
van. A közelmúltban jelentek meg ugyan könyvtárhasználattal kapcsolatos szakcikkek, de nem összegzô jellegûek és fôleg
nem országos adatokkal dolgozó, a lehetô legtöbb adatot
összevetô tanulmányok. A KSH adatai a társadalom széles rétegébôl „merítenek”, a számok a teljes népességre vannak vetítve. A KSH a saját anyagán (statisztikai évkönyvek, a régi Fôvárosi Statisztikai Hivatal kiadványai) kívül az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos statisztikákhoz az Oktatási Minisztérium
adatait használta. És bár a KSH rendszeresen publikálja a kutatási adatokat, ilyen komplex, a könyvtáraknak a szabadidô
eltöltésében betöltött szerepérôl készült összefoglaló jellegû
cikkre nagyon ritkán kerül sor.
– Rengeteg adatot publikáltak az elmúlt ötven évben a
könyvtárhasználati szokásokkal kapcsolatban, de összegzô tanulmány nem igazán született. Óriási anyagot kellett átböngészni, mire az adatokat egymás mellé állíthattuk. A kutatás
egyik nehézsége abban rejlik, hogy a különbözô idôszakokban különbözô módszertannal dolgoztak a statisztikusok.
Megszûntek például intézményformák, iskolatípusok, melyek az összkép szempontjából jelentôsen befolyásolták a statisztikai adatokat. Mégis: a számsorok bizonyos tendenciákat
jól mutatnak – véli Nemes Erzsébet a KSH Könyvtár és Levéltár fôigazgatója.

Megszûntek a szakszervezeti könyvtárak,
a felsôoktatási könyvtárak száma viszont
nôtt
A szakértô alapvetôen két területen vizsgálódott. A rendelkezésre álló adatok alapján felmérte a különbözô könyvtártípusok összes állományát, az összes látogatót, a beiratkozottak
számát és a kölcsönzött köteteket. Ennek alapján látható, mi
történt a különbözô könyvtárakkal (közmûvelôdési, szakkönyvtár, iskolai könyvtár, felsôoktatási könyvtár stb.), nôtte a számuk, vagy a rájuk fordított összeg. Látható például,
hogy a munkahelyi, illetve szakszervezeti könyvtárak a rendszerváltás után szinte teljesen megszûntek. 1950-ben majd
3000, 1955-ben 6 és félezer volt a számuk, míg 1990-ben
3171, napjainkban pedig alig 100 fölötti munkahelyi könyvtárral számolnak. Nemcsak a szakszervezeti könyvtárakat, de
azok teljes állományát is felszámolták. Ez az adat a könyvállomány drasztikus csökkenését is jelentette egyben. A számok
markánsan befolyásolták az összesített könyvtári adatokat is.
A felsôoktatási intézmények könyvtárainak viszont minden
mutatója nagyon megugrott az utóbbi években. Nemcsak a
diákság száma lett nagyobb, de több a felsôoktatási intézmény is, ezeknek saját könyvtáruk van, és a könyvállomány,
a látogatók vagy a kölcsönzések száma is látványosan növekedett. Az (általános és középiskolai) iskolai könyvtárak adatait 1960-tól 2004-ig vizsgálták: egy bizonyos felfutás után,

lassan csökkenô tendenciát mutatnak, melyet elsôsorban az
iskolák megszûnésével, valamint az iskolai és községi könyvtárak összevonásával magyaráznak. 1970-ben 586 ezer beiratkozott diák olvasó volt regisztrálva, 2004-ben 494 ezer. Az iskolai könyvtárak száma egyébként az utóbbi években stagnált. A közmûvelôdési könyvtárak a 70-es, 80-as években élték virágkorukat, de az adatok összevetésénél a fôigazgató
asszony felhívja a figyelmet arra, hogy nem mindig tudható,
pontosan mit is számoltak bele annak idején a statisztikákba.
Elôfordul, hogy az ô adataik nem egyeznek például más intézetek adataival, ami a módszertani különbségeknek tudható be. Mindenesetre a legújabb felmérések mindenhol azt
mutatják, hogy 2004-ben Magyarországon 9311 könyvtár
volt, amelybôl körülbelül 4500 iskolai könyvtár. A beiratkozott olvasók száma is a 70–80-as években volt a legnagyobb,
a 90-es évektôl fokozatosan csökkent. A látványos csökkenés
azonban inkább a munkahelyi könyvtárak megszûnésének
köszönhetô, mintsem annak, hogy kevesebben használnák a
közintézményi könyvtárakat. Tanulságos a könyvtárak pénzügyi támogatásának története is.

Több szabadidô, mégis kevesebb olvasás
Az életmód megváltozásával nôtt a szabadidô, és ebben a szabadidôs tevékenységek szerepe. A KSH idônként idômérlegeket készít, ennek alapján a szabadidôs tevékenységek közül az
olvasásra is kaptak adatokat. Érdekesnek tûnik, hogyan befolyásolta a megnövekedett szabadidô az olvasást, és miként hódított teret a tévénézés, vagy újabban az internetezés, számítógépezés az olvasás rovására. Az olvasásra fordított szabadidô mintegy felére csökkent, míg a tévénézésre szánt idô drasztikusan megnôtt. A nôk azonban még mindig többet olvasnak
a férfiaknál, még az újságolvasásban is szorgalmasabbak. Az
országos adatok szerint hazánk felnôtt lakossága 1964-ben napi 60 percet töltött napilapolvasással, 2004-ben 43 percet. Az
aktív keresôk olvasnak a legkevesebbet (40–59 évesek
1986/87-ben 37,9 percet, 1999/2000-ben 7,8 percet). A statisztika szerint a könyvekre költött összeg nagysága évrôl évre
enyhén nô, de ez az inflációnak tudható be. Az internethasználat új, kiugró szabadidôs tevékenység. 1995-ben ezer lakosra 7 internetezô jutott, 2004-ben 275, ami az EU tagállamai
között még mindig nagyon alacsony. Portugália, Litvánia szerepel az összehasonlításban hasonlóan. Az internet és a
könyvtárhasználat összefüggésében tény, hogy a könyvtárat
használók száma egyelôre nem csökken annyira, mint a kölcsönzött könyvek száma, mert sokan az ingyenes internethasználat miatt is járnak könyvtárba. A KSH saját könyvtárának felmérése szerint az interneten elérhetô ingyenes szolgáltatásaikat többször annyian használják, mint ahányan személyesen látogatják meg ôket. A KSH adatai 2000 körül, egyes
esetekben 2004 körül lezáródtak. Mint mondják, ideje lenne
egy új vizsgálatnak, mert az elôzô két nagy kutatás, 1986/87re, illetve 1999/2000-re datálható, és a szabadidôs tevékenységek mutatói, fôleg a tévézésre és internethasználatra vonatkozóan, valószínûleg azóta is sokat változtak.
Szénási Zsófia
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Kibôl lesz az olvasó?
■ Tudjuk jól Janikovszky Éva Kire ütött
ez a gyerek? címû klasszikusából, hogy a
felnôttek jobban szeretik a saját képükre
formált mintagyerekeket, mint az elvárásaiknak megfelelni nem tudó vagy nem
akaró csemetéket. Kifejezetten kudarcként élik meg gyermekük dackorszakait,
kamaszkori lázadásait, önállósodási kísérleteit. Az is baj, ha sokat játszik a gyerek, és az is baj, ha keveset; az is baj, ha
sokat tévézik, és az is baj, ha sokat olvas,
bár ez utóbbit szívesebben veszik a szülôk, mintha egyáltalán nem venne könyvet a kezébe. A szülôk által elvárt sztereotip viselkedési normák közül az egyik,
hogy a mûvelt ember olvasson, bár ez a
kijelentés napjainkban egyre kevésbé állja meg a helyét, mert – mint az több, a
felnôttek olvasási szokásait vizsgáló felmérésbôl kiderül – már a mai szülôk sem
olvasnak olyan elánnal, mint azt elôdeik
tették. Jogosan merül fel a kérdés a fiatalokban: miért olvassak, ha szüleim sem
teszik ugyanezt? Egyáltalán mi hasznom
van abból, hogy olvasó leszek?
Az Alexandra Pódiumon június 7-én mutatta be az Animus Kiadó Kibôl lesz az olvasó? címû módszertani
segédkönyvét. Balázs István, a kiadó igazgatója a könyvbemutató egyik fontos céljának nevezte, hogy a könyv írásainak szerzôi
ne csak a szöveg virtuális terében, hanem a valóságban is találkozhassanak és megoszthassák tapasztalataikat egymással és a
hallgatókkal. Azt, hogy mennyire idôszerû a kötet címében feltett kérdés, mi sem bizonyítja jobban, hogy másfél óra elteltével
lezárni nem, csupán befejezni lehetett a diskurzust.
A kötetet a kiadó felkérésének eleget téve Nagy Attila olvasáskutató, a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) elnöke méltatta.
Rövid értékelésében külön kiemelte, hogy a témával foglalkozó
irodalomban különleges, üde színfoltnak számít a rövid esszéket, gondolatokat tartalmazó könyv, amely nem ragad le a helyzetelemzésnél, az aggodalmaskodó szólamoknál, hanem az írások szerzôi a jelenlegi helyzetet jól felmérve érdekes, ötletes tanácsokkal szolgálnak az olvasóknak, akik valószínûleg a könyvtárosok, a pedagógusok, no meg persze a szülôk körébôl kerülnek majd ki. A könyv sokszempontú megközelítésével, kérdésfelvetéseivel lehetôséget teremt arra, hogy minél többen aktívan
bekapcsolódjanak az olvasóvá nevelés folyamatába. Ezt a párbeszédet segítheti a könyv írásainak könnyed, derûs, szubjektív
hangvétele is. Az esszékrôl szólva Nagy Attila megjegyezte, hogy
nagyon sok egymást erôsítô, egymással párhuzamosan futó szál
található a könyvben, ami segíti az olvasót az egyes témakörök
mélyebb megismerésében.
Fenyô D. György, a kötet szerkesztôje szerint a kötet megtervezésekor és a szerzôk felkérésekor azt a szempontot tartották
szem elôtt, hogy minél több olyan gyermekekkel foglalkozó
szakembert gyûjtsenek össze a pedagógia, a pszichológia, a folklór, a könyvtár, az irodalom területérôl, akik tapasztalataikat, élményeiket át tudják adni a könyv olvasóinak. Körkérdésére (Hogyan lesz az olvasó?) a kötet szerzôi személyes példákkal válaszoltak. Boldizsár Ildikó mesekutató azt tartotta legfontosabbnak kiemelni, hogy nem tudunk egységes receptet adni a gyerekek olvasóvá nevelésére. Minden gyermek másképp jut el az olvasmányokhoz, az azonban közös bennük, hogy mindannyian

kíváncsiak a világra. Csák Annamária pszichológus ezt a gondolatot
folytatva arra hívta fel a figyelmet,
hogy a gyerekek talán éppen az iskola hatására szoknak le a kíváncsiságról és a csodavárásról, fontos tehát mesékkel, történetekkel táplálni a képzeletüket. Az iskola szerepérôl szólva Kulcsár Gábor, a hazai
Waldorf-mozgalom egyik jeles
képviselôje arról beszélt, hogy a
közös beszélgetések, a saját történetek közösségi újra mondása (beszélgetôkör) segítheti az iskolás
gyerekeket az olvasóvá válás felé. A
könyvben így ír ugyanerrôl a kérdésrôl: „A könyvek és az olvasás
szeretetét abban a korban, amikor
a gyermekek még nem birtokolják
az olvasás képességét, a mesélés által alapozhatjuk meg. Sôt, a mesélés szerencsés esetben nem ér véget
akkor sem, amikor a gyermekek
már magabiztosan olvasnak, és maguk is olvasó emberekké válnak. A
gyermek továbbra is igényli azt,
hogy megmártózhasson a mesék és a történetek világában.” A
mesélést, ezt az olvasó kor elôtti közösségi formát több hozzászóló az olvasóvá válás elsô lépcsôfokának nevezte, a mesélés révén a gyermekek történeteket tudnak újra átélni, ráadásul maguk
is részt vehetnek a mesélésben. Boldizsár Ildikó könyvben leírt
gondolatait idézve: „… az olvasóvá nevelés nem az iskolában
kezdôdik. De még csak nem is az óvodában. Aki mese- és beszédhiánnyal érkezik az oviba, abból majdnem bizonyosan nem
olvasó gyerek, nem olvasó felnôtt lesz. Az olvasóvá nevelés elsô
számú felelôse maga a szülô, aki nem azzal segítheti elsôsorban
a folyamatot, hogy példát mutat (az olvasás és a könyvek szeretetére, tiszteletére), hanem azzal, hogy mesél. A meséléssel észrevétlenül megtaníthatja a gyermekét arra, hogy képes legyen
koncentrálni, figyelni mindarra, amit hall. Ez a késôbbi olvasásnál és a szövegértésnél is alapkövetelmény lesz.”
A kötet talán legmeghökkentôbb tabudöntögetô írása Fenyô
D. György nevéhez fûzôdik, aki az olvasónapló ellen írt röpiratában a tanítók-tanárok kedvelt kötelezô olvasmányellenôrzô
módszerét kidobásra javasolja. A radikális írás szerzôje azonban
nem ragad le az olvasónapló ostorozásánál, igyekszik olyan tanácsokat adni kezdô és gyakorló pedagógusoknak, melyek segítségével a kötelezô olvasmányok kesernyés mellékíze megédesíthetô: „Mi a teendô? Ha jelen írás olvasója tanító néni vagy magyartanár, akkor azt tanácsolom: ne írasson többé olvasónaplót.
Adjon viszont föl továbbra is olvasnivalókat: kötelezôket is,
ajánlottakat is, lehetôleg minél többet, illetve pontosan annyit,
amennyit tanítványai élvezettel és kis erôfeszítéssel el tudnak olvasni. Válasszon olyan olvasmányokat, amelyeket szeretni szoktak. Ne elsôsorban az vezesse döntésében, hogy mit diktál a tanítási hagyomány, hanem az, hogy mi vezeti el leginkább a céljához: ahhoz, hogy olvasni tudó és szeretô, mûvelt, okos, tisztességes, érdeklôdô gyerekek kerüljenek ki a keze alól.”
Pompor Zoltán
Kibôl lesz az olvasó?
Animus, 159 oldal, 1490 Ft

Nagymama utazásai
a Gutenberg-galaxisra
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Kiss Gábor, a zalaegerszegi megyei könyvtár
igazgatója könyves szokásainkról
■ – Amikor elôadásának címét látom, Olvasás és könyvtárhasználat a XXI. században, kizárólag rettenetes közhelyek járnak a fejemben. Egyre kevesebben és egyre kevesebbet olvasunk, hogy a könyvtárak nehéz helyzetben
vannak. Lehet errôl egyáltalán még újat mondani?
– Ha újat nem is, de muszáj beszélnünk róla. Agyonrágott
csont, de mégsem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a dolgok
maguktól megoldódjanak.
– Lát erre bármi esélyt?
– Optimista vagyok. Különben már régen elmenekültem
volna a könyvtárvezetés feladata elôl.
– Mi a legnehezebb a munkájában?
– Az ideális állapotot összeegyeztetni a valósággal.
– Azaz?
– Általános gyûjtôkörû intézmény vezetôjeként szeretném
például frissíteni a szépirodalmi vagy a science fiction állományunkat, naprakészen követni a kortárs írókat. De ez
szinte lehetetlen.
– Ennyire nincs pénz?
– Valamennyi van, csak nem erre.
– Nem az ön döntése alapján gazdálkodnak a rendelkezésükre álló kerettel?
– Elsôsorban azt kell figyelembe vegyük, mit keresnek leginkább az olvasóink. Ôk pedig nagyrészt a középiskolában
és a felsôoktatásban használt jegyzetekért, a tanuláshoz, a
vizsgákhoz szükséges könyvekért jönnek. Ezért aztán a beszerzések hetven százalékát ezek teszik ki.
– Azért az ismeretterjesztés nem áll távol a könyvtárak
célkitûzéseitôl.
– A probléma az, hogy egyre szûkül azok köre, akik csak
úgy, szórakozásképpen, szabadidejük eltöltésére járnak
hozzánk. Európa nyugatabbra fekvô régióiban ez teljesen jól mûködik. Ott társadalmi igény könyvtárba járni.
Nálunk pedig egyre inkább átveszi a szerepet a pragmatikus szempont, az elôbb említett, úgynevezett edukatív
funkció.
– Lehet, hogy a cél változott, de ezek az emberek mégiscsak olvasnak.
– A kettô azért nem ugyanaz. Ha meggondolja, azt senki
nem állítja, hogy nem találkozunk betûkkel. Az a fajta olvasmány hiányzik az életünkbôl, amelyre nyelvhelyességet,
szókincset, választékos nyelvhasználatot lehetne alapozni.
Ez komoly gond, mert nem csak a kifejezést, de a megértést is gátolja. Ott vannak a silány nyelvezetû törvényszövegek, amelyeket a végén maguk a törvényhozók sem értenek. De nem is kell ennyire messzire menni. Az sms-eken
felnövô nemzedéknek is nagy szüksége lenne irodalom olvasására. Amikor verset tanulnak az iskolában, fogalmuk
sincs arról, mit jelent mondjuk Arany János versében az
„igába hajt” kifejezés.
– Mióta csökken az igény a szépirodalomra?
– Tizenöt-húsz éve. Ezzel egyidejûleg, a rendszerváltással
robbanásszerûen megnôtt az egyetemek, a fôiskolák és
azok kihelyezett tagozatainak száma, anélkül, hogy jelen-

tôsebb iskolai, kollégiumi könyvtárak alakultak volna. A
már meglévô könyvtárak pedig elkezdtek a diákok szükségletei szerint vásárolni. Beálltunk az oktatás szolgálatába.
– De így legalább nem fogynak az olvasók.
– Az olvasók talán nem, de a beiratkozottak mindenképp.
A hét-nyolcezer tag között sok a nyugdíjas, vagy a hetven
feletti. Ôk kedvezménnyel, illetve ingyen vehetik igénybe
a szolgáltatásunkat. A fôiskolás unoka pedig csak odaszól
telefonon, miket kellene beszerezni, a nagyi pedig szállítja
haza a megrendelést.
– Azért nem tûnt el teljesen az irodalom a könyvtárakból, ha valaki nagyon akar, talál kedvére valót.
– Az biztos. De mivel ebben a kényszerhelyzetben az évente megjelenô 25 ezer címnek alig az ötödét tudjuk beszerezni és azt is csak egy példányban, a régi olvasók lemorzsolódnak.
– Kicsit a tyúk és a tojás effektus. Nehéz eldönteni, mi
minek a következménye. Az emberek azért nem járnak
könyvtárba, mert gyengül az állomány, vagy azért gyengül az állomány, mert az emberek nem járnak könyvtárba. A végeredményt tekintve sajnos ugyanaz. Mivel lehet visszacsábítani ôket?
– A Nagy Könyv program például sokat segített.
– Pedig még írók is voltak annak idején, akik úgy gondolták, ez semmire nem jó. Legalábbis arra biztos nem,
hogy az emberek újra olvasókká váljanak.
– Mi nem ezt tapasztaltuk. Azzal, hogy számtalan programot szerveztünk, író-olvasótalálkozót, felolvasó estet, vetélkedôket, olvasótábort, rengeteg ember hétköznapjába
csempésztük be az olvasást. Megint bebizonyosodott,
hogy kevés pénzzel is el lehet indulni. Az olvasás évében
négymillió forintból 139 programot szerveztünk.
– Azok alapján, amiket az olvasási szokásainkról elmondott, mindennek hatását nem érezni.
– Egy-egy ilyen kulturális megmozdulást hamar elsöpörnek
politikai, közéleti események. De ha folyamatosan lennének ilyen programok, meglenne az eredménye.
– Ha nincs olvasás éve, Nagy Könyv-program, akkor milyen lehetôségeik vannak?
– Próbáljuk a gyerekeket a könyvtárhoz szoktatni, bár az ô
generációjukban sem lehet felvenni a versenyt a televízióval és a számítógéppel.
– Nem lehetne ôket a számítógép irányából megközelíteni?
– Próbálkozunk. Egyrészt a könyvtárban is lehet internetezni, másrészt folyamatosan fejlesztjük a weboldalunkat,
amelyen az egész katalógusunk fent van, és otthonról is
böngészhetô. Emellett sok bibliográfia elérhetô ott, mint
Nádas Péteré, Keresztury Dezsôé, könyvtárunk névadójáé,
Deák Ferencé, valamint megtalálható a teljes Zalai Életrajzi Lexikon, vagy a Zalai Közlöny 28 évre visszamenô számai. Erre van kereslet: az idén eddig majdnem 100 ezer virtuális látogatónk volt.
Szablyár Eszter
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Közhasznú jelentés
A Hatágú Síp Alapítvány 2005 évi gazdálkodásáról.
A Közhasznú szervezetek beszámoló szabályait törvény szabályozza,
A közhasznú jelentést a szervezet közgyûlése hagyja jóvá.
A közhasznú jelentés tartalma:

2. Költségvetési támogatás felhasználása

1. Számviteli beszámoló

2004/14 pályázat
2004 évrôl áthozott összeg

8.633.000 Ft

Ebbôl visszautalva 2005.07.22-én

2.456.417 Ft

Megvalósult pályázat

6.176.583 Ft

A közhasznú szervezetek számviteli tevékenységét a Számvitelrôl szóló
tv. és a külön kiadott kormányrendelet szabályozza. 2003. évben
egyszeres könyvvitelt, 2004-tôl kettôs könyvvitelt vezet az Alapítvány.
Elkészült az egyszerûsített éves beszámolójának mérlege a Számviteli tv.
elôírása szerint, melynek eszközök és források egyezô fôösszege:
13.921.000 Ft.
A befektetett eszközök értéke:
A forgóeszközök értéke:
Ebbôl: Készletek
Követelés
Pénzeszközök

7.853.000 Ft
5.904.000 Ft

100.000 Ft
10.977.000 Ft
624.000 Ft
11.701.000 Ft

APEH 1%
Alaptevékenység (oktatás)
Megvalósult pályázat
Támogatás egyéb szervezettôl
Támogatás alapítótól
Támogatás magánszemélytôl
Kamat és egyéb
Vándorgyûlés
Könyvértékesítés
Összesen

357.000 Ft
4.980.000 Ft
6.288.000 Ft
435.000 Ft
270.000 Ft
40.000 Ft
251.000 Ft
12.621.000 Ft

Vállalkozási
tevékenység

56.000 Ft
1.309.000 Ft
1.511.000 Ft
2.876.000 Ft

Közhasznú
tevékenység

Vállalkozási
tevékenység

Anyagjellegû
Bérleti díj
Egyéb igénybevett szolg.
Bankköltség
Bérköltség
Bér járulékai
Személyi jellegû kifiz.
ÉCS leírás
Egyéb ráfordítás:
Tagvállalati hozzájár.
Vissza nem ig. ÁFA
ELÁBÉ
Vándorgyûlés ktg
Támogatás
Egyéb
Összesen

515.000 Ft
1.292.000 Ft
3.729.000 Ft
84.000 Ft
2.829.000 Ft
866.000 Ft
254.000 Ft
225.000 Ft

121.000 Ft
287.000 Ft
828.000 Ft
19.000 Ft
249.000 Ft
89.000 Ft
57.000 Ft
50.000 Ft

353.000 Ft
327.000 Ft
618.000 Ft
809.000 Ft
190.000 Ft

890.000 Ft nyereség

9.764.065 Ft
8.138.500 Ft
1.625.565 Ft

3. Kimutatás a vagyonfelhasználásról
Megnevezés

2004 év

2005 év

Indulótôke
Tôkeváltozás
Eredmény

100.000 Ft
10.383.160 Ft
593.899 Ft

100.000 Ft
10.977.000 Ft
624.000 Ft

Saját tôke összesen

11.077.059 Ft

11.701.000 Ft

Rövid lejáratú köt.

2.331.000 Ft

2.220.000 Ft

Megnevezés

Alapítói vagyon

Állóeszköz
Készlet
Pénzeszköz
Tartós bankbetét
Követelés és tartozás
Passzív és aktív elhat.
Összesen

100.000 Ft

100.000 Ft

Saját vagyon
1.853.000 Ft
2.245.000 Ft
2.869.000 Ft
6.000.000 Ft
-1.430.000 Ft
164.000 Ft
11.701.000 Ft

Az Alapítvány könyv szerinti vagyona bejegyzés óta (1991. jan. 01.)
11.601.000 Ft-tal nôtt.
4. Kapott támogatások

Megnevezés

Eredmény:

3.500 Ft

Az alapítvány 100.000 Ft alapító vagyonának, illetve a 2005. év végi
11.701.000 Ft saját vagyonának összetétele a következô:

Költségek megoszlása fôbb jogcímenként:

11.731.000 Ft

2.669.678 Ft

A saját tôke összege az elôzô évihez képest a nyereséggel nôtt.

Bevételek megoszlása fôbb jogcímenként:
Közhasznú
tevékenység

2004 évrôl áthozott összeg:

Ebbôl Gutenberg János SZKI-nak átutalva:
2006-ban átadásra kerül

Az Alapítvány mûködésének tárgyévi eredménye: 624.000 Ft
A beszámolóban a Számviteli tv. és a kormányrendelet szerint külön
kell kimutatni a közhasznú és a vállalkozási tevékenység eredményét,
így az az alábbiak szerint alakult.
– A vállalkozási tevékenység eredménye
266.000 Ft veszteség
– A közhasznú tevékenység eredménye
890.000 Ft nyereség

Bevételek

7.097.887 Ft

Összesen:

1.629.000 Ft, mely összeg átutalásra kerül
2006-ban az Alapítvány által mûködtetett
Gutenberg János Szakközépiskolának.

Források összetétele:
Induló tôke:
Tôkeváltozás:
Eredmény:
Saját tôke összesen:

Összeg

Normatív támogatás

Visszautalt összeg:

2.245.000 Ft (könyvek)
790.000 Ft
2.869.000 Ft

Rövid lejáratú kötelezettség:
2.220.000 Ft
részletezése a 4-es számlaosztályban.
Ebbôl fôbb tételek:
Normatív támogatás:

Támogatást nyújtó szerv (MASZRE)

15.000 Ft
3.142.000 Ft
266.000 Ft veszteség

Helyi önkormányzattól
SZJA 1%
Egyéb támogatás

7.094.000 Ft
178.000 Ft
745.000 Ft

5. Vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatások
A közhasznú szervezet 2005. évben a vezetô tisztségviselôinek pénzbeli támogatást nem nyújtott.
Esetenként a tisztségviseléssel kapcsolatban felmerült utazás költségét
megtérítette.
Budapest, 2006. május 18.
Nagy Tiborné
könyvelô
Záradék: A beszámolót a kuratórium megtárgyalta, és 2006. május
31-én elfogadta.

Könyvkultúra

kertész

K

ókadok, mozdulatlanul várom, hogy véget érjen a végtelen, (nem tudom megnevezni, mi ez, amikor kicsi gyerek
voltam, a szelet nem bírtam megnevezni, azt mondtam:
„küld el a valamit”); ennek a valaminek legyen vége, hogy megnevezhessem, mi is kellene, mire is vágyom – egy lélegzetre vágyom,
egy korty szabad levegôre, valami mozdulásra, szél lebbenésére,
egy fuvallatra, valami változásra, mert az állandó inger öl, kóró vagyok: száraz, sárga, töredezett, élettelen, és várok.
Várom, hogy elmúljon a
semmi, hogy legyen már valami, hogy megtörténjen, ami
nem bír megtörténni már harmadik hete.
Árnyékban 35°C. Nem egyszerûen forró; megfojt. Mozdulatlan. Körülölel, rám tapad. Mondják, igyak sok vizet,
de nem vagyok szomjas, a hasam tele hordó, nem kapok tôle levegôt, a hörgôim égetnek… lélegzem és nem érzem, hogy megtelne a tüdôm, mert ami beáramlik, ugyanaz, mint ami kiáramlik,
és nem is áramlik, mert csak van, áll, puffad mozdulatlanul.
Megpróbálom túlélni. Ezt is. Én nem is éltem, hetvennégy
éven keresztül csak megpróbáltam túlélni. Mit is? Mindent. Ami
éppen volt. A gyerekkort. Szamárköhögést, bárányhimlôt, asztmarohamokat. A háborút, az üldözést, a halálgyárakat, Szálasit,
Rákosit, a diktatúrát és a rendszerváltást. A megszorításokat. Az
olajárrobbanás begyûrûzését. A begyûrûzés begyûrûzését. Csak
még ezt túléljem, akkor már csak azt kell túlélnem, hogy ezt túléltem. Túl kell élnem a túlélésemet.
Nem is fáj, csak nem kapok levegôt, csak ezt az oxigénhiányt
kell túlélni…. Csak az eszközhiányt. Csak a tôkehiányt. A szocialista hiánygazdálkodás után a kapitalista hiánygazdálkodást.
Csak a hiány hiányának a hiányát. Milyen lenne, ha egyszer
nem a hiányt érezném, ha egy reggel nem arra ébrednék, hogy
nincs, hogy még mindig nincs, hogy már megint nincs – ha egyszer arra ébrednék, hogy van?

Milyen lehet, ha az ember nem túlélni próbál, hanem egyszerûen: él.
Talán az lehet a halál.
Amikor a lányom kicsi volt, azt játszottuk, hogy a mi nótánk,
az „I Will Survive!” Nekünk énekli Gloria Gaynor. És nekünk
énekli a Lokomotív, hogy „Nem adom fel!” Ha nem is neveltem
kimondott optimizmusra,
legalább biztattam: túl fogjuk
élni! Ahogy egy bölcs barátnôm mondja: „Ne legyünk
jobban elkeseredve, mint
ahogy a helyzet indokolja.”
A múlt század a jelszavaké
volt. Arra eszméltem, hogy
„Nem, nem soha!” „Csonka
Magyarország nem ország!”
Éljen a magyar és a német nép
megbonthatatlan harci egysége. Éljen a magyar és a testvéri szovjet nép megbonthatatlan barátsága! Aztán a Hofi folytatta tanulságosan: Éljen a megbonthatatlan… konzerv! Éljen …
házaséletet! Éljen az Éljen!
A rendszerváltás eltörölte a jelszavakat, azóta nem jelszavakban,
hanem szlogenekben élünk. (Szlogen – ez azért már modern, sôt:
posztmodern, mi?!) A szlogen az, hogy most már elérhetô számodra is a legnagyobb magyar… a legnagyobb közép-európai… a legnagyobb európai, a világ legnagyobb legnagyobbja! (nem kívánt
rész törlendô). Most már annyi forintért a tiéd lehet, amennyi elképzelhetô, amennyi elképzelhetetlen, a leges-, leges-, leges-, legkedvezôbb kamatfeltételek mellett. Vedd meg a legnagyobb legnagyobbját, a legkedvezôbb legkedvezôbbjét, a technika csodáját, a
szuper-, a mega-, a giga-, a gagi-, a gagyi-… Árzuhanás! Árzuhanás!!!
(Puff!)
Csak túl kell élni. Most itt ez a kis megszorítás, a százötvenhetedik, most meghúzzuk a nadrágszíjamat, az enyémet, mert én
vagyok a közember, én vagyok az állampolgár, én vagyok a nép,
aki megszoktam, aki túl fogom élni.
Vagy nem.

Kertész Ákos

A rekkenô
semmi közepén

Geréb László 1905-ben született, 1962ben halt meg Budapesten. Elôször jogi pályára készült, 1931-ben Pécsett bírói-ügyvédi vizsgát tett, és praktizált is ügyvédként.
■ Geréb László születésének 100. évforduló1946-ban már a Fôvárosi Könyvtár könyvtárosa, és 1948-ban latin–magyar szakos tajára szerettük volna megjelentetni A magyar
nári diplomát is szerzett.
középkor költészete c. kötetét, sajnos, ha nem is
egy évet, de kicsúsztunk a kötet megjelenéséGeréb László életútján elgondolkodva,
nek idôpontjával a kerek évfordulóból.
annyit bizonyosan megállapíthatunk, hogy
Nyugtázzuk azonban, hogy a magyar szakos
az ô élete folyásáról is lehetne izgalmas reegyetemi tanulóknak kiadott bibliográfiákgényt írni: a magánélet pályamódosításai a
ban a mai napig ajánlott olvasmányként, fortörténelmi háttérrel. Különösen, ha azt a
rásmunkaként szereplô kis kötet megjelentelexikonokból végképpen hiányzó filológiai
adalékot is figyelembe vesszük, hogy eredetésével nem múlt el teljesen nyomtalanul és
ti családneve Gerô volt, s e néven (pontojeltelenül az idôben Geréb László emléke.
sabban G. Gerô László néven) jelent meg
Születésének idôpontját – 1905 – ismerve
1934-ben korai munkája, a Palesztina földje,
a magyar történelemben csak felületesen
népe, történelme, városai, gazdasági élete, kultújártasak is azonnal sorolni tudják azokat a
rája c. kötet 112 oldalon, részben színes iltraumatikus történelmi pillanatokat, ameFestmény Geréb Lászlóról
lusztrációkkal a Herzl-könyvtár egyik dalyeket át (és túl?) kellett élnie kortársaival
rabjaként. A mû valószínûleg a budapesti
együtt: I. világháború, Tanácsköztársaság,
Trianon, II. világháború, 1956. Két-három generációra szét- Cionista Irodánál a 30-as években végzett munkájának hatására
született. Saját történelmi és ifjúsági regényei mellett – ezek köosztva is sok lenne.
A lexikonok (tisztük szerint) tömör szûkszavúsággal fogalmaz- zül legismertebb az 1992-ig öt kiadásban megjelentetett Búvár
Kund – mûfordítói munkássága is jelentôs.
zák meg a „Geréb-szócikket”.

Geréb László születésének
100. évfordulójára...
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Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2006. június 16. – július 20.

Bookline sikerlista
2006. június 16. – július 20.

Libri sikerlista
2006. július 5. – július 19.

Széprodalom
Szépirodalom
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
1. Christie, Agatha: Nem csalás, nem ámítás 1. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Európa Könyvkiadó
Gabó Kft.
Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
2. Leslie L. Lawrence: A három sötét király
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Trivium Kiadó
Gesta Kiadó
Gabo Könyvkiadó
3. Lawrence, Leslie L.: Három sötét király I–II. 3. Adler, Elizabeth: Toszkánai nyár
3. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gesta Kiadó
Gabó Kft.
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
4. Agatha Christie:
4. Tisza Kata: Reváns
Gabo Kiadó
Nem csalás, nem ámítás
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Európa Könyvkiadó
5. Esterházy Péter:
Gabo Kiadó
5. Nagy Bandó András: Sosemvolt Toscana
Utazás a tizenhatos mélyére
6. Esterházy Péter:
Szoba Kiadó
Magvetô Kiadó
Utazás a tizenhatos mélyére
6. Romhányi József: Nagy szamárfül
6. Lôrincz L. László (Frank Cockney):
Magvetô Kiadó
Alexandra Kiadó
Négy fekete koporsó
7. Vonnegut, Kurt: Gépzongora
7. Danielle Steel: Szerelmes agglegények
Gesta Könyvkiadó
Maecenas Kiadó
Maecenas Könyvkiadó
7. Brown, Dan: Angyalok és démonok
8. Brown, Dan: A megtévesztés foka
8. Corinne Hofmann: Afrikai szeretôk
Gabo Könyvkiadó
Gabo Kiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Christie, Agatha: Nem csalás, nem ámítás
9. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
9. Richard A. Knaak: Végtelen forrás
Európa Könyvkiadó
Ulpius-Ház
Szukits Könykiadó
9. Méhes György:
10. Vaszary Gábor: A szôkékkel mindig baj van
10. Tisza Kata: Reváns
Kolozsvári milliomosok
Helikon Kiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Coelho, Paulo: Az alkimista
Ismeretterjesztô
Ismeretterjesztô
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
1. Schobert Norbert:
1. Schobert Norbert:
Norbi Update zsebkönyv 2006
Norbi Update zsebkönyv 2006
Ismeretterjesztô
Norbi.hu Kft.
Norbi.hu Kft.
1. Golden, Arthur:
2. Huszár Tibor:
2. Esterházy Péter:
Egy gésa emlékiratai
Kádár – A hatalom évei 1956–1989
Utazás a tizenhatos mélyére
Trivium Kiadó
Corvina Kiadó
Magvetô Könyvkiadó
2. Schobert Norbert:
3. Pease, Allan – Pease, Barbara:
3. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Norbi Update zsebkönyv 2006
A testbeszéd enciklopédiája
Trivium Kiadó
Norbi Welness Média Kft.
Park Kiadó
4. Debreczeni József: Az új miniszterelnök
3. Guiliano, Mireille:
4. Rogers, Jenny: Befolyásolási képesség
Osiris Kiadó
A francia nôk nem híznak
Scolar Kiadó
5. Franka Tibor: Hölgyválasz szegfûvel
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. Vekerdy Tamás: Kicsikrôl nagyoknak 1.
Zsófialiget Kkt.
4. Pease, Allan – Pease, Barbara:
Park Kiadó
6. Márai Sándor
A testbeszéd enciklopédiája
6. Debreczeni József: Az új miniszterelnök
Füveskönyv – gyógyító gondolatok
Osiris Kiadó
Helikon Kiadó
Park Könyvkiadó
7. Balogh Béla – Popper Péter:
7. 1000 focista
5. Polcz Alaine: Egész lényeddel
Mit tehetünk magunkért? –
Alexandra Kiadó
Jelenkor Kiadó
Az ember belsô lehetôségei
8. Salamon Gábor, Zalotay Melinda:
6. Debreczeni József: Az új miniszterelnök
Saxum Kiadó
Ha volna sonkánk, csinálhatnánk sonkás
Osiris Kiadó
8. Pataki János:
tojást, ha lenne itthon tojás
7. Huszár Tibor: Kádár
Székelyföld – A legendák világa
Alexandra Kiadó
Corvina Kiadó
Kató és Fivére
9. Tahi Tóth László:
8. Winkler Róbert: Ctrl+c / ctrl+v
9. Feldmár András – Popper Péter:
A geg – Színészkedési kézikönyv
Tericum Kiadó
Végzet, sors, szabad akarat
Alexandra Kiadó
9. Dalby, Liza: Gésa
Saxum Kiadó
10. Barbara Pease, Allan Pease:
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Guiliano, Mireille: A francia nôk nem
A testbeszéd enciklopédiája
10. Paládi-Kovács Krisztina: Görögország
híznak – A boldog táplálkozás titkai
Park Könyvkiadó
Cartographia Kft.
Athenaeum 2000 Kiadó
Gyermek, ifjúsági
Gyermek, ifjúsági
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
1. Cabot, Meg:
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái 1–6.
Geronimo Stilton sorozat –
A neveletlen hercegnô naplója 7.
M & C Marketing Tanácsadó Kft.
Mulatságos történetek 1–8.
Ciceró Könyvstúdió
2. Rowling, J. K.:
Alexandra Kiadó
2. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
2. Meg Cabot:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
A neveletlen hercegnô naplója 7.
Animus Kiadó
3. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf
Ciceró Könyvstúdió
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. J. K. Rowling:
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
4. Fekete István: Vuk
Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Animus Kiadó
4. Fekete István: Vuk
5. Verdák
5. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont-Hungary Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
6. Kästner, Erich: A két Lotti
6. Rowling, J. K.:
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Harry Potter és az azkabani fogoly
6. Joachim Masannek:
7. Egyiptológia
Animus Kiadó
A vad focibanda – Lóri, a felmentôsereg
Egmont-Hungary Kft.
7. Bartos Erika: Bogyó és Babóca világot lát
Fabula Stúdió Kft.
8. Móra Ferenc:
Pozsonyi Pagony
7. Erich Kästner: A két Lotti
Csilicsali Csalavári Csalavér
8. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Fônix Rendje
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Animus Kiadó
8. C. S. Lewis: Narnia krónikái 1–5.
9. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege 9. Paolini, Christopher: Eragon
M & C Kft.
Európa Könyvkiadó
Animus Kiadó
9. Eric Knight: Lassie hazatér
10. Bartos Erika:
10. Szerk.: Tomanné Jankó Katalin:
Talentum Kiadó
Bogyó és Babóca világot lát
W.i.t.c.h. Sulinaptár 2006/2007.
10. Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön
Egmont-Hungary Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
Pozsonyi Pagony Kft.

Lira sikerlista
2006. június 1. – június 30.
Szépirodalom
1. Esterházy Péter:
Utazás a tizenhatos mélyére
Magvetô Kiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
3. Lawrence, Leslie L.:
Három sötét király I–II.
Gesta Kiadó
4. Körkép 2006
Magvetô Kiadó
5. Vavyen Fable: Apád, anyád lôjön!
Fabyen Kiadó
6. Tóth Krisztina: Vonalkód
Magvetô Kiadó
7. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
8. Szép versek 2006
Magvetô Kiadó
9. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó
10. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Debreczeni József: Az új miniszterelnök
Osiris Kiadó
2. Huszár Tibor: Kádár – A hatalom évei
Corvina Kiadó
3. Polcz Alaine: Egész lényeddel
Jelenkor Kiadó
4. Valuch Tibor:
Hétköznapi élet Kádár János korában
Corvina Kiadó
5. Lukacs, John: Hitler és Sztálin
Európa Kiadó
6. Pease, Allan és Barbara:
A testbeszéd enciklopédiája
Park Kiadó
7. Gundel’s: Hungarian Cookbook
Corvina Kiadó
8. Hankiss Elemér:
Félelmek és szimbólumok
Osiris Kiadó
9. Deák Sándor:
Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
10. Szellô István: A hírvadász
Athenaeum 2000 Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô naplója 7.
Falukönyv-Ciceró
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó
6. Saint-Exupéry, Antoine de:
A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Fekete István: Tüskevár
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Magvetô Kiadó
9. Egyiptológia
Egmont-Hungary Kiadó
10. Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön
Móra Ferenc Könyvkiadó

A Typotex Kiadó saját sikerlistája újra a boltokban!
1. Charles Darwin: A fajok eredete 4300 Ft
6. Gopnik–Meltzoff–Kuhl: Bölcsek a bölcsôben 1950 Ft
7. Karl Erik Rosengren: Kommunikáció 2900 Ft
2. Gödel–Escher–Bach: Egybefont gondolatok birodalma 5900 Ft
8. Stanislaw Lem: DiLEMmák – Írások a 21. századból 1950 Ft
3. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák 4300 Ft
9. Csányi Vilmos: Van ott valaki? 1950 Ft
4. Székely László (szerk.): Albert Einstein válogatott írásai 2150 Ft
5. Csorba F. László (szerk.): Leonardo da Vinci válogatott írásai 1950 Ft 10. Szatmáry Zoltán–Aszódi Attila: Csernobil 1750 Ft

A könyvek 20 %-os kedvezménnyel megvásárolhatók a kiadóban (1024 Budapest, Retek u. 33–35.),
és az Olvasók Boltjában (1054 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.).
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Könyvipar

kolofon

Ab Ovo Kiadó

Pataki Judittal
beszélget Nádor Tamás
Ab Ovo, vagyis tüstént a tojásból. Egy kis
kémiát is (fontoskodván) ide keverve: in
statu nascendi. Vagyis fölfigyelve arra, ami
az írói vegykonyhában (ha létezik egyáltalán efféle) „a keletkezés pillanatában” létrejön. Másként és egyszerûbben: azt észrevéve és számon tartva, ami „eleve” van.
Ami nem más, mint az írói érték, erô, sajátosság, különlegesség. Eleve: tehetség. És
persze: a stílus. Minderre az Ab Ovo Kiadó kivételesen fogékony. Mióta kikelt a
tojásból, mindmáig.
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■ – „Kerek” számhoz, illetve valamiféle jubileumhoz érkeztek: tizenöt éve alapították a kiadót. 1991-ben kellett ehhez némi merészség. Ön máig a kiadó igazgatója; Hogyan kezdték?
– A Szépirodalmi akkor szûnt meg, a Magvetô „romokban hevert”. Kortárs szerzôinket pedig mintha az olvasók „leírták” volna. Hiátus keletkezett. Vámos Miklós nem hitt a látszatnak. Ô
alapította kiadónkat egy javarészt Bécsben élô, mûvelt, kultúrára fogékony üzletasszony, Koller Kati támogatásával (aki egyébként a Merlin Színház alapításában szintén közremûködött). Valóban kockázatos vállalkozás volt, kivált, mert „eleve” azzal a
szándékkal indultunk, hogy a kortárs hazai és külföldi szépirodalom színejavából válogatunk. Kis kiadóként hamarosan szembesülnünk kellett a piaci realitásokkal, ám eredeti elképzelésünket máig sem kellett feladnunk.
– Irodalmunk derékhadának valóban briliáns alkotóit sikerült
megnyerniük, s az idôsebbek, sôt a már eltávozottak sorából is
a legelsôk közül válogattak. Úgy fest: azokat választották, akiknek mûveiben egyetemes rendbe illeszkedik a helyi érték...
– Kevésbé emelkedetten fogalmazva: azokat közöltük-közöljük,
akiknek látásmódja, szemlélete, stílusa, írói természete közel áll
hozzánk, s persze, akiket sokra tartunk. Kezdjük az eltávozottakkal: Somlyó György Rámpa címû regénye talán a szerzô legjelentôsebb szépirodalmi alkotása, a „vészkorszak” világáról. Kardos G. György számunkra nem csupán egy klasszikus trilógia
írója, hanem elragadó, baráti személyiség is volt. Bár Vámos
Miklós ezt nem emlegeti, valójában ô „imádkozta ki” belôle jórészt kockás füzetbe jegyzett utolsó könyvét, amelyet aztán mi
adhattunk ki (Jutalomjáték). Csupán néhány további név, amely
jelezheti, hogy milyen – igen eltérô, de minôségükben kiváló –
magyar írók a „választottaink”. Szerényebben fogalmazva: hogy
kik választottak bennünket. Tehát: Dalos György, Gergely
Ágnes, Kapecz Zsuzsa, Kertész Ákos, Spiró György, Tandori Dezsô s persze Vámos Miklós.
– Ismeretes: Vámos Miklós már nem a céget irányító tulajdonosként mûködik, ám ön – ügyvezetôként – továbbra is konzultál vele. Ô, nyilvánvalóan, nem cégbeli múltja okán, hanem íróként kap kitüntetett helyet...
– Miklós nem szorul „protekcióra”. Olvasói bizonyára nem
emblémánk igézetében választják könyveit. Sikerszerzônk, köte-

tei immár sok külföldi országban hozzáférhetôek, az Apák könyve például már vagy kilenc nyelven jelent meg. De túllépett határainkon például Borgisz, Zenga zének és Anya csak egy van címû kötete is. Megjelentettük, sikerrel terjesztjük szinte minden
mûvét. Legutóbb a Hogy volt hangoskönyv-változatát publikáltuk, karácsonykor bocsátjuk közre Dr. Orángutai Tivadar címû
mesekönyvének új kiadását – Banga Ferenc remek rajzaival. Kiadványaink „külalakjára” egyébként is
gondosan ügyelünk: a tervezés, a tipográfia, a könyvek kötése, elsôrendû
illusztrátorok közremûködése az AB
Ovo-kötetek „különleges ismertetôjele”. Kortárs irodalmunk kedvelôi-ismerôi számára a többi szerzôhöz sem
kell sok kommentár. Tandori Dezsô
például elkápráztatja egyedülvaló világával – „lovak rémtörténeteivel”,
vagy egyéb „irgalmatlan” históriákkal
(Nem lóverseny!, Vissza a sírból, Ködös iker, Raszternyak, Hét fejlövés
stb.) azokat, akik szívesen követik
mindig konkrétan képtelen leírásait,
asszociációit. S persze Tandori fordítónkként is briliáns. A Németországban élô Dalos György szintén hûséges szerzônk; kiadtuk például Puszipajtások, Balaton-brigád és A
kulcsfigura címû regényeit – egy elmúlt világ lélektani háttértörténeteit. Most A körülmetélés és A nagy buli címû két regényét
publikáltuk egy kötetben. Az idôsebbek közül pedig Kertész
Ákos (akit sokan még mindig a Sikátor, a Makra, a Kasparek egykori sikerszerzôjeként emlegetnek) tisztelt meg bennünket azzal,
hogy immár öt kötetét közreadhattuk. „Sajtó alatt van” A Nap
utcai fiúk címû, az '56-os forradalom kamaszáldozatairól szóló,
derûsen romantikus és fölemelôen tragikus regénye. Gyakori
szerzônk – ugyancsak legjobb kortársaink közül – Spiró György,
akinek szépprózai mûveit, drámáit, esszéit, kritikáit egyaránt
publikáltuk. S még egy említett kitûnô író újdonsága: Kapecz
Zsuzsa (akinek Tükörírás és Az angyalok már a városban vannak
címû köteteit szintén az Ab Ovo adta ki) Mutus liber (Néma
könyv) címû, nagy formátumú regénye az ifjú, uralkodójelölt II.
József világát mutatja be – hatalmi játszmák, szerelmi birtokláscsaták, „könnyû” árulások tükrében. Jolsvai András Szépen vagyunk – kisvárosi történetek címû kötete (amiként már Az ember játszik is) pedig azt tanúsítja: az igazi könnyedségnek, humornak komoly súlya lehet. Egyszóval, magas minôségû, de olvasható könyveket publikálunk. S „újabb” írókat is, például Bíró Kriszta, Esze Dóra, Hamvai Kornél mûveit.
– Néhány kivételes név mutatja: a világirodalomból is választottak maguknak „csillagokat” – nem bestseller-sztárokat tehát...
– Thomas Bernhardnak (aki a tökéletesre törekvô ember univerzális, ironikus keserûségét foglalja alkotásaiba) öt könyvét is
kiadtuk (Egy gyerek megindul, Egy okkal több, Egy hátraarc,
Nagy levegô, Elkülönítés). Elfogytak, nagyrészt új fordításban
jelentetjük meg ôket. Közöltük Amos Oz, Jorge Semprún mûveit. Elfriede Jelineket, már amikor még nem kapott Nobel-díjat. És nálunk kezdte nemzetközi karrierjét – A francia hagyatékkal – az azóta Goncourt-díjas, több mint harminc országban megjelent Andrei Makine. Az Oroszországban született,
francia nyelven publikáló író életmûvét két ellentétes, ám nála társuló szóval lehet (egyszerûsítve) jellemezni: keménység,
költôiség. (Az Ab Ovo Makine-kötetei: Amour-parti szerelmesek; Olga Arbelina bûne; Keletsirató; Sorsszimfónia; A francia
pilóta, Várakozás). Az elmondottak talán bizonyítják: azért
még írói írásokra is van kereslet.

LÁTVÁNY/SZÍNHÁZ
Performativitás,
mûfaj, test
Dayka könyvek
Szerkesztette: Mestyán Ádám
és Horváth Eszter
L'Harmattan, 228 oldal, 2200 Ft
A Határátlépések címmel megrendezett konferencia (2005. április
28–30.) válogatott elôadásait tartalmazza a kötet. A szerzôk elsôsorban tudománytörténeti kérdésekre keresik a válaszokat, miközben a szöveg, a látvány és a színháztörténet kulcsszavai köré csoportosítják a reflexióikat.
Az itt olvasható elôadások különbözô mûvészeti ágak kutatásával
foglalkozó, eltérô tudományos iskolákból és nem azonos metodikával dolgozó tanárok és fiatal kutatók szerkesztett szövegei.

Duló Károly
A NÉZÔ FILMJE
Gondolat, 190 oldal, 2280 Ft
A könyv szokatlan szemszögbôl
veszi sorra a filmnyelv eszköztárát: minden egyes összetevôjét
abból a szempontból írja le, hogy
mennyiben és miben épít a
nézôre, milyen mozgásteret és
miféle késztetést jelent számára.
A felvillantott képsorok csak a
szubjektumban létezô élességének kérdésétôl a befogadó erkölcsi felelôsségének fölvetéséig
ívelô gondolatmenet felértékeli a
nézôt, épít és számít rá, miként
így van ezzel a szerzô is, aki
filmalkotóként maga is szövetségest vár – és azt is lát – a közönségben.

Manuel Castells
AZ IDENTITÁS HATALMA
Az információ kora. Gazdaság,
társadalom és kultúra II. kötet
Az információs társadalom
klasszikusai
Fordította: Berényi Gábor,
Rohonyi András
Gondolat-Infonia, 546 oldal, 4890 Ft
A mû a társadalmi átalakulás és a
globális gazdaság szociális, politikai és kulturális dinamikáját tárgyalja. Elemzi a kulturális, vallási
és nemzeti identitás fontosságát,
s vizsgálja, mit nyújtanak ezek az
identitások a társadalmi mozgalmaknak. A világhírû szociológus
korszakalkotó trilógiája posztmodern világunk új jelenségeinek
valóságos enciklopédiája, az elmúlt évtizedek társadalomkutatásának vitathatatlanul legfontosabb alkotása.

Niklas Luhmann
BEVEZETÉS A
RENDSZERELMÉLETBE
Társadalomtudományi Könyvtár
Új Folyam
Gondolat, 328 oldal, 3280 Ft
A kötet, mely Luhmann egyetemi
elôadásainak átirata, fontos segítséget jelent a luhmanni elmélettel
megismerkedni vágyók számára:
gondolatmenetét végigkövetve
érthetô, logikus módon tárulnak
elénk az elmélet belsô összefüggései. Megtudhatjuk, hogy Luhmann rendszerelmélete mennyiben tér el más rendszerelméletektôl, s milyen belátásokat nyerhetünk, ha azt a társadalom leírására alkalmazzuk.

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor

INTÉZMÉNYMIMIKA 2.
Új Mandátum, 301 oldal, 2890 Ft
A nyolcvanas évek elején-közepén készült
egy vizsgálat, melynek összefoglalása Intézménymimika címmel jelent meg. Jelen kötetben az eltelt 20 év, és a rendszerváltás hatásait kutatják a szerzôk egy megismételt kutatás eredményeinek felhasználásával. Gazdag
fotódokumentáció tanúsítja, hogy mennyit
változott a kulturális intézmények vizuális arculata, a vizuális kultúrát befolyásoló-meghatározó állapota.

A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN, A SÍK SÁNDOR KIADÓ ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ:
L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 14–16., Tel.: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6. Tel.: 266-4999
Kereskedôket is kiszolgálunk:
Budapesti Teleki Téka, 1088 Bp., Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. ujmandatum.hu

