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Könyv

esszé

A nôirodalom termékenységérôl és
nem-létezésérôl
„Ez a tradíciókba belenyomorított, megalázható fehérnép titokban új nyelvet alkotott” – írja Mohás
Lívia Ha kút mellett ülsz címû új kötetében egy dél-kínai tartományban nemrég felfedezett, évszázadok
alatt kifejlesztett nyelvrôl, melyet a kiszolgáltatott
asszonyok kezdtek egymás között használni.
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■ Az ezredforduló után hét évvel Európa közepén már nem
kérdés, hogy nincs szükség kódolt nôi nyelvre, de a „nôirodalom” fogalma körül még mindig sok a zûrzavar. Gyûjtônévként használni kizárólag a „férfiirodalom” relációjában
lenne értelme, de ez a megközelítés nagyjából ahhoz hasonlítana, mintha az utcai forgalmat „nôközlekedésre” és „férfiközlekedésre” osztanánk fel. Az irodalmi mûvek differenciálása esetében ugyanis az egyetlen értelmes különbségtétel a
„jó” és a „rossz”, illetve ezeknek árnyaltabb, kibontottabb
megfogalmazása.
És valami mintha mégis makacsul tartaná magát az elôítéletes fejekben, töpreng el az ember, például amikor egy (férfi)
kritikus elismerôleg hümment Szabó T. Anna és Tóth Krisztina versesköteteirôl készült recenziójában, hogy meg kell hagyni, az már derék dolog, hogy itt van két nô, akik gyereket nevelnek, háztartást vezetnek, és még verset írni is milyen jól tudnak. Máskor meg épp a szerzôi attitûd szorítja össze az olvasói
szívet, amikor egy olyan páratlan vállalkozás, mint Szécsi Noémi Kommunista Monte Cristója köszönetnyilvánításában az író
– ha ironikus kicsengéssel is –, de elnézést kér férjétôl és gyermekétôl, hogy a vacsoraasztalnál is a történelmi tényeken jártatta a gondolatait. Miért is kell itt elnézést kérni? (Komikus
lenne e helyzeteket férfiírókra alkalmazva elképzelni)
Ám mintha valami változott volna az ezredforduló tájékán –
nota bene: csak a legutóbbin –, az állóvíz megmozdult. De lássuk, hányan, hányféleképp mozgatták meg. „Zavarjuk a vizet”
– ez Bódis Kriszta és Gordon Agáta rendezvénysorozatának
mottója, amely Irodalmi Centrifuga címmel immár negyedik
éve mutat be rendszeresen nôi alkotókat, akiknek szavai jelentôs hatással vannak az irodalmi életre. A Centrifuga sorozatában a „gender-tudatos” alkotásmód éppúgy kimutatható a lektûr-vonulat világszerte hódító szingli-irodalmában vagy a legutóbb bemutatott politikus Lévai Katalin esszéregényében.
Szerencsés ötlet volt még 2005-ben a Szépírók Társaságától
egy színpadra leültetni férfi és nô írókat, akik az Öten a nôkrôl címû esten osztották meg gondolataikat irodalom és nôk
kapcsolatáról. A nôket Balla Zsófia, Erdôs Virág, Gergely Ágnes, Karafiáth Orsolya és Takács Zsuzsa képviselték, akik
mind megéltek már kisebb-nagyobb ütközéseket az írást férfias tevékenységnek minôsítô szemlélettel, ám kivétel nélkül
ihletô forrássá is tudták tenni e tapasztalatokat mûveikben.
Ugyanebben az évben a Gödör Klub adott otthont a „vampírók” báljának Karafiáth Orsolya, Kiss Noémi, Lovas Ildikó,
Murányi Zita, Szécsi Noémi és Tóth Krisztina részvételével,
akik még e programcím kínálta humoros kontextusban is komoly tanulsággal szolgáltak: sikeres alkotóvá érett egy olyan
generáció, amely tagjainak számára már egyáltalán nem jelent
vívódást a skatulyákhoz való alázatos idomulás.
Ezeknek a megtalált hangoknak az igazi nagy „kórusa”
2005-ben szólalt meg, és valóban betöltötte a hazai irodalmi

élet csarnokát: az Éjszakai állatkert címû antológia eddig páratlan vállakozásként több mint harminc nô író novelláját
gyûjtötte össze a szexualitásról (A kötetrôl a Könyvhét tavaly
novemberi számában olvashatnak). És nemcsak fiatal hangok
kaptak helyet benne: megkapóan szép visszaemlékezést olvashattunk például Polcz Alaine-tôl.
Tanulságos a nôi prózaválogatás mellé helyezni egy másik
erotikus antológiát, a Magyar Eratót, amely költészetünk több
száz évének termésébôl válogat. Itt már történeti kontextusban szemlélhetô a nôi jelenlét: a 20. század elôtt bizony kizárólag a férfiaké e terep. Költônôink közül Rakovszky Zsuzsa, Szabó T. Anna, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina mûvei
szerepelnek a válogatásban.
Elsôkötetesként, érdekes Felütéssel bukkant fel a legfiatalabb
költôgenerációból Gát Anna, akinek kritikai megítélése ugyan
változatos képet mutatott, de költôi hangja bizonyosan egy
jellegzetes tónusa lesz a húszas évei elején járó nemzedéknek
(amelyben már, tegyük hozzá: kertelés nélkül, lecsupaszítva,
„hétköznapian” használtatik a nemiség nyelve is). Emellett,
megnyugtatóan, a klasszikus mintákból építkezô nyelv is élô
maradt. Mintha a szexualitás nyelvi sémáinak és tabuinak lebontogatása lenne a kifutópálya a nôi alkotók magukra találásához majd szárnyalásához: sikeres debütáció volt az irodalomban az egyébként mûvészettörténész Jóry Judit Vetkôztetik
a menyasszonyt címû regénye, amely a testen át a lélekhez, az
egyes szám elsô személyû elbeszélôn keresztül a nôhöz vezetett el érzékletesen megkomponált mondataival.
S ezzel egy idôben újjászületett a történelmi regény is –
bármilyen meglepô, de épp nô íróknak köszönhetôen. Kapecz Zsuzsa Mutus liber címû mûve Mária Terézia korába kalauzol, férfi narrátorral (aki József fôherceg titkára), ugyanakkor mai vendégszövegeket, idézeteket is folyamatosan beleszô a történetmesélésbe. Férfi hôst választott férfias hadszíntéren Kálnay Adél is: Háborús történet címû regénye az elsô világháború gyilkos értelmetlenségének áldozatául esett, hazájától örökre elszakadó Lakatos József sorsát, és rajta keresztül
megannyi katona gyötrelmes menetelését, sodródását beszéli
el. Ugyanettôl a történelmi pillanattól indít Szécsi Noémi,
aki a már említett Kommunista Monte Cristóban – a cím elárulja az ötletes koncepciót – „a dédnagyapám” fiktív szemszögébôl dolgozza fel nem kevés iróniával, sokszor Rejtô Jenô-i csillogású humorral a hazai kommunista mozgalom nagyon is valóságos történetét. Hasonló típusú allúzióra épít
napjainkhoz közelebbi történelmi regénye alcímében („James
Bond Bácskában”) Lovas Ildikó: a Kijárat az Adriára címû kötet a vajdasági írónô eddig legnagyobb vállalkozása. Az önéletrajz mozaikját szövi össze a háborús tûzfészek történelmi
hátterével, egy minden szempontból hiteles magántörténelmet felépítve ezáltal.
A 2006-os év számos veszteségbôl írta meg a maga történelmét: az irodalom elbúcsúzott Beney Zsuzsától is. Költônô
volt, a legjobb értelemben: azzal a misztikus asszonyi újrateremtô erôvel bírt, ami az emberen túli erôk titka. Hogy utódai mit visznek tovább, a jövô költészete rejti. „Látják-e majd
a tulipánt helyettem? / Milyen a szerelem, hogyha a lelkem
/ sár, por, talajvíz lesz csak, és a test / tôlem függetlenül olvad át a tavaszba?”
Laik Eszter

„A szabadság ragaszkodik hozzám”
Beszélgetés Kapecz Zsuzsával
Még gimnazista, amikor feltûnik verseivel, egyetemistaként ô a Madárúton címû antológia legfiatalabb szerzôje.
1981-ben kiadott verseskötete nívódíjat
kap. Költôi tehetségét idejekorán felismerik, elismerik, de már a Tükrös „fülszövegében” regénytervét említi. 2006ban az Ab Ovo Kiadó immáron a harmadik regényét jelentette meg. Közben
publikált egy novelláskötetet is. Nem
lett felkapott, sztárolt kedvenc, éppen
ezért tud ma derûs öntudattal beszélni
eddigi köteteirôl, az írói pálya nehézségeirôl, a mindennapi gondokról.
■ – Nem vállalta az ügyeletes üdvöske szerepét, ami divatos
szakma mifelénk máig, inkább dolgozott. Ahogy ígérte, regényt
írt, de nem hiszem, hogy a versírást végleg abbahagyta. Költô
ilyet nem tesz. Mikor láthatjuk újabb kötetben verseit?
– Boldog lennék, ha tudnám. Körülbelül három éve pihen a Pillantás a tengerre címû kötetem a Széphalom Kiadónál. Egy kitalált nô,
Sarah S. Evans szerelmi életét mutatja be a versciklus.
– Elsô regényének címe – Tükörírás – rímel elsô kötetének a
címére, könnyen megjegyezhetô. Maga a mû helyenként komor, nyomasztó hangulatú, de különös atmoszférájával
maradandó nyomot hagy az olvasóban. És azzal, hogy
nincs igazi fôszereplôje, nem az a Sintér kisfia, sem az
Idegen, sem Blanka. Hús-vér emberek ôk, nem szimbólumok, sorsuk van, tragédia és politikai pamflet találkozik a csupa leírás, a párbeszédet nélkülözô mûben. Hogyan született meg a Völgy képzeletbeli, mégis ismerôs
világának Bodor Ádám tollára való látomása?
– A kilencvenes évek elején nem volt túl vidám a hangulat
körülöttem. Hét szûk esztendô közeledtét éreztük, úgy,
mint most. Akkor nagy sokk volt a filmstúdiók felszámolása , én is állás nélkül maradtam. Alkalmi munkákból éltem,
aztán úgynevezett veszélyeztetett terhesként kórházba kerültem. A legjobb menekülési útvonalnak tûnt, hogy végre megírjam a regényt, amit régóta terveztem. Egyes
szereplôkrôl novellákat is írtam, ezek Az
angyalok már a városban vannak címû kötetben jelentek meg.
– Merôben eltér a Tükörírástól második
regénye, amit Schön Zsófi önéletírásának tüntet fel a könyv alcímében. Ennek
ugyan van fôhôse, maga a narrátor, de
legalább annyira egy nemzedék, (talán?)
a Nagy Generáció rajza, mint egy lány
felnövekvéséé. A cím, egy mozgalmi dal
egy sora, némi iróniát sugall, szó sincs
nosztalgiázásról, szentimentalizmusról.
– Nem, a Nagy Generáció nem mi vagyunk, ôket a legszebben talán Gothár Pé-

Címlap

interjú

ter mutatta be a Megáll az idô címû
filmjében. Mi utánuk jöttünk, és folyton azt hallottuk, hogy „ bezzeg ôk”. Mi
már nem éltünk annyira szûk levegôben, de nekem mégis folyton bezártságérzetem volt. Bár a regény fiktív önéletrajz, az útlevelemet például úgy vették
el, ahogyan azt megírtam, a vámtiszt
tényleg kilopott néhány szál cigarettát a
beosztottja dobozából, amikor az kiment a szobából. Pókerarccal lopott
elôttem és a barátom elôtt, kihallgatás
közben, tudta, hogy úgysem merünk
„beszólni”. Nem felejtettem el az ilyen
élményeket, nincs nosztalgiám.
– Tavaly került a könyvesboltokba a
Mutus Liber (Néma Könyv), újabb
meglepetés, hiszen szinte történelmi
regénynek mondható. Ehhez sokat
kellett készülni, hozzáolvasni, jegyzetelni. Miért keltette fel
érdeklôdését éppen Mária Terézia kora? Vagy nem a Történelem a fontos benne?
– Sosem rajongtam a barokkért, úgy éreztem, nagyon álságos a
csillogása. Még a Budapest Filmstúdiónál dolgoztam, amikor felkértek, írjak egy forgatókönyvet József trónörökös elsô házasságáról. A filmbôl természetesen nem lett semmi, engem azonban
egyre jobban érdekelt ez a kor, írtam hangjátékot, színdarabot Pármai Izabelláról, de nem voltam elégedett. Végül a Mutus Liberben tudtam ötvözni mindazt, ami foglalkoztatott. Történelem
szerintem nincs, a technika ugyan
fejlôdik, de az emberi motivációk
ugyanazok maradnak. Innen nézve
a Mutus Liber az árulás könyve, az
érdekelt, ki hogyan válik vagy nem
válik hûtlenné a családban, a barátságban, a szerelemben, a házasságban, a munkában, és mire jut ezzel.
Mert a hûségnek is különbözô
megítélése van, Oscar Wilde szerint
például csak a gyávák hûségesek.
– Ön nem irodalmi író, jogot
végzett, bár az utolsó évben már
dramaturgiát is tanult, és ez is
lett a kenyérkeresô foglalkozása.
Megtapasztalta az állástalanság
keserveit is. A színház, a tv, a rádió sem „szippantotta be”. Nem
nehezítette meg egy kicsit az életét azzal, hogy ragaszkodott – minden értelemben –
a szuverenitásához, a szabadsághoz?
– Érdekes kérdés, még senki sem tette fel nekem. Talán a
szabadság ragaszkodik hozzám. Mindenkit meg lehet venni, engem is, de még sosem ajánlottak olyan jelentôs
összeget, hogy megremegjek, és végleg beálljak „szarpéknek”, ahogyan Hamvas Béla nevezte a szórakoztatóipar
szakmunkásait. Inkább a saját látomásaimat írom.
Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit
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Riport
Sikeres magyarok
Ausztriában

■ Genetikus kíváncsiság él az
emberben társai sorsa iránt.
Ha nem létezett volna ez az
olthatatlan érdeklôdés, mióta
világ a világ, ha egymás tapasztalatai hidegen hagyták
volna ôseinket, lehetséges,
hogy jelen üzenetemet csak
füstjelekkel tudathatnám a
tisztelt közönséggel.
A bulvársajtó e kíváncsiság
eltorzításából él, hálószobatitkokat ruház fel hírértékkel,
a média jópofának csak bárdolatlan ízléssel nevezhetô
poéngyárosokat éljeneztet,
mert sokan tunyán ottfelejtik
magukat a képernyô elôtt.
Bezzeg ha akadna értelmesebb kínálat, belekukkanthatnánk ugyan mások sorsába,
de pluszként érzelmi telítettséget kapnánk, továbbgördülô gondolataink támadnának!
Ilyen könyv jelent meg a
közelmúltban: Szászi Júlia
Arcok a Lajtán túlról címû
portrékötete. Alanyainak
azon túl, hogy sikeres életutat
jártak be, egyetlen közös vonásuk van: az eredeti nemzetiségük. A szerzô, aki évtizedek óta bécsi tudósítóként
dolgozik, magyarországi gyökerû embereket keresett fel
szerte Ausztriában. Huszonegy híressé lett egykori hazánkfia életébe, karrierjébe,
néhol üzleti-, sôt magánügyeibe nyerhetünk bepillantást,

de a feltárulkozás, noha
ôszinte, még csak nem is súrolja a jóízlés határát. Megannyi regénybe
illô sors. A hárfamûvészé, az
etológusé, a
gyorskorcsolyázó világbajnoké,
a sörgyárosé, a
magyar ételeket
kínáló vendéglô
tulajdonosáé, a
Landtmann kávéház fôpincéréé, Kertész Imre
Kaddisának elsô
osztrák fordítójáé, a helytörténeti múzeumok
hálózatának
igazgatójáé,
Ausztria elsôszámú baleseti sebészéé, a Karajan-alapítvány ügyvezetôjéé.
A történetek mítoszokat
foszlatnak szerte. Kiderül: a
hajdani vasfüggönyön, illetve
hûlt helyén túl sem fenékig
tejföl az élet. A gyerekek mostani segítôje bizton azért választotta hivatását, mert ’56ban a menekült lurkók számára létrehozott intézetben örökre belevésôdött, mi módon
nem szabad bánni a cseperedôkkel. Mesébe illô sikertörténet, ahogyan a kis varrónôbôl
fölkapott jelmeztervezô vált.
Vagy: a játékos kedvû sors úgy
intézte, hogy a katonai behívó
elôl Bécsbe menekült fiatalember páncélozott gépjármûvekkel keresse a kenyerét.
Ki önszántából, mondjuk
edzôje után ment Ausztriába,
mást a szülei vittek, s ôk
mind-mind megszenvedték a
beilleszkedés folyamatát.
Egyetlen olyan szereplôje van
a könyvnek, aki már Ausztriában született, ô nem árulta el
eredeti lánykori nevét. Édesapja történelmi arisztokrata
család sarjaként Kun Béla hívéül szegôdött, s a Tanácsköztársaság leverése után
nem volt maradása Magyarországon.
Közös vonásuk a könyv szereplôinek, hogy keresik a szálakat a szülôfölddel, itthon is
meg akarják mutatni magukat. Tükröt tart nekik az óha-

za ezzel a kötettel. Nem csak
képletesen: a fotográfiákat készítô Fodor Gyula díszes keretû tükör elé ültette modelljeit. A visszanézô arcvonások
már-már ismerôsen rokonszenvesek.
(mátraházi)
Szászi Júlia:
Arcok a Lajtán túlról
Magyar sorsok Ausztriában
Népszabadság Könyvek
168 oldal, 3290 Ft

Történelem
Doktoranduszoknak

■ Az ELTE TDI Új-és jelenkori magyar történelem oktatási programjának keretében
megjelent, négy fiatal kutató
írásait tartalmazó tanulmánykötet újszerû témákkal színesíti a doktori oktatási programot, segítséget nyújtva akár
szakdolgozatok s disszertációk témaválasztásához is.
Dobszai Tibor Politikai intézmények és választások a
magyar kései rendiség idôszakában c. tanulmánya az
1848 elôtti politikai intézményrendszer szervezeti felépítését, mûködését, illetve
a választások különbözô aspektusait tekinti át. Az értekezés elsô részében a szerzô
a rendi világ politikai mûködésének alapelveit írja le,
majd vizsgálat alá vonja a
politikai jogok kiterjesztésére irányuló kezdeményezé-

seket. Az utolsó fejezet arra
a kérdésre keres választ,
hogy a rendiség a szervezet,
illetve a helyi választások
vonatkozásában milyen
mértékben és formában érvényesült.
Csapó Csaba a Szegedi Királyi Bizottság c. írásában a szabadságharc leverése utáni, illetve a kiegyezés körüli idôszak sajátos társadalmi jelenségének, a betyárvilágnak a
felszámolására irányuló intézmények mûködésével foglalkozik. A szerzô külön fejezetet szentel a királyi bizottságot vezetô, eszközökben sokszor nem válogató,
hírhedt Ráday Gedeon életútjának és személyiségének elemzésére, míg a szegedi
börtönviszonyok
vizsgálata során az
alkalmazott eszközöket, s a rabok „túlélési esélyeit”, a bíróság
mûködésén keresztül
pedig a törvényesség
kérdéseit tekinti át.
A trianoni békeszerzôdés komplex témakörébôl Zeidler
Miklós ezúttal a
nemzetgazdaság, a
nemzetiségi, illetve
a politikai gondolkodás területének
három jelenségét
emeli ki. Értekezésébôl képet formálhatunk – többek
közt – a magyar gazdaság
erôforrás-rendszerének módosulásáról, a megváltozott
viszonyokra reagáló gazdaságpolitikai reformokról, de
nyomon követhetjük a közvélemény alakulását (a Trianon-ellenes hangulattól az
irredentizmus kultusza felé),
valamint a kisebbségvédelmi
rendszer mûködési elveit és
lehetôségeit.
Habár a korai Kádár-korszak agrártörténeti kérdéseivel kapcsolatban számtalan
tudományos munka született
az elmúlt évtizedek során,
Varga Zsuzsanna szakirodalom-feldolgozásából kiderül,
hogy a témakörnek jócskán
maradtak feldolgozatlan területei. A szerzô ezt az egyenetlenséget kívánja enyhíteni

mostani értekezésével, mely
a kettôs érdekeltség (a termelôi, illetve a hatalmi) nyomán kialakult konfliktusokat, s az abból fakadó kérdéseket világítja meg.
A kötet zárásaként Varga
Zsuzsanna kutatásmódszertani
(pl. anyaggyûjtésre, munkahipotézisre vonatkozó) ajánlásai
olvashatók, melyek hasznos tanácsokkal látják el a jövô doktoranduszait.
Maczkay Zsaklin
Csapó Csaba–Dobszay Tamás–
Varga Zsuzsanna–Zeidler Miklós:
Fejezetek az új- és jelenkori
magyar történelembôl
Tanulmányok
Szerkesztette: Gergely Jenô
L’Harmattan, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola
335 oldal, 2500 Ft

Hatalom és jog

■ A szimbólumok és különbözô processzuális jelképek
évszázadokon keresztül
meghatározó szerepet játszottak a jogi viselkedéskultúrában, a tudományos és
mindennapi jogi életben
egyaránt. A tradicionális jelképeket azonban jelentôs
mértékben háttérbe szorították a modern idôk, és sokak
eredete s valódi üzenete –
különösen a közgondolkodás számára – feledésbe merült. Napjainkban ugyanakkor megfigyelhetô a jogi jel-

képek egyfajta reneszánsza,
mivel a klasszikus polgári
jogrendszer szabályaihoz való visszatérés hozományaként megjelenik a hagyományos szimbólumrendszer újjáéledése/újbóli fölfedezése
is. A jelen kötet, – mely hiánypótlóként jelentkezett a
hazai könyvpiacon – ilyen
szempontból is idôszerûnek
mondható.
A jog szimbolikus elemeinek vizsgálata mind ez idáig
a magyar jogtörténet-tudomány kevésbé föltárt területei közé tartozott. Nem rendelkezett számottevô irodalommal sem a jogi szimbolika, sem a hatalmi jelképrendszer, de a jogi ikonográfia sem. Ezt a hiányosságot igyekezett pótolni az
alábbi – a magyar jogi és
hatalmi szimbolika gazdag
tárházát nyújtó –
tanulmánykötet. A
Mezey Barna szerkesztésében megjelent, neves tudósok
tanulmányait tartalmazó kiadvány a
hatalom és a jog
tárgyköreinek széles
spektrumát mutatja
be. Képet formálhatunk – többek
között – a Szent
Korona eredetérôl
és történetérôl, hazánk címerének alakulásairól, a köztársasági kitüntetésekrôl, valamint a politikai bûncselekmények, a perek, az
ítélkezés, a büntetés, illetve a büntetés-végrehajtás eszközeinek szimbolikus tartalmairól és üzeneteirôl. A kiadvány – izgalmas problémafelvetéseinek és közérthetôségre törekvô nyelvezetének köszönhetôen – a
szûkebb szakmai körök mellett számot tarthat a szélesebb olvasóközönség érdeklôdésére is.
Maczkay Zsaklin
Jogi kultúrák, processzusok,
rituálék és szimbólumok
Szerkesztette: Mezey Barna
Gondolat Kiadó, 340 oldal,
3500 Ft

Néprajz
Jánó Ilona
látomásai

■ „De sokan azt mondják,
hogy nem való túlvilág. Túlsó fele az életünknek. Itten
már kejzdôdik, erôst könynyen, mert mikor meghalunk, mindig, ha szenvedésvel, hogy lázba vagyunk, vaj
tyár hamar, mesinákval, akcsedendtval, vaj valami valami történyetvel, de mindig
oda kell mennünk. Me ottan,
mikor ittejen meghótunk, abba helybe vagyon törvényszék és eltörvényezik a lelkünk. És oda, akkor kezdôdik
meg, vaj a pokolra, melyik
van kûdvel, vaj a purgator,
vaj mennyország felé.
Szinte a dantei pokol bugyrai, válogatott kínzást végzô
ördögök és kísérô, óvó angyalok jelennek meg a moldvai
csángó Jánó Ilona látomásaiban. Kóka Rozália énekes, mesemondó 1969-ben, majd a
70-es években többször járt a
látóasszonynál , aki mesélt neki életérôl, elhivatásáról, látomásairól és küldetéses szerepérôl. Jánó Ilona már gyermekkorában feladatot kapott az
égiektôl, gyakran tartott szigorú böjtöt és rendelésre szüzességet fogadott. A most közzétett látomás-elbeszélések repertoárja akkori beszélgetéseik szó
szerinti (déli „székelyes” csángó nyelvjárási) átiratát tartalmazza. A látóasszony a mai
napig aktív, jelenlegi életérôl
és tevékenységérôl a kötet vé-

gén Pozsony Ferenc és Pócs
Éva tanulmányában, valamint
Kóka Rozália közlésében olvashatunk. Az összeállításban
megjelennek Jánó Ilona
életének legfontosabb
eseményei és vallási élményei a mennyekrôl, a
purgatóriumról, a pokolról, Krisztusról, a Szentekrôl, Szûz Máriáról és
a Sátánról. Elbeszélését
olvasva a középkori kereszténység világába jutunk, a szent asszony
szinte középkorias otthonossággal mozog az emberi lélek elôttünk már
ismeretlen, idegen vagy
ijesztô szféráiban. Látja
például a környezetében
a meghalt emberek lelkeit, de a távoli balesetek
helyszíneit is felkeresi látomásaiban, hogy imádkozzon
az eltávozó lelkekért. Elmondása szerint 2001-ben a „tornyok” összeomlása után is „elment” és imádkozott a távozó
lelkekért. Mindez annak az
archaikus világképnek köszönhetô, amely a nyelvében és
vallásában elzárt moldvai magyarság körében a mai napig
megtapasztalható. Világszemléletüket és identitástudatukat
erôsen meghatározza a katolikus egyház, de szerepet játszik
benne a görögkeleti vallás hajlama a misztikára és csodára.
A látó nem volt szokatlan a
csángó közösségekben, Jánó
Ilona azonban érzékenységével
és vizualitásával kiemelkedik
közülük. Sok tekintetben a középkori és kora újkori forrásokból ismert élô szentek utóda ô, aki közvetítôi szerepet
lát el égiek és földiek között,
valamint olyan világi látói feladatokat is ellát mint a halottlátás és esetenként gyógyítás.
A nyelvezetében és világképében archaikus gyûjtemény
nemcsak a szakembereknek,
de napjaink racionális világa
helyett a vallási élményre és a
misztikára szomjazó olvasónak
is érdekes olvasmány lehet.
Sz. Zs.
Bételjesítem Isten akaratját…
A lészpedi szent leány vallomásai Közreadja: Kóka Rozália
L’Harmattan Kiadó
251 oldal, 2300 Ft
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Bestseller
A kíváncsíság
kielégítése

■ Lady Di emléke örökké élni
fog rajongói körében, ez egészen bizonyos. Emlékét ébren
tartják az újságcikkek és a
könyvek is. Az emberi emlékezet és a média érdeklôdése persze valamifajta furcsa kölcsönhatásban van: újságcikkek és
könyvek amiatt jelennek meg,
mert az olvasók kíváncsiak
mindenre, ami kapcsolatos a
hercegnôvel, és mivel a téma
rendszeresen megjelenik a médiában, az emberek mindig is
kíváncsiak lesznek.
Paul Burrellnek második kötete jelent már meg magyar nyelven: a hercegnô hûséges komornyikja újabb titkokról és
igazságokról tudósítja olvasóit.
A hercegnôt hosszú éveken keresztül szolgáló komornyik bizonyosan többet ismer a „titkokból”, mint amennyirôl két
könyvében beszámolt, de a titok kategóriájának diszkrét
szerzôi kezelése is elegendô érdekességet nyújt az erre áhítozó olvasónak. Megtudhatjuk
például, hogy a hercegnô legközelebbi barátnôjének halva
született babáját a Kensington
palota kertjében temették el a
hûséges komornyikok közremûködésével, azt is elárulja
Paul Burrell, hogy tévednek
mindazok, akik azt hiszik,
hogy a hercegnô Dodi al-Fay-

edhez vonzódott, „az igazi”
szerelme Dr. Hasnat Khan
szívsebész volt. A kötet illusztrációi között szerepelnek a hercegnô lakosztályáról a
szerzô által készített
fotók, így látható milyen körülmények között lakik egy királyi
fenség.
A kötet olvasója betekintést nyerhet egy
olyan világba, amit
belülrôl megismerni
aligha lesz módjában,
és talán éppen ez a
varázsa az ilyen típusú könyveknek azok
számára, akik erre kíváncsiak.
K. A.
Paul Burrell: Titkok és
igazságok Dianáról
Jokerex Kiadó
172 oldal, 2350 Ft

Film
Egy filmrendezô
világa

■ Voltunk vagy hatvanan a
könyv bemutatóján, mégis úgy
éreztem: vendégségben vagyok,
ahol jókora társaság gyûlt össze.
Intellektuális élmény, ahol egymást régóta ismerô, tisztelô, szeretô barátok anekdotáznak, felelevenítve hosszú évtizedek közös sorsának epizódjait. Az apropó: egyikükkel, Makk Károllyal – megint – valami nagyon jó történt, s ezt meg kellett
ünnepelni. Hihetetlen, de errôl
a lenyûgözôen színes emberrôl,
errôl a kivételes mûvészrôl
most, nyolcvan évesen jelent
meg az elsô „komoly” könyv.
Az ötlet a berettyóújfalui „földitôl”, a hatvan éve jó barát Konrád Györgytôl származik, az ô

videóinterjúi (köztük természetesen Makkal is) adják a fotókkal
bôségesen illusztrált, vaskos kötet gerincét. A többit Bori Erzsébet, Kovács András Bálint és
Káel Csaba készítette. A könyv
korrajz is egyben, értelmiségi
görbe-valódi tükörkép, amin hol
sírni, hol nevetni támad kedvünk nekünk, akik át is éltük az
elmúlt fél évszázadot. A fiatalokat pedig bármely történelemkönyvnél autentikusabban avatja be abba a korba, amelyben ez
a nagy varázsló, ez a szeretetre
méltó Don Juan életmûvének
zömét alkotta.
Meglepetésnek szántuk – beszél a kezdetrôl Konrád György
–, de fél év múlva kiderült,
hogy nélküle nem megy. Sokáig készült a kötet, többnyire
Hegymagas és a Balaton-felvidék inspiráló, lelket fellazító
környezetében. Nem monográfia; azon emberek gesztusa,
akik szeretik, szerették, barátnak, tanítványnak vallják magukat. „Karcsi pompásan mesélô
ember, íze-bûze van annak
amit mond és ahogyan.”
„Elsô eset, hogy alanya vagyok egy könyvnek, de azért az
aggok menhelyének vezetôje
nyugodtan hazamehet – utalt
az ünnepelt az ôt méltató barátok kedves, a korát illetô ugratásaira. – Fura könyv. Az ember
részben modellt áll, részben belepancsol a történetbe.”
Nos, Makk Károly olyan történetekbe „pancsolt bele”, amilyenekben – többek között – barátok, szerelmek, tanítványok vallanak arról az emberrôl, aki mindenkit, akit érdemes, ismert a
mûvészet vagy a politika világából, Örkény Istvántól Radványi
Gézán át Aczél Györgyig. A fôiskolai felvételi óta hû barát Bacsó
Péter, szinte minden filmjének
forgatókönyvírója vagy dramaturgja; a nagy kortárs Jancsó Miklós – „Karcsi az élet császára
volt”, de soha nem irigy; Gothár
Péter: „Makk Károlynak lenni:
életforma”; a rajongástól a gyûlöletig eltelt húsz év barátság után a
Tanár Úrral ma is magázódó tanítvány, Kamondi Zoltán; a szerelmek, élettársak, feleségek: Törôcsik Mari, Krencsey Marianne,
Psota Irén, Dôry Virág emlékeznek a forgatásokra, az együtt töltött hónapokra, évekre.

„Huszonegy nagyjátékfilm,
négy moziban is forgalmazott
szkeccs, tucatnyi tévéfilm, Sarkadi-, Örkény-, Déry-, Ottlikadaptációk. Impozáns életmû,
nemes anyagból” – írja az alkotásokat is hosszan taglaló
(„Minden megvan”) pályaképében Schubert Gusztáv. – „Élet,
halál, emlék, hazugság, lélek és
sár, ólomidôk és könnyedség.
De feleslegesen is sorolnánk föl
az összes életbevágó címszót a
Makk-lexikonból, létezik egyszerûbb válasz is: »Minden
megvan«.”
Minden megvan Konrád
György fülszövegében is: „Hiába nyolcvanéves, dolgozik az
agya és a szeme, szavakkal is
tud látni és láttatni, ha ô elkezd
egy történetet, annak van fülefarka, és vannak benne olyan
képek, hogy nehéz volna elfelejteni. De hát ki az a bolond,
aki szívesen elfelejtené, amit
Karcsi mond. Mesélô erejét, robusztus hangját, beszédes fintorait és kézmozdulatait bármelyik író barátja megirigyelhetné.
Ránézel, és azt mondod magadban, ennek az embernek
van kedve élni, ennélfogva él,
mert az élet is szemlátomást
kedvét leli benne.”
Önvallomásában Makk második énjérôl beszél. Charlie-ról,
akit olyasmire használ, amely
dolgokkal ô – finnyássága, lustasága, ízlése okán – gyûlöl foglalkozni: Charlie intézkedik, ügyködik, ágál, „villogtatván képességeinek szivárványszíneit, mint
született mutatványos”. Uram
bocsá’: a hiúság bûnébe is esik.
„…ô én is vagyok. Korholtam
ôt, hidegen bíráltam, a lelkére
beszéltem, kérleltem, legyen szerényebb, észrevétlenebb, finomabb. Úgyis célba ér.”
Báron György neves filmesztéta szerint a „Makk Károly – Egy filmrendezô világa” „Elég jó könyv, de nem
olyan jó, mint Karcsi filmjei”. És nagy falat – teszem
hozzá –, nem csak a szerzôknek, a recenzornak is.
Hegedûs Eszter
Makk Károly – Egy filmrendezô
világa. Szerkesztette: Balikó Helga, Létay Vera, Kôrössi P. József
A beszélgetéseket videóra rögzítette: Jávor István. Noran Kiadó,
335 oldal, 5499 Ft.

Az összeállítás a Könyvkeresô
adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a

www.konyvkereso.hu

honlapon tekinthetôk meg.

Kovács Ákos: A kitalált hagyomány. Kalligram, 3500 Ft
Magyar Zoltán: A Habsburgok a magyar néphagyományban. Narrativtípusok és történelmi
emlékezet. Kairosz, 3200 Ft
Magyar Zoltán: Lüdérc vôlegény + Póra Péter meséi. Gyimesfelsôloki népi elbeszélések. Kairosz, 2700 Ft
Szomjas-Schiffert György: Régi lakodalmak a Duna-Tisza közén. Balassi, 2500 Ft

oktatás-nevelés

ÁLTALÁNOS MÛVEK
ismeretterjesztô
Gardner, Laurence: A Gyûrûk urai. A Gyûrû és a Grál ôsi öröksége. Gold Book, 2499 Ft
Hitseker Mária; Szilágyi Zsuzsa (szerk.): Mindentudás egyeteme 6. Kossuth, 7500 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás
Bizzer István: Molnár-C. Pál, a könyvmûvész. Holnap, 5900 Ft
Monok István; Buda Attila et al.: A magyar bibliofília képeskönyve. Korona, 19500 Ft
Pogány György: A könyvszakma segédkönyvei. Hatágú Síp, 1995 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia
Frenyó Zoltán: Kereszténység és filozófia. Tanulmányok. Kairosz, 3000 Ft
Pannenberg, Wolfhart: Metafizika és az istengondolat. Akadémiai, 1980 Ft
Schmal Dániel: Természettörvény és gondviselés. L’Harmattan, 2300 Ft
Seneca, Lucius Annaeus: Boldogságra születtél. Kassák, 990 Ft
Vermes Katalin: A test éthosza. A test és a másik tapasztalatainak összefüggése Merleau-Ponty
és Lévinas filozófiájában. L’Harmattan, 2000 Ft

pszichiátria, pszichológia
Cloud, Henry; Townsend, John: Randikalauz. Határvonalak a párkeresésben. Harmat, 1980 Ft
Döbör Ágota: Amit a hallgatónak tudni illik a: pszichés zavarokról. JGYF, 539 Ft
Fási Katalin; Gyarmati Gábor: Pánikbetegség. Sifi, 1490 Ft
Kovács Mariann: Amit a hallgatónak tudni illik a: személyiségrôl. JGYF, 372 Ft
Kricsfalvi Péter: Stressz a lelke mindennek. M. Mûv. Akad., 2850 Ft
Nábrády Mária: A hazugság pszichológiája. Akadémiai, 1500 Ft
Pándy Mária; Ranschburg Jenô et al.: Láthatatlan ellenségek. Gyávaság, gyûlölet, erôszak.
Saxum, 980 Ft
Tariska Péter (szerk.): A neuropszichiátria hazai gyakorlata. White Golden Book, 5900 Ft

Bakos Károly; Cseh Boglárka (szerk.): Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2007. Educatio, 1386 Ft
Brezsnyánszky László: A maga vájta meder. Gondolatok a formálódó tanárképzésrôl. Gondolat,
1690 Ft
Comenius, Johannes Amos; Mészáros István: Orbis Pictus + A való világ Comenius szemével.
Tankönyvkiadó, 3800 Ft
Farkas Julianna, H.: Értékek, célok, iskolák. Balassi, 2200 Ft
Nyerges Andrea (szerk.): Szakirányú továbbképzések 2007. Educatio, 1491 Ft
Ormándi János: Összehasonlító pedagógia. APC St., 2646 Ft
Pukánszky Béla: A nônevelés évezredei. Gondolat, 2980 Ft

Megjelent könyvek

2006. november 30. – 2007. január 17.

pénzügy
Döme István et al.: Pénzügyi számvitel példatár, 2006. Saldo, 3900 Ft
Kovács Ferenc; Nánai Györgyné: Az adóeljárási törvény 2006. Saldo, 2900 Ft
Lentner Csaba: Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején. Dr. Huszti Ernô tiszteletére.
Akadémiai, 3150 Ft
Tomka Béla: Képes banktörténet. HVG, 4200 Ft

politika
Antall József: Modell és valóság 1–2. Antall J. Al., 7000 Ft
Bárdos-Féltoronyi Miklós: Bevezetés a geopolitikába. L’Harmattan, 2200 Ft
Boros Zsuzsanna: Parlamenti viták a Horthy korban I–II. köt. Rejtjel, kötetenként 4900 Ft
Buda Péter; Gábor György: Szabad egyház szabad államban. Jószöveg, 1790 Ft
Császi Lajos: Biopolitika és kultúra. Új Mandátum, 2280 Ft
Hermann Róbert (szerk.): Kossuth Lajos, ’a magyarok Mózese’. Osiris, 2480 Ft
Kádár Lynn Katalin: Eckhardt Tibor amerikai évei 1941–1972. L’Harmattan, 2300 Ft
Kondorosi Ferenc: A barikád két oldala. Urbis, 1800 Ft
Kornis Mihály: Kádár János utolsó beszéde (CD-vel). Kalligram, 2600 Ft
Mécs Imre: Napirend után. Nem szûnt meg a szabadságharc november 4-e után.
Papp Lajos; Jelenczki István: Ima Magyarországért. Kairosz, 2000 Ft
Sarkozy, Nicolas: Vallomások. Századvég, 3150 Ft
Szabó Máté (szerk.): Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon 1990–2006. Rejtjel, 5200 Ft
Tóth Gy. László: Rianások. Kairosz, 3200 Ft
Varga László: Világ besúgói, egyesüljetek! Az állambiztonság átmentése. PolgART, 3490 Ft

társadalomtudományok

VALLÁS
Bod Péter: Szent Iras’ értelmére vezerlö magyar leksikon. Barnaföldi G. Arch., 3990 Ft
Erdô Péter: Misszió a városért. Új Ember, 750 Ft
Gál Ferenc: Pál apostol levelei. Szt. István Társ., 1860 Ft
Grillo, Andrea: A liturgia születése a 20. században. Bencés, 3850 Ft
Hankovszky Béla: A Miatyánk egzegézise. Kairosz, 1000 Ft
Hészükhaszta József: Az Isten megismerésérôl. Akadémiai, 2730 Ft
Kellermayer Miklós: Kiáltás. Jézus mondja: ’Én vagyok az út, az igazság, az élet’. Kairosz, 2000 Ft
Louf, André: Gyengeség és kegyelem. Bencés, 2670 Ft
Nagymihályi Géza: A pantokrátor magyar földön. Kairosz, 3200 Ft
O’Malley, John W.: Az elsô jezsuiták. Szt. István Társ., 3200 Ft
Rossier, Henri: 1-2. Királyok könyvének magyarázata. Evangéliumi, 1200 Ft
Szabó József László: Ábel hite, Káin öröme. Kairosz, 2600 Ft
Várszegi Asztrik: Senki sincs kizárva. Bencés, 3100 Ft
Zergi Gábor: ’Mert ez a Te életed!’ Gondolatok a mindennapi igeolvasás kapcsán. Kálvin, 800 Ft

Babarczy Eszter; Mesterházy Lili (szerk.): Boldog emberek. Magyarok boldogságáról és
boldogtalanságáról. Bolyai Mûhely Al., 2400 Ft
Bertalan László: A kvantitatív társadalomkutatás modelljei. Helikon, 2690 Ft
Dessewffy Tibor; Fábián Zoltán et al. (szerk.): Internet.hu. A magyar társadalom digitális
gyorsfényképe 3. TÁRKI, 2890 Ft
Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig 1. Századvég, 3360 Ft
Havas Gábor; Liskó Ilona: Óvodától a szakmáig. Új Mandátum, 2280 Ft
Kállai Ernô; Törzsök Erika (szerk.): Átszervezések kora. Cigánynak lenni Magyarországon.
Jelentés, 2002-2006. EÖKK, 3000 Ft
Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között. Napvilág, 1200 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
állattan
Jancsó István: Gyíkok és kígyók a terráriumban. Gazda, 3150 Ft
Péczely Péter: A Tisza füzeseitôl a Brahmaputráig. ELTE Eötvös, 7500 Ft
Szinetár Csaba: Pókok. Keresztespókok, farkaspókok, ugrópókok és rokonaik a Kárpátmedencében. Kossuth, 2200 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
globalizáció
Herencsár Lajos; Schottner Krisztina et al.: Bevezetés a nemzetközi intézmények és szervezetek
világába. L’Harmattan, 2600 Ft
Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója. A globális és regionális politikai gazdaságtan
alapvonalai. Akadémiai, 3360 Ft

hadtudomány

antropológia
Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés. Sanoma Bp., 2900 Ft

fizika
Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái. Typotex, 2800 Ft

Helgert Imre; Vass Jenô Sándor (szerk.): A Hazáért. A magyar honvédség múltja és jelene, 18482004. Szaktudás, 4990 Ft
Ravasz István (szerk.): Emlékek a hadak útja mentén avagy Hadtörténelem, kegyelet és
hagyományôrzés. Hadtörténeti Múz., 3780 Ft
Sallay Gergely Pál; Számvéber Norbert et al.: Halálfejes katonák. Az Osztrák–Magyar Monarchia
rohamcsapatai 1916–1918. Puedlo, 1599 Ft

közgazdaságtan
Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág, 3800 Ft
Diffenderffer, Bill: Szamurájkódex. Az okos, tisztességes és bátor vezetô ismérvei. Trivium, 2190 Ft
Szalai Erzsébet: Az újkapitalizmus és ami utána jöhet... Új Mandátum, 2380 Ft

néprajz, népszokások

földtan és ôslénytan
Õslények enciklopédiája. Kossuth, 6990 Ft

környezetvédelem
Gore, Al: Kellemetlen igazság. Göncöl, 4830 Ft
Ildos, Angela Serena; Bardelli, Giorgio G.: A világ legszebb nemzeti parkjai. Alexandra, 4999 Ft
Szabó Lajos (szerk.): A termôföld védelme. Agroinform, 2600 Ft

matematika
Thomas, George B et al.: Thomas-féle kalkulus 2. Typotex, 3500 Ft

meteorológia

Birtalan Ágnes: Mongol játékok és versenyek. Akadémiai, 2790 Ft

Flannery, Tim: Idôjárás-csinálók. Hogyan változtatja meg az ember a Föld klímáját? Akkord, 2990 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

növénytermesztés

szórakozás

Joly, Nicolas: Az ég és föld szülte bor. Borbarát, 3900 Ft
Kerekes Benedek: A dohányszárítás elmélete és gyakorlata. Akadémiai, 1575 Ft
Schmidt Gábor; Tóth Imre: Kertészeti dendrológia (CD-vel) Mezôgazda, 6900 Ft

Banzhaf, Hajo: Tanácsadó tarot. 24 bevált kirakási módszer. Bioenergetic, 3900 Ft
Fornai Péter: A gó. Duna Go Egy., 990 Ft
Intelligenciatesztek és fejtörôk. Napraforgó, 2990 Ft
Levez, Belinda: Hogyan nyerjünk pókeren? Jaffa, 2490 Ft
Merlini, David: Szabadíts ki! Alexandra, 9990 Ft
Rejtvényregény. A Füles 50 éve. Sanoma Bp., 2990 Ft

természettudományok, általában
Bryson, Bill: Majdnem minden rövid története. Akkord, 4990 Ft
Gribbin, Mary; Gribbin, John: Nagy számok. Észbontó utazás a végtelenbe. Novella, 1590 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
elektrotechnika
Fazekas András István: Villamosenergia-rendszerek rendszerszintû tervezése I.
Akadémiai, 6510 Ft

orvostudomány
Barna István: Mit okozhat a magas vérnyomás? SpringMed, 1980 Ft
Bick, Claus H.: Gyógyítás hipnózissal. Mérték, 2499 Ft
Farsang Csaba (szerk.): Hypertonia. Klinikai bizonyítékok. Medicina, 2600 Ft
Gerô László; Jermendy György: Inzulinanalógok. Medicina, 2900 Ft
Imre Sándor (szerk.): A klinikai gerontológia alapjai. Medicina, 2600 Ft
Kapronczay Katalin: Orvosi mûvelôdés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi
Magyarországon. Semmelweis, 3000 Ft
Merkely Béla: Pacemaker és implantálható cardioverter defibrillátor terápia. Medicina, 2900 Ft
Röhlich Pál: Szövettan. Semmelweis, 16000 Ft
Simó Tímea: Ha nem jön a baba. A meddôség okai és kezelése. New Age, 2990 Ft

sajtó
Kocsy Anikó (szerk.): Lüktetô újságlapok 1956. Barnaföldi G. Arch., 3000 Ft
Szigethy Gábor (szerk.): Írók: a feltámadás álma. Újságcikkek, 1956. október 23. – november 4. Holnap, 1900 Ft

szakácskönyvek
1000 legjobb receptem. Napraforgó, 2990 Ft
Csizmadia András: Étel – bor iránytû. Mezôgazda, 1850 Ft
Csodálatos muffinok. Aquila, 2490 Ft
Donhauser, Rose Marie: Pizzák, quiche-ek és zöldséges gyümölcstorták. Holnap, 1900 Ft
Frank Júlia: Európa konyhája. Corvina, 1950 Ft
Ganz Ábrahámné kóser szakácskönyve. Gabbiano Print, 4375 Ft
Mario, Thomas: Playboy koktélkalauz. Alexandra, 3699 Ft
Oetker dr.: Leveles tészták. Édesen és pikánsan. Grafo, 1890 Ft
Pais Otília (szerk.): A vendégvárás bibliája. Alexandra, 4999 Ft
Pataki János; Patakiné Márkus Piroska: Székelyföld ízei. Székelykô, 6545 Ft
Tobai Róbert: Igazi csirkekedvencek. A legjobb szárnyasreceptek. MediaM, 850 Ft

MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés
Capodiferro, Alessandra (szerk.): A világ építészeti csodái. Alexandra, 4999 Ft
Horányi Éva (szerk.): Kozma Lajos modern épületei - Modern Buildings by Kozma Lajos. Terc, 7900 Ft
Thaler Tamás; Koltai András: Budavár és Víziváros. Anno, 1890 Ft
Várallyay Réka: Komor Marcell – Jakab Dezsô. Holnap, 9900 Ft

fényképészet
Bertolazzi, Alberto: A Föld. Geographia, 8950 Ft
Demecs Zsolt: A Tóra népe. Képek hazai vallásos zsidó közösségekrôl. 9S Mûh., 6900 Ft
Folberth Péter; Gáspár Katalin (szerk.): Vajdaság száz csodája. Totem Plusz, 5990 Ft
Fotóvilág 2007 - Hungarian Photo World 2007. D2 Fotóstúdió, 3800 Ft
Freeman, John: A portré. Fotózás kezdôknek és haladóknak. Glória, 3980 Ft
Horvát Éva (szerk.): Híres képek képes hírek – Pictures in the News (magyar-angol ny.). MTI, 2835 Ft
Kaiser Ottó; Papp Márió: Magyarország 1000 csodája. Alexandra, 7990 Ft
Kiválasztott fényképek – Chosen Photographs (magyar-angol ny.). M. Fotográfiai Múz., 9440 Ft

film és televízió
Berkes Ildikó; Nemes Károly: A német filmmûvészet története. Uránusz, 1500 Ft
Löwensohn Enikô (szerk.): Filmévkönyv 2006. A magyar film 2005-ben. M. Nemz. Filmarch., 2900 Ft
Makk Károly: Egy filmrendezô világa. noran, 5499 Ft
Réz András: Mozibubus. Réz és Tsa, 2680 Ft

mûvészet, általában
Bakó Zsuzsanna: Székely Bertalan. Kossuth, 2900 Ft
Bakó Zsuzsanna: Lotz Károly. Kossuth, 2900 Ft
Bálványos Huba; Benkô Éva: ’Testem e nép, e táj’ Dulity Tibor életmûve. Kreatív Dekor, 7200 Ft
Czigány Lóránt; Czigány Magda (szerk.): A Tûzmadár fénylô emléke. Mundus, 2700 Ft
Dalí, Salvador: Egy zseni naplója. Cartaphilus, 2900 Ft
Duncan, Alastair: Szecesszió. Glória, 3490 Ft
Kiss Tibor: Ventilátor blues. L’Harmattan, 1200 Ft
Laing, Lloyd; Laing, Jennifer: Kelta mûvészet. I. e. 700-tól a kelta újjászületéséig. Glória, 3490 Ft
Nagy Miklós Kund; Tarjányi József: Hunyadi László mûvészete. KÖZDOK, 5250 Ft
Ortega y Gasset, José: Velázquez-tanulmányok. Attraktor, 2400 Ft
Révész Emese (szerk.): Csók. Corvina, 6990 Ft
Sötétségbôl a világosságba. Keresztes Szent János Szellemi páros éneke 25 képben. Kairosz, 4500 Ft
Sümegi György: 1956 képtára. Gyorsjelentés. L’Harmattan, 1500 Ft
Székely András: Munkácsy. Corvina, 6990 Ft
Székely András: Dalí. Officina ’96, 5500 Ft
Szombathy Bálint: a.k.a. Álneves mûvészek, mûvészi álnevek. Orpheusz, 1850 Ft
Thomson, Belinda: Impresszionizmus. Gyökerek, megvalósulás, fogadtatás. Glória, 3490 Ft
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technikai sportok
Dávid Sándor, ifj.: A Forma-1 Királya, Michael Schumacher. Duna, 2998 Ft
Földy Attila: Rallye-varázs 2006. Magánkiadás, 6490 Ft
Simon István: Száguldó cirkusz 2006/2007. Aréna 2000, 5980 Ft

vadászat
Bársony István: Vadászhangok, hangulatok 2. Magányos órák. DCG, 2100 Ft
Chapman, Steve: Vallomások a vadászatról. A csodálatos természet titkai. Alexandra, 1699 Ft
Fáczányi Ödön: Egy hajdani vadásztársaság. A székesfehérvári (csákvári) Nimród
vadásztársaság története, 1967–1997. Nimród Al., DNM, 2500 Ft
Gyimesi György: Ázsia végtelen vadászmezôin. DNM, 6200 Ft
Miklós Béla: Vadásztörténetek. Literator, 945 Ft
Zoltán János: A medve és vadászata. TerraPrint, 1500 Ft

zene
Baranyi Ferenc: Zévitamin. Zenei cikkek, 1976–2006. Hungarovox, 2500 Ft
Burda Zita; Kis Domokos Dániel (szerk.): Bartók a színpadon. Osiris, 4980 Ft
Burrows, John (fôszerk.): A klasszikus zene. Mérték, 6999 Ft
Kerekes György: Jazzportrék II. Az ötvenes évektôl az ezredfordulóig (CD-vel). Pro Die, 9990 Ft
Kieselbach Tamás: Magyar zene és kép (CD-vel). Corvina, 14990 Ft
Solomon, Maynard: Mozart. Park, 7900 Ft
Ward, Geoffrey C.; Burns, Ken: A jazz története. JLX, 11900 Ft
Winkler Gábor: Barangolás az operák világában III. Pf–S-ig. Tudomány, 9100 Ft
Winkler Gábor: Barangolás az operák világában IV. T–Z-ig. Tudomány, 8400 Ft
Zoltán János; Nemes Nagy Péter et al.: Széttört álmok. A Syrius együttes története. Staen Hungária, 3000 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány
Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16–17. századi irodalmunkról. Balassi, 2200 Ft
Balogh Tamás: Álmodozók irkafirkája. Esszék, irodalomtörténeti tanulmányok. Pont, 2980 Ft
Bereczky János: Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa. Akadémiai, 3850 Ft
Bertha Zoltán: Sorsjelzô. Felsômagyarország, 2300 Ft
Bock, Mihael; Balassi Bálint: Betegh lelkeknek valo fwues kertecijke... (hasonmás) + Tanulmány.
MTA Irodalomtud. Int., OSZK, Balassi, 2500 Ft
Czigány Lóránt: Irodalom kényszerzubbonyban. Válogatott tanulmányok. Mundus, 3600 Ft
De Man, Paul: Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust
mûveiben. Magvetô, 3990 Ft
Finta Gábor ; Sipos Lajos (szerk.): Véges végtelen. Isten-élmény és Isten-hiány a XX. századi
magyar költészetben. Akadémiai, 2940 Ft
Kalla Zsuzsa; Ratzky Rita (szerk.): Beszélô tárgyak. A Petôfi család relikviái. PIM, 3500 Ft
Láng Gusztáv: Látványok és szövegek. Felsômagyarország, 2200 Ft
Lewis, Clive Staples: A zsoltárokról. Harmat, 1980 Ft
Olasz Sándor: Sorskert. Sándor Iván mûvei. Balassi, 2000 Ft
Reiman Judit; Pálfalvi Lajos (szerk.): Irodalom és normalitás. Tanulmányok a modern lengyel
irodalomról és színházról. Attraktor, 1900 Ft
Rónay György: A regény és az élet. Szt. István Társ., 2900 Ft
Szentesi Zsolt: Esztétikum – megértés – irodalom. Ráció, 1950 Ft
Szepes Erika: A költô és a mítosz. Elemzések, tanulmányok. Napkút, 2990 Ft
Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi. Tanulmányok, esszék, dokumentumok. Pro Pannonia, 2400 Ft
Valastyán Tamás: Tûnni és újra-eredni. Versrôl – prózáról – kritikáról. Kalligram, 1800 Ft

nyelvtudomány
Adamikné Jászó Anna; Aczél Petra (szerk.): A prózaritmus és a szónoki beszéd. Trezor, 2520 Ft
Alexa Károly: Életünk és irodalmunk. Könyvrecenziók. Kortárs, 2000 Ft
Jagusztin László; Fonalka Mária (szerk.): Szavak érzéki csábítása. Narratív szövegvilágok a
szenzualitástól a metanyelvig. KLTE, 750 Ft
Kálmán László (szerk.): KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és
Komlósy András tiszteletére. Tinta, MTA Nyelvtud. Int., 2490 Ft
Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma. Typotex, 2500 Ft
Kiefer Ferenc: Aspektus és akcióminôség különös tekintettel a magyar nyelvre.
Eseményszerkezet – Mondatszemantika. Akadémiai, 3700 Ft
Kiss Sándor, M.: Utak 56-hoz, utak 56 után. Válogatott cikkek, esszék, tanulmányok
(1981–2005). Mundus, 3900 Ft
Mészáros András (szerk.): Ószpërente – magyar szómagyarázatok. Rejtvénymondatok
mëgoldással ëgyütt. Bárczi G. Értékôrzô Kiejt. Al., 584 Ft
Oláh Szabolcs; Simon Attila et al.: Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20.
századi történetében. Ráció, 3450 Ft
Olaszy Gábor: Hangidôtartamok és idôszerkezeti elemek a magyar beszédben. Akadémiai, 2850 Ft
Siposs András: Az indián nyelvek. MIX-Mozaik, 2000 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
életrajz, önéletrajz
Bálint László: Ki kicsoda? 1956-ban a forradalomban és a megtorlásban Szegeden és Csongrád
megyében. Pofosz, 2000 Ft
Borgos Anna (szerk.): A te színed elôtt. Kaffka Margit szerelmei. Holnap, 2100 Ft
Del Medico Imre: Életem. Egy mai polgár vallomása. Fekete Sas, 1200 Ft
Domán István: Rettegés. Holokauszt-életek. Múlt és Jövô, 2300 Ft
Gál Róbert: Óh, lányka, óh, lánykám. Lehár, az operett fejedelme. Rózsavölgyi és Tsa, 1690 Ft

mûvelôdéstörténet
Bognár Béla; Göncz József: Szép Erdélyünk IV. Erôs várak, büszke kastélyok.
Szép Sopronunk, 5900 Ft
Csávossy György: Magyarán a borról. Mezôgazda, 1900 Ft
Csorba Csilla, E.; Kovács Ida (szerk.): Halotti maszk – élômaszk. Tanulmányok a kegyelet
kultúrtörténetébôl. PIM, 3500 Ft
Fenyvesi István: ’Belénk sajdult Odessza...’. A város a magyar mûvelôdéstörténetben. Bába, 2500 Ft
Géczi János: A rózsa és jelképei. Az antik mediterráneum. Gondolat, 3000 Ft
Lázs Sándor: Hogyan éljünk túl vámpírokat és diktátorokat? Athenaeum, 2490 Ft
Lozsádi Károly: Atopia és Theogonia. A természet tévedései, avagy az istenek eredete. Medicina, 2400 Ft
Pellegrino, Charles: A Vezúv kísértetei. Gabo, 2990 Ft
Publikációs almanach 1999–2003 I–II. ELTE Eötvös, 1575 Ft
Solymosi László: Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Argumentum, 2800 Ft
Takács Erika: A világ 106 csodája. Titán-Computer, 5500 Ft
Zelliger Erzsébet: Az elsô magyar nyelvû népének és mûvelôdéstörténeti háttere. Akadémiai, 2247 Ft

régészet
Malek, Jaromir: Tutanhamon kincsei. Alexandra, 7990 Ft

történelem
Aubin, Henry T.: Jeruzsálem megmentése. A héberek és az afrikaiak szövetsége Kr. e. 701-ben.
Gold Book, 2499 Ft
Barsi Szabó Gergely: A kesztölci köztársaság 1956. Timp, 2470 Ft
Bassett, Richard: Hiler kémfônöke. A Canaris-rejtély. Alexandra, 2699 Ft
Boda Ferenc: Emlékek, dokumentumok. Rálátásom a forradalomra. Babits, 1900 Ft
Bögre Zsuzsanna: Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. Ráció, 2200 Ft
Christoforos, Athanasiou: Az újkori Görögország története. Új Mandátum, 2280 Ft
Eberle, Henrik; Uhl, Matthias: A Hitler-dosszié. Park, 5500 Ft
Eörsi László: Köztársaság tér, 1956. 1956-os Int., 2990 Ft
Eörsi László; Juhász Katalin et al.: Angyalföld 1956. Emberek, sorsok, emlékek. 1956-os Int., 1691 Ft
Erdôdy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam. Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és
szabadságharc irányítója (1848–1849). ELTE Eötvös, 2800 Ft
Farndon, John: Merre tart Irán. Félelmek és tények. HVG, 1990 Ft
Gazda József: A tûz októbere. 1956 magyar sorsokban. Püski, 3960 Ft
Grandpierre Attila; Grandpierre K. Endre: Atilla és a hunok. A szkíta–hun–magyar folytonosság.
Napkút, 2990 Ft
Hankó Judit: Fejjel lefelé olvadó. Ráció, 1800 Ft
Harsányi Zsolt: Mathias Rex. Társ, 500 Ft
Hobsbawm, Eric John: A történelemrôl és a történetírásról. Napvilág, 3900 Ft
Kahler Frigyes; Kiss Sándor, M.: Rejtett dokumentumok. Forrásszelvények 1956
tanulmányozásához. Mundus, 5400 Ft
Kertész Ferenc: Közel a bitófához. ’Egy Juta dombi fiú 1956’. Püski, 1200 Ft
Knopp, Guido: Históriák. Történetek a történelem árnyékában. Mérték, 3499 Ft
Korda, Michael: Utazás a forradalomba. Személyes emlékeim az 1956-os magyar forradalomról.
Vince, 2995 Ft
Küllôs Imola; Vasvári Zoltán (szerk.): Áldozatok. A második világháborús hadifogolytáborok és a
sztálini lágerek folklórjából. L’Harmattan, 2700 Ft
Ladányi Sándor: A Magyar Református Egyház 1956 tükrében. Egyháztörténeti tanulmányok.
Mundus, 3600 Ft
Lénárd Ödön; Tímár Ágnes et al.: Utak és útvesztôk. Kairosz, 3950 Ft
Lukácsi Zoltán; Vajk Ádám: Mosonmagyaróvár 1956. Gyôri Egyházm. Ltár, 2700 Ft
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Attraktor, 4400 Ft
Mályusz Elemér: A vörös emigráció. Attraktor, 2800 Ft
Matthäus, Jürgen; Mallmann, Klaus-Michael: Németek, zsidók, népirtás. A holokauszt mint
történelem és jelenkor. Gold Book, 2499 Ft
Molnár József: A Szabad Európa Rádió a forradalom napjaiban. Püski, 980 Ft
Olink, Hans: Harcban az igazsággal – 1956 – Az amszterdami hideg polgárháború. 1956-os Int., 1790 Ft
Ottaway, Susan: Hitler árulói. A német ellenállás a Harmadik Birodalomban. Gold Book, 2499 Ft
Pomogáts Béla: Ötvenhat. Ötvenhat írás ötvenhatról és utóéletérôl. KÖZDOK, 1890 Ft
Rácz Árpád (szerk.): A Hitler-rejtély. Rubicon, 4980 Ft
Rosdy Pál (szerk.): A katolikus egyház 1956-ban. Új Ember, 3400 Ft
Salamon Konrád (fôszerk.): Világtörténet. Akadémiai, 5500 Ft
Seres István: Thököly Imre és Törökország - Imre Thököly ve Türkiye (magyar, török ny.). Akadémiai, 3444 Ft
Shepard, Jonathan; Franklin, Simon: A bizánci diplomácia. Bizantinológiai Int. Al., 3780 Ft
Sipos Levente (szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok és forrásközlések IV.
Nagy Imre Al., 2800 Ft
Szabados György: A magyar történelem kezdeteirôl. Az elôidô-szemlélet hangsúlyváltásai a XVXVIII. században. Balassi, 2600 Ft
Szarka Klára: Az árral szemben. Beszélgetések Krausz Tamással. L’Harmattan, 1500 Ft
Szôcs Géza: Liberté 1956. Alexandra, 2499 Ft
Takács Péter: Bánffy Miklós világa. Lucidus, 2800 Ft
Vecsey András: Tabán - egykor és ma. C+S, 2800 Ft
Wass Albert (szerk.): Népirtás Erdélyben. Nemzet a siralomházban. Kráter, 2500 Ft

utazás
Bereczki Urmas: Észtország. Hibernia Nova, 4480 Ft
Csák Erika: Angkor elsüllyedt világa. Kossuth, 4500 Ft
Csányi Gergô; Pap Gábor et al.: Vietnam. Kambodzsai kirándulásokkal. Dekameron, 4990 Ft
Gyôrffy Attila (szerk.): Madrid. Kossuth, 3980 Ft
Koronczai Magdolna (szerk.): Brüsszel. Kossuth, 3980 Ft
Koronczai Magdolna (szerk.): Svájc. Kossuth, 5990 Ft
Malgot István: Korábban indulj. Barangolások Cambodiában. Pont, 1920 Ft
Messenger, Jack; Lee, Brigitte: Prága. Booklands, 2600 Ft
Mogyorósi Géza: Berlin kompakt. Kapu, 1150 Ft
Sükös József: A Mount McKinley. Pallas-Akad., 2800 Ft
Takács Erika: Budapest a legszebb fôváros. Galut, 5500 Ft
Thaiföld. Kossuth, 5990 Ft
Wagenbach, Klaus: Kafka Prágája. Irodalmi útikalauz. Atlantisz, 2695 Ft

Megjelent könyvek

Gilicze János: A földeáki Návay család története. Déri Múzeum, 4000 Ft
Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna. Holnap, 2100 Ft
Kessler, Leo: Glenn Miller-hadmûvelet. Mérték, 2499 Ft
Kimlei Péter; Tuba László (szerk.): Moson megyei életrajzi lexikon. Huszár Gál Vár. Kvtár, 5250 Ft
Kiss Marianne (szerk.): Engel Tevan István, 1936-1996. Tanulmányok, emlékezések,
életmûkatalógus. PIM, 2700 Ft
Mága Zoltán: A szeretet hegedûse. Apáczai, 5900 Ft
Mai, Klaus-Rüdiger: Mihail Gorbacsov. Gabo, 3500 Ft
Modor Ádám: Célkeresztben Krassó. Kairosz, 3956 Ft
Montandon, Mac: Tom Waits. Álmodban ártatlan. Cartaphilus, 3600 Ft
Móricz Zsigmond: Életem regénye. Gabo, 2490 Ft
Oz, Amos: Szeretetrôl, sötétségrôl. Európa, 3300 Ft
Perrignon, Judith: A fivérem volt... Theo és Vincent van Gogh. Palatinus, 1900 Ft
Petrovics Emil: Önarckép – álarc nélkül 1930–1966. Elektra, 3490 Ft
Rossant, Colette: Sárgabarackok a Níluson. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Tucker, Robert C.: Sztálin, 1879–1929. A forradalmár. Szukits, 4200 Ft
Urbán Erika: A sors pórázán. Makkabi, 2612 Ft
Vlady, Marina: Szerelmem, Viszockij. Gabo, 2490 Ft

SZÉPIRODALOM
gyermek- és ifjúsági könyvek
Aesopus: Állatmesék. Ezópus fabulái nyomán. Elektra, 1690 Ft
Aesopus: Állattörténetek. Ezópus fabulái nyomán. Elektra, 1690 Ft
Afanaszjev, A. Ny.: A tûzmadár. Orosz varázsmesék. Magvetô, 3490 Ft
Ahlberg, Allan: Csiperke néni mindenfélét nyer. Könyvmolyképzô, 1499 Ft
Álomszép hercegnôk meséi. Egmont, 1999 Ft
Applegate, Katherine: Jake rájön. Könyvmolyképzô, 1399 Ft
Balázs Béla: Hét + 1 mese. Holnap, 2500 Ft
Barcza Katalin: A kapu. Alexandra, 1499 Ft
Bencze Mariann (szerk.): Tudod-e a választ? 180 kérdés és felelet. Mérges állatok. Tessloff, 850 Ft
Böszörményi Gyula: Gergô és az álomvámpírok 2. Könyvmolyképzô, 2999 Ft
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 7 és 1/2. Ciceró, 990 Ft
Camillo, Kate D.: Penny miatt. Könyvmolyképzô, 1499 Ft
Csukás István; Sajdik Ferenc: Pom Pom ajándéka. Totem Plusz, 599 Ft
Deimer-Schütte, Petra: Papagájok. Tessloff, 2370 Ft
Delalandre, Benoit (szerk.): Elsô Larousse könyvem a dinoszauruszokról. Officina ’96, 2950 Ft
Dillner, Sabine; Dillner, Timo: Hexilon. A Gonosz Lehelet. Fabula St., 1890 Ft
Donászy Magda: Madaras karácsonyfa. Holnap, 2100 Ft
Fábián Imre (szerk.): Erdélyi népmesék 1. kötet. Bihari kincsestár. Angyalka bárányok. Accordia, 1490 Ft
Faragó István et al.: Képes franczia mesék La Fontaine-tôl. Tandem, 1200 Ft
Fekete Annamária: Erdei mulatság. Aquila, 549 Ft
Gombár Endre: Hangyaháború. Hét Krajcár, 1280 Ft
Guibert, Francoise de (szerk.): Elsô Larousse könyvem a hôsökrôl. Officina ’96, 2950 Ft
Hagerup, Klaus: Markus és Diana. A Szíriusz fénye. Napkút, 1790 Ft
Jansson, Tove: Muminbocs és az üstökös. Napkút, 1990 Ft
Kálnay Adél: Titkok egy régi kertben. Alexandra, 1699 Ft
Kock, Hauke: A vikingek. Dinasztia, 1959 Ft
L’Homme, Erik: A Csillagok könyve 3. Az Árnyék arca. Saxum, 1680 Ft
Lach, Ewa: Micsoda kölykök! Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Lamb, Mary; Lamb, Charles: Shakespeare mesék. Arión, 4990 Ft
Lassahn, Bernhard: Kalózok. Dinasztia, 1960 Ft
Lenhard, Elizabeth: Királynôi visszatérés. Egmont, 1299 Ft
Lovas Ágnes, R.: Mesekönyvtár 1–2. Mackensen, kötetenként 1799 Ft
Lovas Ágnes, R.: Történetek Mátyás király udvarából. Sifi, 2499 Ft
Maar, Paul: Lippel álma. Könyvmolyképzô, 1799 Ft
Mark Twain összes Tom Sawyer története. Szukits, 3900 Ft
Mckee, David: Elmer. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Mckee, David: Elmer a hóban. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Méhes György: Világhíres Miklós. Ulpius-Ház, 1980 Ft
Nagy Boglárka: Karácsony. Santos, 398 Ft
Nagy Éva (szerk.): Magyarország. Lilliput, 1650 Ft
Nagy Éva (szerk.): Ôslények. Lilliput, 1650 Ft
Nagy találmányok. Passage, 2490 Ft
Pécsi Tibor (vál.): Magyar népmesék. Sifi, 2499 Ft
Piumini, Roberto: Bambilla, a kismanó. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
Sage, Angie: Szeptimusz 1. Mágia. Könyvmolyképzô, 2999 Ft
Sagnier, Christine: A tudományról. Válaszoljunk a gyerekek kérdéseire. Passage, 2290 Ft
Seidemann, Maria: Aladdin és a csodalámpa. Ciceró, 1980 Ft
Starkné Máté Judit; Sirkó Attila: Nagypapa mondókái 1–2. Comenius, kötetenként 1625 Ft
Stilton, Geronimo: Esti mesék a világ minden tájáról. Alexandra, 3999 Ft
Stilton, Geronimo: A kalózmacskák hajója. Alexandra, 1299 Ft
Stilton, Geronimo: Légyturmix a gróf úrnak. Alexandra, 1299 Ft
Szalai Beatrix (szerk.): Fantáziaország. Állatmesék az erdô mélyérôl. Alexandra, 2699 Ft
Szántai Zsolt (szerk.): A tûzmanó. Japán mesék. Novella, 1990 Ft
Szemôk Ildikó (szerk.): Kisokos tini bosziknak 1–3. Történetek–Titkok–Érdekességek. Egmont,
kötetenként 899 Ft
Tasi Kata; Tóth-Vásárhelyi Réka: Mesél a világ. Felnôtt barátaim legkedvesebb gyermekmeséi
széles e világból. M. Napló, 1995 Ft
Temperley, Alan: A szamarkandi mágus. Könyvmolyképzô, 1499 Ft
Thomson, Emma: Tündéri Lonka. A boldogság kiskönyve. Prospero, 1200 Ft
Veres László: Ház körüli élôvilág. Pannon-Literatúra, 980 Ft
Vitéz Annamária: Tündéri történetek az erdôrôl. Alexandra, 1999 Ft
Vitkolczi Ildikó: Chorum Sieram. Varázslatos repülés dobbantással. Révai, 1980 Ft
Vulpius, Christian: Haramiák kapitánya. Könyvmolyképzô, 2299 Ft
Waddell, Martin; Firth, Barbara: Ügyes vagy, Kismackó! Könyvmolyképzô, 2300 Ft
Ward, John: A kô sorsa 1. Az alkimista titka. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
White, E.B.: Stuart Little. Egy kisegér nagyon nagy kalandja. Alexandra, 1299 Ft
Zácek, Jiri; Miler, Zdenek: A kisvakond és az állatkák. Móra, 1290 Ft
Zelk Zoltán: Égig érô körtefa. Santos, 1700 Ft
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Megjelent könyvek

Angelus Silesius: A kerúbi vándor - Cherubinischer Wandersmann. Kairosz, 1200 Ft
Baán Tibor: Elfelejtett színek. Hungarovox, 1200 Ft
Blake, William: The Songs of Innocence and of Experience - Az Ártatlanság és a Tapasztalás
dalai. General Press, 3000 Ft
Borbély János: Folytonos alkonyat. Hazánk, 1640 Ft
Börcsök Mária: 21 vers. C.E.T., 960 Ft
Burns, Robert: Skót balladák. Sziget, 1980 Ft
Csontos Márta: Az Édenbôl az idôtlenség. Accordia, 1690 Ft
Ercilla y Zúniga, Alonso de: Araukánok könyve 1. Eötvös, 2258 Ft
Erdélyi Gábor; Moles Béla: Pucér. Jonathan Miller, 1470 Ft
Exley, Helen (szerk.): A Szív titkai. A szerelem nagykönyve. Alexandra, 4990 Ft
Füst Milán: Átköltések Szántóné Kaszab Ilona verseibôl. Fekete Sas, 2500 Ft
Füst Milán: Mûfordítások. Fekete Sas, 2500 Ft
Hajnal Anna: Tiszta, tiszta, tiszta. Hetvenhét vers. Múlt és Jövô, 1950 Ft
Halmosi Sándor: Annapurna déli lejtôin. Szeretôk könyve. Littera Nova, 1490 Ft
Holan, Vladimír: Falak. Válogatott versek 1925-1980. Kalligram, 2900 Ft
Kinczel Rozália: Életünk és sorsunk. Agave, 1480 Ft
Kiss Anna; Gryllus Vilmos: Kiss Anna. Helikon, 4990 Ft
Kocbek, Edvard: Kisfiú a fán. Dialektikus versek. Széphalom, 1400 Ft
Köves J. Julianna; Köves József (szerk.): A szerelem aranykönyve. K.u.K., 4900 Ft
Kulekov, Ivan: Harmadik személyben. Napkút, 2190 Ft
Lengyel Tamás (szerk.): Egészségünkre! Novella, 1190 Ft
Szabó Lôrinc: 35 vers (magyar, angol ny.). Maecenas, 2490 Ft
Tandori Dezsô: A legjobb Nap. Tiszatáj, 2850 Ft
Tatár Sándor: Requiem. Kalligram, 1400 Ft
Tollas Tibor összegyûjtött versei és mûfordításai. Mundus, 5400 Ft
Utassy József: Farkasordító. Széphalom Könyvmûh., 1500 Ft
Vincze József: Tûzben fészkeltem. Válogatott versek. Kráter, 1200 Ft
Vizúr János; Zsila Sándor: A természet költészete. Alexandra, 2999 Ft
Weöres Sándor: Magyar etûdök. Száz kis énekszöveg. Tericum, 2570 Ft
Wiplinger, Peter Paul: Életjelek. Versek, 1965-2005. M. Napló, 1995 Ft

naplók, levelek, riportok
Katona Renáta (szerk.): A nagy blogkönyv. Nem mindennapi naplók a mindennapokról. DFTHung., 1890 Ft
Abbé Pierre: Istenem... miért? Bencés, 1900 Ft
Bánfalvy Csaba; Szauder Erik et al.: Gyógypedagógus-történetek. Interjúkötet (DVD-vel). ELTE
Eötvös, 3900 Ft
Cassone, Giuseppe: Margherita, gyönyörû magyar virágom. Levelek Hirsch Margithoz (1906-1910).
Petôfi szicíliai fordítója és a mûvelt ifjú hölgy, Hirsch Margit szerelmi levelezése. PIM, 3100 Ft
Csontos Györgyi; Csontos János: Tizenkét kômíves (2 DVD-vel). Terc, 5900 Ft
Duray Miklós; Benkei Ildikó: Összefonódó ujjak. Kairosz, 1500 Ft
Farkasházy Tivadar: Zsokékrul. A lóverseny regénye. Glória, 3999 Ft
Fazekas Valéria; Gyurkovics Tibor: A véletlen Isten szempillantása. Kairosz, 1500 Ft
Ferenczi Andrea; Horányi Özséb: És a golyó gurul... Kairosz, 1500 Ft
Guevara, Che (Ernesto): Bolíviai napló. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Hesse, Hermann; Mann, Thomas: ’Kedves és tisztelt barátom’ H. Hesse és T. Mann levelezése.
Cartaphilus, 3000 Ft
Juhász-Nagy Sándor. Semmelweis, 1600 Ft
Karinthy Ferenc: Szellemidézés. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Knoll József. Semmelweis, 1600 Ft
Kô Pál; Benkei Ildikó: Lujos. Kairosz, 1500 Ft
Kucsman Árpád: Egy kémikus a régi Eötvös Collegiumban. Eötvös Coll., 2100 Ft
Liszka József: Termékeny homályban. Egy néprajzkutató töprengései. Lilium Aurum, 2300 Ft
Pintér László (szerk.): Csorba Gyôzô és barátai. Budapesti levelek Pécsre. Pro Pannonia, 2500 Ft
Plass, Adrian; Plass, Bridget: ’Ha Isten fia táncol...’ Afrika árvái. Harmat, 1500 Ft
Puskás Ildikó, T.: Örülök, hogy segíthettem... Kossuth, 1200 Ft
Révay Mór János: Írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai. Kiss J., 8500 Ft
Schultheisz Emil. Semmelweis, 1600 Ft
Szántó Miklós: Életutam hét rendszerváltáson át. Glória, 3490 Ft
Szônyi Zsuzsa: Római terasz. Emigráción innen és túl. Kortárs, 2600 Ft
Takler Ferenc; Simon Erika: A gerinc mindig maradjon egyenes! Kairosz, 1500 Ft
Vásáry Tamás; Fazekas Valéria: Szerelemben a zongorával. Kairosz, 1500 Ft
Vincze Attila: Faludy világa. Duna, 2498 Ft
Vizi E. Szilveszer. Semmelweis, 1600 Ft
Wass Albert titkai. Válogatott levelek öt asszonyhoz. Szabad Tér, 2975 Ft

prózairodalom, történelmi
Benedikty Tamás: Szuvenír. Mundus, 5400 Ft
Boér Attila: A kuruckirály. Sunbooks, 1980 Ft
Doherty, Paul C.: A kobra éve. Gold Book, 1999 Ft
Jackson, Mick: A vakondherceg. Cartaphilus, 2600 Ft
Lépée, Denis: 1661. A Napkirály titka. Mûszaki, 2490 Ft
Maxwell, Robin: A vad írek. I. Erzsébet és a hírhedt kalóznô története. Tericum, 3170 Ft

szépirodalom
Adler, Elizabeth: Ház Amalfin. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Austen, Jane: Büszkeség és balítélet. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Bagi Iván: Mindenki megvan. 4S, 2490 Ft
Balassi Bálint: Beteg lelkeknek való füves kertecske. Balassi, 2500 Ft
Bánki Éva; Szigeti Csaba (fôszerk.): Udvariatlan szerelem. A középkori obszcén költészet
antológiája. Prae.hu, 4990 Ft
Barabási László: Fele sem tréfa. Székelyek, anekdoták. Fríg, 2400 Ft
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Barati József Mária: Magdaléna rejtélyes élete. Accordia, 1200 Ft
Benedeczky István: Társkeresôk. Püski, 1200 Ft
Bodrogi Huszár Katalin (szerk.): Szavaink, nyárezüstben. Accordia, 2390 Ft
Bonhoeffer, Dietrich: Vademecum. Elmékedések az év minden napjára. Kairosz, 3800 Ft
Böll, Heinrich: Biliárd fél tízkor. Mérték, 999 Ft
Bródy Sándor: Az ezüst kecske. Kossuth, 990 Ft
Brontë, Emily: Üvöltô szelek. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Bukowski, Charles: Posta. Cartaphilus, 2500 Ft
Byatt, A. S.: Mindenem. Gabo, 2990 Ft
Carrére, Emmanuel: A bajusz. Széphalom, 1700 Ft
Csender Levente: Szûnôföldem. Elbeszélések, novellák. M. Napló, 1490 Ft
Czakó Gábor: Várkonyi krónika. Mundus, 3400 Ft
Dallos Sándor: A tölgyek megindulnak. Primula, 1990 Ft
Daly, Jim: A világ a gyermekek szemével. Életünk vidám, kalandokkal teli idôszaka. Alexandra, 1699 Ft
Dobos István (szerk.): A magyar irodalom legszebb novellái. A századforduló. Palatinus, 2700 Ft
Dodd, Christina: Varázslatos esték. Alexandra, 999 Ft
Ébert Tibor: Tûzfalak. Napkút, 1490 Ft
Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül. Vitis Aureus, 3900 Ft
Face, Angel: A szerelemtôl meghajlik a tér. Alexandra, 1490 Ft
Faludy György: Pokolbeli napjaim után. Alexandra, 2999 Ft
feLugossy László: Kék pánik kávéház. Szoba, 2000 Ft
Flagg, Fannie: Sült zöld paradicsom. Ulpius-Ház, 2680 Ft
Gábor György: Gondolatok könyve 1. Az aforizma francia mesterei XVII–XVIII. sz. Officina ’96, 2450 Ft
Galsworthy, John: A Forsyte Saga 1. A tulajdonos – Vénasszonyok nyara. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Gordimer, Nadine: Mesélô. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Graham, Laurie: A nagy férjvadászat. Ulpius-Ház, 2780 Ft
Griskovec, Jevgenyij: Az ing. Gabo, 2490 Ft
Grogan, John: Marley & mi. Könyvmolyképzô, 2999 Ft
Hailey, Arthur: A repülôtér. Könyvmolyképzô, 2999 Ft
Hevesi Lajos: Jelky András kalandjai. Társ, 500 Ft
Holt, Victoria: Az olasz nô. IPC, 1500 Ft
Huszadik századi cseh novellák. noran, 4990 Ft
Ignácz Rózsa: A vádlott, 1950–1952. Regény. Mundus, 2900 Ft
Ishiguro, Kazuo: Ne engedj el... Palatinus, 2690 Ft
Jávor Béla: Karácsonyi levelek. Mundus, 2300 Ft
Jávorszky Béla (szerk.): Éjszakai ügyelet. Modern észt elbeszélések. Nagyvilág, 2200 Ft
Jókai Mór: A fekete sereg és más mûvek. Unikornis, 3750 Ft
Jókai Mór: A magyar elôidôkbôl. Bokácius kalandjai. Unikornis, 3750 Ft
Jókai Mór: Vénemberek nyara és más elbeszélések. Unikornis, 3750 Ft
Kabdebó Tamás: Minden idôk. Regény + Köpölyözés. Dráma 1956-ról. Mundus, 2400 Ft
Kaiser László: Tûz van, mami! Novellák. Hungarovox, 1000 Ft
Kárpáti Kamil: Nyitott átjáróház. Trikolor, 2600 Ft
Kemenes, Joe: Biokrácia avagy az igazi Bobrowski. Semmelweis, 2000 Ft
Kerouac, Jack: Az elhagyatottság angyalai. Alexandra, 2500 Ft
Kôrössi P. József (szerk.): Papok, szerzetesek, apácák. Magyar írók novellái. noran, 2599 Ft
Krúdy Gyula: Publicisztikai írások 1. Kalligram, 3200 Ft
Landon, Margaret: Anna és a király. K.u.K., 3500 Ft
Lévai Katalin: Párnakönyv és más mesék. Alexandra, 1999 Ft
Mach András: Zuglói capriccio. Flaccus, 990 Ft
Mann, Thomas: Lotte Weimarban. Palatinus, 3200 Ft
Marianacci, Dante: Tiszavirágzás. noran, 1999 Ft
Maugham, William Somerset: Sör és perec. Holnap, 2300 Ft
Mérimée, Prosper: Carmen + Colomba. Míves Céh, 1890 Ft
Mikszáth Kálmán: Az igazi humoristák. Karcolatok. Pont, 1390 Ft
Mohás Lívia: Rókavadászat + Imre és Irén. Argumentum, 2900 Ft
Móricz Zsigmond: Úri muri. Gabo, 2490 Ft
Murakami Haruki: Kafka a tengerparton. Geopen, 2990 Ft
Odze György: A halál oka: politikai gyilkosság. Mérték, 2499 Ft
Paasilinna, Arto: Az akasztott rókák erdeje. Széphalom, 1700 Ft
Pamuk, Orhan: A fehér vár. Ulpius-Ház, 2480 Ft
Parti Nagy Lajos (vál.): Üveggolyók. Barrus, 2480 Ft
Pomogáts Béla (szerk.): Tiszta beszéd. Az irodalom forradalma 1956-ban. Mundus, 3600 Ft
Putney, Mary Jo: Míg a halál el nem választ. General Press, 1990 Ft
Rice, Luanne: Hallgatag rózsák. JLX, 2100 Ft
Rippin, Joanne (szerk.): A házasság dícsérete. Alexandra, 1299 Ft
Roberts, Nora: Lángoló jég. Harlequin, 1095 Ft
Rossant, Colette: Visszatérés Párizsba. Ulpius-Ház, 2580 Ft
Shute, Nevil: Az örökség. Palatinus, 2690 Ft
Soueif, Ahdaf: Szerelmem, Egyiptom. Ulpius-Ház, 3480 Ft
Steel, Danielle: Az elsô bál. Maecenas, 1498 Ft
Steinbeck, John: Érik a gyümölcs. Könyvmolyképzô, 3499 Ft
Sudell, Helen (szerk.): A rózsa dícsérete. Alexandra, 1299 Ft
Süskind, Patrick: A parfüm. Partvonal, 2690 Ft
A szeretet tanítása. Kézikönyv az élethez. Kassák, 990 Ft
Szônyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma. Magyar sziget Rómában. Kortárs, 2600 Ft
Tornai József: Léda megerôszakolása. Esszék. Felsômagyarország, 2300 Ft
Vágó Gy. Zsuzsanna (szerk.): Anekdoták nagykönyve. Tanulságos történetek a szép magyar
múltból. Kassák, 1990 Ft
Vágvölgyi B. András: ÉnNeMem indián. noran, 2490 Ft
Vargha Eszter Mária: Ez a mese nem mese. Hungarovox, 1500 Ft
Veress István (szerk.): A kutyaszív titkai. A világ legszebb kutyatörténetei. Arión, 2390 Ft
Waller, Robert James: Keleti keringô. Alexandra, 2699 Ft
Wood, Barbara: Babilon csillaga. Móra, 2490 Ft
Zelnik József: Tengerkönyv. Ökotáj, 1575 Ft
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Egy kudarc krónikája
■ Nem állítom, hogy a magamfajta, a józan paraszti ész és a bölcsész
megközelítés között lavírozó olvasó számára könnyû olvasmány lenne Varga László új kötete. Nem. Ez a könyv nehéz olvasmány, nagyon nehéz. De nem azért, mert lapjain minduntalan beleütközünk
– idézetek formájában – a jogi és politikai bikkfanyelv retteneteibe.
Ezeket ugyanis a szerzô, Varga László rendre lefordítja míves, érthetô magyar mondatokra. A nehézség éppen itt kezdôdik, amikor a jogi és politikai szómutatványok mögül felsejlik a valóság, vagyis a bolsevik, a kommunista, a kádári (tessék választani a jelzôk között) állambiztonság átmentésének szomorú krónikája. Keservesen nehéz
tudomásul venni, hogy a Világ besúgói, egyesüljetek! címû, vaskos, sûrû szövetû könyvvé szerkesztett tanulmánygyûjtemény egy kudarc
története: annak fázisait megmutató elemzés, miként foszlottak szét
a több mint másfél évtizeddel korábbi álmok, álmaink.
Pedig egykoron sok minden reménytelinek és sikerrel kecsegtetônek látszott. Ezúttal nem egy „szabályos” recenzió következik, s talán elnézi nekem az olvasó, hogy a szóbanforgó könyvnek és szerzôjének elôéletét felvillantva írok errôl a fontos és megkerülhetetlen
munkáról. Azt hiszem, minden 1989 májusában kezdôdött, már ha
az ilyesfajta történeteknek van igazi kezdôpontja. A rendszerváltás
izgatott, mámoros hónapjaiban a Nyilvánosság Klub és a Hajnal István Kör, valamint a Történelmi Igazságtétel Bizottsága tudományos
vitát szervezett Elhallgatások és torzítások, avagy kutatható-e a közelmúlt magyar történelme címmel az akkor még Marx Károly nevét viselô Közgazdasági Egyetemen, ahol az egyik fô referátumot
Varga László tartotta. S miközben olyan aktuálpolitikai kérdéseket
taglalt, mint például azt, hogy a temetetlen holtak tisztes eltemetéséhez az 1956-os áldozatok történetének feltárása is hozzá kell, hogy
tartozzon, elsôsorban azt hangsúlyozta, hogy „a nemzet történelme
nem lehet pártpolitikai küzdelmek színtere (….) nem lehet semmilyen hatalmi rendszer ideológiai támasza”. A meghirdetett vita címéhez kapcsolódva pedig arról értekezett, hogy a tudományos kutatás legfôbb gátja az forrásértékû dokumentumok rejtegetése, s az,
hogy a párt- és belügyi iratokból politikai megfontolások alapján
hoznak csak nyilvánosságra néhányat, ahelyett, hogy teljes körûvé
tennék a hozzáférést. A több mint másfél évtizedes távlatból visszatekintve itt kezdôdött Varga iratszakértôi „karrierje”. Egy évvel késôbb, 1990 májusában, amikor elôször, de nem utoljára tetôzött az
iratgazdálkodás, amikor a kétes hírnevû Szabad Tér Kiadó közreadta az El nem égetett dokumentumok címû bombasztikus, fontos,
ám tudományos szempontból csapnivalóan hevenyészett összeállítását, a kirobbant botrány adott alkalmat Varga Lászlónak arra, hogy
az akkor még létezô Párttörténeti Intézet fôigazgatójával szemben
kifejtse: „a pártiratok a nemzeti vagyon részei”, s mint ilyeneknek, a
Magyar Országos Levéltárban (MOL) van a helyük. A kristálytiszta
logikával levezetett elemzés nem sokkal késôbb, szokatlanul szerencsés környûlállás miatt még parlamenti meghallgatásra is talált. Az
azóta eltelt évek történeti publikációi pedig rendre visszaigazolják,
hogy a rendszerváltás politikai aktusával lezárt múlt igazán a történeti feldolgozások által válik, válhat történelemmé.
Egész más történt azonban a másik legfontosabb forrásegyüttessel,
az 1989-es vitában még meglehetôsen árnyalatlanul „belügyinek”
emlegetett iratokkal. Mint az ma már elég egyértelmû: a harmadik
köztársaságnak nevezett rendszerváltás utáni 17 esztendônek nem
volt egyetlen olyan kormánya, amelyiknek regnálása alatt ne tört
volna ki valamilyen ügynökbotrány, nem volt olyan kormány,
amely ne ígérte volna meg, hogy végre kiteregeti a múltbeli szenynyest, s nem volt olyan kormány, amely ezt az ígéretét ne szegte volna meg, amely valamiképp ne söpörte volna újra és újra szônyeg alá
a kérdést. Pártirányultságuktól függetlenül kísérteties hasonlósággal
érveltek gondterhelt, összevont szemöldökû politikusok, az állam
biztonságának, az állampolgárok személyiségi jogainak védelmérôl

szólnak a hangzatos nyilatkozatok.
A nyilatkozók azonban süket fülûnek bizonyulva mindenfajta ellenérvre, onnan kezdve, hogy Németország sem omlott össze attól,
hogy a rettegett Stasi titkait hozzáférhetôvé, kutathatóvá tették, odáig, hogy a magyar szabályozás a
„zsarolási adatbank” további életképességét alapozza meg, hogy ma
is temérdek mítosz és tengernyi hazugság lengi át a kérdéskört, hogy nem lehet tudni, mennyire valós
mondjuk az a – egyébként Vargától származó – becslés, hogy a
III/III-at feláldozó, azt koncként odadobó s egyébként megváltoztatott néven továbbélô állambiztonsági szolgálat az elmúlt rendszerben felhalmozott iratanyagnak kétharmad részét változatlanul birtokolja, bitorolja. Halandó ember, halandó kutató hozzá nem férhet. Így aztán a Medgyessy Péter SZT-tiszti volta után Történeti Hivatalból Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárává átkeresztelt Eötvös utcai székházban a kutató – egyébiránt segítôkész levéltárosokkal találkozva – egyáltalán nem lehet bizonyos, hogy a
különféle vesszôfutások után rendelkezésére bocsátott, többnyire
töredékes iratokkal megközelítheti-e kutatásának tárgyát, témáját.
Ez, persze, már nagyon messzire vezetne a Világ besúgói, egyesüljetek!-kötettôl. Amit én egyfajta közéleti naplóként (is) olvasok, és
ilyen történeti forrásolvasmányként is ajánlom. Hiszen a szerzô (aki
az 1989-es, fentebb már megidézett közgázvitán kötelezôdött el az
iratok nyilvánosságáért folytatott harcra) aktív, buldogkövetkezetességû, nemegyszer provokatív résztvevôje annak a kisszámú csapatnak, amely a múlttal való szembenézést, szembesítést és tisztázást
tûzte a zászlajára. S noha e csatában Varga 1996-ban, az Iratfeltáró Bizottság elnökeként egyszer még részleges sikert is elkönyvelhetett (merthogy a bizottsági jelentés elôször adott számot átfogóan
az állambiztonság – sokszor hiányzó- iratanyagáról is), többnyire
civilként elemezte s leplezte le az átmentett állambiztonság újabb
és újabb dezinformációit, az esetrôl esetre nekibuzduló politikai elit
minduntalan meghátrálásait, Varga több kolumnás írásainak – melyet most Varró Szilvia szerkesztett egybe – többnyire az Élet és
Irodalom adott teret. A tanulmánygyûjtemény így együtt több, sokkal több, mint a közölt szövegek könyvbe mentése, a rendszerváltást követô idôszak legszomorúbb nézetét láttató kudarckrónika.
Melynek egyetlen reményt keltô momentuma az, hogy a tárgyalt
idôszakról forrásértékû mû született.
Ebben a kötetben nincsenek nagy személyi leleplezések, nem hull
le a lepel (az álarc) egyetlen „új” ügynökrôl sem. Noha szakértôként
nyilvánosságra került állásfoglalásai alapján – mindenfajta tiltakozás
és pereskedés ellenében is – ügynökként említi a Magyar Rádió volt
elnökét, Kondor Katalint, a kaposvári polgármestert, Szita Károlyt
vagy az érintettsége napfényre kerülésekor Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknél protestáló Szegvári Katalint, ez a kötet nem a besúgókról szól. Hogy magát a szerzôt idézzem – aki brechti parafrázissal azt kérdi egy helyütt –: „mi egy besúgó a rendszer legitimálásához képest”? Ez a könyv „csak” a nyakunkba lihegô múltunkat,
megalkuvásainkat, kollektív gyávaságainkat, azok állomásait veszi
számba, s a barométer pontosságával jelzi, bármily keserû és megrázó lesz is a (megkésett) múltfeldolgozás, elôbb-utóbb rákényszerülünk. S úgy istenigazából akkor lesz majd a mostani krimiizgalmasságú, hepiend nélküli kötet – megkerülhetetlen forrás.
Murányi Gábor
Varga László: Világ besúgói, egyesüljetek!
Az állambiztonság átmentése. PolgArt, 504 oldal, 3490 Ft

Önélet; írás
Vérbeli latin
– a legnagyobb ötvösmester szolgált rá e jelzôre Genthon István tollán. Nemes vadember – így a hajlékony, dinamikus,
választékos új fordítás készítôje, Magyarósi Gizella nevezi a
Benvenuto Cellini élete, amiképpen ô maga írta Firenzében
szerzôjét. Az Európa mûhelyébôl nagyon szép, pompásan
illusztrált, kissé eklektikus könyv érkezett. A friss magyarítás
mellé Genthon 50 éve írt esszéje került, a Kronológia helyenként olyan, mint egy Ottlik Géza-(regény)Mutató (tehát a mû
elolvasása nélkül rébusz), a Név- és tárgymutató is okoz (hiányai és a kissé következetlen utalások miatt) fejtörést. Persze
e nagy 16. századi élet gazdagsága és írói rajza a fontos. Cellininek kamaszkora és harminckilencedik életéve között bôséges tanulmányokban, véres verekedésekben, komoly megbízatásokban,
bebörtönzésekben, gyilkosságokban, öngyilkossági kísérletben volt
része. De verekszik, börtönbe kerül ötvenhat esztendôs fejjel is. Aztán szodómiával vádolják. Aztán négy gyermeke születik, mikor a
hetedik X-ben jár. Még dolgozik. Dolgozna. Ammanati elhappolja elôle a márványát (a firenzei népnyelv máig verseli, milyen csúf
szobrot faragott belôle). Goethe tévedhetetlenül olvasott, amikor remekmûvet köszöntött ebben az autobiográfiában. A
feje körött isteni glóriát látó mûvész a börtönéletet
dicsérô verse (ezt Képes Géza tolmácsolta magyarul)
próbatételek véste ékszernek tudja a saját életét, s az
írás mûveletérôl értekezik. A kaland talán nem is kívül, a sors terein ragad el, hanem az elszigeteltségben
és a mûvészi tevékenység átfilozofálásában.

Reneszánsz ember
– sugalmazódik Makk Károlyról az Egy filmrendezô világa alcímû albumban (noran). Konrád, Bacsó, Jancsó,
Gothár, Kamondi, Törôcsik, Psota, Krencsey, Dôry: beszélgetôtársak, riportalanyok (barátok, feleségek,
kollégák…) nevét külön kiemeli a hátsó borító, de a
megszólalók és megszólítók között vannak filmesztéták is. Négy interjúkészítô, három szerkesztô fáradozott azon, hogy a Faragó Ágnes tervezte impozáns kötet
mestermû legyen a „közvetett önéletrajz” (nem én írom, én
csak elmesélem) mûfajában. Az is lett, bár sajna nem hibátlan.
Név- és egyéb elírások becsúsztak, az adatokat, idôpontokat
pedig még a fô kérdezô, a földi, Konrád György sem méltatta
sokra. De hát az immár nyolcvankettedik évét taposó, örökfiatal Makk sem! Korfestés, anekdota, vallomás, vicc, vágy, meditáció gömbölyödik és gurul, mint az ördögszekér. Nem kétséges: lehetnének további megszólalók is az élet és életmû
kommentátorai. A lenyûgözô képanyagban és a lüktetô szövegben haladva mégis az az érzésünk: az összkép teljes, hiteles. Egy „hedonista” mozgóképmûvészrôl, aki úgy gondolkodik: „az ember az életét – akárhogy is sikerült – nem nagyon
szokta megbánni. Szerintem ez nagyon természetes, magával
az élettel függ össze”.

Rendszerdöntögetô
– a költô Sárándi József aposztrofálja magát ekként Kortörténeti adalékok – Emlékirat mûfaji jelölésû, gyûjteményes (válogatott) prózakötetében (Barbaricum). A Dokumentumok az Új Forrás-dossziéból fejezethez nem fûzök megjegyzést: megindít ugyan Sárándi vesszôfutása az Öröknyár: elmúltam 9 éves címû vers egykori javaslása, közlése miatt, de most (a temetés, a gyászmise napjaiban) az fáj, hogy
az Öröknyár... írója, Nagy Gáspár elmúlt. (Amúgy lenne véleményem a két évtizeden át, valójában máig tartó történetrôl, hiszen

annak idején – közvetve – a mi egyetemi tanszékünk is próbálta orvosolni a
bajt. Sikertelenül.) A könyv legnemesebb értékét a szellemi hozzátartozók
felsorakoztatásában, keresetlen és találó bemutatásában látom. Sárándi keményen, pontosan fogalmaz (legelsôül
és legbôvebben Váci Mihályról). Szívbôl beszél (ez mondandóján
néha parányi érzelgôs-cirkalmas stílusjegyet hagy), ám
ésszerûen. Érzelmes racionalista. Hogy moralista lenne,
azt a fülszövegen, a kézírás hitelesítésével tagadja. Általában
viszont tudni véli, kinek mit
kellene megbánnia. Magamagát sem ítéli tökéletesnek, tévedhetetlennek Leányvár indulatos patriótája, Sárándháza
morgós-mosolyos mai Berzsenyije. A rendszerdöntögetô
anyagát évtizedek írásaiból,
bátor mûfajváltogatással, a
sokféle képet, iratot, adalékot
funkcióhoz juttatva gereblyézte össze, vállalva némi egyenetlenséget –
de megadva az olvasónak az esélyt, hogy
az intellektuális és indulati fejlôdéstörténetet nyomon kövesse.

Könyv

könyvbölcsô

Toronylakó
– mondták sokszor Csorba Gyôzôrôl, célozva arra, hogy tavasztól ôszig a régi
pécsi városfal egy ôrtornyában volt a
„munkaszobája”. Egyénisége, tépelôdô lelkisége jelképesen is „toronylakóvá” tette. De – nem elôször derül
ki – szerette a jóízû beszélgetéseket,
nem csukta be fülét hírek, sôt pletykák elôl. Életrajzának egy metszete
rajzolódik elô a Pannónia Könyvek újdonságából. Csorba Gyôzô és barátai –
Budapesti levelek Pécsre – így a cím és
az alcím. Galsai Pongrác, Kalász Márton, Lázár Ervin és Szántó Tibor az íróbarátok. Levelek Pécsrôl is mentek
Pestre, hiszen két korrespondeálásban a Csorba-levelek java is megmaradt. A Csorba családba (nem vérrokonként) tartozó Pintér László bámulatos szorgalommal, lelkiismeretességgel, a filológiát a praktikummal ötvözve (segítôkész függelékekkel) tárja fel (nem elôször) a hagyaték egy szegmensét. Mindazonáltal még egy alapos (félreütéseket, hiányokat eltüntetô) lektorálás ráfért volna a kéziratra. Nemcsak Pécs kultúrhistóriája gyarapodott e kiadvánnyal, hanem a magyar literatúra emlékezete, jelenig érô közelmúltja. A könyvben
négy szálon fut négy (szaggatott) sorsbeszámoló, melyek mindegyike magán-irodalomtörténet is, formálva-közelítve az ötödiket:
Csorbáét. Négy másként-másként csobogó patak fut vissza a forráshoz: Csorba Gyôzô emberi és költôi oltalmába.
Tarján Tamás
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MEGJELENT
Révay Mór János
ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK
Egy magyar könyvkiadó emlékiratai (1920)
Reprint kiadás
I–II. kötet, 408+496 oldal, 8500 Ft
Révay Mór János, a Révai Testvérek cég egyik alapítójának fia, a
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. igazgatója, a Révai Nagy Lexikona fôszerkesztôje 1920-ban jelentette meg saját cégénél emlékiratait. Az Írók, könyvek, kiadók – Egy magyar könyvkiadó
emlékiratai több szempontból is érvényes mû a mai olvasó számára. Bemutatja egy magyar könyvkiadó fejlôdését, tanulságokkal a mai olvasónak, hiszen kísérteties hasonlóságot láthatunk az
akkori és a mai könyves viszonyok között. A magyar könyvipar
kialakulásának kezdeti idôszakát ismerhetjük meg belôle, a „ráismerés” örömét érezve.
Irodalomtörténetileg is érdekes adalékokat közöl nagy klasszikusaink és kiadójuk kapcsolatáról a terjedelmes Jókai, Mikszáth,
Ambrus Zoltán fejezetekben, de a könyvsorozatok kialakításának,
megszûnésének körülményeirôl írottak is rávilágítanak a korabeli
irodalmi élet sajátságaira.
Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

A kiadvány a
támogatásával jelenik meg.

Klasszikus és mai mesék, törénelem és tinisztorik
■ Zelk Zoltán születésének 100.
évfordulójáról múlt év decemberében emlékeztünk meg. Zelk elsôsorban költô volt, gyermekversei és verses meséi egy termékeny
életmû maradandó, tankönyvekben, antológiákban szereplô darabjai. Sinka Erzsébet válogatta az
Égig érô körtefa c. kötetet, amely tucatnyi eddig ismeretlen verset és
14 mesét tartalmaz. A Santos Kiadó évfordulós kiadványát Nagy

Boglárka, elsôsorban a természetet,
az évszakokat és állatokat ábrázoló színes rajzai díszítik.
Boldizsár Ildikó mesekutató, szerkesztô (A mesepoétika c. alapmû
szerzôje) Boszorkányos mesék c. kötetét a Móra Kiadó adta ki. Egy Amália nevû (szomorú) boszorkány ha
nem is fôszereplôje ennek a mesefüzérnek, mindenesetre több történet is szól róla, és Szegedi Katalinnak a színekre és a figurákra (Füvetrágó Erdei Csuda, Fekete Világkerülô Ember, Vízikirály, Madarak
Királya) koncentráló képein még
többször felbukkan. A változatos
történetek eredeti ötleteket villantanak fel, plasztikus figurákat vonultatnak fel, finom nyelvi ízeket kínálnak. A megvalósítható (erkölcsi-

esztétikai) világrend és az eleven valóság sokszínûsége nyújtotta szépségélmény adja e magával ragadó
mesevilág vonzerejét.
A meseirodalom közkincsét jelentô mesék erôsen rövidített, egyszerûsített változatát jelenteti meg
a Napraforgó Kiadó sorozatban. E
történeteket a már önállóan olvas-

ni tudó kisiskolásoknak ajánlhatjuk. (Más kérdés: vajon helyettesítik-e ezek a klasszikus szövegeket?)
A még kisebbek a sajátos (babavilágszerû) képeket nézegetik, amelyek mesénként igyekeznek sajátságokat is felmutatni. Az albumok
illusztrációit a Constanza név mögé rejtôzô (alighanem egy külfödi)
mûvész alkotta. Az elsô kötetbôl
hadd emelek ki néhány hívogató
címet: A három kismalac, Aladdin
és a csodalámpa, Alice Csodaországban, Szamárbôr, A hamelni
patkányfogó, Csizmás kandúr.
Vámos Miklós jókedvébôl, és
nagyjából 28 évvel ezelôtt írta azt a
könyvet a gyerekeknek, amely
most az Ab Ovo kiadónál újra
megjelent. Az író akkor még írógé-

pen dolgozott (ma bizonyára számítógépen), ezt azért fontos megemlíteni, mert a Dr. Orángutay Tivadar egyik (formai) különlegessége az, hogy kézzel van írva, méghozzá Sipos Zsuzsa szép kézírásában olvashatunk a kis majomról,
akinek a családjában mindenki
doktor, professzor vagy akadémikus. És mivel az utánzás majom
szokás, neki követnie kellene felmenôit, rokonait. A rajztudományok doktorának szánja a család,
ám az ifjú nagyon ügyetlennek bizonyul. E téren legalábbis. Amúgy
olyan (eredeti gondolkodású és a
szabályokra fittyet hányóan viselkedô), mint a legtöbb, normális,
átlagos gyerek. Vagyis nem feltétlenül akarja utánozni a felnôtteket.
A vidám és tanulságos kötet másik

különlegessége az illusztráció:
Banga Ferenc a maga sajátos stílusában rajzolta le az Orángutay családot, és persze a kis Tivadar által papírra ügyetlenkedett lényeket.
A történelem nagyjai címmel sorozatot indított a Saxum Kiadó. E
rendkívül szép kiállítású kötetekben a szerzôk egyrészt arra vállalkoznak, hogy elmeséljék mindazt,
amit egy-egy nagy történelmi alakról a 10 év körülieknek tudniuk
kell, ill. érdemes, ami ôket abból a
korból, arról a híres emberrôl érdekelheti. Másrészt remekül megkomponált oldalpárokon rövid ismeretterjesztô típusú szövegek és
korabeli képek, tárgyak reproduk-

ciói segítségével történeti tényeket
kapunk, fogalmi magyarázatokat,
évszámokat. Claudine Glot–Philippe Munch Arthur király nyomában c.
munkája olvasmányosan elôadja a
legendás varázsló, Merlin, az Excalibur, a Kerekasztal lovagjainak,
a Szent Grál keresésének inkább
mondai történetét, ám a végén
szakszerûen, a valóságnak (azaz
történelmi–irodalmi ismereteinknek megfelelôen) összefoglalja az
Arthur-mondakört.
A 15 éves Delphine állandóan
magánál tartja naplóját. Minden
oka megvan rá, hogy szülei bele ne
nézhessenek. Vajon mit szólnának, ha megtudnák, hogy kilencedikes lányuk a mûtörit tanító Letellier-be szerelmes, vele álmodik.
Hogy mit, azt könnyû kitalálni. És
Odette, a barátnôje csak vadítja
ôt: Joe viszontszereti, hát nem látja? Közben a nyakigláb, magányos
és dadogása miatt még jobban befelé forduló Arthur, akit az anyja
csak az ô Nagy Maflájának hív, bevallja szerelmét Delphinnek. Reménytelen és beteljesülô szerelemrôl, az egymás iránt érzett felelôsségrôl, a testi vágyakról szól ôszintén és részletesen, könnyedén és
felelôsségteljesen a francia írónô,
Anne DuguÎl, akinek Gudule írói

Könyv

gyermek, ifjúsági

néven megjelent Szerelem zokniban
c. könyvét Rutkai Krisztina fordításban most már nálunk is élvezhetik a tinédzserek. Kiadta a Presskontakt Kiadó.
Tizennégy éves kortól ajánlja olvasóinak a kiadó, a Könyvmolyképzô
Kevin Brooks: Lucas c. regényét,
amelyet Bosnyák Viktória fordításában olvashatunk. A címszereplônek, a nyugat-angliai Hale szigeten
váratlanul felbukkanó tizenöt éves
fiúnak nincs vezetékneve, nincs
családja, múltja, nincsenek barátai.
Pusztán ezért csavargónak kell-e tekinteni? Akit legjobb lenne elûzni
innen, mert eleve, mindentôl függetlenül veszélyt jelent az itt lakókra. Sokan gyûlölik Lucast. Ebbôl
már kiderül, ez a mû súlyos mondanivalót dolgoz fel: a (negatív)
elôítéletrôl, a diszkriminációról,
idegengyûlöletrôl szól.

A regény fôszereplôje valójában
a tíz év óta félárva Caitlin, akinek
rögtön feltûnik (és szimpatikus)
Lucas. Össze is barátkoznak, sôt,
talán egy kicsit... A fiúval nagyjából egyidôs lány meséli el, egy
évvel a történtek után, hogyan is
alakult kapcsolatuk, közben milyen volt a viszonya ír eredetû, író
apjával, a bátyjával, a barátnôjével, a barátaival, a helybeli fiúkkal, akik nem értik az ô szempontjait. Szerelemrôl, gyûlöletrôl
szól – az ifjúságnak a fiatalok
hangján – ez az izgalmas, hiteles,
megdöbbentô, maradandó hatást
elérô könyv.
Cs. A.
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A MAECENAS Könyvkiadó ajánlja
Diane Paul:
BALKEZESEK KÉZIKÖNYVE

Kurt Vonnegut:
ÉJ ANYÁNK

2., felújított kiadás
Hogyan lehet a balkezességbôl származó
hátrányokat kiküszöbölni, sôt, e sajátos
helyzetbôl elônyt kovácsolni? A szerzô
Angliában a balkezesek jogaiért folytatott
küzdelem élharcosa. Könyvében, amely az
írás megtanulásától a karrierépítésig számos hasznos tanáccsal szolgál, megtalálhatják a választ a kérdésre. A kötet végén
címjegyzék található, amelyet a Magyarországi Balkezesek Egyesületének elnöke
állított össze kifejezetten a magyar balkezesek számára.
120 x 190 mm, kartonált kötés,
visszahajtott füllel, 336 oldal, 1950 Ft

3. kiadás
Howard W. Campbell Jr. hírhedett amerikai
náci, Hitler propagandagépezetének fontos
beosztású munkatársa. És az USA németországi titkos ügynöke. Rádiómûsora a legrosszabb fajta háborús uszítás, népirtásra
való buzdítás. És persze nélkülözhetetlen
információforrás az amerikai hírszerzés és
hadvezetés számára. Így azután Howard
W. Campbell Jr. meg sem próbál eligazodni és dönteni az emberi lét legnagyobb kérdéseiben. Vonnegut vérfagyasztó humora
ezúttal a feketénél is sötétebb.
110X195 mm, kötve, 224 oldal, 1950Ft

Hahner Péter:
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKEI
Átdolgozott, bôvített 2. kiadás
A neves történész egészen friss adatokat
és információkat tartalmazó kötetében
(szerkesztés lezárva: 2006. augusztus)
biztos kézzel vázolja fel az amerikai történelem korszakait. Élvezetes betekintést
nyújt az elnökök életrajzába, bemutatva
nemcsak kormányzati tevékenységüket,
de emberi vonásaikat is. A kötet különlegessége, hogy tartalmazza az amerikai alkotmány teljes szövegét eredetiben és magyar fordításban
165X235 mm,kötve, 432 oldal, 2990Ft

Szabó Lôrinc:
35 VERS – 35 POEMS
Szabó Lôrinc egyik vezéralakja volt a modern magyar költészet második nemzedékének, amely Babitsét követte. Mûvészetének legfontosabb és leginkább példa erejû
újdonsága, hogy figyelmét a köznapi lét realitásaira összpontosította, és szenvedéllyel boncolta érzelmeinek kavargó világát. A vers prozódiájának is jelentôs újítója
volt, az elôzô nemzedék édes hangzását
érdesre cserélte. Legemlékezetesebb verseit Tótfalusi István válogatásában és angol fordításában adja közre ez a kötet.
Kétnyelvû verseskönyvek sorozat
102X172 mm, plüsskötés, arany
fólianyomás, védôborító, 148 oldal, 2490Ft

Maecenas Könyvkiadó 1054 Bp., Szemere u. 21. Telefon/fax:311-2836
E-mail:maecenas@hu.inter.net

Bemutatkozik a Naphegy Kiadó
A 3–8 éves korosztálynak szóló könyvek
mindegyike híres európai írók és illusztrátorok
keze alól került ki, és hazájukban komoly
szakmai és közönségsikereket ért el.
Képes böngészôink kínálata a Ki vár a várban?
és a Téli böngészô után két újabb könyvvel bôvül.
A Tavaszi böngészô február végén, míg a Nyári
böngészô márciusban jelenik meg.
A Mûvészi Mesekönyvek c. sorozat mind a négy tagja
valóban mûvészi munka mind a történetek, mind
az illusztrációk tekintetében. Igazi csemege
a képeskönyvek kedvelôinek!

A Csiki-csuki
képeskönyvek
humoros,
rímes találós
kérdésekkel, és
vidám, állatos
illusztrációkkal
örvendeztetik meg az
óvodásokat.

Gombocska pedig a barátságról mesél,
és levelezôs játékra hívja a kisiskolásokat.

Keresse könyveinket a boltokban, vagy rendelje meg kedvezményesen a kiadótól!

1016 Bp., Lisznyai u. 15.
06-30-341-5713 (szerkesztôség)
06-30-650-4481 (értékesítés)
megrendeles@naphegykonyvek.hu
www.naphegykonyvek.hu

„Cápaképû mag”
Interjú Szabó T. Annával
Író, költô, mûfordító, a nyugatos-újholdas szellemiség folyatója. Elhagy címmel megjelent ötödik kötetében továbbviszi az elôzô könyv, a Rögzített mozgás lapjain megkezdett szubjektív lírikusi hangot. A
34 éves, kolozsvári születésû költô Budapesten él
férjével, Dragomán György íróval és két kisfiával, az
ötéves Gábrissal és az egyéves Pállal.
■ – Sokáig az objektív lírai hagyományhoz kapcsolódott a
költészeted: aprólékos, pontos megfigyelés, tárgyszerû rögzítés jellemezte. Mi az oka, hogy az utóbbi két kötetben elôtérbe kerültek az érzelmek és a személyesség?
– Sosem gondoltam, hogy egyszer ennyi minden megjelenik
majd a verseimben abból, ami velem történik. A legfôbb ok egyértelmûen a gyerekek születése. Másrészt Gyuri (Dragomán
György – O. I.) is kilépett a világba íróként. Ô addig nagyon zárkózott volt, titokban írta az elsô könyvét. A zárkózottsága egy kicsit rám is átragadt, szinte illetlennek éreztem volna, ha megjelentetek egy hozzá írt szerelmes verset, vagy bármit az életünkkel
kapcsolatban. A változás valószínûleg összefügg a térrel is,
amelyben éltünk: az elôzô lakásunk az Ó utcában egy pici, szûk,
szorongató tér volt. Amikor nyolc évvel ezelôtt ide költöztünk,
kicsit kinyílt minden, ahogy azt a Fény c. kötet is tanúsítja.
– Kik hatottak erre az új hangodra?
– Mindenekelôtt Szabó Lôrinc, akivel az elmúlt években rengeteget foglalkoztam, az ô Shakespeare-szonettfordításaiból írtam
a disszertációmat is. A Lóci-versek mellett hatással voltak rám
például Imreh András, Lackfi János gyermekeikhez írott versei.
Ami a személyességet illeti, József Attila volt az, akitôl elirigyeltem a fájdalmas szenvedélyességet; és aki ezt napjainkban nagyon jól meg tudja írni: Jónás Tamás. De például Nemes Nagy
Ágnes hagyatéka is csupa elfojtott szenvedély, ebbôl derült ki,
az objektivitás nála is inkább cél, amelyet összeszorított foggal
igyekezett elérni. Hogy meddig tart nálam ez a személyesség,
nem tudom, néha sóvárgok a régi hang után.
– Ki volnál szolgáltatva valamiféle külsô erônek? A mûveid
alapján nagyon tudatosan építkezô költônek tûnsz.
– Szabó Lôrinc ilyen szempontból is nagyon tanulságos. Egy
levelében úgy fogalmazott: hatalmas épületet épít, ami nem
tudja, merre és meddig tart, mert ahogy építi, úgy lesz egyre
nagyobb és beláthatatlanabb. Kiszolgáltatottja ennek az építménynek, mégis építenie kell. Vagy ahogy Weöres Sándor írja: „nem ismerem a célomat, a célom ismer engem”. Történnek velem a dolgok, nem döntöm el, hogy tárgyias leszek
vagy személyes. Persze az tudatos, hogy valamit hogyan írok
meg, vagy kiadom-e a kezembôl. Alapvetôen az a baj a személyességgel, hogy az ember nem ismeri eléggé önmagát. A
tárgyakat képes elég jól megismerni és leírni, de önmagát és
a szeretteit nem. A nézés tárgya címû versben kísérletet tettem arra, hogy tárgyszerûen nézzem azt, akit szeretek – hasonlóan ahhoz, ahogy a vers párdarabjában, a Kísérlet borral és gyertyával címû, korábbi versben egy pohár borban tükrözôdô gyertya lángját írtam le. Kiderült, hogy számomra a
szeretteimmel kapcsolatban csak álobjektivitás létezik: a nézés szenvedélyessége nem szüntethetô meg.
– A nemtelen tárgyias költészettôl jutsz el ebben a kötetben
egy archetipikusan nôi líra felé.

Könyvkultúra

interjú

– Ez egy veszélyes terep,
mert itt és most ez nem
pusztán költészeti kérdés.
Az utóbbi idôben nagyon erôs lett a nôi líra,
de még mindig keresi a
helyét. Sok korombeli és
nálam fiatalabb szerzô
például hangsúlyosan nôi
témájú versekben viszonylag gyakran használ
durva szavakat. Ez persze önmagában nem baj, ettôl még jó
a vers, sôt. Csak úgy érzem, hogy ez a kihívó hang még mindig egy hatalmi harc része. Lehet, hogy tényleg szükség van
erre, mert a nôkkel, a nôi lírával szemben még mindig vannak bizonyos elvárások. Én például ezzel a kötettel bekerültem egy olyan skatulyába, amely ellen egész életemben hadakoztam. Eszem ágában sem volt programbeszédet írni az
anyaság mellett, mégis sokak számára a kissé konzervatív, derûsen anyás költônô képe rajzolódott ki belôle. Pedig a kötet
háromnegyede sötétség, a harmónia pillanatai mellett mindig
ott a kontraszt.
– Több kritika ért, mondván az az idilli állapot, amely sok
versben megfogalmazódik, lírai anyagként meglehetôsen
problematikus. Mondhatjuk-e, hogy boldog vagy, és érzed-e
a „boldog költô-szindróma” veszélyeit?
– Igen, boldog vagyok, de nem gondolom, hogy reflektálatlanul lennék az. Nemes Nagy Ágnes írja egy töredékében: „Én
úgy igyekszem. Fölkelek”. Számomra is erô kell ahhoz, hogy
minden reggel nekilássak folytatni az életet. Az idill ezzel
szemben reflektálatlan állapot – épp ez a jó benne, hogy nem
kell gondolkozni rajta, csak létezni, lubickolni benne, ahogy
az egyéves gyermek tud örülni a létnek, aki már és még otthon
van a világban. Vannak ebben a könyvben ilyen pillanatok bôven, de azt hiszem, a mélyebb olvasat megmutatja, milyen törékeny ez az egyensúly. A mindennapok összhangja mellett
megjelenik egy sötét motívum is a kötetben. Ez valószínûleg
Shakespeare hatása. A szonettjeiben gyakran felbukkan az Ovidius-féle „tempus edax rerum”, a világ szépségeit felfaló idô.
Nálam ez összekapcsolódik az „elhagy”-motívummal. Nemcsak arról van szó, hogy az öröm elhagy és halandóként muszáj elhagynunk egymást, hanem van egy ennél is kegyetlenebb törvény: a fiatalabb generáció gyakorlatilag felfalja az
elôzôt, belôle táplálkozik. A felnôttség számomra kétszeres illúzióvesztés volt: megértettem, hogy szeretet ide vagy oda, milyen önzô voltam és vagyok a szüleimmel szemben, és hogy a
gyermekeimmel szemben sem csak az anyai odaadás és a gyermeki áhítat létezik, hanem – ahogy Szabó Lôrinc fogalmazott
a házasságról – „két önzés titkos párbaja” is a viszonyunk. Az
egyik versben úgy fogalmazok az érett gyümölcs és a benne növekvô új élet viszonyáról, hogy az almában ott a „cápaképû
mag”. Az anyaság voltaképpen istenkísértés. Az ember életet
ad, de ahogy a saját élete sem az ô kezében van, ezt a másik
életet sem tudja megvédeni. És ez a dupla rettegés, az önzés és
a féltés, ott van minden boldog pillanat mögött.
Orosz Ildikó
Fotó: Szabó J. Judit
Szabó T. Anna: Elhagy. Magvetô, 2006, 127 oldal, 1990 Ft
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Nevén nevezem a dolgokat
Beszélgetés Gát Annával
Gát Anna 23 éves és Felütés címmel már megjelent az elsô verseskötete, de ennek ellenére nem
vallja magát költônek.
– Hogyan kezdtél verseket írni?
– Eredetileg dalszövegeket írtam, és aztán jöttek a versek. Talán ebbôl is adódik, hogy sokkal inkább érzem a dalszövegeket vagy az angolszász „confessional
poetry”-t mintának, mint a kortárs magyar költészetet. A szövegírás maga úgy
kezdôdött, hogy nagyon szeretem a zenét, sok zenész volt a környezetemben,
szinte magától értetôdô volt, hogy olyan
13 éves korom körül szövegeket kezdjek
írni. Menedzselek egy zenekart, nekik is írok a mai napig. Kamaszkoromban, ahogy sokan mások, befelé fordultam, és emellett persze jókora exhibicionizmus is volt bennem, akkortájt
kezdtem verseket írni. Nem tartom magam költônek, vannak
gondolataim és érzéseim, melyeket jól meg tudok írni, de ennek
ellenére nem definiálom magam költôként. Az volt nagyon nehéz a kötetem munkálatai alatt, hogy bátorítottak, azt mondták,
hogy tehetséges vagyok és folytassam az írást. És mindezt 18
éves koromban, amikor még nem igazán tudtam magam kontrollálni. Viszont a szakmától rossz visszajelzéseket kaptam.
– Akkor hogyan definiálod magad?
– Azt gondolom, egyszer majd jó író leszek. Mindent ki akarok
próbálni a szakmán belül, már pár dolgot ki is próbáltam, fordítok, újságot írok, forgatókönyveken dolgoztam, ma dramaturgként is dolgozom.
– Verseid jelentek meg az Élet és Irodalomban, a Holmiban,
a Mozgó Világban, ez azért jelent valamit.
– Ezekre büszke is vagyok. Kritika leginkább azokat a verseimet érte, amelyek a kötetemben láttak napvilágot. És az is igaz,
hogy ma már én sem a kötetembôl olvasnék fel, ha felkérnének. Most azt gondolom, hogy a kötetben megjelent körülbelül 80 vers közül 3-4 vers nagyon jó, de a többivel nehezen
azonosulok. 2003 elején került nyomdába, tehát elég régen, és
szerintem, ha írtam valami igazán jót, akkor az azóta történt.
18 évesen az ember maníros, sokat pózol, ma már másként írnék meg sok mindent, hiszen most jobban meg tudom nevezni a dolgokat, letisztultabb vagyok. Mostanság is írok verseket
és elküldöm különbözô szerkesztôségeknek, akik szerencsére
szinte mindig megjelentetik ôket. De a kortárs magyar irodalmi életben nem igazán vagyok benne.
– Miért?
– Részt vettem különbözô rendezvényeken, jártam alkotótáborban, de mindig kívülállónak éreztem magam. Nem tudom, ez
azért van-e, mert tehetségtelen vagyok, vagy nem illettem oda a
személyiségem miatt, vagy mások hibájából. Ma már nem is

gondolkozom ezen. Valószínûleg azért kötöttem ki a zenei világban, mert abban otthon érzem magam. Sok mindennel próbálkoztam az utóbbi években, voltam tévés,
voltam rádiós, filmeztem, írok különbözô újságokba, és ezekkel a szerepekkel vagy közegekkel sokkal inkább azonosulni tudok. Ha
verset írok, számomra lehetetlen azt másokkal megbeszélni, még a legközelebb állókkal
sem, hogy az nekik tetszik-e, és nem is tudok
jól reagálni a visszajelzéseikre. Támadtak többen: a témaválasztásaimért, vagy épp rajtam
keresztül próbálták azt a tételt igazolni, hogy
a magyar költônôk csak szerelmi lírát írnak.
Ezt én nem érzem magamra nézve igaznak,
hiszen verseimnél sokszor eldönthetetlen,
hogy ki az, akit megszólítok, a magyar nyelvben ugyebár nincs külön személyes névmás a hímnemû és nônemû személyek jelölésére. Ha szerelmes verset írok, explicitebben artikulálom a mondanivalóm. Egyébként meg az életem legfontosabb ilyenfajta eseményeit soha nem írtam meg, azt tanították ugyanis nekem, hogy az ember szerelmesen meg ne próbáljon szerelmes verset írni, és én ehhez tartottam magam...
Talán egyszerre ködös a szereplôim személye és vagyok túlzottan explicit a költészetemben. Úgy érzem, ez az attitûd a magyar költészetben nem elfogadott. Azért sem érzem otthon magam a kortárs költészetben, mert ebben most a fojtottság, a rejtettség a divatos, a látszólagos harsányság által eltakart melankólia, ami nekem nem sajátom. Én sokkal világosabb vagyok, nevén nevezem a dolgokat. Lehet, hogy ez technikai hiányosság,
de én nem tudok elbújtatni valamit, nem tudok csattanós verset
írni, én azt tudom megírni, hogy milyen érzéseim vannak. Persze a finom bújtatásokat is lehet úgy csinálni, hogy attól még ne
legyen keserû vagy szenvedélytelen a líra, erre jó példa Szabó T.
Anna, akinek Rögzített mozgás címû kötete az egyik kedvencem
az utóbbi években megjelentek közül.
– Nem gondoltál arra, hogy prózát is írj?
– Írtam egy idôben, de nem jelentettem meg sehol. A prózával
tematikai problémáim vannak, nem találtam meg még azokat a
témákat, amelyekrôl írnom kellene. Amik akkor születtek, próza és vers közötti, kántálás-szerû dolgok. Volt olyan idôszakom,
hogy több novellát is írtam, de az volt az érzésem, hogy nincs
még igazából gócpontjuk, és most azt várom, hogy mikor találkozom egy olyan témával, amelyet muszáj megírnom.
– Akkor azért az a szándékod, hogy továbbra is folytatod
az írást.
– Mindenképp. És hogy ha úgy érzem, hogy írtam valamit, amit
érdemes megjelentetni, akkor azt publikálom. Teljesen mindegy, hogy mi az adott mû mûfaja.
Jolsvai Júlia
Fotó: Hancsák Éva
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Proletárkezet vagy antantkorbácsot?
Szécsi Noémi regénye egy kommunista henteslegényrôl
■ A huszadik század történelmét, eszméit és
azok ütközését szokatlan oldaláról vizsgálja
Szécsi Noémi új, történelmi és családregénye.
Kiindulópontja az 1919-es Tanácsköztársaság, fôhôse egy bicsérdista hentes, a kommunizmus eszméjének megszállott, már-már vallásos rajongója, aki egész életét valamiféle titkosügynökként éli le nagypolgári környezetben. Felesége reakciós, fiai közül az egyik hadifogoly lesz a második világháborúban, másik nyilasként esik el Budapest ostromakor.
Sanyi, a regényhôs, aki alig húszévesen megbízatást kap Kun Bélától, hogy a Tanácsköztársaság pártvagyonát Bécsbe menekítse (és
élete végégig ôrzi a széf kombinációját, ahová elhelyezi) azzal a megbízatással tér haza,
hogy szabadítsa ki Korvin Ottót. Álruhában
megfordul a Prónay-féle különítményben, bujkál a hatóságok
elôl, polgári miliôben szervez illegális kommunista sejtet, 56-ban
lelkesedik a forradalomért, végül saját fajtája végez vele mint ellenforradalmárral. Szécsi Noémi majd félezer oldalas regénye a tôle már megszokott ironikus, szatirikus hangnemben született…
– Mi indított arra, hogy az 1919–1957 közötti történelem fordulatait (Monarchia, Tanácsköztársaság, Horthy-rendszer,
nyilasuralom, Rákosi-korszak, Kádár-éra), kommunista
szemszögbôl szôdd regénnyé?
– Egészen más regényt terveztem. Erotikusat. Megvolt a vázlat, a
figurák, köztük a dédnagyapa alakja. Rájöttem,hogy az erotikus részek halálosan untatnak, de a dédnagyapa érdekelt. Ráadásul régóta él bennem a trauma, amit 13 évesen a rendszerváltás okozott
azzal, hogy kiderült: akiket mi eddig hôsöknek ismertünk, gazemberek. Egyik napról a másikra azt mondták, ne hozzuk az iskolába a történelemkönyvet, mert ami benne van, nem igaz. Így aztán magamnak kellett összekaparnom, mit gondoljak róluk.
– A regényen látszik, hogy komoly elôtanulmányokat folytattál a könyvhöz. Miket olvastál?
– Az utóbbi két évet a Széchényi Könyvtárban töltöttem, még
a lányomat is a közelben írattam be a bölcsôdébe. Fôleg emlékiratokat olvastam, mert azokból tudtam megkonstruálni a családregény-érzetet. Közszereplôk, írók és politikusok írásait olvastam, meg újságokat. Indulattörténeti regényt akartam írni, a politikai indulatokra voltam kíváncsi, ami a közszereplôk között
feszült: kik utálták egymást, milyen kapcsolatrendszer volt közöttük. Az emberi vonásaik érdekeltek.
– A politikusoknak szinte eposzi jelzôik lehetnének: : Szamuely vérgôzös, hogy Kun Bélának sokat fáj a feje és szeret
enni, Kádár sakkozik… A fôhôs viszont átlagember minden
különcsége ellenére is.
– A politikusok nyilvánvalóan karikatúrák. De az a személyes
véleményem, hogy a 19-es kommunisták még valódi idealisták
voltak, bizonyos értelemben szimpatikusak is lehettek, mint
Korvin Ottó. A késôbb érkezettek sokkal gyakorlatiasabban és
kíméletlenül gondolkodtak. Fôhôsnek mindenképpen férfit
kellett keresnem: nô nem kapott ekkora szerepet abban az idôben. Olyan, kicsit bugyuta, naiv, de jóindulatú és lelkes hôst kerestem, aki leképezi az én 13 éves lelkemet. Párhuzamként pedig ott áll mellette a tôle gyökeresen különbözô és minden korszakban magát feltaláló Józsi…

– Sanyinak és Józsinak is számos álneve van, de nem ismerjük a valódi nevüket, csak a keresztneveket. Miért?
– Nem akartam megnevezni ôket, mert
akkor véleményt kellett volna formálnom, így nem kellett döntenem, hogy
elhatárolódom attól az illúziótól, hogy
ez az én családom története. Direkt lebegni hagytam.
– A regény címe beszédes: Monte Cristo. A fôhôs azonban mégsem a Dumas
regénybôl megismert Monte Cristo-i alkat. Ôrzi a kincset, nemes lelkû is, ha
tetszik, de nem bosszúálló.
– A bosszú mint toposz erôsen jelen
van a regényben, mert mindenki mindenkin bosszút áll, amikor egy új rendszer jön. Az 56-os bosszúállás volt az utolsó, az újabb váltásnál már nem történt fizikai atrocitás.
– Lelkileg hogyan dolgoztad fel mindazt a borzalmat, amit a
háborús emlékiratok olvasása jelentett? Sikerült az íráshoz
eltávolodnod tôlük?
– Az ostrom részt legalább háromszor újraírtam, hogy ne legyen
túl véres. A könyv eleje inkább vérkabaré, de ahogy haladunk a
történetben, egyre inkább a tragédia érvényesül. Senkinek a kárára nem akartam viccelôdni a témával. Tébolyító volt végigolvasni az emlékiratokat, azt a sok értelmetlen halált. 19-hez viszonylag könnyû volt megtalálnom a távolságot, 45-höz és pláne 56-hoz már nehezebb. Többször újrakezdtem, hogy ne legyen a szöveg kegyetlen, elfogult vagy frivol.
– Az elôzô könyveid egészen más tematika mentén születtek: a Babanapló és a Mamanapló az érintett körben
nagy sikert hozott. Ehhez képest a mostani könyved 180
fokos fordulat.
– Nehezen is tudtam magam elé képzelni, ki lesz az olvasóm. Meglepett, hogy a velem egyidôseket a téma vagy hidegen hagyja, vagy
taszítja. Az idôsebbek fogékonyabbak, mert még benne éltek.
– És az irodalmi kritikák?
– Folyamatosan azon gyászolok, hogy úgy érzem, kijátszottam magam az irodalom határvidékére. Nem tartozom sehova, kitaktikáztam magam a magas irodalomból, de nem vagyok elég populáris. Akik a Kismama-könyveket olvasták,
nyilvánvalóan valamilyen vicces, könnyed könyvet vártak tôlem, aki a Vámpírt olvasta, viszonylag kis olvasóközönséget
jelent. A Kismamára máig kapom a visszajelzéseket, ezt a másik két regénynél nem várhatom el. Bár a Vámpírból hosszas
vajúdás után talán film készül.
– Mit gondolsz a jövôdrôl? 30 évesen végül is a negyedik
könyvedet publikáltad.
– Annyit tudok, hogy írni akarok. Ahogyan én írok, annak a magyar irodalomban nincs hagyománya, az angolszászban már inkább. Nem tudok hova becsatlakozni. Rosszul érint, amikor a rengeteg munka ellenére, a kismamás könyvek ôszinteségét fontosabb
írói gesztusnak tartják, mint a stilizáltságot és megformáltságot. Próbálom kitalálni, merre tovább. Még mindig a felkészülés fázisában
vagyok. A Monte Cristo egyfajta tízpróba volt.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
Kommunista Monte Cristo. Tericum Kiadó, 2970Ft
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Túlélni a Gyest
Simon Ágnes naplója az anyaság elsô lépéseirôl
Elhízás, stressz, monotónia,
folyton ismétlôdô rutinfeladatok. Egy gyerekkel is nehéz, hát még kettôvel! Egyedül. Bezárva. Mert akárki
akármit is mond, ez magányos mûfaj. A gyeses lét árnyoldalai, amikrôl valahogy
még mindig nem illik beszélni. Ezzel a hagyománnyal
szakított Simon Ágnes, aki
napló formájában ôszintén
megírta mindazt a szépséget,
boldogságot, ugyanakkor lelki
és fizikai gyötrelmet, amit két gyerekkel egy idegen ország idegen városában átélt. Történetében – legalább
elemeiben – valószínûleg sokan magukra ismernek.
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– Nincsenek irodalmi alapjaid, soha nem publikáltál azelôtt. Magadnak kezdted el írni a naplót, vagy tudtad, egyszer közzéteszed.
– Eleinte nem gondoltam erre. Úgy kezdtem el írni, ahogy minden anya teszi: a kisfiamnál és a kislányomnál is vezettem szoptatási naplót (de ez nem került be a könyvbe). A második gyerekem azonban annyira nem a gyereknevelési könyvek szerint viselkedett – például sokáig nem volt hajlandó csak háromóránként enni –, hogy úgy éreztem, lelkileg ezt a helyzetet csak az
írással tudom feldolgozni. Amerikában, de bárhol máshol is idegenben, nem egyszerû két gyerekkel egyedül lenni, hiszen nincs
segítség, nincsenek ott a nagymamák és a rokonok, a férj meg
folyton dolgozik. Egyedül kell megoldani a napokat. Nem tudtam mással lelki életet élni, csak a naplómmal. Ô volt a barátnôm és a pszichológusom. Rajtam nagyon sokat segített, hogy
kiadhattam magamból az engem feszítô napi problémákat.
– Ahogy írod, multikulturális közegben éltetek, mindenféle
bôrszínû és nemzetiségû családdal együtt. Láttad-e, ôk hogyan
oldották meg a problémákat? Vajon a különbözô életvitel, gondolkodásmód és szokásrendszer különféle megoldásokat szül?
– Annyira ismertem meg ôket, amennyire a játszótéren a mamák
megismerhetik egymást. Úgy láttam, hogy azonos problémákkal
küzdünk. Szívesen adtam volna a könyvemnek azt a címet,
hogy Gyes határok nélkül. Bárki, aki otthon van, és szívvel-lélekkel csinálja a gyereknevelést, ugyanazokon a problémákon
megy keresztül. A napok rendje nagyjából ugyanaz.
– Írod is, hogy ez a korszak a maga problémáival mindenhol
hasonló. Hol volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy amit
írtál, másokat is érdekelhet és publikálni kéne?
– A könyv egy év eseményeit öleli fel a lányom születésétôl elsô
születésnapjáig. Az elsô hat-hét hónapban még csak azért írtam,
hogy majd egyszer, ha felnô, a lányom kezébe adjam. Aztán úgy
gondoltam, hogy a téma többeket érdekelhet. A terhességrôl, és
az elsô gyerek megszületésérôl sokat lehet olvasni, de arról, hogy
hogyan oldja meg az életét valaki, aki két kisgyerekkel van otthon,
egyetlen olvasmányt sem találtam, sem a hazai sem az amerikai
könyvpiacon. Senki sem tudott abban segíteni, hogyan éljem túl.

Pedig errôl szól a dolog.
Csak az emberek úgy
érzik, errôl nem szabad,
nem illik beszélni. Mert
ha két gyesen lévô mama találkozik, rengeteg
megbeszélnivalójuk lehet, a GYES bûvös szó,
de a körülöttünk lévô
világ nem mindig érti,
hogyan is telnek a napjaink. Az eredeti kéziratból persze jócskán
húztam, körülbelül a
felét, Amerika például
mértékkel szerepel a
könyvben, mert nem az
volt a fontos.
– Mik voltak a legmeglepôbb eltérések a hazai körülményektôl?
– Számos furcsasággal találkoztam a kisgyerekes ellátásban: nincs
hozzánk hasonló védônôi hálózat, ha bármilyen probléma van a
szoptatással, akkor szoptatási ligákhoz lehet folyamodni. Nincs
olyan, hogy egy orvos kijön, ha beteg a gyerek, akármi történik, neked kell bejuttatnod a kórházba. A óvodában nem kapnak ennivalót a gyerekek, vinniük kell, amit esznek, így ahány nemzetiség
annyiféle étel van az asztalon, késôbb már csak egységesített amerikai kaja, ami nagyon egészségtelen. Ha van is étkeztetés, nem
kapnak zöldséget, gyümölcsöt, tejtermékeket, vagy levest. Az étkezéshez kapcsolódó szokásrendszer (leülünk, eszünk, megköszönjük stb.) sincs meg. Ezt nehezen dolgoztam fel. Az óvodában játék helyett feladatlapokat töltögetnek ki. A négy fél éves fiam például már tudott betûket írni. Az anya, ha kevésbé jól szituált a család, nagyon hamar, három hónap múlva visszamegy dogozni, a jól
szituáltak azonban otthon maradnak (persze nincs állami támogatás), gyakran három éven túl is.
– Végül is hazaköltöztetek.
– Igen, gondolkodtunk rajta, hogy Kanadába költözünk, de harmincöt évesen két gyerekkel egy idegen országban nehéz újrakezdeni. Hazajöttünk. A gyerekeknek nehéz volt átvenni az itthoni szokásokat, de én úgy érzem, sokat nyertem vele. Visszanyertem a családom, a barátaimat.
– Milyen visszajelzéseket kaptál a könyveddel kapcsolatban?
Ez az elsô publikációd, a szakmád egészen más.
– A család eleinte fenntartásokkal fogadta, de senki nem szólt bele,
mi lehet a könyvben. Számos belsô dolog és intimitás van benne a
családomról és magamról. Szerintem csak ôszintén érdemes. Azt
hiszem, sokan vannak úgy vele, hogy az elsô baba megszületésénél
csak az örömöt érzik és büszkék arra, hogy végre babakocsit tologathatnak, ám a másodiknál, amikor már tudjuk, hogy kell szoptatni, pelenkázni, altatni stb., nem tudjuk viszont, hogyan dolgozzuk
fel a két kisgyerek 24 órás szolgálatát, a stresszt és a lelki gondokat.
– Most, hogy visszamentél egy kereskedelmi munkakörbe,
vannak-e további írói ambícióid?
– Gondolkoztam a könyv folytatásán. Végül három cikk született
a témában: ha egyszer véget érnek a gyeses évek, állásinterjúk két
gyerekkel, az elsô munkahetek. Vannak könyves ambícióim is. Elkészült egy második kéziratom is, ami egyáltalán nem gyerektéma,
Amerika inspirálta. Sôt még egy harmadik téma is van a fejemben.
De ezekrôl egyelôre nem szeretnék beszélni.
Szénási Zsófia

Ahol érintetlenül megmaradt ember,
lélek és épített világ

Könyvkultúra

interjú

Rendhagyó antológia Spanyolországról és lakóiról
Mi a szieszta: intézményesített lustaság?
Nagyotmondó andalúzok, fösvény katalánok, babonás gallegók? Milyennek látják
egymást a spanyolok? Halottas játék spanyol módra, avagy miért temetik a szardíniát Spanyolországban? Véres porond: ôsi
kultusz vagy barbár vérengzés a bikaviadal?
Néhány kérdés a Paletta sorozat Spanyolországot bemutató kötetének hátlapján.
■ A Száraz Miklós György szerkesztette Paletta sorozat célja, hogy érdekes témákat olvasmányosan tálaljon az olvasó
elé. Ezt szolgálja a sorozat külalakja is: kép és szöveg izgalmas, fantáziát megmozgató módon egészíti ki egymást. Szerkesztô, könyvtervezô, szerzô arra is törekednek, hogy eredeti, máshol nem látott
képanyaggal illusztrálják a köteteket. A sorozat elsô négy kötete a
Helikon Kiadónál jelent meg: Régi magyar fürdôvilág, Írd fel házad
kapujára… (kis képes judaisztika), Jaj hol a múltunk? (A Trianonjelenség) és Mennyek Királynôje (a Mária-kultuszról). A Kortárs Kiadó jóvoltából nemsokára napvilágot lát a Fiesta – Spanyolok és
ünnepeik címû kötet is, mely egyszerre útirajz és olvasmányos mûvelôdéstörténeti kalauz. Gajdos Zsuzsanna, a kötet szerkesztôje spanyol nyelvtanár és mûfordító, a napfényes Hispánia ünnepeinek és
hétköznapjainak legemlékezetesebb pillanatait emeli ki.
– Spanyolországot ebben a könyvben a 19. század végi és 20.
század eleji magyar utazók, írók, újságírók jegyzeteibôl, karcolataiból ismerjük meg. Egyfajta archív állapotot kívánt rögzíteni
a könyv?
– Igen is, nem is. Spanyolországban ma száz évvel ezelôtti hagyományok is élnek. Legalábbis úgy érezzük. Talán szerencsésebb volt
a történelmük, más az alkatuk, a habitusuk? Nálunk „minden egész
eltörött”. A spanyolok mintha óvták volna és ma is vigyáznák hagyományaikat, szokásaikat, ünnepeiket. Önmagukat. A különösségüket. A Kelet-Európából odaérkezô úgy érezheti, épebben maradt
meg, élte át az elmúlt egy-két évszázadot a spanyol ember, a lélek
és az épített világ. A könyv törzsszövegét a nyolcvan–száz évvel ezelôtt Spanyolhont járt magyarok beszámolóiból válogattam össze.
Móra Ferenc például egy régészeti lelet miatt utazott spanyol földre, bele is szeretett az országba. Kitûnô publicisták, mint Bálint
György, elfeledett újságírók, mint Neller Mátyás vagy Péchy-Horváth Rezsô, remek írók – Zilahy, Márai, Kosztolányi – mellett a
hányatott sorsú költônô, Majthényi Flóra is szerepel a könyvben.
Egyik kedvencem a titokzatos Deli tekintetes úr, akinek nem sikerült kiderítenem a kilétét.
– Hat tematikus részre bontottad az anyagot, például Föld, vidékek, városok vagy Spanyol lélek és jellem. Külön fejezet szól a
bikaviadalokról. A Paletta sorozat köteteinél megszokhattuk, a
lapok szélén hol kislexikon, hol kronológia fut, további érdekes
olvasmányt kínálva a törzsszövegek és a rövidebb keretes anyagok mellett. Ez esetben a lapszéleken ünnepek sorjáznak a kalendárium rendjében.
– Spanyolországban több ezer ünnep van, ebbôl válogattam egy
csokorra valót, az évkört követve. A legszínesebb, leglátványosabb
„fiesták” közül szemelgettem, de célom volt az is, hogy változatos

tájak és népcsoportok ünnepeibôl tegyek egy-egy
színfoltot a „palettára”. A hatszáz éve szünet nélkül megünnepelt valenciai Misteri például a régi
misztériumjátékok emlékét ôrzi – egy darabka eleven középkor. A külföldiek
körében ismertebb a Fallas,
amelyet Szent József, az ácsok
védôszentje napján tartanak.
Régen ezen a napon az ácsok
kihordták az elôzô év fahulladékát és elégették. Ebbôl mára óriás papírmasé szobrok és
kompozíciók lettek, amelyeket egy éven át építenek, hogy
aztán egyetlen boszorkányosviharos éjszakán felgyújtsák ôket. A 17. századba nyúlnak vissza a
gyökerei a salamancai „Vizes Hétfônek”, amely eredetileg az örömlányok felmagasztalása volt. Valaha a kurtizánokat a nagyhét idejére – uralkodói rendeletre – egy közeli szigetre számûzték. Az egyetemi város fiataljai alig várták, hogy leteljen a „penitencia”, s igenigen lelkendezve várták vissza, és ünnepelték a hölgyeket. A kedvencem a Patum nevû úrnapi misztériumjáték Bergában. Fô látványossága az arabokkal való harc megjelenítése. Óriási, mitikus állatokat
építenek, tüzet okádó szörnyeteget, hatalmas sast, ezek rituális táncot járnak a kisváros fôterén. Az ünnep egy hatalmas dobról kapta
a nevét, amely ütemes duhogással végigkíséri az ünnepet, s amelynek a hangját a hazájuktól elszakadt bergaiak is „hallják” a jeles napon. Az ünnep, tudjuk, fontos. Erôt, hitet ad. Erôsíti az azonosságtudatot, szórakoztat, tagolja az évet, az életet. Felemelô, emellett nekünk egy kicsit fájdalmas is ezt látni, mert hát hol vannak a mi hasonló, régi ünnepeink? Hol van ez a fajta összetartó erô?
– A lapozgató, ízlelgetô olvasó mi mindennel találkozhat még a
könyv lapjain?
– Szokásokkal, életmóddal, feléledô utcai mesterségekkel, amilyen
a kapukulcsos éjjeliôr, egy kis történelemmel, nemzetiségekkel, szélsôséges véleményekkel a spanyol jellemrôl. Mert minden kultúra viszonyítási pont, amihez hasonlítva magadat is jobban megismerheted. Az egyik szerzô kirohan a gôgös spanyolok ellen, a másik mint
a világ legjóindulatúbb népérôl áradozik róluk. S közben a kedves
Deli tekintetes 1890 körül azon aggódik, hogy a természetes és barátságos spanyolok a globalizálódó világban elveszítik önmagukat,
értékeiket, ételeiket, italaikat, habókos vagy éppen tiszteletre méltó
szokásaikat. És persze félti ettôl a saját nemzetét is. „Uniformisos”
globalizációval rémisztget! 1898-ban!
– A könyv szerves része a fotóanyag, amely fekete-fehér archív
és mai színes felvételekbôl áll.
– Körülbelül kétszáz kép lehet a könyvben, százéves városképek,
zsánerek, utcai jelenetek. Mellettük pedig a mai, friss képek. Tárgyak, legyezôk, flamenco-táncosok tarka ruhái, vasalt cipôi, kasztanyetta, ékszerek, kendôk, éjszakai mulatóhelyek, hentesüzletbelsô a híres serrano sonkákkal. És a gyönyörû tájak. Kaptunk képeket a Turespañától, a Spanyol Turisztikai Hivataltól, szereztünk
légifotókat Spanyolországból, fényképeztünk magunk is: kedvenc
tárgyakat, kedves helyeket, ahol idôztünk. A könyvtervezô Tóth
Zoltán játékosan, nagy kedvvel és ötletgazdagsággal lavírozhatott
régi és új között.
Szénási Zsófia
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Varázslatos regény, varázslatos fordításban
Exkluzív interjú Sári Júliával
Kellemes jelenség, s alig negyedóra alatt kiderül, hogy
a szép külsô korát meghazudtoló, tartalmas és értékes
belsôt takar. 1987-ben született, Oroszlán havában, a
jegy szülötteinek minden jó tulajdonságával: akaraterô, tudatosság, nyitottság és nem mindennapi kreativitás. „Jó helyre” is született: nem hétköznapi értelmiségi családba, ahol a szellemi igényességet, az érdeklôdést, a szociális érzékenységet szinte az anyatejjel szívta magába. A többit elmondja ô maga.
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és magával ragadóvá teszik
a történetet, és akiket egyszerûen bûn az eredetinél
gyengébben, kevésbé karakteresen visszaadni. Másrészrôl viszont épp amiért
ilyenek ezek a hôsök, gyakran úgy éreztem, hogy vezetik a kezemet, és segítenek, hogy magyar nyelven
is életre keltsem ôket.
– A szerzô rendkívül színes képet fest Indiáról, földrajz, néprajz, viselet-, vallás-törté■– A Kim 1901-ben jelent meg. Elsô magyar fordítása 1920- net is egyben, azon kívül, hogy jellemábrázolása is kivételes.
ban, Bartos Zoltántól. Olvastad, netán segítségül is hívtad?
Gondolom, jó néhány segédkönyv, korabeli térkép stb. kel– Olvastam, ugyanis a Kimmel úgy találkoztam elsô ízben, lett hozzá, különös tekintettel a magyarázó lábjegyzetekre.
hogy a kiadó megbízott ennek a hiányos és sajnos jónak sem – Bizony, a lexikon mindig mellettem volt munka közben,
mondható szövegnek a szerkesztésével. Ám hamar kiderült, ahogy a telefon is, hogy bármikor hívhassam édesapámat. De
hogy könnyebb dolgom lesz, ha az egész regényt magam fordí- sok segítséget kaptam Bethlenfalvy Géza indológustól is, akihez
tom le, mintha a Bartos fordítás minden egyes szavával bíbelô- mindössze át kellett sétálnom a szomszédba, hogy egy csésze fidöm hosszasan. Még azon a rossz szövegen keresztül is tüstént nom indiai tea mellett igazítson útba. A lábjegyzeteket azonban
beleszerettem a Kimbe, a történet valamennyi hôsébe és a va- apukámnak, Sári Lászlónak köszönhetem.
rázslatos indiai világba.
– Ez az elsô regényfordításod?
– Egyáltalán: miért pont a Kim?
– Nem, tavaly az Európa Kiadónak fordítottam egy kortárs an– Egészen véletlenül találtam rá, de már egy-két oldal után tud- gol írónô, Anna Dale gyerekregényét, a Suttogó szeleket, ami
tam, hogy közünk van egymáshoz. Kim, az írnek született, ám azonban még nem jelent meg. Úgyhogy tulajdonképpen a Kiegy indus utcagyerek életét élô kisfiú és a vele együtt útra kélô, met érzem az elsônek – és így a szívem csücskének.
egész Indián végigvándorló tibeti láma iránt azonnal meleg von- – Hol tanultál meg olyan szinten angolul, hogy tökéletesen
zalmat éreztem. És már az elsô fejezetben kibontakozó, több szá- visszaadd a kiplingi nyelvezetet, és igazán élvezetes mûvet
lon futó, rendkívül izgalmas – igazi krimibe illô – cselekmény adj a magyar olvasók kezébe?
roppantul felkeltette az érdeklôdésemet. A gyönyörû indiai tája- – Ezt is a szüleimnek köszönhetem, ugyanis édesanyám nyelvkon, s a titokzatos és lebilincselô távol-keleti légkörben pedig ki- tanár. Ügyelt rá, hogy olyan iskolába járjak, ahol kitûnô a
fejezetten otthonomra találtam, hiszen – tibetológus gyerek lé- nyelvoktatás, emellett különórákra is beiratott, otthon pedig sovén – már kiskoromban buddhista
kat tanultunk együtt. Az angol irodalimamalmot pörgettem csörgô hemat is ô szerettette meg velem, sokat
Kim, az ördöngôs
lyett. Így hát elkerülhetetlen volt,
olvastam eredeti nyelven. Így, amikor
hogy édesapám szerelme ne legyen
elkezdtem fordítani, nem volt idegen
■ A Bombayban született Rudyard Kipling (1865–1936)
rám igen erôs hatással – persze, soha
számomra az angol irodalmi nyelv.
gyerekkorát is Indiában töltötte, így könnyen eligazodott
az ezerszínû ország valóságában és mondavilágában. Ennem is akartam tenni ellene.
– Más nyelve(ke)n is beszélsz?
nek ellenére szinte mindenütt hangsúlyozta az európai ci– Hogyan boldogultál a nem ép– Német iskolába jártam nyolc évig,
vilizáció fennsôbségét az ázsiai országoké felett. Irodalmápen könnyû, régies angol nyelvahol a tanárok és a diákok zöme német
rok épp ezért tartják Kipling két regényét, A dzsungel
könyvét és a Kimet (megjelent 1901-ben) „kakukktojásvel? Ilyen fiatalon nem okozott nevolt, és az oktatás is németül folyt. Ott
nak”. Sári László orientalista szerint „…Kipling a Kimben
hézséget az igényes (merthogy az!)
megvolt az a környezet, amelyben az
(talán akarata ellenére) India himnuszát írta meg, a legérfordítás?
emberre úgy ragadt az idegen nyelv,
tôbb és legszeretetteljesebb könyvet, amit valaha a szubkontinens kultúrájáról és lakóiról Nyugaton írtak.”
– Az angol szöveget illetôen az egyetakár az anyanyelve. Azt hiszem, semlen nehézséget a régi angol nyelvtan
milyen tanfolyam nem ért föl vele.
Rudyard Kipling: Kim az ördöngôs. Kelet Kiadó
jelentette – you helyett thou, your
– Imádod az anyanyelvedet, minden
A fordítás a Penguin Popular Classics – 1994-es kiadása
alapján készült.
helyett thy és a ma már nem hasznáérdekel, ami irodalom és mûvészet, a
A verseket fordította: Tandori Dezsô
latos igeragozás egyes szám második
kreativitásod pedig egyenesen lenyûUtószó és jegyzetek: Sári László
személynél –, de szerencsére igen hagözô. Tizenkilenc éves vagy. Mi lemar sikerült megszoknom. Mi több,
szel, ha nagy leszel?
mikor még javában dolgoztam a regényen, gyakran azon kaptam – Bízom benne, hogy azon az úton haladok tovább, amelyen
magam, hogy angol barátaimmal beszélgetve magam is a régi most járok. Szerencsés vagyok, mert azt az adományt tudhatom
nyelvtant használom. Amúgy szerencsére – szókincsében és fo- magaménak, hogy abból élek, amit szeretek: fordítok és újságot
galmazásmódjában – a múlt századi írás nem igazán tér el a mai írok. Szociológiát tanulok az ELTE-n, és emellett marad idôm
angol nyelvhasználattól, ezért a szöveg megértése nem jelentett és energiám arra, hogy olyan dolgokért is tegyek, amelyeket fonnehézséget. Sokkal nagyobb fejtörést okozott, hogy miként ragad- tosnak tartok, és örömömet lelem bennük.
jam meg egy-egy tökéletesen érzékletes szóval azokat a nem minHegedûs Eszter
dennapi figurákat, akik oly végtelenül csodálatossá, élettel telivé
Fotó: Szabó J. Judit

Asszonyi bölcsességek és nôi krimik
„Nem vagyok feminista alkat”
Találkoztunk már Endrei Judittal a Könyvhétben is azóta, hogy a tévébôl ismert mûsorvezetô fölcsapott könyvkiadónak. Egyik elsô könyve, a Mindörökké nô kapcsán arról panaszkodott, hogy nehéz mecénást találni a szellemi
termékekhez. Kiadványainak száma azóta jelentôsen megszaporodott, ebbôl arra következtetek, hogy a támogatói kedv is növekedett. A
választ persze tôle várom.
■– Szerencsére – tapasztalatom szerint – egyre többen ismerik fel annak a fontosságát, hogy a kultúrát igenis segíteni kell, mert egyébként nem áll meg a maga lábán, ez nem
egy megtérülô befektetés. Most már pontosan tudom,
mennyibe kerül egy könyv elôállítása. Ha nem találnék támogatókat, nyereség helyett veszteségem keletkeznék. Nekem kellene fizetni azért, hogy a kedves vásárló, vegye, vigye… Aki amellett
dönt, hogy a kultúrának egy pici szeletét mégis segíti, leginkább
olyan ügy mellé áll, olyan „terméket” hajlandó támogatni, amelynek szerzôje, létrehozója az ô számára hiteles. Ha látja, hogy megjelent egy szép könyv, két szép könyv, egy tartalmas, két tartalmas
kiadvány, és azt olvassák is, akkor ez garancia a számára, hogy amit
ô most segíteni fog, hasonlóképpen hasznos, értékes és szép is lesz.
Ez valóban nagy öröm. Persze így is csak sok száz megkeresett között sikerül megtalálni azt a kilencet, aki az ügyünk mellé áll.
– Gondoz olyan könyveket is az Endrei Kiadó, amelyeket
nem Ön írt, hanem más munkáját bocsátja közre. Hogyan válogat a jelentkezôk közül?
– A hatalmas könyviparban mákszemnyi résztvevônek tekintem
magam, de azért komolyan veszem a feladatot. Sokat kell olvasnom, mert többen megkeresnek a kéziratukkal. Horváth Mária
Feng shui a konyhában címû könyvét olyan új dolognak találtam, amely az életmód, az egészség és a táplálkozás kérdését egyben öleli fel. A szerzô tudásában, tapasztalataiban húsz év munkája csapódott le. Horváth Mária nem misztikába burkolva és elvarázsoltan, hanem a mi magyar ízlésünkhöz igazítva írta meg
ezt a könyvét.
– Akad krimi is a kiadója kínálatában, mintha megtalálta
volna az orosz Agatha Christie-t.
– Nem sokan tudják rólam, hogy orosz szakon végeztem a fôiskolán, majd az egyetemen, életem elsô nagy szerelme is orosz fiú volt.
Sokat jártam ki annak idején a Szovjetunióba. Az orosz kultúra régebben érzelmi értelemben is fontos, erôs része volt az életemnek.
Nagyon elszomorított, hogy a politika az orosz irodalmat, színházat, zenét, táncot is kisöpörte Magyarországról. El kellett telnie jó
néhány évnek, amikor láttam, hogy olykor megint megjelenik itthon az orosz szépirodalom egy-egy mai mûve. Orosz barátaimtól
értesültem róla, hogy hihetetlenül sikeres nôi krimiszerzô triumvirátus mûködik náluk. Elolvastam a könyveket, nekem nagyon tetszettek. Kimentem Moszkvába egy kis nosztalgiautazásra, s a kiadóval megegyeztem: megjelentetjük magyarul Darja Dancova Férjuram hitvese címû krimijét. Aki elolvasta, mind rajongott ezért az
ironikus krimiért, amelynek a szerzôjérôl sokat elárul a magáról szóló vallomása: „Az életembôl teljességgel hiányzó bûnügyeket élem
át a történeteimben. Szükségem van az adrenalinra, ezért ahelyett,
hogy gumikötéllel ugrálnék fejjel lefelé, krimiket írok”.

– Van valami sajátos oka nôi mivoltán kívül annak, hogy a saját
könyveiben a nôi témákhoz ragaszkodik, a lélekhez, sorshoz, az
egészséghez, a megjelenéshez?
– Mióta kikerültem a tévé védôburka
alól, a saját életemen, fizikailag vagy
lelkileg is átesem azokon a változásokon, kudarcokon, amelyeket nôtársaim többsége is megpróbáltatásként él
át: már nem vagyok hamvas, üde,
nem vagyok nádszál karcsú, nincs
meg az a munkám, ami eddig a biztonságot jelentette. Ha megosztjuk
egymással a tapasztalatainkat, akkor
könnyebben vészelhetjük át a megterhelô idôszakokat. A könyvekben szabadabban képviselhetem a véleményemet, mint a tévében, ahol
szerkesztôk, rendezôk, fônökök beleszóltak. Lehet, hogy akkor milliók láthatták a mûsoraimat, de a könyvekben azok a tízezrek, akiknek a kezébe kerül a kötet, sokkal koncentráltabban kaphatják azt,
amit én képviselek vagy értéknek tartok. Nem vagyok feminista alkat, s a nôi témákat sem a férfiak ellenében dolgozom fel, hanem
inkább azért, hogy rávezessem olvasóimat: meg kell találni a világgal, a környezettel, a párunkkal a harmóniát.
– Ön jóban van önmagával?
– Alapvetôen, azt hiszem, igen. Korábban nem gondoltam volna, hogy ötven-egynehány évesen ennyire tevékeny leszek, hajlandó leszek egészen új dolgokba belefogni, tanulni. Akkor is
megérte a fáradságot, ha ebbôl csak annyi hasznom lesz, hogy
jobb lesz az önismeretem, többet fogok tudni a gyerekeim világáról vagy jobban fogom érteni, látni a körülöttem zajló életet.
– Hogyan jutott eszébe összegyûjteni nôi aforizmákat és bölcsességeket a legújabb kötetbe két segítôjével, húgával, Kurdics Erikával és a nôi szívhez szóló fülszöveg írójával, Székely András mûvelôdéstörténésszel? A nôktôl, legalábbis a
viccek szintjén inkább csacskaságokat szoktak idézni.
– Nálunk karácsony szentestén néhány éve személyre szabott idézet bújik meg a teríték mellett elhelyezett arany vagy ezüstdióban.
E kedves vagy elgondolkodtató, erôt adó vagy humoros megjegyzések kiválasztásához bújtam az aforizmagyûjteményeket, bölcsességek könyveit. Egyszer csak jött a megvilágosodás gondolata, amikor lapozgattam az eddig megjelent vaskos köteteket, amelyekben
98 százalékban csak férfiak mondásai szerepelnek: érdemes lenne
megkeresni a régi nagyasszonyok és külföldi hölgyek, tudósnôk,
mûvészek vagy írónôk szállóigének is beillô gondolatait.
– Melyek a több mint négyszáz oldalas könyvben a kedvenc
nôi bölcsességei, amelyeket esetleg életvitelében is követ?
– Sok igazság van Francoise Sagan önironikus mondatában, mely
szerint „A férfiaknak több gondjuk van, mint a nôknek. Mindenekelôtt az, hogy el kell viselniük a nôket”. Szerintem is sokkal
nehezebb az élete annak, aki képtelen saját magát is humorral
szemlélni. Edith Piaffal is egyetértek abban, hogy „A szeretet mindenki számára a legszükségesebb táplálék”. Az anyaságról pedig
számomra Elizabeth Stone vall a legszebben: „Gyereket akarni
igen nagy elhatározás. Úgy dönt az ember, hogy élete végéig a testén kívül dobogjon a szíve”.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Mécs Imre ’56-os történelmet írt
„Titkosított” parlamenti felszólalások
A Napirend után címû kötet elôszavában így ír Esterházy Péter: „’56 az, amit újra meg újra elveszítettünk. Elveszítettük rögtön november 4-én…, aztán
bizonyosan 1958. június 16-án, Nagy Imre kivégzésnek napján. ...mára, a félévszázados ünnepségekre ismét elveszítettük ’56-ot. Csupán mint pártpolitikai zsákmány érdekel bennünket. Mindez ellen
beszél ez a könyv. Nem lelkesít, nem buzdít, nem
magyaráz, nem akar semmirôl meggyôzni – csak
mondja a magáét.” S hozzáfûzi még: a szerzô,
Mécs Imre a maga tárgyszerû, halk módján teszi
ezt. Mármint így írja az ’56-os történelmet. A rendszerváltás óta országgyûlési képviselôként mûködô
honatya a Mundus Kiadónál kötetben adja közre azon
parlamenti felszólalásait, amelyek az 1956-os forradalommal kapcsolatosak. Ötvennél is többször kért s kapott szót az ülésteremben.
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■ – Bármennyire követte is az ember az elmúlt években a politikai eseményeket, nem volt föltûnô a számára, hogy ennyiszer került szóba a parlament ülésein 1956.
– Magam is meglepôdtem a számokon, noha tudtam, hogy viszonylag sokat szólaltam fel a parlamentben; 2004-ben egyike
voltam a legtöbbet beszélô képviselôknek. Annak, hogy e megszólalások nem mind maradtak meg az emlékezetben, az is oka
lehet, hogy a napirend utáni felszólalásokra gyakran az éjszakai
órákban került sor, tizenegykor vagy hajnali kettôkor. Esetleg
egy-egy államtitkár téblábolt ott, de a legtöbbször a kormány részérôl már nem volt jelen senki. Egyszer tréfásan azt mondtam
a barátaimnak, hogy ha valamit igazán titkosítani akarok, akkor
elmondom napirend után a parlamentben.
– Mikor szánta rá magát, hogy ennyire tömörítve, de ismétlôdôen, visszafogottan, mégis a nagynyilvánosság elôtt idézi
fel emlékeit, az eseményeket és harcostársai alakját?
– Ez belsô késztetés volt bennem, mert tudtam, hogy az emberek
sok mindent nem tudnak a forradalomról. Rögtön, amikor 1990ben magalakult a Parlament, az elsô törvényünket 1956-ról hoztuk. Ekkor szólaltam fel ez ügyben elôször. Fennakadtam ugyanis rajta, hogy a javaslattal ellentétben Nagy Imre neve nem szerepelt az 1956-osok érdemeit taglaló törvénytervezetben. Akkor
még abszolút zöldfülû képviselô voltam, s nem tudtam, hogy éjszaka, a Fidesz követelésére a házbizottságon kihagyták az ’56-os
miniszterelnököt. Elmondtam a fölszólalásomban, hogy Nagy
Imre nélkül nem lehet 1956-ról beszélni. Az elnök kérte, adjak be
írásban módosító indítványt. Ez az elsô ülésnapon történt, járatlan voltam a házszabályban is, replikáztam, hogy ez hihetetlen,
hiszen elôre megállapodtunk a szövegben. Akkor a mieink, Vásárhelyi Miklós meg a többiek rám szóltak: „Imre, hagyd, mert akkor nem ez lesz az elsô törvénye a rendszerváltásnak”. Szép lassan rávettek, hogy vonjam vissza a javaslatomat.
– A kötet legtöbb darabja 1999 után datálódik. Miért?
– Elegem lett abból, hogy lélektelen, formális állami ünnepségek
voltak. Akkor már mûködött a forradalom lángja, amelynek létre-

jöttét Kiss Tamással szerveztük meg,
mi szedtük össze rá a pénzt, mi építtettük az „örökmécsest”. Az egész
évben ott pislákolt, október 22-én a
köztársasági elnök jelenlétében föllobbantottuk és november 4-én
megint takarékra tekertük. Az újságok is úgy írtak a forradalomról,
hogy a „csodálatos tizenkét nap,
amely megrengette a Szovjetuniót”.
Esetleg tizennégy napot írtak, attól
függôen, kik mikortól számoltak.
Holott nem november 4-ig tartott a
forradalom, hanem jóval tovább,
mert utána óriási ellenállás bontakozott ki. Nemcsak passzív ellenállás
mutatkozott, hanem teljesen nyílt szembeszállás is. Munkástanácsok szervezôdtek, amelyeknek sok ezer tagjuk volt, nem is szólva
a mögöttük álló munkások százezreirôl. Általános sztrájkot hirdettek, a kezükben voltak a gyárak, s jó gazda módjára kezelték az állami tulajdont. Az értelmiségtôl kezdve a munkássrácokig nagyon
sokan kezükben tartották saját fegyverüket. Errôl beszélnem kellett. A parlamentben csak a napirend utáni felszólalás témáját
döntheti el a képviselô. Tizenhét ilyen felszólalást szenteltem abban a pár hónapban ennek az ügynek. Elôször november 4. után
kértem szót, s utána minden alkalommal, amikor parlamenti vitanap volt. Közben bújtam a könyvtárban a Népszabadság és Népakarat címû lapok korabeli példányait, hogy felfrissítsem az emlékezetemet. Ez is tanulságos volt, mert a forradalom után ezeket a
sajtótermékeket elégettük vagy éppenséggel a nem olvasásukkal tiltakoztunk ellenük. A felszólalásaim sora júniusban fejezôdött be,
1957-ben abban a hónapban tartóztattak le. Befejezésként azt
mondtam el, mennyire önkényesen szakaszoljuk a történelmet.
– Mikor ért véget Ön szerint az 1956-os forradalom?
– Úgy gondolom, hogy akkor bukott el a forradalom, amikor letették a fegyvert azok, akik az egészet elkezdték, nevezetesen az
írók. Szerintem komoly cezúra volt, amikor 1957 szeptemberében nyilvánosságra hozták az ENSZ különbizottságának a jelentését, ami a mai napig a legjobb és a legobjektívabb leírása a mi
forradalmunknak. Akkor a magyar írók Illyés Gyulával, Németh
Lászlóval meg a többiekkel az élen tiltakoztak ez ellen, pontosabban a magyar belügyekbe való beavatkozásnak nevezték az
ENSZ megállapításait.
– Szûk idôkeretet engedélyez a napirend utáni felszólalás.
Nem gondolta, hogy kiegészíti a történeteket, ha kötetbe
szerkeszti az elhangzottakat?
– A napirend utáni felszólalás szigorúan öt perc, rám is csengettek olykor az elnökök, fájó szívvel, mint mondták. Az „ötpercesekbe” rengeteg történetet, felkelôk, ellenállók nevét kellett belesûríteni. Sziszifuszi munka volt, mert általában tizenöt-húszpercnyi anyagot írtam össze, aztán abból húztam. A tömörítés
komoly feszültséget adott a mondandómnak, sûrítmény lett,
drámaivá vált. Ezt a hatást nem akartam megtörni újabb bôvítéssel. Benne van azonban a kötetben a folytatás: késôbb napirend után 25–30 ötvenhatost igyekeztem bemutatni és megörökíteni, Bibó Istvántól kezdve Onestyák László tizennyolc éves
felkelôig. A kötet végén szereplô életrajzi vázlatokban szintén
’56-os társaimnak állítok emléket.
Mátraházi Zsuzsa

Rezonálás Európa változatosságára
Beszélgetés filozófiáról, politológiáról
Filozófiatörténeti tanulmányokat, dokumentumokat ad közre a L’ Harmattan Kiadó Rezonôr, inkább politológiával foglalkozik a Varietas Europaea címû, a Zsigmond Király Fôiskolával közösen gondozott sorozata. A címek önmagukért beszélnek: a modern Európáról, a posztnemzeti
„állapotról” olvashatunk vitázó és vitára,
mindenekelôtt megfontolásra érdemes okfejtéseket. A könnyen kézbe vehetô, kézbe
veendô kötetek esszéket, vitákat, leveleket
tartalmaznak. A sorozatokról a három
szerkesztô közül kettôvel beszélgettem.
■ – Szénási Éva történelem–francia, Dékány András
magyar–francia szakon végzett a JATE-n. Kinek-minek a
hatására kezdtek el azzal foglalkozni, amibôl könyveik
születtek-születnek, és elôadásokat tartanak?
Sz. É.: – Érdekes egyszerre szerzônek és sorozatszerkesztônek lenni. A két dolog nem áll messze egymástól. Történelem szakom és eszmetörténeti érdeklôdésem határozta meg
kutatási témáimat, elsôsorban francia politikai gondolkodók
munkásságával foglalkoztam és foglalkozom, Georges Sorel,
Maurice Barres, vagy legutóbb François Guizot politikai írásainak bemutatásával. Arra törekszem, hogy kutatásaim eredményeit hasznosítsam az oktatásban is.
D. A.: – Másodikos gimnazista koromtól máig ugyanazzal az
erôvel nyûgöz le a francia egzisztencialista filozófia, fôként JeanPaul Sartre munkássága. Persze, amikor 1965-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, még csak keveset tudtam a franciák újdonsült
„szellemi Eiffel-tornyáról”. Szerencsére Suki Béla gimnáziumi tanárunktól (aki egyben ismert Kierkegaard- és Heidegger-kutató
volt) sokat tanulhattam. Sôt, amikor 1974 ôszén a szegedi egyetemre kerültem tanársegédként, szakmailag továbbra is ô irányította a francia egzisztencializmusra vonatkozó kutatásaimat. (Ennek eredményeként született meg pl. a Gabriel Marcelrôl szóló
kismonográfiám.) Újabb mérföldkövet jelentett, amikor nem
egészen függetlenül Sartre kartezianizmusától az „igazi” Descartes- ot próbáltam felfedezni a magam számára. Egyrészt lehetôség nyílt jelentôs Descartes-mûvek lefordítására (A filozófia
alapelvei, A lélek szenvedélyei), másrészt feltárult elôttem az a
nagyszabású kommentár-irodalom, amelynek „következtében”
mára már egyértelmûen Descartes lett Franciaország legnagyobb
filozófusa. (A 20. századi francia Descartes-kommentárok problematikáját és tanulságait A megenyhült Sorbonne c. kis kötetben próbáltam meg összegezni.)
– Nagy könnyebbség, hogy ma már az egyetemen valóban
szakmai munka, nem pedig ideológiai „kiképzés” folyik. Milyen változások jellemzik az oktatást, és mi az, amit a könyvkiadásban az utóbbi másfél évtized legnagyobb eredményének tekintenek?
D. A.: – Pontosan ez, vagyis a szakmaiság jelenti itt a legnagyobb változást. Legszembetûnôbben talán a filozófiatörténet
oktatásában. Hiszen manapság már fôként olyan kollégák elemzik az egyes korszakokat és filozófusokat, akik azok elismert

szakértôi. Ezért azután nem is igen eshet
meg, hogy Kantot pl. egy olyan típusú
megállapítással intézzék el, mint hogy „ingadozott a materializmus és az idealizmus
között”. Most csak a szegedi tapasztalatokról beszélek, de úgy gondolom, ez országosan is így van. A könyvkiadásban pedig
azt tekintem az utóbbi másfél évtized legnagyobb eredményének, hogy mind nagyobb számban tettünk közzé magyar fordításban primer filozófiai szövegeket.
Sz. É.: – Oktatóként – az európai
integráció történetét tanítom –
úgy gondolom, a legnagyobb változást az ún. bolognai oktatási
struktúra bevezetése, a 3+2+3
képzésre való áttérés jelenti, amely
alaposan átalakította a régebbi oktatás szerkezetét. Könyvkiadás tekintetében a nehéz anyagi körülmények, az egyre szûkülô kiadói
és pályázati lehetôségek ellenére
Magyarország, legalábbis a politikatudomány területén, behozta
azt a lemaradást az alapvetô nemzetközi szakirodalom tekintetében, amely a rendszerváltás idején
a könyvkiadást jellemezte.
– Milyen kötetek jelentek meg eddig, és milyen ütemben jelennek meg az újabb kötetek e két sorozatban?
Sz. É.: – Mindkét sorozat egy-egy oktatási intézménnyel közös
kiadásban jelenik meg, ez kifejezi a kiadónak azt a törekvését,
hogy közelebb hozza egymáshoz a szakmai-szellemi mûhelyeket, az oktatást és a könyvkiadást. A sorozat ötlete tulajdonképpen egy általam szerkesztett válogatás megjelenése kapcsán merült fel, amely az európai egységtörekvésekkel kapcsolatos elméleteket foglalta össze Elméletek az európai egységrôl címen.
2006-ban megjelentettünk Jürgen Habermas politikai esszéjét,
mely elsôsorban a globalizáció kihívásaira adott lehetséges európai válaszokat, politikai megoldásokat elemzi, a másikban két
francia szerzô eltérô álláspontját fejti ki a nemzetek jövôjérôl, a
nemzeti identitás és európai identitás kérdésérôl (Vita
Európáról). Jelenleg Ortega y Gasset Töprengések Európáról c.
munkájának megjelentetésén dolgozunk.
D. A.: – Két éve a Rezonôr sorozat Boros Gábor javaslata alapján és a SZTE BTK Filozófia Tanszék hathatós közremûködésével jött létre a Kiadó gondozásában. Azzal a céllal, hogy a régebbi és a mai francia filozófia arra érdemes mûveit hazai földön népszerûsítse. Ez alól Leibniz sem kivétel, hiszen ôt a kézikönyvek
(nemcsak tiszteletbeli) francia filozófusnak tekintik. Ezt az eddig
megjelent két Leibniz kötet (Leibniz-Clarke levelezés és az Újabb
értekezések) védelmében mondom. De megjelent már Raymond
Aron Totalitarizmus és demokrácia, ill. Francois Guizot Válogatott politikai írások c. kötete is. A végére egy igazi csemegét tartogatok: Jean-Paul Sartre A lét és a semmi c. közel 800 oldalas filozófiai alapvetését. Az eddigi ütemet tartva, vagyis évi egy-két
könyvvel jelentkezve, egy Merleau-Ponty- és egy Bergson-könyvet
kívánunk a közeljövôben megjelentetni.
Csokonai Attila
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Mi az, hogy avantgárd
■ Szkárosi Endre költô, író, avantgárd mûvész, irodalomtörténész
összegyûjtött írásait olvashatjuk
most a Magyar Mûhely Kiadó jóvoltából, az Underground expanzió
címû sorozat elsô köteteként. A
címben feltett kérdésre (ha egyáltalán kérdésrôl van szó, hiszen nincs
semmilyen írásjel a mondat végén,
ezért ez csak egyik lehetséges olvasata a címnek) a kötetben nem kapunk választ. Illetve csak részleges
válaszokat, alternatívákat olvashatunk. Az avantgárd datálását azonban elvégzi, két nagy korszakra osztva: egyrészt a 20. század elsô harmadában fellépô „elôörsre”, melyet
történeti avantgárdként definiál,
másrészt a század második felében
feltûnô és azóta is létezô (létezgetô)
áramlatokra. Mindkét korszakot alaposan és részletesen elemzi irodalomtörténeti és -elméleti szempontból egyaránt. Majd körüljárja a témához kapcsolódó vagy kapcsolható problémákat,
foglalkozik például a posztmodern létével vagy nemlétével, az
ordítással, a hangköltészettel és magyar irodalmi kanonizációjával. Kitekint az olasz irodalomra, történeti tanulmányt olvashatunk a futurizmus és a film kapcsolatáról. Egy tanulmányában a bi- és plurilingvizmussal foglalkozik, olasz példákat felsorakoztatva, végül a nyelvváltással.
Többször ír a zene és költészet kapcsolatáról, definíciós problémáikról – hol kezdôdik a költészet és hol a zene vagy a beszéd. Külön cikket szentel a hang szerepének a költészetben,
melyben hangsúlyozza, hogy az európai kultúra kezdeteikor a
zene és a költészet elválaszthatatlan egységet alkotott, elég, ha a
görögök lírafogalmára vagy a lovagi költészetre gondolunk. Említ egy kultúrtörténeti érdekességet is: a kódexmásolás korában a
szerzetesek másolás közben hangosan olvasták a szöveget.
Mindezen elôzmények vagy elôképek ellenére a mai hangköltészet a modern civilizáció terméke. A hangköltészet külföldi áttekintése után Szkárosi rátér a magyar alkotókra: a gyökereket
Kassák és követôi költészetében és gyakorlatában találja meg, fôként a szavalókórus-technikát kiemelve. A modern költészetben
sokáig nincsenek az orális költészetnek követôi, talán szerény kivételként Weörest lehetne említeni, aki nem gyôzte hangsúlyozni a versolvasás mûalakító jelentôségét. Érdekes módon a tulajdonképpeni magyar hangköltészet nem is az ország határain belül születik meg, hanem Újvidéken és Párizsban, Ladik Katalin
és Papp Tibor jóvoltából. Ladik Katalin Phonopoetica (Vizuális
versek fonikus interpretációi) címû, hangköltészeti szempontból
igen jelentôs kislemeze 1976-ban Belgrádban jelent meg. Érdekes adalék, hogy ezt a lemezt Ladik egy zenei stúdióban vette
fel, egy dzsesszzenekar felvételeinek szüneteiben. A lemez összeállításakor a vokális improvizációk zenei hátterének megalkotásához a dzsessz-felvételek kidobásra ítélt darabjaiból vettek ki ta-

lálomra szalagdarabokat, így állt össze a végsô
változat. Magyarországon a hetvenes évek végén jelenik tiszta formájában a hangköltészet,
elsôsorban Szilágyi Ákos révén.
Miután gondosan számba vette a magyar
hangköltészet képviselôit, munkásságukat, hatásukat egymásra és más mûvészetekre, gyakorló „hangköltôként” természetesen saját életmûvét is be kell mutatnia s ezt meg is teszi.
Részletes visszaemlékezéseit is olvashatjuk, elmeséli, hogyan is találkozott elôször a hangköltészettel és követôivel. Ez a helyzet felveti a
szubjektivitás problémáját: a szerzô hitelesebbnek érzi ettôl az anyagot.
A kötetben számos alkalommal elôkerülnek
a nyolcvanas évek underground popkult zenekarai (URH, Kontroll csoport, Európa Kiadó, Balaton, Trabant) és kapcsolatuk az
avantgárd mûvészettel. Ahogy másoknak is,
Szkárosinak is problémát jelent, hogy önmagában az avantgárd irodalom nem vizsgálható, hiszen mind képviselôi, mind az alkotások tekintetében számos átfedés létezik a nyelv, a zene, a költészet, a performanszok és más képzômûvészetinek tekintetett
irányzatok között. A szerzônek az jelenti a legnagyobb nehézséget, hogy az irodalom nem fogadja be vagy nem ratifikálja
ezeket a jelenségeket, hiszen még elnevezni sem igen tudja
ôket. Szkárosi próbálja betölteni ezt az ûrt, olyan új definíciókat alkotva, mint például az orditológia. Ennek kapcsán foglalkozik John Lennonnal és a Beatlesszel, pontosabban azokkal a sikoltásokkal és „nyögetekkel”, melyek különbözô koncertjeiken elhangzottak. Itt derül arra is fény, hogy John Lennon, frusztrációit és szorongásait oldandó, Janov-féle ordításpszichoterápián vett részt.
A kötetben nem csupán az eddig említett irodalomtörténeti, és
-elméleti írások szerepelnek, hanem Szkárosi Endre utóbbi évtizedekben (van 17 éves írás is) megjelent esszéi, eszmefuttatásai
is. Ezek a cikkek lazán kapcsolódnak a irodalomtörténeti tanulmányokhoz, bár többnyire a nyelvrôl és a mûvészetrôl szólnak.
Címadásai különösen elgondolkodtatóak: Jelfestés, Zajlátvány,
Szellemfül stb. A kötet végén két interjút olvashatunk Szkárosi
Endrével, az egyik e lap hasábjain jelent meg Nádra Valéria tollából. Vagyis együtt van itt szinte minden, ami az elmúlt egy-két
évtizedben a szerzô tollából prózában megjelent.
Azonban a Szkárosi-összest is utolérte az a vírus, ami sajnos nagyon sok tanulmánygyûjtemény sajátja manapság: a gondos
szerkesztés hiánya. Ezek az írások ugyanis hosszú idô alatt különbözô orgánumokban, periodikákban láttak napvilágot, most
láthatjuk ôket elôször egy helyen. A dolog természetébôl adódóan a szerzô sok helyütt ismétli magát, ám ezektôl a felesleges
ismétlésektôl egy gondos szerkesztô megkímélhetett volna bennünket, érdeklôdô avatgárd-olvasókat.
Szkárosi Endre: Mi az, hogy avantgárd. Írások az avantgárd hagyománytörténetébôl, Magyar Mûhely Kiadó, 304 oldal, 2700 Ft

A dél-alföldi régió központjában 1991 óta mûködô 2 önálló könyvesbolt kialakult
vevôkörrel eladó, átadó. Nagyobb cégek képviseletét vállaljuk.
Érdeklôdni: 06-20-339-4574
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kertész
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z a József Attila vers arról jutott eszembe,
hogy láttam a minap két filmet: egy jót és
egy rosszat. A jó mozi a Hálózat címû amerikai film volt Sandra Bullockkal, a rossz: az Egy
irányított elme. Ez utóbbi sci-fi horror, s én már a
mûfajt sem szeretem, és akörül forog, hogy a jövô
tudománya, ha gonoszok kezébe kerül, hogyan lesz
képes a tökéletes agymosásra. A Hálózat viszont arról szól, hogy a digitális adatbázisok kisajátításával
hogy lenne képes egy (nem föltétlenül iszlám) terrorista szervezet
átvenni egy egész társadalom, egy
egész ország – akár az USA –
irányítását, és hogyan képes eltörölni a föld színérôl bárkit, a
konkrét esetben a vonzó és szeretni való Sandra Bullockot. Ez
hiteles; a digitális adatbázisokkal
behálózott világ csakugyan így
mûködik; a veszély reális. De egyik film sem teszi föl a kérdést:
miért? Ezek a gonoszok miért gonoszok, mitôl ilyenek a „kriminális elmék”? Egyszerûen így születtek?
„Nincs senki, akire rámondjam: örömét lelte nyomoromban”
– írja ezzel szemben József Attila, mert a tôkés nem az a szupergonosz, aki még örül is a költô és a proli nyomorának; egyszerûen teszi, amit az osztályhelyzete diktál, sôt, olykor „borong, hogy ó, mi mennyire nyomorgunk…” Ezt nem tudják
odaát, a tengerentúl, s ha tudják is, nem akarják tudni.
Ebben a tekintetben az újvilágiak ókonzervatívok, nem akarnak
tudni osztályérdekrôl, a világ számukra jókból és rosszakból, tisztességesekbôl és gonoszokból áll. Ez részben vallásosságukból fakad: olyanok vagyunk, amilyennek Isten teremtett, a protestánsok hisznek a predesztinációban vagy ebbôl kiindulva, az (ál)tudományos genetikus determinációban: kit milyenné formáltak a
génjei. Ja, belejátszhat még az egyén jellemébe a sorsa is: a csonka család, az alkoholista és drogos szülôk, a családon belüli erô-

szak, frusztrált gyerekkor – de ezek a jelenségek is
metafizikusak, nem egy hibás társadalmi rendszerbôl fakadnak. A fontos az, hogy a megközelítés ne
legyen szociológiai, mert akkor végig kellene gondolni a társadalom struktúráját, és kénytelenek
lennének kimondani, hogy rosszul mûködik a
rend, a viszonyokban van a hiba, és a renden, a viszonyokon, sôt a rendszeren kell változtatni. Márpedig az társadalmi változás lenne, forradalmi, és
ôk nem azért jöttek ide Amerikába, a szabadság földjére, hogy ki
legyenek téve a forradalomnak,
hogy a társadalmi viszonyokon
szarakodjanak: azok olyanok,
amilyenné ôk, az amerikaiak alakították ôket: a pionírok, az Alapító Atyák és utódaik – és passz!
Aki a társadalom rendjét megkérdôjelezi, az magát az Amerikai
Egyesült Államokat kérdôjelezi meg, az kommunista, aki kommunista, az szovjet ügynök, aki szovjet ügynök, az hazaáruló. Igaz,
hogy Szovjetunió már nincs, de a társadalom rendjének szent
mozdulatlansága elvi kérdés. Ezen belül vannak a rosszak és a jók.
(Azt kellene kideríteni, miért Amerika-ellenesek a világ konzervatívjai, mert ennél szuperkonzervatívabb gondolkodás nem létezik.)
Mi lehet az oka? Gyanítom, ugyanaz, amiért Kálvin máglyára
küldte Szervétet. Az Alapító Atyák bölcsességét nem lehet kétségbe vonni, az Alkotmány tökéletességében nem lehet kételkedni. Egyszer REND tétetett a rendetlenségben, azóta ez a
REND a legfôbb dogma. Ezzel szemben Marx azt mondja, hogy
nincs olyan törvény, akár tudományos, akár társadalmi, amit egy
új fölfedezés, egy új helyzet ne írhatna fölül. Amerikában, tudjuk, Marx sosem volt divatos…
Lám, József Attila mit mond? „Nincs senki, akire rámondjam:
örömét lelte nyomoromban.” És ettôl, hogy konkrétan nem kell
gyûlölnöm senkit: „derûs vagyok és hallgatag”.

Kertész Ákos

Derûs vagyok
és hallgatag

Márai Sándor-díj
■ A Magyar Kultúra Napján, január 22-én rendezett ünnepségen dr. Hiller István miniszter és dr. Schneider Márta szakállamtitkár átadta a Márai Sándor-díjat az idei esztendô díjazottjainak.
Az írói életmûért vagy az elôzô évben megjelent kimagasló prózakötetért, valamint magyar író külföldi elismerést szerzett
munkásságáért adományozható kitüntetést idén megkapta
Grendel Lajos Kossuth-díjas író, eddigi munkásságáért, NewHont regényciklusáért, külföldön mûveivel elért sikereiért
(Grendel Lajossal a Könyvhét 2007. januári számában közöltünk hosszabb interjút);
Tóth Krisztina József Attila-díjas költô-, mûfordító, a 2006-ban
megjelent Vonalkód címû nagysikerû prózakötetéért (Tóth
Krisztina a kötetrôl a Könyvhét 2006. júliusi számában megjelent interjújában beszélt);
Márton László József Attila-díjas író, drámaíró, mûfordító, eddigi munkásságáért s a német nyelvterületen elért eredményeiért
(Márton László a Könyvhét 2006. augusztusi számában megjelent interjújában beszélt legutóbbi kötetérôl).
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■ Az agrárium és a könyvszakma – immáron folyamatosnak
mondható – nehézségei ellenére a szervezôk – Sári Enikô és dr.
Lelkes Lajos – kitartásának és a segítôtársak – azaz a Földmûve-

lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzôk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a Nemzeti Kulturális Alap – támogatásának köszönhetôen az Agrárkiadók Szervezô Bizottsága, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése, valamint a Budapesti Agrárkamara idén februárban is, mint évek óta már az hagyomány, megrendezi a Mezôgazdasági Könyvhónapot.
A programsorozat gazdag kínálattal várja az érdeklôdôket
határainkon belül és határainkon túl. A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan adják át Az Év Szerzôje Díjat, dedikálásokat szerveznek, könyvbemutatókat rendeznek, kiemelt rendezvény helyszíne lesz február 8-án a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kara, február 14-én a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma és február 23-án a szlovákiai Udvard
(Dvory nad Žitavou) Összevont Középiskolája.

Szép Magyar Könyv
■ A Szép Magyar Könyv 2006 Versenyt az idén is meghirdette a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése a
magyarországi, illetve határon túli magyar nyomdákban elôállított, tavaly megjelent kiadványok számára. A nevezés feltételeirôl, a szükséges tudnivalókról az érdeklôdôk a
www.mkke.hu honlapon (Programok/Aktualitások), vagy telefonon, a 343-2538 telefonszámon tájékozódhatnak. Jelentkezési határidô: 2007. február 2.

A Librotrade

Kft. ajánlja

Oxford Business English Dictionary for Learners of English
Oxford Business English Dictionary for Learners of English
(CD-ROM-mal)
Oxford Essential Learner’s Dictionary With CD-ROM
Oxford Exam Excellence (CD-ROM-mal)
Oxford Érettségi Felkészítô Tesztek Közép- és Emeltszinten
(CD-ROM-mal)
Oxford Wordpower Dictionary (CD-ROM-mal) 3.kiadás
Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237.
Tel: 254-0-254 Fax:257-74-72 E-mail:books@librotrade.hu
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Tel: 288-0771 Fax: 288-0769 E-mail:famulus@chello.hu
Oxford Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.
Tel: 318-8633 Fax: 411-04-04 E-mail: info@oupbooks.hu

3708 Ft
4344 Ft
4619 Ft
2988 Ft
2750 Ft
5971 Ft

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2006. december 1. – december 31.
Széprodalom
1. Patrick Süskind: A parfüm
Partvonal Kiadó
2. Leslie L. Lawrence: A vízidisznók
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Kiadó
3. Christopher Paolini:
Elsôszülött – Az örökség 2.
Európa Könyvkiadó
4. Danielle Steel: Az elsô bál
Maecenas Könyvkiadó
5. Lévai Katalin:
Párnakönyv és más mesék
Alexandra Kiadó
6. Corinne Hofmann:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
8. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Kelet Kiadó
9. Martina Cole: Hatalom
Alexandra Kiadó
10. Robin Cook: Válság
Alexandra Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2007
2. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
3. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kiadó
4. Antik városok
Alexandra Kiadó
5. Robert J. Moore: Idôtlen csodák
Alexandra Kiadó
6. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
7. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.
8. Müller Péter: Jóskönyv
Alexandra Kiadó
9. A világ építészeti csodái
Alexandra Kiadó
10. Gauland Ágnes: Fábry – Cenzúra nélkül
Magánkiadás
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:
Mulatságos történetek sorozat
Alexandra Kiadó
2. Mesélô könyv alapkészlet +
Némó nyomában
Alexandra Kiadó
3. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó
4. Tanulj szórakozva! Képességfejlesztô
feladatok 4–5 éveseknek
Alexandra Kiadó
5. John Matthews: Kalózok
Alexandra Kiadó
6. Lázár Ervin:
A Négyszögletû Kerek Erdô
Osiris Kiadó
7. Tanulj szórakozva! Képességfejlesztô
feladatok 3–4 éveseknek
Alexandra Kiadó
8. Böszörményi Gyula:
Gergô és az álomvámpírok 2.
Könyvmolyképzô Kiadó
9. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
10. Bartos Erika:
Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2006. december 1. – december 31.

Libri sikerlista
2006. december 1. – december 31.

Lira sikerlista
2006. december 1. – december 31.

Szépirodalom
1. Lawrence, Leslie L.: A vízidisznók
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Könyvkiadó
2. Hofmann, Corinne:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-ház Könyvkiadó
3. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. King, Stephen: A mobil
Európa Könyvkiadó
5. Gauland Ágnes:
Fábry – Cenzúra nélkül
Magánkiadás
6. Paolini, Christopher:
Elsôszülött – Az örökség
Európa Könyvkiadó
7. Cook, Robin: Válság
Alexandra Kiadó
8. Méhes György:
Szép szerelmek krónikája
Ulpius-Ház Könyvkiadó
9. Faludy György: Pokolbeli víg napjaim
Alexandra Kiadó
10. Pamuk, Orhan: Az új élet
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Corinne Hofmann
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Méhes György
Szép szerelmek krónikája
Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Corinne Hofmann:
Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Orhan Pamuk: Hó
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Joanne Harris: Urak és játékosok
Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Javier Sierra: A titokzatos vacsora
Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Orhan Pamuk: Az új élet
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Kelet Kiadó
9. Arthur Golden:
Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó
10. Paulo Coelho: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. Lawrence, Leslie L.: A vízidisznók
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Kiadó
3. G. M.: Tesco titok
B. Records Kft.
4. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Kiadó
5. Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába
Magvetô Kiadó
6. Gauland Ágnes: Fábry – cenzúra nélkül
Magánkiadás
7. Méhes György:
Szép szerelmek krónikája
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Brown, Dan: A da Vinci-kód
Gabo Kiadó
9. Hoffmann, Corinne:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Kiadó
10. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Könyvkiadó
3. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kiadó
4. Schmedes, Christa:
Bögrés sütemények
Holló és Társa
5. G. M.: Tesco titok
B. Records Kft.
6. Lajos Mari – Hemzô Károly:
66 karácsonyi édesség
Aquila Könyvkiadó
7. Paine, Sheila: Amulettek
Cser Kiadó
8. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.
9. Oliver, Jamie: Olasz kaják
Park Kiadó
10. Van Gogh életmû
Officina ’96 Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
2. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kiadó
3. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Kiadó
4. Gauland Ágnes:
Fábry – Cenzúra nélkül
Magánkiadás
5. G. M.: Tesco titok
B. Records Kft.
6. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.
7. Jamie Oliver: Olasz kaják
Park Könyvkiadó
8. Fábry Sándor: Showder a javából
Glória Kiadó
9. Réz András: Mozibubus
Réz és Társa Kiadó
10. Csányi Vilmos:
Az emberi viselkedés
Sanoma Budapest Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.:
A végsô ütközet – Narnia krónikái 7.
M & C Kft.
2. Hamvas Dániel (ford.): Verdák
Egmont-Hungary Kiadó
3. Marék Veronika: Kippkopp karácsonya
Ceruza Kiadó
4. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó
5. Marék Veronika: Kippkopp a hóban
Ceruza Kiadó
6. Böszörményi Gyula:
Gergô és az álomvámpírok 2.
Könyvmolyképzô Kiadó
7. Marék Veronika: Annipanni, hull a hó!
Pozsonyi Pagony
8. Marék Veronika:
Boribon és Annipanni
Pozsonyi Pagony
9. Miler, Zdenek:
Kisvakond kifestôkönyv
Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Stroud, Jonathan: Ptolemaiosz kapuja
Animus Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Méhes György: Világhíres Miklós
Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Christoper Paolini: Eragon
Európa Könyvkiadó
3. J. K. Rowling:
Harry Potter és a félvér herceg
Animus Kiadó
4. Böszörményi Gyula:
Gergô és az álomvámpírok 2.
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Dugald A. Steer: Varázslástan
Egmont-Hungary Kiadó
6. C. S. Lewis: A végsô ütközet
M & C Kft.
7. Richard Scarry:
Karácsonyi kavarodás Tesz-vesz városban
Gulliver Könyvkiadó
8. Jonathan Stroud: Ptolemaiosz kapuja
Animus Kiadó
9. Meg Cabot:
A neveletlen hercegnô naplója 7 és 1/2
Ciceró Könyvstúdió
10. Marék Veronika: Kippkopp a hóban
Ceruza Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kft
2. Rákay Philip: Ketten a korzón
Magánkiadás
3. Ambrus Péter: Az igazi Hofi
Athenaeum 2000 Kiadó
4. Lázs Sándor: Hogyan éljünk túl
vámpírokat és diktátorokat?
21 történet a XXI. századból
Athenaeum 2000 Kiadó
5. Vigh Géza: Michael Schumacher
Száguldás Kerpentôl a szívünkig
4S Könyvkiadó
6. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Szalay Könyvkiadó
7. Oliver, James: Olasz kaják
Park Könyvkiadó
8. Kornis Mihály:
Kádár János utolsó beszéde
Kalligram Kiadó
9. Monspart Éva–Scherter Judit:
Nagymamakönyv
Athenaeum 2000 Kiadó
10. Kriston Andrea: Kriston testreform
Sanoma Budapest Kiadó

Havasréti József: ALTERNATÍV REGISZTEREK
Lakásszínház. FMK 1974. INDIGO. Fölöspéldány-csoport. A magyar neoavantgárd
kultúra története. Megélte és nem olvasta…? Nem élt még, és nem olvasta…?

Kárpáti Eszter: A SZÖVEG FOGALMA
„Valami vagy szöveg, vagy nem szöveg. Nehezen meghatározható. Mert nem ez
a legnagyobb nyelvi egység, mivel nem is nyelvi egység. Mert a szöveg a gondolkodás
egysége…”
Egy kommunikációkutató fogalma a szövegrôl…

Typotex Kiadó www.typotex.hu
Keresse az Olvasók Boltjában! (Millennium Center, Pesti Barnabás u. 4.)
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Gyermek, ifjúsági
1. Gazdag Erzsi: Mesebolt
Papirusz Duola
2. Vámos Miklós: Dr. Orángutay Tivadar
Ab Ovo Könyvkiadó
3. Drake, Ernest: Sárkánytan
Egmont-Hungary Kiadó
4. Guerra, Carmen: A legszebb tündérmesék
Alexandra Kiadó
5. Színezz és ragassz! Karácsony
Alexandra Kiadó
6. Weöres Sándor: Bóbita
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Guerra, Carmen: A legszebb gyermekmesék
Alexandra Kiadó
8. József Attila: Betlehemi királyok
Pro Junior Kft
9. Kis fecsegôk – Zajos kutyus
Manó könyvek
10. Juhász Magda: Betlehemi mese
Santos Könyvkiadó

Könyvkultúra

háttér

Egy nagy korszak vége?
[Pre-modern] – Modern – Posztmodern
„A modern világban találták ki az abszolút monarchiát, az alkotmányos monarchiát, a nemzetállamot, a parlamenti rendszert, az emberi
és állampolgári jogokat, az írott és megváltoztatható alkotmányt, a képviseleti, a választáson
alapuló demokráciát, a törvényhozó, a végrehajtó és bírói hatalmak megoszlását, az úgynevezett vallásilag semleges államot, ahogy a totális államot és társadalmat is.” Áttekintésünkben néhány viszonylag
könnyen hozzáférhetô, elolvasásra
érdemes kötetre hívjuk fel a figyelmet. A mûvészi modernségrôl meg a
társadalmi és technikai modernizációról persze külön kell(ene) szólni.
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■ „Régóta tudom, hogy mi, nyugati emberek
egy egész korszak végéhez közeledünk, annak a
korszaknak a végéhez, amely körülbelül ötszáz
évvel ezelôtt kezdôdött” – írja John Lukács Egy
nagy korszak végén c., 2005-ben megjelent esszékötetében. Az úgynevezett újkorról, vagy modern korról (nevezhetjük „polgári”-nak is) van
szó, amelynek legfôbb vonásait így összegezhetjük: ez a világtörténelem európai korszaka volt (a jelzô szinonimái a fehér és a keresztény), a demokrácia terjedése jellemezte (a történelem az arisztokratikus korból átlépett a demokratikus korba). Az 1914-et megelôzô két évszázad, „A polgári kor az állam
kora volt, valamint a pénz kora, az ipar
kora, a városok kora, a magánélet kora, a
család kora, az iskolai oktatás kora, a képviseleti rendszer kora, a természettudomány kora és a kibontakozó történelmi
tudat kora.” E korszak egyik fontos fejleménye, hogy a pénz egyre absztraktabb
jellegûvé vált, továbbá, hogy „a fogyasztás termelése fontosabb lett, mint az árutermelés.” Az újkor végét a kommunikáció fantasztikus fejlôdése jellemzi,
mondja John Lukács, de ezzel már a paradox kettôsségek sorát nyitja meg, tudniillik, az igazi, a személyes kommunikáció hanyatlásban van.
A modern kor világképének provokatív áttekintését nyújtja Richard Tarnas A nyugati gondolat stációi c., 1995-ben megjelent olvasmányos filozófiatörténeti
kézikönyve. A modern gondolkodás megjelenését a reneszánszban, a reformációban, az ezt követô tudományos forradalomban (képviselôi pl. Kopernikusz, Kepler, Galilei,
Newton) látja a szerzô. „A reneszánszban a nyugati ember
valósággal újjászületett.” Nemcsak a feudális struktúrák
meggyöngülésérôl van szó a 15–17. században, hanem a szekularizációnak a megerôsödésérôl. A négy kulcsszerepet játszó újítás, technikai eszköz: a mágneses iránytû, az óra, a

puskapor és a könyvnyomatás.
Az emancipált ember személyes
identitását hangsúlyozó individualizmus bátor, kreatív és könyörtelen volt – mondja ki az
amerikai Tarnas. A filozófiában
Descartes és Francis Bacon jelenti a fordulatot. Tarnas vizsgálja a modern gondolkodásmódot, (Kopernikusztól Freudig) a
változó emberképet, majd eljut a
posztmodern tudatig.
Heller Ágnes Megtestesülés c., filozófiai esszéket tartalmazó vékony könyvében felteszi a kérdést: Mi a modernitás vagy magyarosabban: modernség? Válaszkísérletébôl számomra a legfontosabb, hogy
„a modern ember semmit sem fogad el a tekintélyelv alapján, hogy mindenre rákérdez, kizárólag saját elméjével gondolkodik, szkeptikus és individualista”, továbbá: „a modernség a szabadságon alapul”,
valamint: „a tudományos világkép a modern világ uralkodó világképe.” Mi jellemzi a modern
társadalmi berendezkedést? Heller Ágnes válasza alapján a piacon történô elosztás, a tudományos-technikai tudás felhalmozódása és végül a választott és
választható politikai szerkezet.
Ez a három tendencia kölcsönösen támogatja
egymást –
mondja –, azonban idônként súlyos konfliktusba is kerülhetnek.
Két korábbi esszékötetének
már a címe is jelzi, hogy a modernitással foglalkozik. Az
1993-ban megjelent A modernitás ingája c. kötetben a
címadó elsô valamint az utolsó tanulmányt Fehér Ferenccel közösen írta, a további hétbôl 4 dolgozatot Fehér Ferenc, 3-at Heller Ágnes
írt. Az Életképes-e a modernitás?
c. kötet ugyancsak tanulmányok, esszék sorozata, a fejezetcímek közül kettôben (A mindenevô modernség, Jogok, modernitás, demokrácia) fordul
elô a témát jelölô szó, de –
hogy még egy-két izgalmas fejezetet kiemeljek – a Rekviem
egy évszázadértban ugyanúgy a
modernitásról adja elô roppant
invenciós meglátásait, mint pl.
A politika Isten halála utánban,
A gyakorlati ész és ami nem azban, a Parmenidész és a sztálingrádi csatában.

Modernség, a modern kor elmélete vezetô motívuma Jürgen Habesmas munkásságának – olvashatjuk a Helikon Universitas sorozatában 1998-ban megjelent kötetének borítóján. A Filozófiai diskurzus a modernségrôl a szerzônek a 80-as
évek elsô felében különbözô egyetemeken tartott 12 elôadását tartalmazza. Itt csupán azt jelzem egyrészt, hogy kikkel
foglalkozik a szerzô az egyes fejezetekben: Hegel, bal- és
jobboldali hegeliánusok (köztük természetesen Marx),
Nietzsche, Horkheimer, Adorno, Heidegger, Derrida, Bataille, Foucault, Luhman. Minthogy Heller Ágnes a (reflektált) posztmodern perspektívájából teszi fel kérdéseit, úgy
itt is hangsúlyozni kell: Habermas a
Kant utáni filozófiatörténet „sok színben csillogó” témájáról szóló vitákat
úgy próbálja összefoglalni, hogy a modernség mellett tárgyalja a vele oppozícióba állított posztmodernt. Tarnas
hosszasan tárgyalja, Heller és Habermas érinti a modernet, a modernitást
megelôzô premodernnek nevezetett
világképet, gondolkodásmódot...
A modernséget vizsgáló filozófusok,
filozófiatörténészek természetesen
nem hallgatnak a modernség paradoxonairól, azokról az ellentmondásokról, amelyek ezt a korszakot jellemzik.
Tarnas könyve az ókori görögségtôl
a posztmodernig foglalja össze a nyugati világ szemléletváltásait 1990-ben megjelent könyvében.
A szerzô a posztmodernrôl is a filozófia, a vallás és a tudomány egymásra hatásának szempontjából fejti ki mondandóját. Jellemzô, hogy A posztmodern tudat c. fejezet elején ezt
írja: „...a posztmodern kor szellemi
helyzete is mélységesen összetett és
ambivalens... Hogy mit nevezünk
posztmodernnek, az persze kontextustól függôen tág határok között változik...” J. Derrida, M. Foucault, J. Baudrillard, G. Deleuze, F. Lyotard és R.
Rorty szövegei csak ez után láttak napvilágot magyarul. Feltétlenül meg kell
említenem szûkre szabott áttekintésemben A posztmodern állapot c. kötetet, amelyben Habermas, Lyotard és
Rorty tanulmányait, egymással folytatott vitáit kísérhetjük figyelemmel.
Ralph Dahrendorf egész könyvet
szentelt A modern társadalmi konfliktus témájának, vagyis a modern kor
utolsó száz éve forradalmai, társadalmi osztályai, a modern politika, a totalitarizmus, a posztindusztriális társadalom, a polgári világtársadalom értelmezésének, azzal a céllal, hogy értelmes cselekvésre buzdítson bennünket. Mit tehetünk, mit kell
tennünk, hogy megszabaduljunk a kísértésektôl, az illúzióktól
és a félelmektôl.
Szögezzük le, a posztmodern a hagyományhoz való konstruktív viszonyt jelent. Az antimodern(itás) igazi megnyilvánulása
a (modern teológusok számára is elfogadhatatlan) tradicionalizmus, amelynek képviselôje az olasz (szuper)fasiszta Julius Evola. Lázadás a modern világ ellen c. vaskos kötetének körmönfont
okoskodása világosan mutatja, hogy a tradicionalizmus retrográd, az irracionalizmussal, okkultizmussal, ezoteriával rokon, és
van egy kis rasszista beütés benne. (A költôként, festôként induló Evola mûvei mellett nálunk is rendre feltûnnek a francia René Guénon könyvei is.)

A Megtestesülésben a „nyolcadik
gondolkoznivaló” a posztmodern.
Hogy mi a posztmodern, erre a kérdésre az elmúlt 25 év alatt majdnem
mindenki másként válaszolt, mondja
ki Heller Ágnes. Majd Lyotard egy
1982-es elôadásához fûz megjegyzéseket, ezek szerint L. jól ráérzett a posztmodern egy döntô sajátságára: „a
posztmodern nyelv, tekintet vagy
perspektíva de-totalizáló nyelv, tekintet illetve perspektíva.” Ezen elméletet illetve gyakorlatot öt pontban foglalja össze: 1. A történelem, illetve a
történelem fogalmának, 2. az igazság,
illetve az igazság fogalmának, 3. az
életformák, 4. a mûvészetek és 5. a
múzeum fogalmának s ezzel berendezésének de-totalizálásáról van szó. Heller nem foglal állást esszéjében, amely ily
módon érzékletesen deskriptív, és helyenként kifejezetten
frappáns megfogalmazásokkal terelgeti az olvasó kíváncsiságát. Fontos megjegyzése: a de-totalizálásnak megvannak a határai, ám ezek
elasztikusak. Példái meggyôzôek, kérdései inspirálóak.
Pethô Bertalan A posztmodern c. kötet bevezetô tanulmányában hangsúlyozza, hogy a posztmodern nem
egy -izmus csupán, hanem egy korszak. A kifejezés ugyan már az 1870es években felbukkant, „bekövetkeztét” 1968-tól számítjuk. Elôtörténete
az 50-60-as évek emancipációs és ellenkulturális mozgalmai. (Az avantgárd a Modern túlerôltetése, ’68 után
már csak az árnya kísért – tehát nem
a posztmodernhez tartozik!)
A Korunk 2006-ban 7. számát a posztmodernnek szentelte: ebben kolozsvári és szegedi oktatók és doktorandusok,
hallgatók figyelmet érdemlô dolgozatai mellett Kiss Endrének, az ELTE egyetemi tanárának A posztmodern gondolkodás története és logikája, valamint (az eredetileg pszichiáter) Pethô Bertalannak, a KJF Budapesti Intézete igazgatójának a Posztmodernológia c. tanulmányát olvashatjuk nagy
haszonnal. Elôbbi dolgozatban számos kritikai gondolatot találunk, utóbbi szerzôje peratológiai szempontból jellemzi a Posztmodernt. A gr. ‘perasz’ m. m. ‘határ’,
Pethô tehát a Határ vagyis a mozgásában megragadott Határoltság és a Közbensô elve szerint tesz kísérletet korunk posztstrukturalista/posztmodern filozófiájának kidolgozására.
U.i. Adhattam volna cikkemnek Az egy nagy korszak halála címet
is, az még blikkfangosabb lett volna, bár talán túl morbid. Különben is hajlok rá, hogy összeolvasva egy csomó dolgot a posztmodernrôl, a modernitást nem dobnám ki mindenestül az ablakon,
úgy gondolom, a posztmodern a modernség nagyon is aktuális, de
csak egyik értelmezési lehetôsége. (A posztmodern perspektíva tudniillik pluralista.) Bár nekem felettébb szimpatikus a posztmodern,
ha igaz, amit Heller Ágnes ír róla: „A posztmodern szemlélet, ha
kellôképpen reflektált, önmagát is szkepszissel és iróniával tudja
nézni”. Nem kell feltétlenül elôjönni a magától adódó Rimbaudparafrázissal, mi szerint: Posztmodernnek kell lenni mindenestül,
nem csak azért, hogy ne legyen botrány, hanem azért sem, mert –
elméletileg biztosan – nincs ízlésterror.
Cs. A.

Könyvkultúra

háttér
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Könyvipar

kolofon

Reader’s Digest Kiadó

Dibás Gabriellával
beszélget Nádor Tamás
Az elnevezés tükörfordításával, bogozgatásával nem sokra juthatunk. Mondhatnánk: az
olvasóknak készített könyvkivonatok-sûrítmények készülnek az amerikai cég magyarországi
leányvállalatában, ám azért ez valójában –
ahogyan mondani szokás – nem ennyire egyszerû. Az USA-beli „ôscég” már az 1920-as
években mûfajt teremtett: válogatott, rövidített, újraszerkesztett mûvek publikálásával.
Magazinnal kezdték, könyvekkel folytatták.
Akárcsak nálunk.
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■ – A magazin 1991-ben indult, a cég könyvkiadóként fiatalabb: 1994 óta publikálnak ismeretterjesztô
köteteket. Ön miként lett ezek fôszerkesztôje?
– Korábban a Gulliver, illetve a Lilliput kiadóban dolgoztam
szerkesztôként, szerkesztôség-vezetôként. Ezek eleinte gyerekkönyveket jelentettek meg, késôbb inkább ismeretterjesztô mûveket. Válogatási, lektoráltatási, szerkesztôi, terjesztôi gyakorlatra stb. így aztán egyaránt szert tehettem. „Fejvadászok” szakembert kerestek a Reader’s Digest ismeretterjesztô könyveinek fôszerkesztésére. Választásuk rám esett. Talán azért is, mert magam is úgy gondoltam: a mai „rohanó világban”, ha nem érünk
is rá mindent tüzetesen elolvasni, tudni sok mindenrôl szeretnénk. És jó, ha olyan könyveket tartunk polcainkon, amelyekben sok mindennek gyorsan utánanézhetünk.
– Kényes ízlésû emberek (nyersebben fogalmazva: sznobok,
udvariasabb szóhasználattal: mindennek alaposan utánanézôk) azt mondhatják erre: ez a félmûveltek, a felületesek mûfaja. S emlékeztetnek a Száz híres regény kivonatára, amelybôl sokan próbáltak maturálni...
– Aki így közelít köteteinkhez, bizony alaposan félreérti szándékainkat. Valóban készülnek olyan könyveink, melyekbe négynégy bestseller rövidített változata kerül. Nem tagadjuk: céljuk
pusztán a szórakoztatás. De hát nincs ebben semmi szégyellnivaló: az efféle élmény is elemi szükségletünk. Hivatásos könyvmolyoknak ezeket tehát nem ajánljuk. Buszon, villamoson, metrón, vonaton viszont sokan szívesen kikapcsolódnak így is. Ám
arculatunkat valójában nem is az ilyen kötetek határozzák meg.
De egyébként sem elsôsorban velük foglalkozom, hanem a
Reader’s Digest ismeretterjesztô könyveinek fôszerkesztôje vagyok. Amelyek viszont igencsak széles körûen, kimerítôen tárgyalják témájukat. Azt remélhetôleg senki sem veti szemünkre, hogy
köteteinknek felismerhetô, jellegzetes stílusuk van, hogy olvasmányosak. És nem utolsósorban: érdekességre, figyelemfelkeltésre
törekednek. Egyébként ennek is köszönhetô a népszerûségük.
– Ne okoskodjunk tehát. Különben is: egyik legmûveltebb
színészünknek, Gábor Miklósnak két kedvenc írója volt: Georges Simenon és James Joyce... No de, az ismeretterjesztô
könyvekre térve: miért kedvelik annyira a csábító (lenyûgözô, csodálatos, varázslatos stb.) jelzôket?
– Nem restelljük: sokakhoz kívánunk szólni. Mind címükkel,
mind megnyerô, esztétikus külalakjukkal vonzóvá akarjuk ten-

ni kiadványainkat. Természetesen elsôsorban a kötetek tartalma számíthat (amint azt jelentôs példányszámaink igazolják)
tágas figyelemre. A legsajátosabb jellegzetességünk ugyanis,
hogy személyes kapcsolatban állunk régebbi és reménybeli olvasóinkkal. Így – megfelelô marketingmunka után, megbízható felmérések birtokában – pontosan ismerjük a közönség igényeit. Ezek tudatában publikálunk összefoglaló mûveket a természet világa, a történelem, az
egészségügy tárgykörében, vagy
akár a házi szakácskodás segítésére.
– Köztudomású: az ismeretterjesztésben, a népszerûsítô kiadványok
közreadásában számos kiadó szorgoskodik. Miben különböznek az
önök kötetei mások hasonló vagy
rokon jellegû könyveitôl?
– Kezdjük a mennyiséggel (kiadott
címek száma, példányszám): ebben
piacvezetô helyen állunk. No de,
gondolom, kérdése fôként a tartalmat firtatja. E tekintetben sincs
okunk restelkedésre. Sôt: szép és
hasznos könyveket igyekszünk kézbe adni. Gyakran összefoglaló, áttekintô mûveket. Vegyünk csak néhány példát. A Világtörténelmi enciklopédia címe önmagáért beszél. Több mint háromezer (ábécérendbe szedett) címszóban foglalja össze az emberi históriát.
Az általános mûveltség képes szótára – amint az címébôl szintén kitetszik – nem csupán „közszükségleti” ismereteink gyûjteménye, hanem azok „megjelenítése” is, tehát láttatja is azt, amirôl olvasunk. S még néhány „beszédes” cím, amely jelzi, hányféleképpen bogozgathatja olvasónk, kiadványaink révén a múltat. Tehát: Régészet; Letûnt civilizációk; Történelmi tények új
megvilágításban; Mikor, hol, miért és hogyan történt? (A történelem száz legdrámaibb eseménye, amely megváltoztatta a világot); A múlt nagy rejtélyei; Misztikus történetek; Az emberiség megoldatlan rejtélyei. Puritán címek és szenzációkat sejtetôk. Olyanok, amilyen a közös történetünk: csupa tény és csupa rejtelem, mindennapok százezrei és megfejtett, vagy mindmáig titokzatos szenzációk. A Reader’s Digest könyvei épp eme
örökös kettôsség feltárásával próbálkoznak. S olvasóink mindezt érdeklôdve, szívesen fogadják. Amiképp „természetbúvár”
és „földrajzi” köteteinket is. Hadd említsek itt közülük is csupán néhányat: A természet ezernyi csodája; A természet megfejtett titkai; Lenyûgözô bolygónk: a Föld; Világjárók lexikona.
S amint említettem: vannak egészséges életünket szolgáló, háztartási fortélyokat tartalmazó, kertészkedést segítô és persze szakácskönyveink is...
– Óhatatlanul adódik a kérdés: kik írják ezeket a köteteket?
Külföldi vagy hazai szerzôk?
– A Reader’s Digest könyveit sokan írják. S e sokszerzôs mûvek
végsô megformálásában végül a szerkesztôé a fôszerep. Amiképp máshol is, e nemzetközi kiadó eredeti köteteit magyar
„részlegünkben” is lefordíttatjuk, majd a helyi szükségletekhez,
igényekhez igazítjuk, adaptáljuk. Mindamellett hazai fejlesztésû
könyveket is készítünk. Ilyen például a Csodaszép Magyarország. Erre kiváltképp büszkék vagyunk. Nem csupán azért, mert
„saját termés”, hanem fôként azért, mert szépséges és gazdag ötlettára hazánk történeti, földrajzi, néprajzi, kulturális stb. fölfedezésének. S bár itthoni kalandozáskor nagyon is hasznos lehet,
mégsem csak hagyományos útikönyv, hanem több ennél: általános országismertetô. Ezért azok számára is érdekes-kellemes
nézni- és olvasnivaló, akik karosszékükben ülve kívánják fölfedezni Magyarországot, vagy így idézgetik vissza emlékeiket.

