
F
o

tó
: 

S
za

b
ó

 J
. 

Ju
d

it

KÖNYVES HAVILAP
XI. ÉVFOLYAM

5–6. SZÁM
2007. MÁRCIUS

294 FT
WWW.KONYV7.HU

Petôcz AndrásPetôcz András
Harminc perccel a háború elôttHarminc perccel a háború elôtt

2007 március havában jelenik meg
BENEDEK ISTVÁN GÁBOR csodálatos novelláinak negyedik kiadása.

Kötve 2000 Ft      Fûzve 1800 Ft 

www.hatterkiado.hu
hatterkiado@hatterkiado.hu

www.hatterkiado.hu
hatterkiado@hatterkiado.hu

Kalligram Kiadó
Szigeti László

Tarján Tamás
A regények vére

Kertész Ákos
A kultúra állatkertje

Interjú
G. Szabó Judit

Esterházy Péter
Szepes Erika

Csányi Vilmos
Fráter Zoltán
Havas Katalin





9
1

T
a
rt

a
lo

mInterjú
„Mert mindig mindenki
túl akar élni.”
Harminc perccel
a háború elôtt

Beszélgetés Petôcz András-
sal az Idegenek címû, a ta-
vaszi könyvfesztiválra a Pa-
latinus Kiadó gondozásá-
ban megjelenô regényérôl. 
„A könyv sokféle rétegbôl
építkezik, említhetném
akár a saját gyerekkoromat
is, de alapvetôen a kiszol-
gáltatottságról szól. Fôhôse
egy nyolcéves kislány, aki
elmeséli mindazt, ami vele
történik. A világ, ahol a re-
gény játszódik, nem feltét-
lenül a mi világunk, nem
Európa, mégis, lehetne
akár Európa pereme is.
Benne van napjaink Euró-
pája, és benne van mindaz,
ami itt van közvetlenül
mellettünk, körülöttünk.”
(Illényi Mária)
93. oldal
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Panoráma
Laki János: A tudomány
természete. Thomas Kuhn
és a tudományfilozófia tör-
téneti fordulata
Kép–Írás–Mûvészet. Ta-
nulmányok a 19–20. száza-
di magyar képzômûvészet
és irodalom kapcsolatáról
Vaszary Gábor: Csak Te!
Vaszary Gábor: A szôkék-
kel mindig baj van
94. oldal
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2007. január 18.–február 15.

A forgalomba került köny-
vek válogatott listája a
Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a
Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu) te-
kinthetôk meg.
97. oldal
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(Cs. A.)
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lehetetlensége
Esterházy-mûvek színpadon
Beszélgetés 
Esterházy Péterrel

Rubens és a nemeuklideszi
asszonyok címmel kecses kis
kötete jelent meg a közel-
múltban Esterházy Péternek
a Magvetô gondozásában.
Ne tévesszen meg senkit a
kézbesimuló vékony könyv.
A tartalma nem könnyed,
nem villamosra való olvas-
mány. Éppen rövidsége mi-
att kell fokozottan figyelni a
szerzô minden szavára.
(Mátraházi Zsuzsa)
108. oldal

Az ördöggolyó megmarad
Interjú Szepes Erikával
(Ócsai Dorottya)
111. oldal

Az emberi evolúció
modellje a kutya
Csányi Vilmos képviselte
a modern teológiát
(Mátraházi Zsuzsa)
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Beszélgetés Fráter Zoltán
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(Jolsvai Júlia)
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a posztmodern korban
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Egy nagy korszak vége?
2., befejezô rész
(Cs. A.)

Interjú
Felnôtt az elsô
funkcionális analfabéta
nemzedék?
Havas Katalin az olvasási
szokások változásáról
(Szénási Zsófia)
115. oldal

Kertész Ákos
A kultúra állatkertje
120. oldal
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az egészségünkért
(dr. Dóbi István)
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Könyvipar
Kolofon
Kalligram Kiadó
Szigeti Lászlóval
beszélget Nádor Tamás

A kalligram – latinul car-
men figuratum – képvers,
amelyben a sorok, betûk
elrendezése erôsíti, kiter-
jeszti a szöveg érzelmi
tartalmát. Ôsi, keleti ere-
detû szó, de például az
angol George Herbert
szárny alakú verset írt,
Guillaume Apollinaire A
megsebzett galamb és a
szökôkút címû és formá-
jú költeményt. A kalligrá-
fia pedig a szépírás mûvé-
szete. Cégérnek mindez
épp elég.
126. oldal
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Beszélgetés Petôcz Andrással az Idegenek címû,
a tavaszi könyvfesztiválra a Palatinus Kiadó

gondozásában megjelenô regényérôl.

■ – A regény elején egy Camus-idézet van, franciául. Mi a je-
lentése, és miért éppen ezt választotta mottónak?
– Az idézet Albert Camus L’étranger, magyar kiadásban Közöny
címû regényébôl való. Gyergyai Albert fordításában a mondat
így szól: „Talán az arcán mozgó árnyék miatt olyan volt, mint-
ha nevetett volna”. A Camus-regény lélektanilag sorsdöntô pil-
lanatát idézi, azt, amikor közvetlenül a gyilkosság elôtt vagyunk.
A fôhôs, Meursault ekkor még nem tudja, hogy néhány másod-
perc múlva gyilkos lesz: megöli az arabot, aki korábban inzul-
tálta ôt és a barátait.
– Miért csak franciául olvasható az idézet?
– A francia változatot érzem pontosnak, azt, ahogy Camus fo-
galmazott. Keményebben szól így, mint magyarul. Ezzel arra is
utalhattam, hogy a regény nem itthon, Magyarországon játszó-
dik. Azzal, hogy a mottót eredetiben hagytam, átléptem egy ha-
tárt. A nyelvi határt. 
– Az ismertetôben az olvasható, hogy „az elbeszélô szavaiból
nem derül ki, hol és mikor játszódik az »Idegenek«”. A törté-
netnek mégis valós alapjai vannak. Hogyan született a regény?
– A könyv sokféle rétegbôl építkezik, említhetném akár a saját
gyerekkoromat is, de alapvetôen a kiszolgáltatottságról szól.
Fôhôse egy nyolcéves kislány, aki elmeséli mindazt, ami vele
történik. A világ, ahol a regény játszódik, nem feltétlenül a mi
világunk, nem Európa, mégis, lehetne akár Európa pereme is.
Benne van napjaink Európája, és benne van mindaz, ami itt van
közvetlenül mellettünk, körülöttünk. 
– Vannak visszatérô motívumok: az iskola és a laktanya „kö-
zelsége”, például.
– Igen. Ez fontos. Ez egyértelmûen gyerekkori motívum. Óbudán
nôttem fel, és a Vörösvári úton, az iskola közelében volt egy szov-
jet katonai laktanya. A mai tudásunkkal ez maga az abszurd, de ak-
kor, a hatvanas évek közepén, mi, gyerekek, „normálisnak” tartot-
tuk. Más világ volt: egy 6-7 éves fiú már egyedül ment iskolába,
szülôi kíséret nélkül. Délben, hazafelé megálltunk a laktanya vaske-
rítésénél, néztük a katonákat, még integettünk is nekik. Néztük a
katonai jármûveket. Érdekeltek minket. Ez az
emlék évek alatt egyre erôsebb lett bennem. A
dolog abszurditása maradt meg, és ami elindí-
totta a történetet, az épp ez volt: arról kezdtem
írni, hogy megyek az iskolába, és ott a laktanya. 
– Ehhez újabb és újabb dolgok társul-
nak. Olyasmik, amik már a 21. század
tragédiái.
– A regényben benne van a 60-as évek Ma-
gyarországa, de benne van az utóbbi évtized
is. A történet vége az új évszázad eddigi leg-
borzalmasabb eseményét idézi, a beszlani
túszdrámát. Mindez regényként: tehát nincs
benne dokumentarista elem. Egy nyolcéves
kislány mesél, aki menekül az anyjával az or-
szág egyik városából egy határszéli kisvárosba. Tökéletesen ki-
szolgáltatott, ahogy az anyja is az. Idegen, de az idegensége más
mint azok idegensége, akik késôbb a regényben megjelennek. A
kislány egy merényletben elveszíti az anyját, majd eljut egy isko-
lai tanévnyitóig, amikor terroristák foglyul ejtik. 

– Diktatúrában él, ahol
az államgépezet kato-
nái és a bevándorlók is
„idegenek”.
– Így van. Diktatúrában
él, ahol mindenki ide-
gen. Ahol több nyelven
beszélnek, de létezik „hi-
vatalos” nyelv, amin
mindenki kommunikál,
de amit még maguk a ka-
tonák se beszélnek helye-
sen. Mindezek ellentéte-
ként jelen van egy másik
világ, maguk a szereplôk
is sokat beszélnek róla, a
szabadság világa. A
fôhôs ide akar eljutni. 
– Két kulcsszót kiemelnék a regénybôl, ami körbeszövi a sze-
replôk életét: a hazugság és a nyelv.
– A hazugság a túlélésért való küzdelem része. A kislány a túlélésért
küzd. Élni akar. Túlélni. Ezért tanul meg hazudni. Így kezdôdik a
regény. Mindez személyes élmény: évekkel ezelôtt találkoztam egy
gyerekkel, aki mindig hazudott. Nagyon nehezen élt meg egy csa-
ládi tragédiát, és úgy érezte, hazudnia kell. Amikor megkérdeztem,
miért hazudik, azt mondta, azért, mert mindenki ezt teszi. Azt
mondta ez a nyolcéves gyerek, azért hazudik, mert a felnôttek is ha-
zudnak. És az arcán valami iszonyatos reménytelenséget láttam. Ez
lett a regény alapmotívuma. Nagyon fontos a nyelvi motívum is,
ami a korábban említett idegenséggel függ össze.
– A pince a patkányokkal, a föld alatti járat: nyomasztó me-
nekülési útvonal.
– Ez a lét alatti lét – patkánylét. Ide jut el/le a fôszereplô, hogy
esélye legyen a menekülésre, miután minden megtörtént vele,
ami egy gyerekkel megtörténhet. A kislánynak „alá kell szállnia”
a túlélésért.
– Megjelenik viszont a regényben a zene motívuma, ami a
borzalmakat enyhíti.
– A zene stabilitást, harmóniát jelent. A zenemûvek, a Für Eli-
se, az Örömóda tipikusan részei az európai hagyománynak.

– A történet elôrehaladtával „elhalkul” a regény. A
kislány hiába megy a zongorista házához...
– A zongoristát megölik. Nem tudjuk, kik. Ahogy azt sem
tudjuk, kik követik el a merényletet a városban, ahol a kis-
lány él. Ahogy haladunk elôre a történetben, minden egy-
re kilátástalanabb, egyre komorabb. Növekszik a feszültség. 
– Végül eljutunk a kezdetekhez, amikor, ahogy az alcím
is fogalmaz, harminc perccel vagyunk a háború elôtt.
– Franciául, hogy Camus nyelvét idézzük, az alcím így is
szólhatna: „Juste avant la guerre”. Amikor belekezdtem a
regény írásába, ez a mondat járt a fejemben. „Juste avant la
guerre”, vagyis „épp a háború elôtt”. Lehet, hogy már ben-
ne is vagyunk a háborúban, csak nem tudunk róla. A hábo-
rú része lett a mindennapjainknak. „Lövészárkokban élünk,
valóságos és képzelt ellenségekre lövöldözünk. A szorongá-

sunk, ami napjainkat jellemzi, nem alaptalan: védeni szeretnénk az
egzisztenciánkat, a kultúránkat. Körülöttünk háború dúl, és errôl tu-
domást kellene végre vennünk. Errôl szól ez a regény.

Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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Filozófia
Egy „jóindulatú
interpretáció”

■ Így jellemzi mûvét a szerzô,
Laki János, könyve bevezetésé-
ben. Némileg szokatlan „fel-
ütés” lehet ez annak számára,
aki még nem ismeri Thomas Sa-
muel Kuhn munkásságát, külö-
nös tekintettel legfontosabbnak
tekintett kötetére, A tudomá-
nyos forradalmak szerkezetére,
amely 45 évvel ezelôtti megjele-
nése óta a vélemények roppant
széles skáláját hívta életre, már
csak azért is, mert „megváltoz-
tatta a tudományfilozófiai disz-
kussziót”, ahogy Karl Popper
fogalmazott. 

De azért ne fussunk ennyire
elôre. Kuhn tudományfilo-
zófiát mûvelt, ami – persze
mint minden diszciplína –
sajátos jószág. Önálló szakág-
ként csak a múlt században
definiálta magát, ám eredetét
könnyû visszavezetni az óko-
rig, igen, már Platón, Ariszto-
telész is nyakig benne voltak,
hiszen az ilyesfajta kérdések
boncolgatása nem csak isme-
retelméleti és módszertani
kérdéseket vet(ett) fel. (Azo-
kat persze „ab ovo”.) Tudjuk,
eleve nem lehet a 17. század
elôtt modern értelemben vett
tudományfelfogásról szólni,
az átmenetek pedig addig is,
aztán is számosak. Descartes
például még azt bírta írni,
hogy „amit józan értelemnek
vagy észnek nevezünk (…)

természettôl fogva egyenlô
minden emberben”. (Ám
rögvest hozzáteszi: az ész
használata a döntô.)

A bolondosan racionális
19. század aztán alaposan
megágyazott a jócskán sûrû
huszadiknak; hol van már
a szív fiziológiáját is firtató
filozófus Descartes? Ekkor
már emelkednek a tétek: a
neopozitivisták a nyelv és
gondolkodás szöveteit fej-
tegetik fel, a deduktív-no-
mologikus megközelítés
mellé a használandók listá-
jára kerül az induktív-stati-
kus is, váltig dolgozik pél-
dául Hempel és Oppen-
heim, színre kerül a fizika-
lizmus ma meglehetôsen
doktrinernek tûnô tana. És
mi a helyzet például a té-
nyek és értékek, analízis és
szintézis viszonyával? Zaj-
lik az élet, mondhatom,

ám ennyi sem elég.
Persze hogy felüti a fejét itt is

a „posztmodern”, ha ezt a szót
ma már bármilyen kontextus-
ban érdemes egyáltalán hasz-
nálni (persze hogy érdemes,
fôleg, ha valaminek a történe-
térôl gondolkodik az ember
ama 20. század kapcsán). Szem-
léletmódjának egyik jellemzôje
annak tételezése-felmutatása,
hogy koránt sincs oly határo-
zottan megvonható határ  (ter-
mészet)tudomány és filozófia
között, mint azt a korábbi imp-
likációk alapján gondolnánk,
viszonyuk jóval relativisztiku-
sabb, mintsem bölcselmünk –
amúgy – álmodni képes volna. 

És itt lép a képbe Thomas
Kuhn.

Az az ember, aki Laki értel-
mezése szerint (is) azzal csapott
bele a lecsóba híres-hírhedett
mûvével, hogy a tudományos
tevékenységet nem a személy
felôl ítélte megérthetônek, ha-
nem a közösség, a társadalmi
beágyazottság irányából vette
szemügyre, ergo nem a (példá-
ul metodikai) „elôírások”, ha-
nem a tényleges gyakorlat, a
„történet”, a mûvelés  prioritá-
sát hirdetve. Ebbôl a szem-
szögbôl nézve pedig az esemé-
nyek sora sajátosan pulzáló tör-
ténet. A tudomány, a tudóskö-
zösségek óhatatlanul konszen-
zust keresnek, kölcsönösen el-

fogadott alapelvek mentén, s
ha ez létrejön (a paradigma,
Kuhn szép szavával), akkor
megy is a szekér. Egészen az
elsô anomáliáig, amikor is az
adott paradigma már végképp
nem alkalmas a folytonos kihí-
vásokra választ adni. Ekkor jô
a paradigmaváltás, a „forrada-
lom”, ha úgy tetszik, és az
egész  folyamat „kezdôdik elöl-
rôl”. (Dehogy elölrôl.) Ilyen-
kor – értelemszerûen – nem
csupán tartalmi, hanem meto-
dológiai módosításról is szó
van, tehát gyökeres a váltás. 

Kuhn megközelítése szinte
meghökkentôen szélsôséges re-
akciókat és elképesztôen  inten-
zív interpretációs vitákat vál-
tott ki, miként az is, ahogyan
az elfogadó és elutasító textu-
sokat fogadta. („Nem ezt
mondtam”. „Nem mondtam
ezt” stb.) Laki tehát a maga atti-
tûdjét mindezek alapján, isme-
retében alakította ki, s hogy mi-
re jutott: erre utal a fenti cím.

De mire is jutott valójában? 
Egy rendkívül gazdag, kris-

tálytiszta szerkezetû mû meg-
írására, olyan szerzô tollából,
aki aztán tényleg úgy ismeri
hôsét, mint annak a rendje:
alaposan. De – természetesen
– az egész szûkebb s tágabb,
történeti, társadalmi, tudomá-
nyos, filozófiai közeget is,
amely ezt a fenomént körül-
öleli. Bemutatja Kuhn életmû-
vét „madártávlatból”, ráköze-
lít a tudománytörténészre
(oh, az a rész, amikor az ifjú
Kuhn azzal szembesül, hogy
Arisztotelész nem csupán tu-
datlan volt, hanem idônként a
józan ész is cserbenhagyta.
Aztán egyszer csak...) Aztán –
mint végig – dús kitekintésre
kerül sor, empirizmus, nyelv,
társadalom, sok-sok informá-
cióval és szereplôvel. Fontos,
hogy „mikor meggyôzô egy
érv”, idézi Kuhnt egy helyütt;
nos, az ô érvei azok. A recen-
zens jobb (mondhatni, jó)
szemmel néz Kuhnra, mint e
mû olvasása elôtt.

Székely János
Laki János: 
A tudomány természete
Thomas Kuhn és a tudomány-
filozófia történeti fordulata
Gondolat Kiadó
272 oldal, 2890 Ft

Mûvészet
Médium-nász teg-
nap és tegnapelôtt

■ Nehéz megmondani, hogy
a vizsgálódási módszerek
mely köre tartozik a kompara-
tisztika szorosan vett körébe,
és mi az, ami biztosan nem.
Úgy vélnénk közönségesen,
hogy képzômûvészet és iroda-
lom kapcsolata, kölcsönhatá-
sa, föltétlenül ide tartozik, jól-
lehet eddig nem bôven kifej-
tett, sokoldalúan átvilágított
kérdéshalmazok együttesérôl
van szó. Egy-egy méltán alap-
vetônek tekintett szaktudomá-
nyi munka részeként mindig
is elôkerült ez az izgalmas,
mindig is mûvészi lényeget
érintô értelmezési szempont,
tágítva ezzel a megismerés, a
motivációk rendszerét.

A Ráció–Tudomány sorozat
hatodik köteteként megjelent
tanulmánygyûjtemény, lénye-
gét tekintve egy tudományos
konferencia elôadásainak
kibôvített, újra átfésült szöve-
geit tartalmazza, Kékesi Zoltán
és Peternák Miklós szerkeszté-
sében. Deklarált célja, hogy
újszerû szempontokat és meg-
oldásokat kínáljon a ké-
szülôben lévô Új magyar iro-
dalomtörténet kézikönyvé-
hez. Úgy vélem, kitûzött cél-
ját föltétlenül elérte.

Furcsa, de nagyon is méltá-
nyolható módon, a kötet ta-
nulmányainak zöme az
avantgárd és neoavantgárd
studírozására vállalkozik az
idôben visszafelé haladva, Er-
délytôl a húszas évek közepé-
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nek „ médiaharcai”-ig, Lesz-
nai Anna hímzései s költé-
szete közös szálainak sze-
cessziójáig. Csak két tanul-
mány, nevezetesen Peternák
Miklósé és Varga Tündéé
foglalkozik korábbi századok
korrespondenciáival, igen ní-
vós, mondhatni alapvetô
munkákban. Persze ez a kö-
tet valamennyi tanulmányá-
ról éppígy elmondható. Pe-
ternák – terjedelmében is ki-
váló – elemzését talán csak
azért érdemes kiemelni a kö-
tetbôl, mert a médiaarcheo-
lógiai kutatás a legutóbbi
évek-évtized legizgalmasabb
területévé vált. Miért?

„Ki gondolta volna, hogy a
tudománytörténet perifériájára
szorult, illetve a népi, majd vá-
rosi szórakoztatás, a vándor-
mutatványosok, vásáros világ,
kávéházak szegleteiben meghú-
zódó látványosságok, esetleg a
gyerekszoba játékvilágának
felnôttperspektívából ritkán fi-
gyelembe vett eszközcsoportja
a 20. század végére a történeti
és mûvészeti érdeklôdés cent-
rumába kerül” – fogalmazza
Peternák a kutatási indítékot.

Immáron a teljes kötet anya-
gát tekintve bízvást elmond-
ható, hogy fontos elmozdu-
lásnak lehetünk tanúi, még ak-
kor is, ha egyelôre a kutatók-
nak csak egy szûk köre mutat-
kozik felkészültnek a tudo-
mánytörténet hagyományos
vizsgálati módszereinek kitá-
gítására, talán felülírására.
Holott bízvást izgató és öröm-
teli utakra léphetnek.     

Deák László
Kép–Írás–Mûvészet
Tanulmányok a 19–20. századi
magyar képzômûvészet
és irodalom kapcsolatáról
Ráció Kiadó
216 oldal, 2600 Ft

Bestseller
Újra a könyvespolco-
kon: Vaszary Gábor

■ Nagyszabású vállalkozásba
kezdett a Helikon Kiadó: újra
megjelenteti a két világháború
között igen sikeres, ám azóta
kissé elfeledett Vaszary Gábor
munkáit.

Vaszary Gábor 1897-ben
született, eredetileg képzô-
mûvésznek készült, késôbb
néhány regénye is a saját il-
lusztrációival jelent meg.
Huszonhét évesen néhány
hétre Párizsba utazott festé-
szetet tanulni, ahol végül is 8
évet töltött, és elvett egy
francia hölgyet feleségül. Mi-
után hazatért, hírlapíróként
dolgozott. Ekkortájt kezdte
el regényeit publikálni, me-
lyek igen kedvezô fogadta-
tásra találtak. Természetesen
a francia fôvárosban töltött
évek nem múltak el nyomta-
lanul, több francia tárgyú re-
gényt is írt, erôs önéletrajzi
ihletéssel. Ilyen például a
Ketten Párizs ellen, a Hárman
egymás ellen, a Monpti vagy az
Ô. Vannak olyan regényei is,
melyek Pesten játszódnak,
mint például a Csak Te!. A
Monptival azonnal hatalmas
sikert aratott (a könyvet meg
is filmesítették), és Vaszary
Gábor a következô másfél
évtizedben az egyik legolva-
sottabb írónk lett. Néhány
mûvét színpadra is átdolgoz-
ta (Az ördög nem alszik, A
szôkékkel mindig baj van),

színmûveit öccse, János ren-
dezte és a darabokban rend-
szerint szerepelt húguk, Pi-
roska, illetve János felesége,
Muráti Lili.
Igen termékeny szerzô volt,

15 regény, két novelláskötet
és számos színdarab került
ki a keze alól. Regényeit
több nyelvre lefordították,
bár a legnagyobb olvasótá-
borra német nyelvterületen
tett szert. 1948-ban Nyugat-

ra távozott, és az ötve-
nes évektôl kezdve né-
metül jelentek meg az
alkotásai.
Nemrégiben látott nap-

világot az életmûsorozat-
ban a Csak Te! címû re-
gény, mely szórakoztató
percekkel ajándékoz meg
bennünket. Az építész
fôhôs egy napon, amikor
épp öngyilkos szeretne
lenni, megismerkedik
egy szintén ilyen tervek-
kel a vízparton tébláboló
lánnyal, bizonyos Baby-
kével. Majd fordulatos
események után belesze-

ret Babyke barátnôjébe, Évi-
be. Néhány randevú után a
fôhôs elhatározza, hogy fele-
ségül veszi a lányt, aki hozzá
is megy, bár bevallottan van
valaki más is az életében, és
egyéb problémák is felmerül-
nek, mint például szüzesség
vagy a házasságtörés, effélék.
Mindeközben arról, hogy
mibôl élnek a szereplôk, mi-
vel foglalkoznak, amikor nem
egymással száguldoznak az
országúton, mi érdekli ôket,
milyen vágyaik vannak (a sze-
relmieken kívül) kevés infor-
mációval szolgál a regény.
Amikor mintegy révbe ér a
kapcsolat, vagyis összeháza-
sodnak, akkor kezdôdnek
csak az igazi problémák: a
férfit állandó, kínzó félté-
kenység gyötri, groteszk mó-
don még Ravelre, a zene-
szerzôre is féltékeny, hiszen
Évike szinte elalél a Bolerót
hallgatva. Végül megnyugod-
nak a kedélyek, és egy várat-
lan csavarral véget ér a regény.

A szôkékkel mindig baj van cí-
mû könyvében kidolgozot-
tabbak a szereplôk, elôéletük
és környezetük. Itt egy szerel-
mi négyszöget vizsgálhatunk

meg közelrôl. Egy igencsak
félszeg, mondhatni betege-
sen félénk férfiút ismerhe-
tünk meg, bohém barátjával
és két egymástól igen külön-
bözô életfelfogású és erköl-
csiségû színésznôfélével
egyetemben. A szereplôk
adottak, a drámát és a kalan-
dokat egy kényszerû párcsere
indukálja. Miközben most
vonattal száguldozunk az or-
szágban és az országhatáro-
kon kívül, felmerül bennünk
a kétely, hogy a pénztelenség
és a félszegség vezethet-e
ilyen döntésekhez, mint ami-
lyeneket a könyvben látunk.
De a végén, hogy, hogy nem,
azért minden jóra fordul!

Vaszary írásai a lektûr és az
irodalom határán egyensú-
lyoznak, egyszerre habköny-
nyûek és elgondolkodtatóak.
Regényei könnyedek, játéko-
sak, talán kissé felszínesek,
sokszor közelebb állnak a
színpadi tréfákhoz, mint a
valódi dramaturgiával bíró,
megformált regényekhez. De
a szövegen átsüt az életszere-
tet és -igenlés, a szereplôk
bohémsága, könnyedsége,
szeleburdisága pedig meg is
nevettetheti az olvasót. Me-
seszövése sokszor lélegzetel-
állító és meghökkentô, de
vannak olyan problémák
vagy érzések – mint például a
féltékenység –, melyeket hite-
lesen és életszerûen ábrázol.
A környezet- és jellemábrá-
zolással nem sokat törôdik,
dialógusai színpadiasak, bo-
hózatszerûek, figurái a kör-
nyezet és saját színtelenségük
ellenére egy idô után tapint-
hatóak. És nem hiányzik a
humor, az irónia, a öngúny,
sôt a pikantéria sem. Egy-egy
vicces helyzet vagy jelenet ol-
vastán hangosan fel is kaca-
gunk. Vaszaryt olvasva az az
érzésünk, hogy ezeket a mû-
veket egy szép nyári estén fil-
men vagy színpadon lehetne
igazán élvezni.

Jolsvai Júlia
Vaszary Gábor: Csak Te!
Helikon Kiadó
208 oldal, 2490 Ft
Vaszary Gábor:
A szôkékkel mindig baj van
Helikon Kiadó
258 oldal, 1990 Ft
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■ Nigel Barley könyvét, Egy zöldfülû
antropológus kalandjai (Feljegyzések a
sárkunyhóból) kevés híján felsôbb osz-
tályos gimnazistáknak szóló lapban is
ajánlhatnám – univerzálisan nagysze-
rû, így lép át korosztályokat. No, ja,
persze, „zöldfülû” – vérszegény vér-
profi. (Nem vérszegény!) A kiadó
(Typotex) szokatlan szempontok címû
sorozatában megjelent kb. 216 oldalas
könyv letehetetlen olvasmány. A csuda
hitte, hogy ez az antropológia (szocio-
lógiai néprajz sok biológiával) akkor is
ennyire érdekes, ha nincs benne ma-
gyar balképiség, bunkóság, kacagtató
faluvége és malomalja, mert imádniva-
lóan szórakoztató ez a „terepmunkás-
sárkunyhós” könyv. A Cambridge–
Oxford tudóseredetû szerzô kameruni élményei dicsérik
a szigetországi egyetemek szellemét, tessék, ilyen natúr-
fickók is nevelôdnek ott. Üdvünkre! Tessék olvasni, re-
génynek is jó. S jogos a Daily Telegraph („lejbzsurnálom”)
megállapítása: „Azt teszi az antropológiában, ami: a ma-
ga területén Gerald Durrell.” Hiába, mondom ám, ked-
vencnek nem mondható házi zsurnalisztám: nagy az is-
ten állatkertje!

Közbevetem csak: régi Typotex-könyvet is hozzácsoma-
goltak nekem az adott helyen, s bár 2001 környéki, megem-
lítem: Michael Jouvet – Alvás és álom. Efféle könyvek nagy
divatja közepette, íme, a Typotex az
eszményit adja. Az ismeretterjesztô szó-
rakoztatás és az egyetemies tudomá-
nyosság közt a jól forgathatót, lelkünk-
ben-elménkben minket megfoghatót.
Szeretem!

Ám azoknak, akiket ilyesmik érdekel-
nek, a Typotex egyik igazi 2006-os cse-
megéje: Steven Pinker: A nyelvi ösztön.
(Hogyan hozza létre az emberi elme a
nyelvet?) A „Test és lélek” sorozat máso-
dik kiadású darabja (kiváló Typotex-for-
dítás, neveket megnézni a könyvek-
ben!), javított változat. Sebaj, ôrület,
megint, közel 500 oldal egy ilyen témá-
ról, úgy, hogy 1./ lebilincselô megint,
2./ lapozgató lexikonnak is használható.
Nyelvtípusok és gondolkodásmódok, tá-
jak és nyelvek, lelkek és szavak stb. Ne-
kem fôleg pikáns, mert nem az, hogy 1947 táján nyelvi ösztönöm
tarthatott itt, hogy nem mentem nevelôszülôkhöz Hollandiába,
és 1961 táján csakígy, hogy nem szereztem útlevelet, nem men-
tem szôlômunkásnak a Rajna vidékére, hanem…Kinek öröm, ki-
nek (néha nekem is, de csak nagy néha) bánat. Nem, a nyelvi ösz-
tönrôl írt Pinker-könyvben még a magam esetével is találkozom
érintôlegesen: a nyelvi idegenkedés! Életünk annyira áthat min-

ket, írással foglalkozókat, hogy majdnem azt mond-
hatnám, szekundérül is ragaszkodunk! Sôt. Amit a
mi nyelvünkön, nyelvszerkezetünkben így, ilyen
struktúraszemlélettel mondanak (mondunk), az csak
úgy elemi. Nyilvánvaló, egy globalizált világban ez
furcsa kijelentés. De ugyanúgy nem nacionalizmus,
ahogy a nyelvek gyökerei sem nacionálisak. Hanem a
világ egységének a világpermutáció a maga tökéletes
megfelelôje. Hogy pedig az egységben a merô mere-
dek eltéréseket, hajmeresztô (bizonyított vagy sejtett)
„eredeteket” Pinker így ki tudja mutatni, bravúr.
Higgyük el, ez a mû, akár más témakörben volt a Böl-
csek a bölcsôben, tömör remeklés.

Ismétlem, kézikönyvnek ajánlom. S ez a legtöbb,
amit különben egybefüggô mun-
káról dicséretül mondani lehet.

Ha már tudomány, ha már írá-
sosság, az ildom határain belül
két könyvre felhívom a figyelmet.
Az ildom határain belül, mert
Kabdebó Lóránt egyik újabb ki-
tûnô kötetének (Harc az elégiáért a
lényegi alcíme, különben „Ritkul
és derül az éjszaka” viszi, Csokonai
Kiadó 2006, kb. 320 oldal) ma-
gam írtam a fülszövegét. Tehát ld.
ott. Tarka, világirodalmi, friss,
alapos. Az esszéírás tudósi nagy-
mestere, Kabdebó nem okoz itt
se csalódást. Szabó Lôrinc-köny-
vérôl ld. soraimat másutt.

Ildom itt a fül volt, mármost
Olasz Sándor egészen csodás ele-

ganciájú (Balassi Kiadó, 2006. kb. 170 oldal) Sán-
dor Iván-könyve, a Sorskert bonyolultabb gúzst vág
nekem, bonyolódnék kötésébe. Mert ma élô ma-
gyar szépíróról nem írok. (Ahogy sehova nem já-
rok, tessenek megtanulni már!) Sándor Iván pe-
dig…, de nem írhatom le a jeles jelzôt. Csak Olasz
mûvét magasztalhatom. Régi kapcsolat szerkesztô-
fôszerkesztô és író közt, ez a Sándor–Olasz együt-
tes, de itt a frissen megismert (folyóiratokbéli) és
újabb önmagához-hû együttese alakul. Érthetôen!
Mint Nemes Nagy mondta, ne a mondhatatlant
mondjuk, hanem a nehezen mondhatót. Olasz jó
könyvet állított össze így Sándor Ivánról, akirôl,
mellesleg, ugyanolyan nehéz lenne rosszat monda-
ni, mint hasonló nagyrangú írókról általában.

Szépírói munkáiban, hogyan is mondja az angol lóverseny-
szakmai kifejezés: „didn’t any foot wrong”, s ez jelent elsô he-
lyeket, másodikakat, harmadikakat, fô az, hogy szépek, kor-
rektek legyenek a futások, Olasz pedig ennek a pálya-futásnak
értô, hû kísérôje. Ismétlem, gratula, Balassi Kiadó plusz.

Tandori Dezsô
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Március végén kapható a Könyvesboltokban

a SZÍVEK SZÁLLODÁJA 1. kötete: AAnnyyjjaa  lláánnyyaa
Fûzve Bolti ár: 1890 Ft

Folytassa, Typotex!
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

írás/olvasás
BBoozzssiikk  RRoozzáálliiaa;;  KKeelleemmeenn  CCzzaakkóó  RRiittaa: Olvasóka 1. Rövid állatmesék, kezdô olvasóknak. Tessloff,
720 Ft
BBoozzssiikk  RRoozzáálliiaa;;  KKeelleemmeenn  CCzzaakkóó  RRiittaa: Olvasóka 2. Tréfás mesék, gyakorló olvasóknak. Tessloff, 720 Ft
BBoozzssiikk  RRoozzáálliiaa;;  KKeelleemmeenn  CCzzaakkóó  RRiittaa: Olvasóka 3. Ismertetô szövegek, haladó olvasóknak. Tessloff,
720 Ft
SSzzeemmôôkk  IIllddiikkóó  (szerk.): Titkos napló. Emlékkönyv és még sok minden más. Egmont, 1499 Ft

ismeretterjesztô
SSuurroowwiieecckkii,,  JJaammeess: A tömegek bölcsessége. Miért okosabb a sokaság, mint a kevesek? Napvilág,
3100 Ft
VVaassss  ÉÉvvaa: Amazónia elbûvölô történetei és képei. C & SI, 6950 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás
KKoojjnnookk  NNáánnddoorr  eemmlléékkkköönnyyvv. Balassi B. Kvtár, 2500 Ft
MMoonnoossttoorrii  IImmrree;;  NNáásszz  JJáánnooss  eett  aall. (szerk.): A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila
Megyei Könyvtára Évkönyve 2006. József A. M. Kvtár, 2200 Ft
VViisskkoollcczz  NNooéémmii: Reformációs könyvek. Universitas, OSZK, 2940 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia
AArroonn,,  RRaayymmoonndd: Az értelmiség ópiuma. Akadémiai, 2750 Ft
DDiióósszzeeggii  GGyyöörrggyy;;  DDiióósszzeeggii  GGyyöörrggyy,,  iiffjj.: A bölcsesség szeretete. Heraldika, 2500 Ft
PPeetthhôô  BBeerrttaallaann: Határjárás. Posztmodern végeken. Platon, 4990 Ft
SScchhuuoonn,,  FFrriitthhjjooff: Szufizmus. Fátyol és kvintesszencia. Sophia Perennis, 2790 Ft
TTáábboorr  ÁÁddáámm: Szellem és költészet. Kalligram, 1800 Ft

pszichiátria, pszichológia
BBlloocckk,,  JJooeell,,  DD..;;  BBaarrtteellll,,  SSuussaann  SS.: Szülôi játszmák. Hogyan kíméljük meg gyermekünket a házastársi
konfliktusoktól? Alexandra, 1999 Ft
DDaannoowwsskkii,,  DDeebbbbiiee;;  LLaazzaarroo,,  PPeeddrroo: Miért nem tudom abbahagyni az evést?
Édesvíz, 3390 Ft
FFeekkeettee  KKáállmmáánn: Nôi szív. Kapcsolatainkról – tabuk nélkül. Alexandra, 2699 Ft
FFuulllleerr,,  GGeerraaiinntt;;  MMaannffoorrdd,,  MMaarrkk: Neurológia. An illustrated colour text 
Lélekben Otthon, 6000 Ft
HHeennnneezzeell,,  MMaarriiee  ddee: Mindhalálig méltósággal. Európa, 1900 Ft
KKáállllaaii  JJáánnooss;;  VVaarrggaa  JJóózzsseeff  eett  aall. (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban. 
Medicina, 3200 Ft
KKeemméénnyynnéé  PPáállffffyy  KKaattaalliinn: Alapozó pszichológia. Tankönyvkiadó, 2300 Ft
KKoovvááccss  JJóózzsseeff: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Medicina, 6400 Ft
LLiieebbeerrmmaann,,  JJeeffffrreeyy  AA..;;  SSttrroouupp,,  TT..  SSccootttt  eett  aall. (szerk.): A szkizofrénia tankönyve. Lélekben Otthon,
12600 Ft
PPóóllyyaa  TTiibboorr: Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Új Mandátum,
1680 Ft
SStteerrnn,,  DDaanniieell  NN.: Egy baba naplója. A kisgyermek életének bontakozó világa. Animula, 1990 Ft
WWaattzzkkee,,  EEdd: A világok közötti egyensúlyteremtés tánca transzgresszív mediációval. BM Duna Palota,
1790 Ft
ZZiiggllaarr,,  ZZiigg: Fel a fejjel! Biztatás és ihletforrás az élet hullámhegyeihez és hullámvölgyeihez. Bagolyvár,
1850 Ft

VALLÁS

vallás
BBaalltthhaassaarr,,  HHaannss  UUrrss  vvoonn: A dicsôség felfénylése. Teológiai esztétika III.1. A metafizika terében; 1. rész:
Ókor. Sík S. K. bolt, 3180 Ft
MMeeyyeennddoorrffff,,  JJeeaann: A bizánci teológia. Történelmi irányzatok és tantételek. Bizantinológiai Int., 3885 Ft
RRoobbiinnssoonn,,  JJaammeess  MM.: Júdás titkai. A félreértett tanítvány elveszett evangéliumának hiteles története.
K.u.K., 3200 Ft
RRuuhh,,  KKuurrtt: A nyugati misztika története II. A 12. és a 13. századi nôi misztika és az elsô ferencesek
misztikája. Akadémiai, 3980 Ft
TToossoo,,  DDoonnccsseevv;;  SSzzôôkkee  LLaajjooss (szerk.): A keleti kereszténység Magyarországon. Lucidus, 3600 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

foglalkozások, szakmák
MMéézzeess  FFllóórriiáánn (szerk.): Szakmák könyve. Hol tanulhat? Mit hoz a szakmája? Lesz-e állása? Mennyit
kereshet? HVG, 2500 Ft

globalizáció
HHaarrttlleeyy,,  EEmmmmaa: Sokszínû Európa. 50 érdekes tény Európáról és az Unióról. HVG, 3200 Ft
MMoollnnáárr  IIssttvváánn;;  IIvváánnyyii  GGyyöörrggyy: Vállalkozók európai fogalomtára. Tinta, 2940 Ft

jog
CCsséékkaa  EErrvviinn (szerk.): A büntetôeljárási jog alapvonalai 1. Bába, 2700 Ft
FFööllddeess  GGáábboorr  eett  aall..: Az új adójog magyarázata 2007. Hvg-Orac, 14800 Ft
GGllaattzz  FFeerreenncc (szerk.): Dayton, 10 év után. MTA JTI, MTA TKK, 1290 Ft
KKiissss  DDaaiissyy  eett  aall.: A különleges perek. Kérdések, válaszok a Polgári perrendtartás Különös Részébôl.
Hvg-Orac, 4800 Ft
KKoommáárroommii  GGáábboorr;;  SSáárrkköözzyy  TTaammááss (szerk.): Társasági és cégjogi iratmintatár (CD-vel). Hvg-Orac, 8900 Ft
NNoocchhttaa  TTiibboorr: Társasági jog. Dialóg, 3680 Ft
PPaattyyii  AAnnddrrááss (szerk.): Közigazgatási jog II. Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg, 5980 Ft
PPáázzmmáánnddii  KKiinnggaa (szerk.): Sárközy Tamás. Ünnepi kötet. Hvg-Orac, 5040 Ft
SSoommffaaii  BBaalláázzss: Családjog. Dialóg, 3480 Ft
SSzziillnneerr  GGyyöörrggyy (szerk.): Büntetô Törvénykönyv. Kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal
és jogegységi határozatokkal. Novissima, 890 Ft
SSzziillnneerr  GGyyöörrggyy (szerk.): Büntetôeljárás. Novissima, 890 Ft
SSzziillnneerr  GGyyöörrggyy (szerk.): Polgári Törvénykönyv. Kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal
és jogegységi határozatokkal. Novissima, 890 Ft
SSzziillnneerr  GGyyöörrggyy (szerk.): Szabálysértési jog. Novissima, 590 Ft
WWeeiilleerr,,  JJoosseepphh  HH..  HH.: Keresztény Európa. Szt. István Társ., 1490 Ft

közgazdaságtan
BBaarraannyyii  BBééllaa;;  NNaaggyy  JJáánnooss (szerk.): Területfejlesztés, agrárium és regionalitás Magyarországon.
Debreceni Agrártud. Egy., MTA RKK, 2000 Ft
KKoossttoollaannyy,,  AAnnddrréé: Több mint pénz és mohó vágy. Kostolany jegyzetei. Lexecon, 2860 Ft
LLaazzeeaarr,,  EEddwwaarrdd  PP.: A humán erôforrások közgazdaságtana vállalati vezetôk részére. Tankönyvkiadó,
6500 Ft
MMaannddiinnoo,,  OOgg: A világ legnagyobb üzletkötôje. Bagolyvár, 1450 Ft

kriminológia
DDeeMMeeoo,,  AAllbbeerrtt: Apám bûneiért. Egy bérgyilkos gengszter kettôs élete. Alexandra, 2499 Ft
KKoorriinneekk  LLáásszzllóó: Bûnözési elméletek. BM Duna Palota, 3390 Ft

néprajz, népszokások
GGeerreennccsséérr  FFeerreenncc (szerk.): Magyar közmondások, szólások diákoknak. Több mint 6600 szócikk.
Puedlo, 1890 Ft
MMaaggyyaarrnnéé  BBooggáárr  IIllddiikkóó (szerk.): Aranyos karácsonyváró. Arany J. Ref. Gyak. Ált. Isk., 2625 Ft
PPiiccttoonn,,  MMaarrggaarreett: Varázslatos füvek. Történelem, mágia, népszokások. Gabo, 2990 Ft

nyelvkönyvek
BBuukkttaa  KKaattaalliinn;;  SSuullyyookk  AAnnddrreeaa: Plusz 7 próbaérettségi angol nyelvbôl. Középszint, (CD-ROM-mal).
Maxim, 2180 Ft
DDoorróó  KKaattaalliinn: 777 vonzat angol nyelvbôl. Maxim, 1680 Ft
KKéésszz  ZZoollttáánn;;  NNéémmeetthhnnéé  HHoocckk  IIllddiikkóó: 1000 questions 1000 answers. Felsôfok. Lexika, 1838 Ft
NNyyiittrraaii  TTaammááss: Parole, parole, parole. Tematikus olasz szókincsgyûjtemény érettségizôknek és
nyelvvizsgázóknak. Tankönyvkiadó, 1990 Ft
SScchheeiibbll  GGyyöörrggyy: 444 német nyelvtani gyakorlat. Maxim, 1880 Ft
SScchheeiibbll  GGyyöörrggyy: 777 vonzat német nyelvbôl. Maxim, 1680 Ft

oktatás-nevelés
BBaajjoommii  IIvváánn: Konfliktusok és konszenzusképzés az oktatásban. Új Mandátum, Felsôokt. Kut. Int., 2590 Ft
KKaattoonnaa  RReennááttaa (szerk.): Országos felsôfokú szakképzések kalauza 2007. DFT-Hung., 987 Ft
KKöözzééppiisskkoollaa  uuttáánn  ......  22000077. Tanácsok, javaslatok továbbtanuláshoz és munkába álláshoz. OKKER,
1500 Ft

pénzügy
HHaaggssttrroomm,,  RRoobbeerrtt  GG.: A Warren Bufett módszer. Alexandra, 3699 Ft
KKeeccsskkeemmééttii  IIssttvváánn: Tôzsdei befektetések a technikai elemzés segítségével. Kecskeméti I. és Tsa,
7875 Ft
KKeerreekkeess  GGyyöörrggyy (szerk.): Magyar Pénzügyi és Tôzsdei Almanach 2005–2006 1–2. Tas-11, 13440 Ft
SSzzttaannóó  IImmrree: A számvitel alapjai. Perfekt, 3650 Ft

politika
AAnnggeelluusszz  RRóóbbeerrtt;;  TTaarrddooss  RRóóbbeerrtt (szerk.): Mérésrôl mérésre. A választáskutatás módszertani kérdései.
Demokr. Kut. Al., 3900 Ft
BBrruubbaakkeerr,,  RRooggeerrss: Nacionalizmus új keretek között. L’Harmattan, 2600 Ft
DDaallmmii  SSáánnddoorr: Vörös polip. Politika – hatalom – korrupció 2. M. Ház, 990 Ft
HHeeggeeddûûss  IIssttvváánn (szerk.): A magyarok bemenetele. Tagállamként a bôvülô Európai Unióban. Corvinus
Egy., Demokr. Kut. Al., 2900 Ft
KKaarrááccssoonnyy  GGeerrggeellyy (szerk.): Parlamenti választás 2006. Elemzések és adatok. Demokr. Kut. Al., 1900 Ft
KKuullccssáárr  PPéétteerr: A szociáldemokrácia az eszmék történetében. Hungarovox, 1900 Ft
LLiittvviinnyyeennkkoo,,  AAlleekksszzaannddrr;;  FFeellssttiinnsszzkkiijj,,  JJuurriijj: A Hálózat felrobbantja Oroszországot. A polónium-
gyilkosság gyökerei. Püski-Masszi, 2790 Ft
PPeettrrááss  ÉÉvvaa: Nacionalizmus és politikai romantika. Vázlat a magyar nacionalizmus romantikus
elemeirôl és a politikai romantikáról Magyarországon. EÖKK, 1900 Ft
SSáásskkaa  GGéézzaa: Rendszerek és váltások. Új Mandátum, Felsôokt. Kut. Int., 2380 Ft
SSzziilláággyyii  LLáásszzllóó: A ‘Kuruc vármegye’. Parlamenti képviselôk és választóik a dualizmus kori Szabolcs
vármegyében. Örökségünk, 1925 Ft

statisztika
AAuubbeerrtt  AAnnttaall (szerk.): Magyarország idegenforgalma. Szakkönyv és atlasz. Cartographia, 1890 Ft
FFeerreenncczzii  ZZoollttáánn: A statisztikaoktatás tudományos mûhelyei Gyôrben, 1800-2005. Szemelvények Gyôr
szellemi életébôl. KSH, 2000 Ft
HHeerrnnááddii  LLáásszzllóó  MMiihháállyy: A Statisztikai közlemények, a Statisztikai és nemzetgazdasági közlemények és
a Nemzetgazdasági szemle repertóriuma, 1861. KSH, 1500 Ft
IIllyyééssnnéé  MMoollnnáárr  EEmmeessee;;  LLoovvaassnnéé  AAvvaattóó  JJuuddiitt: Statisztika feladatgyûjtemény I. Perfekt, 3200 Ft
IIllyyééssnnéé  MMoollnnáárr  EEmmeessee;;  LLoovvaassnnéé  AAvvaattóó  JJuuddiitt: Statisztika feladatgyûjtemény II. Perfekt, 2990 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

NÉV......................................................................................................................

CÍM......................................................................................................................

..............................................................................................................................

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési mód-
szert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetek-
szik 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.

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

honlapon tekinthetôk meg.
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tankönyvek
BBaalláázzss  JJáánnooss;;  BBoobbáákk  SSzziillvviiaa  eett  aall.: Földrajz érettségi feladatsor-gyûjtemény. Középszinten. MRO 2000, 1890 Ft
BBáánn  AAnniikkóó;;  HHoollcczzeerrnnéé  BBuurrggeettttii  MMóónniikkaa: Biztosan sikerül?! Felkészülés a 6 évfolyamos gimnáziumok
felvételi vizsgájára matematikából és magyarból. JOS, 1995 Ft
BBaarrtthhaa  GGyyöönnggyyii  eett  aall.: Matematika érettségi feladatsor-gyûjtemény. Emelt szinten. MRO 2000, 1890 Ft
BBeerrggeerr  JJóózzsseeffnnéé: Biológia 10. Tankönyvkiadó, 1450 Ft
BBeessnnyyôônnéé  TTiitttteerr  BBeeááttaa  eett  aall.: Matematika érettségi feladatsor-gyûjtemény. Középszinten. MRO 2000, 1980 Ft
CCzzeeggllééddyy  IIssttvváánn: Matematika 5. tankönyv feladatainak megoldása. Mûszaki, 1490 Ft
DDeevveecczz  FFeerreenncc: Informatika 10. A középiskolások számára. Tankönyvkiadó, 1696 Ft
DDoorroozzssmmaaii  KKáárroollyy: 60 tétel informatikából. Középszint, szóbeli. Maxim, 1880 Ft
FFaazzeekkaass  SSáánnddoorr: Matematika. Feladatok 6 osztályos középiskolába készülôknek. Pedellus, 999 Ft
FFrrööhhlliicchh  LLaajjooss;;  TTóótthh  JJuulliiaannnnaa  eett  aall.: Plusz 15 próbaérettségi matematikából. Középszint, írásbeli.
Maxim, 1780 Ft
KKoovvááccss  TTiibboorr;;  SSzzééllllnnéé  KKiirráállyy  MMáárriiaa: 30 szövegértés magyar nyelv és irodalomból. Maxim, 1680 Ft

társadalomtudományok
BBeecckk,,  UUllrriicchh: A választás tétje. Belvedere Merid., 2290 Ft
FFeejjttôô  FFeerreenncc  eett  aall..:: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. EÖKK, 2600 Ft
HHoorrvváátthh  DDeezzssôô: Apjuk Helyett – állam. Felsômagyarország, Szépírás, 1500 Ft
MMaajjzziikk  IIssttvváánn;;  SSzzoonnddii  IIllddiikkóó  eett  aall. (szerk.): A Szegedi Közéleti Kávéház évkönyve, 2005. Bába, 650 Ft
SSzzûûccss  TTeerrii (szerk.): ‘Senki sincs itt véletlenül’. Lakók és munkatársak történetei a KIMM Ráckeresztúri
Drogterápiás Otthonból. Kálvin, 700 Ft
VViittáánnyyii  IIvváánn: A magyar kultúra esélyei. Kultúra, életmód, társadalom. MTA TKK, 2590 Ft
ZZssoolltt  PPéétteerr: Divatszociológia. Pro Die, 2800 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan
PPeerrrriinnss,,  CChhrriissttoopphheerr (szerk.): Madarak I. Novum, 7900 Ft

biológia
BBooddoorr  FFeerreennccnnéé: Biológia kozmetikusoknak. Mûszaki, 3599 Ft

fizika
EErroossttyyáákk  JJáánnooss  eett  aall.: Fizika III. Fénytan, relativitáselmélet, atomhéj-, atommag- és részecskefizika.
Tankönyvkiadó, 5250 Ft

környezetvédelem
EEmmbbeerr  IIssttvváánn (szerk.): Környezetegészségtan. Dialóg, 3980 Ft

növénytermesztés
NNaaggyy  JJáánnooss: Kukoricatermesztés. Élelmiszer – bioenergia – takarmány. Akadémiai, 3885 Ft
SSzziillii  IIssttvváánn: Gombatermesztés. Mezôgazda, 2500 Ft

természettudományok, általában
KKíísséérrlleetteekk  nnaaggyy  kköönnyyvvee – több mint 200 kísérlet, hogy játszva ismerjük meg a tudományokat! Novum,
4400 Ft
NNáárraayy--SSzzaabbóó  GGáábboorr: Fenntartható a fejlôdés? Akadémiai, 1500 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
HHeeggeewwaalldd--KKaawwiicchh,,  HHoorrsstt: Keverék kutyák. Cser, 1998 Ft
JJeess,,  HHaarraalldd: A terrárium. Cser, 1998 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány
HHeerrrriioott,,  JJaammeess: Kutyák a rendelômben 2. Ciceró, 1960 Ft

barkácsolás
HHaarrtteell,,  TTrraauuddeell: A foltvarrás mûvészete. Holnap, 2500 Ft
KKaahhll,,  RRiittaa: Frottírállatkák. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
CCooooppeerr,,  CCaarrooll: A baba fejlôdése – lépésrôl lépésre. Gabo, 3500 Ft
EEllbbiirrtt,,  PPaauullaa;;  SSmmaallll,,  LLiinnddaa  LLeeee: 365 ötlet altatáshoz. Praktikus tanácsok, hogy a nyugodt éjszaka ne
csupán álom legyen. Alexandra, 1999 Ft
KKiittzziinnggeerr,,  SShheeiillaa: Miért sír a baba? Hajja, 3399 Ft
UUrrbbáánn  EE..  GG.: Cukorbetegek gyakorlati kézikönyve és önellenôrzô naplója. Kilbertus, 3680 Ft

egészség és higiénia
BBaarrbbiirraa  FFrreeeeddmmaann,,  FFrraannccooiissee: Babás jóga. Urbis, 3900 Ft
BBaattmmaanngghheelliiddjj,,  FF.: A tested vízért kiált! Mandala Véda, 2490 Ft
FFoosstteerr,,  HHeelleenn: Gyors, biztos GI diéta. Gabo, 2850 Ft
GGiieennggeerr,,  MMiicchhaaeell: Gyógyító kövek katalógusa. Bioenergetic, 1450 Ft
KKiirrcchheerr,,  NNoorraa: Drágakô-akupresszúra. Holisztikus gyógyítás drágakô rudakkal. Bioenergetic, 1750 Ft
WWiiddddoowwssoonn,,  RRoossaalliinndd: Fejmasszázs. Gabo, 1990 Ft
WWiiddddoowwssoonn,,  RRoossaalliinndd: Kismamajóga. Gabo, 1990 Ft

hajózás
NNeemmllaahhaa  GGyyöörrggyy;;  RRiitttteerr  PP..  TTiibboorr  eett  aall..: Csodahajó. Redakció, 1490 Ft

háztartás
MMaallccoollmm,,  TTrriisshhaa (szerk.): Egyszerû holmik – kicsiknek. 50 elbûvölô modell csecsemôk és
kisgyermekek számára. Aréna 2000, 3490 Ft

kertészet
BBeeuuttnneerr,,  BBrriiggiittttee: A világ fûszerei a kertben és a konyhában. Cser, 1998 Ft
GGyyôôrrffffyy  AAttttiillaa (szerk.): Kertészkedôk enciklopédiája. Kossuth, 6900 Ft
KKnneebbeell,,  CChhrriissttiinnaa: Hagymás virágok. Cser, 1998 Ft
PPoowweellll,,  AAnnnn--MMaarriiee: Városi kertek. Tervezés és kivitelezés. Cser, 3950 Ft

lakáskultúra
LLáánngg  BBeeaa;;  KKrraasszzkkóó  ZZiittaa: A fürdôszoba. Arión, 5490 Ft

mûszaki tudományok
BBáálliinntt  JJuulliiaannnnaa: Minôség. Tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg és fejlesszük tovább. Terc, 3900 Ft
NNaaggyy  IIssttvváánn: Mûszaki diagnosztika I. Rezgésdiagnosztika. Állapotfüggô karbantartás. Delta-3N, 5600 Ft

öltözködés, viselet
GGiirraarrdd--LLaaggoorrccee,,  SSyyllvviiee: 100 legendás parfüm. Aréna 2000, 5980 Ft
SSzzûûrr  KKrriisszzttiinnaa: Stylist kézikönyv. Regun Press, 7990 Ft

orvostudomány
ÁÁddáánnyy  RRóózzaa (szerk.): Megelôzô orvostan és népegészségtan. Medicina, 6200 Ft
CCssaallaayy  LLáásszzllóó (szerk.): Családorvosok kézikönyve, 2006. Anonymus, 4600 Ft
MMaaccddoonnaalldd,,  RRoobbeerrtt;;  NNeessss,,  CCaarroo: Alexander-technika. Scolar, 1490 Ft
VVéérrtteess  GGaabbrriieellllaa;;  FFáábbiiáánn  TTiibboorr  KKáárroollyy (szerk.): Fogorvosi pszichoszomatika. Medicina, 2800 Ft
ZZeelllleess  TTiivvaaddaarr: Orálbiológia. Medicina, 4500 Ft

sajtó
SSzziiggeetthhyy  GGáábboorr (szerk.): Mindennapok: a feltámadás hite. Újságcikkek 1956. október 23. – november
4. Holnap, 1900 Ft
TTrröömmbbööcczzkkyy  PPéétteerr: A szó kétélû fegyver. Az újságírás dramaturgiája. SUP, 2990 Ft

szakácskönyvek
DDoonnaallddssoonn,,  SStteepphhaanniiee: Ízek, illatok, fortélyok. Remek, jól bevált receptek, ötletek minden évszakra.
Aréna 2000, 4390 Ft
JJoonneess,,  AAnnoouusskkaa (szerk.): Alacsony szénhidráttartalmú ételek. Ízletes és egészséges, alacsony
szénhidráttartalmú étrend. Aréna 2000, 3691 Ft
RRoosseennmmaayyeerr  AAnnddrrááss (szerk.): Pezsgôkalauz 2006 – Sparkling wine guide 2006. 
Eszencia, 2500 Ft
SScchhoollzz,,  WWoollffggaanngg: Sajtgyártás házilag juh-, kecske- és tehéntejbôl. Gazda, 3360 Ft

számítástechnika
AAnnddrreewwss,,  MMiikkee;;  WWhhiittttaakkeerr,,  JJaammeess  AA.: Hogyan törjünk fel webhelyeket?  Webalkalmazások és webes
szolgáltatások biztonsági vizsgálata (CD-vel). Kiskapu, 3980 Ft
HHaaddlloocckk,,  KKrriiss: Webalkalmazások fejlesztése Ajax segítségével. Kiskapu, 3980 Ft
LLáásszzllóó  JJóózzsseeff: Internet a világhálózat. Net, Web meg a többiek. ComputerBooks, 2900 Ft

vezetés és üzletvitel
BBuuzzaa  JJáánnooss;;  CCzziippsszzeerr  KKáárroollyynnéé  eett  aall.: Társas vállalkozások kézikönyve. KKT., BT., KFT. Mediateam, 3000 Ft
BBuuzzaa  JJáánnooss;;  PPáázzmmáánnyyii  GGyyöörrggyy: Cégzáró. A csôd- és felszámolási eljárás, végelszámolás. Mediateam,
2900 Ft
GGuubbaaccssyy  BBeerrnnaaddeetttt;;  MMaattllnnéé  KKiissaarrii  EErriikkaa: Önálló tevékenység adózása. Bérbeadás, szellemi
tevékenység, ôstermelô, magánszállásadás. Mediateam, 2750 Ft
RRooóózz  JJóózzsseeff: A menedzsment alapjai. Perfekt, 3390 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés
LLéévvaaii--KKaannyyóó  JJuuddiitt (szerk.): Átmenetek 2. – Transitions. Az építészeti formaadásról – On the creation
of architectural forms (magyar-angol ny.). Terc, 2500 Ft
SSzzeennttkkiirráállyyii  ZZoollttáánn: Válogatott építészettörténeti és elméleti tanulmányok. Terc, 4800 Ft
ZZiimmaa  SSzzaabboollccss (szerk.): 6 földrész 100 csodája. TKK, 3150 Ft

fényképészet
FFaazzeekkaass  IIssttvváánn:: Lüktetô város (m.–ang.–fr.–ném. ny.). Városháza, 800 Ft
FFrreeeemmaann,,  JJoohhnn: A tájkép. Fotózás kezdôknek és haladóknak. Glória, 3980 Ft
KKoovvááccss  IIddaa (szerk.): Halkan szitál a tört fény. Kosztolányi Dezsô összes fényképe. PIM, 2800 Ft
SSzzaabbóó  JJuuddiitt: Állattársak (m.–ang.–fr.–ném. ny.). Városháza, 800 Ft
VVáámmooss  LLáásszzllóó: Cement, fény, zene (m.–ang.–fr.–ném. ny.). Városháza, 800 Ft

film és televízió
AAnnttaallóócczzyy  TTíímmeeaa;;  FFüüssttööss  LLáásszzllóó: Szomszédok közt. Szappanoperák az ezredforduló Magyarországán.
Print-X, 1990 Ft
BBoorrii  EErrzzsséébbeett;;  TTuurrccssáánnyyii  SSáánnddoorr (szerk.): 303 magyar film, amit látnod kell mielôtt meghalsz. Gabo, 6490 Ft
DDiizzsseerrii  EEsszztteerr: És mégis mozog... Az animáció magyar mesterei. Balassi, 3500 Ft
PPiikkóó  AAnnddrrááss;;  WWiissiinnggeerr  IIssttvváánn  eett  aall.: Általános médiaismeret. Dialóg, 2980 Ft
SSzziinnddbbáádd,,  aa  hhaallhhaattaattllaann. M. Filmtört. Fotógyûjt. Al., 6000 Ft

labdarúgás
NNaaggyy  ZZoollttáánn: Magyar csapatok kupamérkôzései (Vásár Városok Kupája & Európai Városok Kupája)
1960-1970. Stadion, 875 Ft
NNaaggyy  ZZoollttáánn: Mitropa Kupa (Közép-Európai Kupa) 1927–1939. Stadion, 875 Ft
NNaaggyy  ZZoollttáánn (szerk.): Argentína futballtörténete (1891–2006). Stadion, 1750 Ft

mûvészet, általában
BBeelláánnyyii  EEddiitt: Az egylendület díszítô festés technikája. Tabel, 2800 Ft
BBeellttiinngg,,  HHaannss: A mûvészettörténet vége. Az elsô kiadás újragondolt változata – tíz év után. Atlantisz, 3595 Ft
BBhhaasskkaarraann,,  LLaakksshhmmii: A forma mûvészete. Mozgalmak és stílusok hatása a kortárs formatervezésre.
Scolar, 5995 Ft
HHeeaarrdd,,  JJaammeess: Fessünk úgy, mint Monet. Ventus Libro, 3600 Ft
KKoovvááttss  FFllóórriiáánn: A mi rendszerünk. Széphalom, 1500 Ft
PPeerrnneecczzkkyy  GGéézzaa: Mûvészet az ezredfordulón. Palatinus, 2450 Ft
WWhhiittee,,  SSuussaann  DDoorrootthheeaa: Rajzoljunk úgy, mint Leonardo da Vinci. Ventus Libro, 3600 Ft

sport, általában
BBuurrkkee,,  KKaarreenn: Feszes combok. Gyakorlatok és receptek a narancsbôr eltûntetésére. Gabo, 1990 Ft
NNaaggyy  ZZoollttáánn: 25 éves a Bakony csoport. Stadion, 875 Ft

szellemi sportok
PPiinnttéérr  JJóózzsseeff: 1000 Rook Endings – 1000 Turmendspiele – 1000 finales de tours – 1000
bástyavégjáték. Magyar Sakkvilág, 4800 Ft
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szórakozás
WWoollffaannggeerr  vvoonn  KKlleeiisstt,,  NNiiccoollee;;  SScchhlliitttt,,  EEwwaalldd: Arcfestés. Cser, 798 Ft

vadászat
MMaaddeerrssppaacchh  VViikkttoorr: Havasi vadászataim. Lazi, 2000 Ft

zene
VVeerreessss  SSáánnddoorr. Tanulmányok, cikkek, beszédek. Occidental Press, 1000 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány
BBaalloogghh  KKiinnggaa: Néma karnevál. Rendhagyó pillanatképek a forgatagból. Bába, 990 Ft
CCoommppaaggnnoonn,,  AAnnttooiinnee: Az elmélet démona. Irodalom és közízlés. Kalligram, 2400 Ft
CCsseekkee  PPéétteerr: Legyen eszünk, ha már volt. Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl, 1990-2005.
Felsômagyarország, Szépírás, 2000 Ft
IImmrree  LLáásszzllóó: Arany János balladái. SUP, 1490 Ft
MMáárrttoonn  LLáásszzllóó: Koestler, a lázadó. Páholy, 2900 Ft
MMéésszzööllyy  MMiikkllóóss: Mûhelynaplók. Kalligram, 3990 Ft
MMoonnoossttoorrii  IImmrree (szerk.): ‘Európai látókörû magyar’. Emlékezések Németh Lászlóra. Tiszatáj, 2850 Ft
PPoommooggááttss  BBééllaa: Irodalom a korfordulón. Lucidus, 2800 Ft
RRáákkaaii  OOrrssoollyyaa: Utazások a fekete királynôvel. Írások írókról és irodalomról. Kijárat, 2000 Ft
SSttaarroobbiinnsskkii,,  JJeeaann: Poppea fátyla. Válogatott irodalmi tanulmányok. Kijárat, 2600 Ft
VVaassyy  GGéézzaa: Késômodern prózaírók. Tanulmányok, esszék. Széphalom, 2900 Ft

nyelvtudomány
GGyyôôrrii  GGyyuullaa: Omegától az alfáig. Antik és bibliai eredetû kifejezések magyarázatokkal. Krónika Nova, 1500 Ft
MMuukkaarř̌oovvsskkyy,,  JJaann: Szemiológia és esztétika. Kalligram, 2500 Ft
TToollccssvvaaii  NNaaggyy  GGáábboorr: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Tinta, 2100 Ft

szótár
BBaakkooss  FFeerreenncc: Idegen szavak és kifejezések diákszótára. Suliverzió. Akadémiai, 1990 Ft
FFrraanncciiaa  sszzaavvaakk  ééss  kkiiffeejjeezzéésseekk. Kossuth, 1390 Ft
GGaallllyyaass  CCssaabbaa;;  PPeettrriikkááss  ÁÁrrppááddnnéé (szerk.): Növénytermesztési szótár (magyar, angol, német, spanyol,
francia, orosz ny.). Mezôgazda, 13500 Ft
AA  mmaaggyyaarr  hheellyyeessíírrááss  sszzaabbáállyyaaii. Suliverzió. Akadémiai, 1350 Ft
TTóótthh  EEtteellkkaa (szerk.): Magyar helyesírás. Diákszótár. Suliverzió. Akadémiai, 1650 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

atlaszok és térképek
GGiiffffoorrdd,,  CClliivvee: Novum földrajzi enciklopédia. A világ összes országával. Novum, 7500 Ft
HHaallll,,  DDeerreekk;;  DDeenntt,,  MMaarriioonn  eett  aall..  (szerk.): Párizs. Térképes útikalauz. Panemex, 990 Ft
VViilláággaattllaasszz. A XXI. század atlasza (DVD-vel). Informania Digitalmedia, 8990 Ft

életrajz, önéletrajz
AAllbbeerrtt  GGyyöörrggyyii: Miért pont ôk? A férfiak fogságában. Park, 2500 Ft
CCsseekkee  PPéétteerr: Színpadon a két Cseke. Életutak, pályaképek. DEPÉ, 2500 Ft
ÉÉzzssiiááss  EErrzzsséébbeett: Az örvénylelkû fiú. Baranyi Ferenc életpályája. Papirusz Book, 2400 Ft
HHaattvvaannii  DDáánniieell: Egy bennszülött vallomásai. Felsômagyarország, 2500 Ft
HHíírreess  eemmbbeerreekk  nnaaggyy  kköönnyyvvee. Nagy gondolkodók, neves tudósok, hadvezérek, uralkodók, mûvészek,
írók. Aquila, 4583 Ft
HHoorrvváátthh  IIlloonnaa (szerk.): Történelmi melléknevek. Tas-11, 2940 Ft
KKááddáárr  PPááll: Az a megtagadott csók. Egy kispolgár a vészkorszakban. Orpheusz, 1600 Ft
KKéézzéérr  EErrzzsséébbeett: Ügyvédnô rabruhában. Pytheas, 2900 Ft
SSaacckkss,,  OOlliivveerr: Fél lábbal a földön. Park, 2500 Ft
SSiippooss  LLaajjooss: Tamási Áron. Élet- és pályarajz. Elektra, 2900 Ft
TTeelluusshhkkiinn,,  DDvvoorraahh: Az álomlátó. Feljegyzések Isaac Bashevis Singerrôl. Park, 3900 Ft

földrajz
BBuunnoovváácczz  DDeezzssôô;;  KKaasszzaa  SSáánnddoorr (szerk.): Barcs. Ceba, 3859 Ft
BBuuttlliinn,,  RR..  AA.. (szerk.); Dodgshon, R. A. (szerk.): Európa történeti földrajza. Akadémiai, 4200 Ft
KKöötthhee,,  RRaaiinneerr: Felfedezôk és utazásaik. Tessloff, 2370 Ft
SSttooww,,  DDoorrrriikk: Óceánok enciklopédiája. Kossuth, 7400 Ft
ZZiicchhyy  KKáázzmméérr: A Guaso Nyiro mentén a Natron-tóig. DNM, 4400 Ft

mûvelôdéstörténet
BBoollyykkii  TTaammááss (szerk.): A világ leghíresebb mítoszai. Jövôvilág, 536 Ft
BBuuttlleerr,,  JJuuddiitthh: Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása. Balassi, 2200 Ft
KKeerreekkeess  AAmmáálliiaa  eett  aall. (szerk.): Váltó- és keresztkapcsolások. A tudásközvetítés folyamatai a két
világháború közti magyar és német nyelvû kultúrában. Gondolat, 1980 Ft
KKeerreesszzttyy  ÉÉvvaa: Halottak, akik köztünk élnek. Medicina, 3800 Ft
RRaakkoonncczzaaii  JJáánnooss: Ezredforduló. Tanúságok és tanulságok. Bába, 1960 Ft
TTookkiiccss  IImmrree: A régészet igazolja a Bibliát. A Szentírás mai valósága. Arany Forrás, 1250 Ft

régészet
GGáássppáárr  DDoorroottttyyaa: Pannonia régészete. KLTE, 3500 Ft
HHuubbaaii  PPéétteerr: A Megváltó a keresztrôl. Kopt apokrifek Núbiáról (A Kasr el-Wizz Kódex). Szt. István
Társ., 4900 Ft
SSaannaaddeerr,,  MMiirrjjaannaa: Ókori görög és római városok Horvátországban. Helikon, 7990 Ft

történelem
AAddaammiikk  BBééllaa: Nyelvpolitika a Római Birodalomban. Tinta, 1990 Ft
AAllttnneerr,,  HHeellmmuutt: Haláltánc Berlinben. Hajja, 2998 Ft
AAuuddooiinn--RRoouuzzeeaauu,,  SSttéépphhaannee;;  BBeecckkeerr,,  AAnnnneettttee: 1914–1918. Az újraírt háború.  L’Harmattan, 2300 Ft
CChhiisshhoollmm,,  JJaannee;;  SSiimmss,,  LLeesslleeyy: Ókori Görögország. Útikalauz idôutazóknak. Jel-Kép, 2400 Ft
FFeeiittll  IIssttvváánn (szerk.): Köztársaság a modern kori történelem fényében. Napvilág, 3200 Ft
GGuuiiddoottttii,,  MMaarriiaa  CCrriissttiinnaa;;  CCoorrtteessee,,  VVaalleerriiaa: Az ókori Egyiptom. Napraforgó, 7490 Ft
HHaaffffnneerr,,  SSeebbaassttiiaann: Az elárult forradalom. Németország 1918–19. Európa, 2400 Ft
KKeennddee  JJáánnooss  eett  aall.: Demokratikus köztársaságok Magyarországon. Történeti album. Napvilág, 4900 Ft
KKoovvááccss  AAttttiillaa  ZZoollttáánn: Erdély szolgálatában. Emlékírók könyve. Kráter, 2200 Ft

NNoovváákk  JJóózzsseeff: Üzenet Erdélybôl. Novák József történelmi címerei. KÖZDOK, 6000 Ft
PPááll--AAnnttaall  SSáánnddoorr: Áldozatok – 1956. A forradalmat követô megtorlások a Magyar Autonóm
Tartományban. Mentor, 2520 Ft
PPooppééllyy  ÁÁrrppáádd: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1992. Fórum, 4500 Ft
RRáácczz  ÁÁrrppáádd (szerk.): A Hitler-rejtély. Rubicon, 4980 Ft
RRáákkóócczzii  IIssttvváánn: Tengerek tengelye. Ibér terjeszkedés az Atlantikumban a 15–16. században. Mundus, 3000 Ft
SSiimmss,,  LLeesslleeyy;;  CChhiisshhoollmm,,  JJaannee: Ókori Róma. Útikalauz idôutazóknak. Jel-Kép, 2400 Ft
TTaakkááccss  EErriikkaa: Erdély képes történelme. Honfoglalástól Trianonig. Galut, 3500 Ft
TTóótthh  IImmrree: A nyugat-magyarországi kérdés, 1922–1939. Gyôr-Moson-Sopron M. Ltár, 3000 Ft
ÚÚjjsszzáásszzii  IIlloonnaa: A szabadság pillangója. 1956 Szegeden, az egyetemen. Belvedere Merid., 2482 Ft
WWoooodd,,  MMiicchhaaeell: Nagy Sándor nyomában. Alexandra, 2699 Ft

utazás
AAnnggyyaall  LLáásszzllóó: Repülési napló. Izrael. SYCA, 2730 Ft
BBrraammbblleetttt,,  RReeiidd;;  KKeennnneeddyy,,  JJeeffffrreeyy: Róma. Grafo, 1900 Ft
BBuuzzááss  BBaalláázzss: Észak-Tanzánia és Zanzibár. Merhavia, 3600 Ft
CCllaasseenn,,  LLiizz (szerk.): Egyiptom. Kossuth, 1390 Ft
FFeelllloowwss,,  AAlliiccee: Dublin. Kossuth, 1390 Ft
HHaallll,,  DDeerreekk;;  JJuubbyy,,  SSuuee (szerk.): London. Térképes útikalauz. Grafo, 990 Ft
HHaallll,,  DDeerreekk;;  DDeenntt,,  MMaarriioonn  eett  aall. (szerk.): Prága. Térképes útikalauz. Panemex, 990 Ft
HHaarrmmaannss,,  MM..  LL..  GGeerraarrdd: Hollandia. Grafo, 7200 Ft
HHoosskkiinn,,  JJoohhnn: Thaiföld. Booklands 2000, 2167 Ft
MMaann,,  JJoohhnn  eett  aall.: Utazók atlasza. Kossuth, 5990 Ft
MMccKKeellvviiee,,  RRoobbiinn;;  MMcckkeellvviiee,,  JJeennnnyy: Horvátország. Booklands 2000, 2600 Ft
RRiiccee,,  MMeellaanniiee;;  RRiiccee,,  CChhrriissttoopphheerr: Madrid. Panemex, 1900 Ft
SScchhwwiinnkkee,,TThheeooddoorree: Prága. Panemex, 1900 Ft
SSzzeerreeddii  IIssttvváánn;;  JJuusszztt  RRóóbbeerrtt: Seychelle-szigetek. Romantika és luxus. Merhavia, 3600 Ft
TThhaakkuurr,,  AAllkkaa (szerk.): Róma. Térképes útikalauz. Panemex, 990 Ft
TTuurrpp,,  CCrraaiigg: Budapest. Panemex, 1900 Ft
VVaarrggaa  ZZssoolltt: Magyarország fürdôhelyei 360o 360 Art, 5990 Ft
WWeeeekkss,,  KKeenntt  RR.: Luxor és a Királyok Völgye. Geographia, 6950 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
AAbbrraahhaammss,,  PPeetteerr: Lenn, a Nyuszi barlangjában. Rejtélyes események Echo Fallsban. Alexandra, 2999 Ft
BBaammppttoonn,,  BBoobb;;  SSmmiitthh,,  KKaatthhrriinn: Bújj és húzz! Csacska Kacsa. A színek könyve. Manó könyvek – Manó
filmek, 990 Ft
BBaammppttoonn,,  BBoobb;;  SSmmiitthh,,  KKaatthhrriinn: Bújj és húzz! Pamacs kutya. A meglepetések könyve. Manó könyvek –
Manó filmek, 990 Ft
BBaarrttaa  ÉÉvvaa: A farm a mi otthonunk. TKK, 1454 Ft
BBeerréénnyyii  SSzziillvviiaa: Állj mellém! Egy tizenhét éves lány vallomásai. Egmont, 588 Ft
BBoozzssiikk  RRoozzáálliiaa (vál.): Bajvívók és vitézek. Novum, 1490 Ft
BBöösszzöörrmméénnyyii  GGyyuullaa: Az elveszett történet. Könyvmolyképzô, 2000 Ft
BBrraanndd,,  CChhrriissttiiaannnnaa: Nanny McPhee. A varázsdada rendet teremt. Móra, 1790 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Féktelen fruskák felhôtlen bulija. Egmont, 1699 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Fiúk! Irány a Hold! Deák és Tsa, 1650 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Hot Dogs. Szupersrácok – kozmikus küldetés 8. Távvezérelt tanerô. Egmont, 1699 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Katie Cat, mint a macska. Egmont, 2199 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Titkos rémkönyv. 1x13 rémmese, 2x13 rémtipp, 3x13 talány. Egmont, 1799 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: A neveletlen hercegnô naplója 7 és 3/4. Valentin-napi meglepetések. Ciceró, 990 Ft
EEsszzeess  HHaajjnnaall;;  BBaalloogghh  JJáánnooss: Karácsonyi levelek. A legszebb kívánságok gyûjteménye. Alexandra, 1999 Ft
FFooddoorr  SSáánnddoorr: Fülöpke beszámolói. Mentor, 1890 Ft
FFrraanncciiaa,,  GGiiaaddaa: Alex és Penny Egyiptomban. A 9 szkarabeusz rejtélye. Geographia, 3950 Ft
FFrraanncciiaa,,  GGiiaaddaa: Alex és Penny. Hôlégballonnal Itália felett. Geographia, 3950 Ft
GGeeccsseerr  EErrzzsséébbeett: Kirándulás. Uránusz, 1925 Ft
GGrraahhaammee,,  KKeennnneetthh: Békavári uraság és barátai. A folyóparton + Az erdô sûrûjében + Az úton +
Varangy kalandjai. Ciceró, 1980 Ft
JJoonneess,,  AAllllaann  FFrreewwiinn: Csang-o Holdsüteménye. Móra, 1790 Ft
KKáállmmáánn  JJeennôô: Sicc a cirkuszban. Móra, 1980 Ft
LLooffttiinngg,,  HHuugghh: Doktor Dolittle és a madárposta. Ciceró, 1800 Ft
LLoovvaass  ÁÁggnneess,,  RR..:: Erdészházi mesék. Öt kedves történet az állatokról. Mackensen, 1799 Ft
MMaannggoolldd,,  MMaauudd: Az Éjkirálynô. Egmont, 1299 Ft
MMeesseevviilláágg. Klasszikus altatómesék. Napraforgó, 1790 Ft
MMiilleerr,,  ZZddeenneekk: A beteg hangya (lapozó). Móra, 790 Ft
OOllsseenn,,  MMaarryy--KKaattee;;  OOllsseenn,,  AAsshhlleeyy: Az elsô elôtti csók. Aquila, 799 Ft
PPáásskkáánnddii  GGéézzaa: Tündérek szakácskönyve. Mentor, 1890 Ft
PPiillllaannttááss  aa  tteerrmméésszzeettrree. Szalay, 4999 Ft
RRooccaa,,  NNuurriiaa: 2-féle anyag – Természetes és mesterséges. Scolar, 995 Ft
RRooccaa,,  NNuurriiaa: Környezetünk 3 ôre – Újrahasznosítás, hulladékcsökkentés, újrafeldolgozás. Scolar, 995 Ft
RRooddddaa,,  EEmmiillyy: Deltora-küldetés 3. Patkányok városa. M&C ‘A’, 1690 Ft
RRooddddaa,,  EEmmiillyy: Deltora-küldetés 4. Homokdûnék. M&C ‘A’, 1690 Ft
RRóónnaasszzeeggii  MMiikkllóóss: Kartal kalandos esküvôje. Könyvmolyképzô, 2499 Ft
SScchhmmiiddtt  EEggoonn: A baromfiudvar lakói. Új Ember, 1300 Ft
SScchhrrööddeerr,,  PPaattrriicciiaa: Barátnôm az ellenségem. Egmont, 2199 Ft
SScchhrrööddeerr,,  PPaattrriicciiaa: Barátnôm az ellenségem 2. Csetepaté a köbön. Egmont, 2199 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti otthoni rémtettei. Animus, 1980 Ft
SSnniicckkeett,,  LLeemmoonnyy: A balszerencse áradása 6. A liftakna titka. Alexandra, 1699 Ft
SSoohhaattüünnddéérreekk  bbiirrooddaallmmaa. Egmont, 1499 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Egy habos kávé és nagy hûhó! Alexandra, 1299 Ft
SSttiillttoonn,,  TTeeaa: A sárkány kódja. Alexandra, 1299 Ft
SSttoonnee,,  JJeeffff: Az öt harcos 1. Tigris. Egmont, 2199 Ft
SSttoonnee,,  JJeeffff: Az öt harcos 2. Majom. Egmont, 2199 Ft
SSzzaabbóó  KKoorrnnéélliiaa;;  GGaaááll  AAllmmaa: Szólások, mondások, játékos feladatok meseköntösben. Mackensen, 1999 Ft
SSzzaabbóó  ZZssoolltt (vál.): Száncsengô. Karácsonyi versek. Szalay, 2411 Ft
SSzzéécchheeyy  RRiittaa: Boldog karácsonyt Rózmari! Parakletos, 1170 Ft
AA  sszziivváárrvváánnyy  vvaarráázzssaa. Barbie Fairytopia. Egmont, 2349 Ft
TTaapplliinn,,  SSaamm: Lovagok kézikönyve. Legyél lovag percek alatt! Jel-Kép, 2480 Ft
TToommaannnnéé  JJaannkkóó  KKaattaalliinn (szerk.): Elsô enciklopédiám Micimackóval és barátaival. Egmont, 3599 Ft
VVaarrssáánnyyii  JJóózzsseeff: Töhötöm, Bödönöm, Ödönöm, Böhömöm, meg az icipici Tádé. 
VVeerrnnee,,  JJuulleess: Kétévi vakáció. Regun Press, 1190 Ft
VVíívvóó  ZZooéé;;  VVíívvóó  PPéétteerr: Mesék az igazság könyvébôl. Biblai történetek 1. Ószövetség. DFT-Hung., 987 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Az éjjeli pávaszem. Kráter, 1600 Ft
WWhhiittee,,  EE..BB.: Malac a pácban. Móra, 1980 Ft
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humor
ÁÁggaaii  ÁÁggnneess: Abszurdkák. Epés epigrammák, aforizmák és egyéb gondolatjátékok. Prexton, 1990 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Jocus és Momus. Laurus, 2180 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Humoreszkek VII. Vendéget látni vendégnek lenni + 100 új humoreszk. Akkord,
2190 Ft
WWooddeehhoouussee,,  PPeellhhaallmm  GGrreennvviillllee: Jill, a vakmerô. Dico, 2100 Ft

költészet
AAzz  áággyyaass. Válogatás. Novella, 2000 Ft
BBaarraabbááss  ZZoollttáánn: Kútbanézôk. Széphalom, 1300 Ft
BBôôsszzee  ÉÉvvaa: Izzó parázs hamu alatt. Uránusz, 1925 Ft
BBúúzzááss  HHuubbaa: Hajnali tótágasok. Orpheusz, 1500 Ft
DDoobbooss  ÉÉvvaa: Szellemmacska, 1966-2006. Magánkiadás, 500 Ft
GGyyöönnggyyöössii  AAnnddrrááss: Az angyalok könyve. Orpheusz, 1200 Ft
GGyyuurrkkoovviiccss  TTiibboorr: Isten homlokán. Istenes versek. Kairosz, 2800 Ft
HHoorrvváátthh  ÖÖddöönn: Léggömbrôl a táj. Muravidék Baráti Kör, 2200 Ft
KKoovvááccss--CCoohhnneerr  RRóóbbeerrtt: Neon. Glória, 1890 Ft
LLeennggyyeell  GGéézzaa: Jég és tûz között. Uránusz, 2100 Ft
MMaaggyyaarr  MMiikkllóóss: Ellobbant. Orpheusz, 1980 Ft
MMeezzeeii  BBaalláázzss: Mámordal. Az európai himnusz új magyar szövege. Kairosz, 2500 Ft
MMooggyyoorróóssii  LLáásszzllóó: Ingajárat a valóságba. Napkút, FÍSZ, 1290 Ft
NNaaddáánnyyii  ZZoollttáánn  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  vveerrsseeii. Argumentum, 5500 Ft
NNeemméénnyyii  LLáásszzllóó: Mit mondjak még? Válogatott és kiadatlan versek (magyar-angol ny.). Vörösmarty
Társ., 1600 Ft
NNéémmeetthh  PPéétteerr  MMiikkoollaa: Mysterium carnale. Hommage á Pilinszky. Napkút, 1290 Ft
PPéénnzzeess  IIssttvváánn: Széttöretett. Aposztróf, 3316 Ft
PPóóssaa  ZZoollttáánn: Alászállás. Széphalom, 1300 Ft
RRiillkkee,,  RRaaiinneerr  MMaarriiaa: Õszi nap. M. Napló, 1490 Ft
SSiimmoorr  AAnnddrrááss: Dinoszaurusz testvér üzenete. Válogatott versek, 1997–2007. Magánkiadás, 500 Ft
SSüüttôô  CCssaabbaa  AAnnddrrááss: Szent és érthetetlen. Orpheusz, 2000 Ft
SSzzeennttmmáárrttoonnii  JJáánnooss (szerk.): Lehetsz-e még hármasikrek? Gérecz Attila-díjasok antológiája 1992-
2006. Stádium, 3380 Ft
SSzzeennttppéétteerrii  NNaaggyy  RRiicchhaarrdd: És. Trezor, 2100 Ft
SSzzíívvddoobbbbaannááss. Szerelmes versek. Aquila, 2990 Ft
SSzzkkáárroossii  EEnnddrree: Merülô Monró. M. Mûhely Al., 2300 Ft
TTaammááss  MMeennyyhhéérrtt: Kísértések. Felsômagyarorsz., 1800 Ft
TTookkaaii  AAnnddrrááss: Aranykor, ezüstkor, vackor. Orpheusz, 1500 Ft
TTúúrrmmeezzeeii  EErrzzsséébbeett: Szeretve szolgálni. Akin átragyogott a Nap. Heted7világ, 1998 Ft
TTuussnnááddyy  LLáásszzllóó: Janus Pannonius tavasza. Eötvös, 998 Ft
VVooiiggtt  VViillmmooss (vál.): Kalevala. Válogatás. Európa, 850 Ft
ZZiirrkkuullii  PPéétteerr  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Ab-Art, 2500 Ft

naplók, levelek, riportok
CCaarrddaaddeecc’’hh,,  JJeeaann--MMiicchhaaeell: Lady Diana. Az utolsó fotó. Joker Ex, 2390 Ft
HHoollllóóssii  ZZssoolltt: A Tisza-parton mit keresek? Újabb tizennyolc szegedi beszélgetés. Tiszatáj, 2400 Ft
KKaattoonnaa  EEmmiill: A Fô utcai ÁVH-börtöntôl Kanadáig... Stádium, 2450 Ft
KKooccssiiss  LL..  MMiihháállyy;;  PPoorrttiisscchh  LLaajjooss: A sakk az én keresztem. Kairosz, 1500 Ft
MMoollnnáárr  MMáárrttoonn (szerk.): Az élet faggatottja. Beszélgetések Szentkuthy Miklóssal. Hamvas B. Int.,
3900 Ft
OOttttoovvaayynnéé  EEccsseeddii  KKaattii;;  MMaayyeerr  VViivviiaann: Volt egyszer egy Laza klub. Beszélgetôkönyv. FSZEK,
1950 Ft
PPáákkoolliittzz  IIssttvváánn  lleevveelleessllááddáájjáábbóóll  11994477--11999944. Pro Pannonia, 1690 Ft
RRootthh  EEnnddrree: Választásaim. Mentor, 1995 Ft
SSzzööllllôôssyy  TTiibboorr: Áthallatszik a harangszó. Széphalom, 2200 Ft
VVaarrggaa  RRuuddoollff: Beszélgetések Varga Rudolffal. Hajdu-Vinpress, 1500 Ft
VViiddaa  MMiihháállyy: Három hét boldogság. Belvedere Merid., 2100 Ft

prózairodalom, kalandos
AAkkuunnyyiinn,,  BBoorriisszz: Akhilleusz halála. Európa, 2200 Ft
BBooggddáánn  IIssttvváánn: Filamér, ôfelsége magánnyomozója. Kalandor, 2200 Ft
CChhaappmmaann,,  WWaayynnee: Garmacor címere. Tuan, 1990 Ft
CCoonnnneellllyy,,  MMiicchhaaeell: Vércsoport. Alexandra, 2699 Ft
DDeeMMiillllee,,  NNeellssoonn: Kémek iskolája. Alexandra, 2999 Ft
HHiiggggiinnss,,  JJaacckk: A sziget sötét oldala. Alexandra, 1899 Ft
HHuurrlleeyy,,  GGrraahhaamm: Tengerészbecsület. A múlt sötét titkokat rejt. Alexandra, 2699 Ft
KKiinngg,,  SStteepphheenn: A talizmán. Európa, 2300 Ft
MMaaggyyaarr  SSzziilláárrdd (szerk.): Balatoni nyomozó. Ötvös Csöpivel és Kardos Doktorral. Könyvjáték. DFT-
Hung., 1575 Ft
MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: Afrodité sikolya. Budakönyvek, 498 Ft
MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: Az álarc lehull. Budakönyvek, 498 Ft
MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: A rém. Budakönyvek, 498 Ft
MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: A Siva ölelése. Budakönyvek, 498 Ft
MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: A titokzatos kövek. Budakönyvek, 498 Ft
PPaarrkkeerr,,  TT..  JJeeffffeerrssoonn: Véres hajsza. Alexandra, 1999 Ft
RRoobbiinnssoonn,,  PPaattrriicckk: Ûzött vad. Alexandra, 2499 Ft
RRoolllliinnss,,  JJaammeess: Káosz. A teljes apokalipszis küszöbén feltámad egy új világ. Alexandra, 1999 Ft
RRuubbeennffeelldd,,  JJeedd: Akar beszélni róla? Gabo, 2490 Ft
TTaaiilloorr,,  MMaarrtthhaa: Pokoli láz. Radnai, 1398 Ft
TThhoommppssoonn,,  FFrraannkk: Lost. Eltûntek. Az élet jelei. Alexandra, 1499 Ft
VVeerrnnee,,  JJuulleess: A tizenöt éves kapitány. Regun Press, 1298 Ft

prózairodalom, történelmi
JJóókkaaii  MMóórr: Szeretve mind a vérpadig II. Kossuth, 990 Ft
MMaaiilleerr,,  NNoorrmmaann: Várkastély a vadonban. Ulpius-Ház, 3383 Ft
MMiikkaa  GGiizzeellllaa: Kiálts rám! Révai, 1980 Ft
SSeevveerriinn,,  TTiimm: A viking. A király gyermeke. Észak hôsei tovább élnek. Gold Book, 2499 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
BBeeaaggllee,,  PPeetteerr  SS.: Tamsin története. Delta Vision, 2350 Ft
BBeeaauusseeiiggnneeuurr,,  JJaammeess: Krisztus küldetése 3. Isten cselekedetei. Alexandra,
2999 Ft
DDiicckk,,  PPhhiilliipp  KK.: Már megint a felfedezôk. Agave, 2480 Ft
DDrraakkee,,  EErrnneesstt: Sárkányfogás és -idomítás. Sárkánytan különkiadás ajándék sárkány-makettel.
Egmont, 3499 Ft
KKeennssoonn,,  SStteepphheenn: Mérgek könyve. Beholder, 2298 Ft
LLeeeeddeerr,,  MMuurrrraayy  JJ..  DD.: Harcosok III. A mennydörgés gyermeke. Delta Vision, 1990 Ft
MMccCCaaffffrreeyy,,  AAnnnnee: Sárkányének. Delta Vision, 1790 Ft
WWeeiiss,,  MMaarrggaarreett;;  HHiicckkmmaann,,  TTrraaccyy: A nyári tûz sárkányai 1. Delta Vision, 1890 Ft
WWeeiiss,,  MMaarrggaarreett;;  HHiicckkmmaann,,  TTrraaccyy: A nyári tûz sárkányai II. Delta Vision, 1890 Ft

szépirodalom
ÁÁddáámm  TTaammááss (szerk.): Röpke ívek 2006. Válogatás a Komjáthy Jenô Irodalmi és Mûvészeti Társaság
tagjainak alkotásaiból. Madách I. Vár. Kvtár, 1050 Ft
AAddlleerr,,  WWaarrrreenn: Nincs új a csillár alatt. Európa, 2500 Ft
AAddlleerr,,  WWaarrrreenn: A rózsák háborúja. Európa, 2500 Ft
BBaammbbaarreenn,,  SSeerrggiioo: Delfinálom. Varázslatos út önmagadhoz. Helikon, 1990 Ft
BBaarrrreetttt,,  JJuulliiaa: Önteltség és önámítás. Lazi, 2500 Ft
BBrraaddffoorrdd,,  BBaarrbbaarraa  TTaayylloorr: Megérdemelt jutalom. Európa, 2600 Ft
BBuunnyyeevváácczz  ZZssuuzzssaa: Túlélési kézikönyv elvált anyáknak. Elvált nô 3 gyerekkel férjet keres. Alexandra,
1999 Ft
CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: Nélküled nincs boldogság. EX-BB, 790 Ft
DDooyyllee,,  AArrtthhuurr  CCoonnaann,,  SSiirr: Az elveszett világ és más elbeszélések. Opus, 2490 Ft
EEnnddrreeii  JJuuddiitt: Nôk a férfiakról. Endrei Könyvek, 980 Ft
EEnnddrreeii  JJuuddiitt: Nôk a szerelemrôl. Endrei Könyvek, 980 Ft
EEnnnniiss,,  GGaarrtthh  eett  aall..: Vertigo 2. Y, az utolsó férfi. Felnôtt képregények. Képes, 2490 Ft
FFaalluuddyy  GGyyöörrggyy: Jegyzetek az idô sodrában. Alexandra, 2999 Ft
FFaallvvaaii  MMááttyyááss: Allegro barbaro. Orpheusz, 1990 Ft
FFeehhéérr  BBeennccee: Circe. Orpheusz, 2006 Ft
GGaabbnnaaii  KKaattaalliinn: Mintázd meg levegôbôl. Színházi írások. Argumentum, 2900 Ft
GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: Váltságdíj. Gabo, 1990 Ft
GGoollddmmaann,,  LLeesslliiee: Éjszaka a múzeumban. Elektra, 990 FFtt
GGoosscciinnnnyy,,  RReennéé: Lucky Luke 3. Dalton mama. Képregény. Pesti Könyv, 1299 Ft
GGyyaallllaayy  DDoommookkooss: Rég volt, igaz volt. Erdélyi történetek. Mentor, 1785 Ft
HHaarrccooss  BBáálliinntt: Naív növény. Ulpius-Ház, 2580 Ft
HHáárrss  EErrnnôô: Kereszt és koszorú. Búcsú a XX. századtól. Orpheusz, 2200 Ft
IIlleess,,  GGrreegg: Forgó angyal. General Press, 1990 Ft
IIllllééss  SSáánnddoorr: Búcsúzik a kapitány. Nemzet, 3680 Ft
JJoouunn  IInn--VVaann;;  JJaanngg  KKjjuunngg--IIll: Árnybíró (Angjo Onsi) 4. Manga. MangaFan, 1500 Ft
KKaaffffkkaa  MMaarrggiitt: Színek és évek. Európa, 850 Ft
KKaarrddooss  ÉÉvvaa,,  DD.: Aranyköpések. Piremon, 1480 Ft
KKuucckk,,  SSaannddrraa: Én kicsi angyalom. Alexandra, 1699 Ft
LLaawwrreennccee,,  SSiiddnneeyy: Elfojtott vágy. Radnai, 1398 Ft
LLeeee,,  AAbbbbyy: Hol jár az eszem? Jaffa, 2490 Ft
AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  kkiinnccss. Az anyai szeretet szavai. Alexandra, 1699 Ft
LLiihhoorreeaauu,,  TTiimm: Modern fóbiák. Korunk félelmeinek litániája. Partvonal, 2690 Ft
MMaarroossii  KKáárroollyy: Vélem(l)énytelenül. Muravidék Baráti Kör, 960 Ft
MMeeddvveecczzkkyy  BBaalláázzss: Kettônk könyve. Bíbor, 1700 Ft
MMéérrffööllddkköövveekk  aa  sszzíívvüünnkkbbeenn. Történetek a barátságról. Opus, 2990 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn: A beszélô köntös. Ciceró, 990 Ft
MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Az idegen bajnok. Urbis, 2500 Ft
MMyysslliiwwsskkii,,  WWiieessllaaww: Látóhatár. Széphalom, 2900 Ft
NNootthh  ZZssuuzzssáánnnnaa: Anya cömemel. Punkpaletta. Napkút, 2790 Ft
OOuutteerrss,,  JJeeaann--LLuucc: Napirend. Széphalom, 1800 Ft
PPaakkkkaallaa,,  TTeeuuvvoo: A fiús lány. Kapu, 1700 Ft
PPáállyyii  AAnnddrrááss: A kerület órái. Történetek, tárcák esetek. Kalligram, 2500 Ft
PPaasszztteerrnnaakk,,  BBoorriisszz: Zsivago doktor. Palatinus, 3500 Ft
PPaatttteerrssoonn,,  JJaammeess: Sam levelei Jennifernek. Európa, 2200 Ft
PPiirrssiigg,,  RRoobbeerrtt  MM..: Lila. Vizsgálódás az erkölcsrôl. Európa, 2500 Ft
PPiirrssiigg,,  RRoobbeerrtt  MM.: A zen meg a motorkerékpár-ápolás mûvészete. Európa, 2200 Ft
PPiivvóó  ÁÁggnneess: WC Requiem. B7 Disco, 1500 Ft
PPooddmmaanniicczzkkyy  SSzziilláárrdd: Idegpályáim emlékezete. Podmaniczky, 2500 Ft
RRaaddoossiicczzkkyy  IImmrree (szerk.): Chuck Norris legendája. DFT-Hung., 840 Ft
SSáánnddoorr  IIvváánn: Daniellával a vonaton. A Követés naplója. Tiszatáj, 2100 Ft
SSáárrkköözzii  GGyyöörrggyy: Mint oldott kéve. Helikon, 4290 Ft
SScchhmmiitttt,,  EErriicc--EEmmmmaannuueell: Noé gyermeke. Európa, 1600 Ft
SSoopprroonnii  IIssttvváánn: Álomûzô valóságfejtés. Könyvvé ‘sepert’ gondolatszilánkok. Anno,
536 Ft
SSppaarrkkss,,  NNiicchhoollaass: Üzenet a palackban. General Press, 1990 Ft
SSzziiggeettii  JJeennôô: Életigenek. Egy mai prédikátor vallomásai. Heted7világ, 1998 Ft
TTeerrssáánnsszzkkyy  JJóózzssii  JJeennôô: Új legenda. Holnap, 2500 Ft
VVaalleennttiinn  nnaapprraa. Szerelmes gondolatok. Holló, 999 Ft
VVaasszzaarryy  GGáábboorr: Csak Te! Helikon, 2490 Ft
VViiddaa  AAttttiillaa: Az ágyas. Trajan, 2000 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Barackvirág és béke. Elmélkedések, bölcseletek, próféciák. Mentor, 2490 Ft
WWoollffee,,  TToomm: Én, Charlotte Simmons. Athenaeum, 3990 Ft
WWoollffee,,  TToomm: Kandírozott mandarinzselészínû áramvonal. Európa, 2400 Ft

színmûvek
CChhuurrcchhiillll,,  CCaarryyll: Drámák. Európa, 3000 Ft
CCzzootttteerr  JJóózzsseeff: Felkelés, szabadságharc, forradalom, 1956. Dráma három felvonásban utószóval.
Magánkiadás, 1500 Ft
KKooccssiiss  IIssttvváánn: Az áldozat. Felsômagyarország, Szépírás, 2625 Ft
VVooiissiinn,,  MMaarrcceell: Einstein és a szellemek. Bába, 630 Ft
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 428-1010

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden könyvet egy helyrôl!

Harmincéves könyvszakmai

kereskedelmi gyakorlattal állást keresek. 

Erdôhalmi Gábor

Telefon: 06 30 210 8892





Zavarba ejtô, kétségek, kételkedések
és kérdések özönét ihletô könyv

járja be két év óta a világot,
a Hitler-dosszié néven elhíresült… 

■ És itt máris meg kell állni. Mi is jelent
meg, mit is tart az olvasó a kezében? Nem
csupán arról van szó, hogy nehezen lehet
meghatározni a majd hatszáz oldalas kötet
mûfaját, szerzôit, hanem arról, sôt:
legfôképp arról, hogy mit is kezdjünk ezzel
az óriási történelmi szenzációként tálalt
dossziéval, amely a komolyan veendô tör-
téneti munkák valamennyi kellékét felsora-
koztatja. Félezernél több, szakmailag kor-
rekt lábjegyzet, a függelékben a használt fo-
galmak szabatos magyarázata, jól használ-
ható életrajzok, gondos névmutató. (A ma-
gyar edíciónak legfeljebb azt rónám fel,
hogy a hivatkozásoknál meglehetôsen mos-
tohán és szelektíven bántak a magyar nyel-
ven megjelent mûvekkel.)

De kezdjük az elején, mert a Hitler-dosszié
keletkezésének története legalább annyira fi-
gyelemre méltó (vagy talán igazán ez a figye-
lemre méltó), mint az orosz levéltárak feneketlen mélyébôl elôke-
rült 413 – gépelt – oldalas ponyvaregénystílbe öltöztetett Hitler-
biográfia. (Errôl késôbb még néhány szót ejtenék.) A dossziétörté-
net valójában 1945. áprilisának utolsó napján kezdôdik, amikor is
Berlint már körbezárta a szovjet haderô, a Harmadik Birodalom
egykor magabiztos diktátora, az emberi ronccsá töpörödött Adolf
Hitler és újdonsült neje pedig az öngyilkosságba menekült. „Kár,
hogy nem sikerült élve elkapnunk” – kommentálta a német fôvá-
rosból Moszkvába szigorúan titkos jelzettel érkezô hírt a szovjet
birodalom vezére, Sztálin, s közvetlenül utána a holttest holléte,
megszerezhetôsége felôl érdeklôdött. 

A kérdésként megfogalmazott parancs hatalmas gépezetet in-
dított be, a mindenütt jelen lévô NKVD a bukott Führer berli-
ni bunkerjában május 2-án sokakkal együtt ôrizetbe vett két SS-
ôrnagyot, Hitler személyi adjutánsát, Otto Günscht és a diktá-
tor inasaként emlegetett, valójában a személyi szolgálatát irányí-
tó Heinz Lingét. Kezdetben ôket „csak” az elégetett tetem felle-
lésében használták. Késôbb, párhuzamosan azzal, hogy Sztálin
egyre nagyobb érdeklôdést mutatott Hitler kulisszatitkai iránt,
módszeres vallatásnak vetették alá ôket, s az ô vallomásaik szol-
gáltak alapjául annak a Hitler-életrajznak, amelyet az NKVD ve-
zetése – Sztálin hetvenedik születésnapjára idôzítve – állított
össze 1949 decemberére. Ám a szovjet nép bölcs vezére koránt-
sem egyszerû jegyzôkönyvi kivonatot olvashatott – s a rendel-
kezésre álló adatok szerint olvasott is – el, hanem egy regénye-
sített és a feltételezett ízlésének mindenben megfelelni szándé-
kozó, ezért aztán a történelmi eseményeket meglehetôs szelek-
tíven taglaló, mondhatni aknátlanított életrajzot. Amelynek
végsô formába öntését az NKVD egyik legeredményesebbnek ti-
tulált ügynöke, kéme, bizonyos Fjodor Karpovics Paparov alez-
redes végezte el, kitalálva egy – a Hitler-dosszié közreadását
jegyzôk meghatározása szerint – „a hitelesség és mesterkélt hi-
vatali oroszság sajátos elegyét” ötvözô nyelvezetet. Amely pony-
varegény stíl az egyszerûség és a közérthetôség oltárán rendre
feláldozza a valóságos történelmi összefüggéseket, nem is kíván-
ja azokat a maguk összetettségében, ha úgy tetszik, bonyolultsá-

gában megmutatni, ráadásul
azokon az eseményeken, me-
lyek netán érzékenyen érintenék
a szóbanforgó Hitler-életrajz
egyetlen megcélzott olvasóját,
az életrajz ügyesen átsiklik. 

Mindenesetre a regény elké-
szült, elolvastatott, majd a leg-
titkosabb ügykezelésû elnöki
levéltárba került (ma is ott
van), s ha 1959-ben nem készül
róla betûhív másolat, akkor
aligha bukkan(hat) rá Matthias
Uhl német történész, aki aztán
történész kollégájával, Henrik
Eberlével közösen 2005-ben
közre is adta a „felbecsülhetet-
len értékû forrást”.  

El lehetne persze hosszan me-
ditálni azon, hogy a négy év
munkájával készült Hitler-port-
ré mennyire hiteles, mennyiben
történelmi adalék – ezt a szöve-
get közreadó történészpáros és a
kötethez elôszót író Horst Möl-
ler (a müncheni egyetem Újkori

Történeti Intézetének igazgatója) meg is teszik, arra a konklúzi-
óra jutva, hogy az egyszerûsítések és a fentebb már említett koz-
metikázások ellenére nagyon is. Hiszen olyan hétköznapi rész-
letek derülnek ki a szövegbôl, amelyek közelebb hozzák, ért-
hetôvé teszik az olvasók számára a német diktátor cselekedetei-
nek mozgatórugóit, s temérdek adalékkal egészítik ki, árnyalják
történeti ismereteinket. 

Mindez igaz, mi több, alátámasztásul aktuális példát is említ-
hetek. Nemrégiben Horthy Miklós kormányzó és Hitler Adolf
találkozásairól írtam cikket fô lapomba, a HVG-be, s csak itt, a
Hitler-dossziéban leltem meg egy igen jellemzô és fontos párbe-
szédet 1941-bôl, amikor is Hitler a Szovjet-Oroszország elleni
háborúban való részvételre invitálta Horthyt, a magyar kor-
mányzó – akit kötött az akkor még háborúellenes miniszterel-
nöknek, Bárdossy Lászlónak adott úri szava – ekként tért ki:
„szellemileg fel vagyunk vértezve, de anyagilag nem.” 

Kerülgetem, kerülgetem, de itt, a cikk végére érve mégis csak el
kell mondanom, miért is tartom zavarba ejtônek a Hitler-dosszié
ilyetén megjelenését. A keveredésért. Mert ez a könyv hihetetle-
nül összetett, érdekfeszítô s minduntalan forráskritikáért kiabáló
forrás. Szerintem azonban a közreadók – és könyvkiadóik – a va-
lóban kivételes történelmi értékkel rendelkezô dokumentumot fo-
lyamatosan túlértékelik akkor, amikor az önmagában szimpla
életrajzi lektûrt a Harmadik Birodalom legimpozánsabb történe-
ti forrásmunkájaként tálalják fel, miközben a közreadók és az em-
lített szakértô által jegyzett bevezetô tanulmányok és az utószó
rendre arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyébként is nélkülöz-
hetetlen forráskritika ez esetben mennyire elengedhetetlen. A kö-
tetnek ezt az ellentmondást, ezt a két szándékot nem sikerül át-
hidalnia. A megcélzott vásárlói tömegnek minden bizonnyal túl
sok, túl zavaró a tudományos apparátus, másokat pedig talán ép-
pen a zengzetességek irritálnak. 

Murányi Gábor

Henrik Eberle–Matthias Uhl: A Hitler-dosszié
Park, 590 oldal, 5500 Ft1
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■ „Minden irodalmi alkotásban egy regény vére buzog!” – hal-
lottam nemrégiben egy külföldi rendezôtôl, midôn elôadásának
túlzott cselekményességét, antidramatikusságát kifogásolták.
Azóta is foglalkoztat a gondolat, illetve a regény és vér szószer-
kezet. Bereczky János

gyermekjátékok
nyomába eredt Mikszáth Kálmán és a gyermekjátékok világa címû
monográfiájában (Akadémiai). Az író „regényeinek vérébôl” (s
persze minden egyéb prózai munkájából) táplál-
kozik a mû, mely leginkább a néprajz, az etno-
lógia (tehát nem elsôsorban az irodalomtudo-
mány) körébe sorolódik és értelmezett kataló-
gusnak nevezhetô. A szerzô rengeteg logikus kis
fejezetbe osztja tárgyát (Az altató; Felnôtt játéka
ölbeli gyermekkel; Találós kérdések; Hintázás; Babá-
zás; Játékfegyverek; Állatok erdôn, mezôn; Csúfolók
– és még hatszor ennyi), jó tipográfiával kieme-
li a vonatkozó Mikszáth-idézet(ek)et, elemzi-
magyarázza a játékokat (lélektani, társadalmi,
történeti és egyéb értelemben), s a szövegek jó
ízeire, rejtett-jelképes tartalmaira is felhívja a fi-
gyelmet. Csoda, hogy ma még kapunk
ilyen vaskos, régi vágású, pozitivista nagy-
tanulmányt! Módszere, haszna, terjedel-
me helyenként megkérdôjelezhetô. S mi-
ként lehetett Mikszáthról például Király
István, Praznovszky Mihály, Eisemann
György alapvetô – bár persze nem játék-
centrikus – mûveit figyelmen kívül hagy-
va írni?! Remek szemelvénygyûjtemény
1073 citátummal, nívós és üresebb fejeze-
tekkel – A ló, a bárányka és a nyúl halhatat-
lan írójának szentelve.

Maria Janion, a hermeneutikának elkö-
telezett sokoldalú lengyel tudós tollából a

vámpírok
képzeletbeli világáról jelent meg – szokat-
lan mûfaja szerint – szimbolikus biográfia. A könyv az
Európa újdonsága – kis hibákkal (ki fordította a törzsfe-
jezetet? Miért pontatlanok bizonyos számok? Miért
gyenge ismét az illusztrációk nyomdai színvonala?), de
összességében elmemozdító, provokatív intellektuális
erôvel. „Regényes” szellemi kalandozás a különféle vér-
szívók halálos birodalmában. Anyagát szükségképp fôleg
regények sora és a filmes epika képezi, enyhén nyomasz-
tó lengyelcentrikussággal, de ügyelve a szláv(?)-„ma-
gyar”(?) Drakula központi szerepére. A vámpír címû átte-
kintés nem feledkezik meg a visszajáró halottról, a dene-
vérrôl, a farkasról és ritkább lénytársaikról sem. Az érve-
lések, értelmezések túlnyomóan szexuális természetûek. Egy Almo-
dóvar-filmkép (két alvó/halott nô egymás felett) mondatja Janion-
nal: „Ez alapján akár még el is gondolkodhatnánk egy kicsit a hete-
roszexuális férfifantáziák nekrofil természetén”. Kár, hogy mégsem
gondolkodik el egy kicsit. Sietôs tempója, zsúfolt matériája elfedi
egyes kérdések kifejtetlenségét, a magyarázatok egyoldalúságát. Ki-
tûnô a szöveggyûjtemény (A vámpír Goethétôl és Byrontól Toporig
és Sapkowskiig). Balázs Béla fordított Gogolt (Wyj; a Gogol mûvei
I–II., 1971. lapjain más magyarítás áll); impozáns a lengyel körkép;
s remek Roland Topor röpke paródiája a Drakula-bélyeg gyilkos –
bélyegfogaival.

Déry Tibor által, illetve hozzá
1901 és 1926 között írt

levelek
szerepelnek a Balassi Kiadó –
Petôfi Irodalmi Múzeum fémjelezte
gyûjteményben (Déry Archívum;
Déry Tibor levelezése I/a). Ez még a
jelzett intervallumnak is csak har-
madnyi anyaga; a közeles folyta-
tásig így mutatók nélkül kell bol-
dogulnunk. S ennek hányszorosa

van hátra 1977-ig, az író haláláig! A ragyogó mun-
kát végzô közreadó, Botka Ferenc szerint is: még
10 év, még vagy 12–15 kötet! (A 319. oldalon lát-
ható levélrajzocskát nézhetnénk szomorú szem-
fogú vámpírnak is – de ô „a kék biciklista”, utal-
va egy Déry-mûre.) D. T. és Kálmán Arnoldné
szerelmi levelezése: „levélregény” (tudatja Botka).
„Regényesek” a Nyugattal való kapcsolat egyes
dokumentumai is (rengeteg szakmai nóvummal,
így D. T. és Nagy Lajos barátságát illetôen). Bot-
ka Ferenc sajtó alá rendezôi gyakorlata még job-
ban regényesít, ugyanis színes, életkrónikázó
összekötô szövegekkel tölti ki a küldemények
közti idôtereket. Tudósan mesélve jegyzetel. Szo-

katlan gyakorlat, némely pontokon vitatható is, mert elru-
gaszkodhatnak a feltételezések, lemaradhatnak a konkrétu-
mok. A teljes sorozat irodalmi érték és dokumentáció
nagyszabású egybefonódása lesz.
Egy elnyûhetetlen utóéletû 

szókép
ad címet-címert Sári B. László tanulmánykötetének: A
hattyú és a görény (publikálója az óriási kiadói lendület-

ben levô Kalligram). Illyés Gyuláé a szintag-
ma, melyben „a hattyú vizuálisan megnyil-
vánuló szépsége áll szemben a görény orrfa-
csaró bûzével” – a furcsa kettôs animális je-
lenség pedig az irodalompolitikát jelentette.
Utassy József (1969-ben, a fiatal írók lillafüre-
di tanácskozásán), majd Domokos Mátyás
ékelte vissza a kifejezést az irodalmi közgon-
dolkodásba. Sári B. László „regényszerûen”
hömpölygô, egybefüggô tanulmányai
(Nyelv és politika; Testpolitika; Javaslatok
kritikára; Utószó, avagy kontextusról kon-
textusra) inkább olvasáspolitikai, stratégiai
jellegûek. A szép, hosszú, fehér hattyúnyak-
ra vadászó büdös, ragadozó görény dupli-
kált-egy képe a vitalefolyások ismertetésének

is csupán emblémája, nem lényege. A homoszociális közelítés
(Ottlik Géza: Iskola a határon), a Homoszexualitás és politikum alfe-
jezetcím sejtethet valamit a könyv – a vitairat – sûrû közegébôl.
Az angolszász iskolázottságú modern elméletiség általában meg-
békél a kalandozó-kihagyásos-hipotetikus érveléssel. Vitatkozó
kritikákra számíthat a könyv, melynek fülszövege még egy álla-
tot a képes beszéd játékterébe von: a könyv alapvetôen racioná-
lis szakmai irányultsága, elemzô politika-fogalma „fehér hollónak
számít a magyar irodalomtudományban”. Igaz.

Tarján Tamás 1
0
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A regények vére
könyvbölcsô
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gyermek, ifjúsági

■ Elôször két olyan kötetre hí-
vom fel olvasóim figyelmét,
amely Ázsiának, a Távol-Kelet-
nek az  európai ember számára ti-

tokzatos, mesés tájaira kalauzol el
bennünket. Japán meséket tartal-
maz A tûzmanó c. kötet, amelyet
a Novella Kiadó jelentetett meg.
Gyerekeknek és felnôtteknek
egyaránt. Hat fejezetbe csoporto-
sította Szántai  Zsolt ezeket a  tör-
téneteket, amelyeket ô válogatott
össze, fordított és dolgozott át. Is-
tenek és egyszerû emberek, dé-
monok és közönséges állatok a
szereplôk fôként. A mesei fordu-
latok persze jócskán eltérnek a
mieinkétôl. A   cselekmény szo-
katlansága éppúgy magával raga-
dó, mint a példázat szépsége, az
erkölcsi tanítás  helytôl és idôtôl
független igazsága.

Allan Frewin Jones Talizmán so-
rozatában két jó barát izgalmas
kalandjairól olvashatunk. A
Csang-o Holdsüteménye c. kötet – a
Móra Kiadó újdonsága – folytatá-
sa az Ízisz Könnyei-nek. A 12
éves Olívia (Olly) Christie és Josh

ezúttal Kínában bonyolódik nem
mindennapi kalandokba. A szent
hegyen folyó ásatásokba bekap-
csolódik Christie professzor is,
így kerülnek a gyerekek a Szecsu-
an tartományon is túli vidékre. A
Sihuzaj-san kiégett tûzhányó,
mint a neve – „kihunyt tûz he-
gye” – is mutatja. Ám a tövében
meghúzódó romvárosban lelete-
ket  gyûjteni, más okból, igencsak
veszélyes. A fejezetcímek jól érzé-
keltetik, micsoda izgalmakra  szá-
míthat  az olvasó: pl. Az átok, A
gyerekrablás, Fogságban, A haj-

sza, A démonálarcos férfi, A nagy
titok ôrzôi. Persze még ezek elôtt
megismerhetjük Csang-o legen-
dáját, amelyhez kapcsolódik a
Hold Ünnepe. Ebbôl is kapunk
ízelítôt, Ollyékkal együtt. (Fordí-
totta H. Pikler Renáta.) Elôké-
születben a Quilla Amulettje!  

Mikszáth Kálmán kisregényei
közül A két koldusdiák, törté-
nelmi tárgyú regényei közül A
beszélô köntös és az Akli Mik-
lós ajánlható az ifjúságnak. A ki-
sebbeknek szóló írásait a  Hóki-
rály c. (1985-ös) gyûjteménybôl

ismerheti meg a mai olvasó. Az
Enciklopédia Kiadó által nem-
rég  megjelentetett A Keresztma-
ma  Meséi címet viselô kötet kü-
lönlegessége abban áll, hogy ez
az író életében, 1897-ben a Lég-
rády testvérek kiadásában napvi-
lágot látott kötet mása. A Balogh
Károly színes rajzaival illusztrált
nagy alakú kiadvány hat mesét
tartalmaz. Van közöttük az író
szülôföldjét idézô, valamint af-
rikai történet, van diákcsínyt le-
író pajkos mese és igazi állatme-
se, s itt van a már említett Hóki-
rály c. példázat. Jó, ha már isko-
láskor elôtt megjegyzik a gyere-
kek a nagy mesélô nevét.

Tove Jansson Muminbocs és az üs-
tökös c. munkája ugyancsak egy so-
rozat része. A  Napkút Kiadó ez-
zel a kötettel indítja a Finnország-
ban élt svéd írónô teljes magyar
nyelvû sorozatának kiadását. (A
fordító Vukovári Panna.) Hogy kik
a muminok, a szerzô (könyvbôl,

képregénybôl, rajzfilmrôl és ope-
rából, mondhatni világszerte) is-
mert teremtményei? Kedvesen

bumfordi, semmi máshoz nem
hasonlító csodalények. Azazhogy
Mók és Cókmók nagyon is hason-
lít Muminbocshoz, csak éppen
színváltóak. Elôbbi kezdetben dü-
híti, aztán egészen megváltozik az
érzése... De már a böngészek és a
hattivattik meg a világ összes zu-
gát benépesítô pöttöm lények
tényleg egészen mások. Egyszerû-
en, a maguk módján fantasztiku-
sak. Tove  Jansson nemcsak leírta,
de ilyennek le is rajzolta ôket. A
történet nem sokkal azután indul,
hogy a muminok fölébredtek téli
álmukból. És Pézsma úrtól meg-
tudják, hogy egy üstökös közele-
dik a Föld felé...

Dásenka, a foxterrier világrajöt-
tét, elsô napjainak eseményeit,
elsô heteinek kalandjait   „átélte,
a gyerekeknek megírta, lerajzolta
és lefényképezte”: Karel Čapek, a
népszerû cseh író. 1933-ban lá-
tott elôször napvilágot a mû,
amelyet nemrég az Ab Ovo Kiadó
adott közre újból, Körtvélyessy
Klára fordításában. Az elmúlt het-

ven év alatt Čapek e munkája a
klasszikus, a legkedveltebb kutya-
történetek sorába került, éspedig
méltán. A kiskutyáról szóló négy
fejezetet követi a Hogyan fényké-
pezzük a kutyakölyköt? c. él-
ménybeszámoló, majd következ-
nek a Dásenkának más kutyákról
és az emberekrôl mondott me-
sék. Végül pedig szemügyre ve-
hetjük a Dásenka kisasszonyról
készült (nagyszerûen reprodu-
kált) fotókat. 

M-T. Davidson – Ch. Heinrich
Nagy Sándor nyomában c. munká-
ja a Saxum Kiadó A történelem
nagyjai címû sorozatának máso-
dik darabja. Ezekben a szép kiál-
lítású kötetekben a szerzôk egy-
részt arra vállalkoznak, hogy rövi-
den, érdekesen elbeszéljék mind-
azt, amit egy nagy történelmi
alakról a 10 év körülieknek tudni-
uk kell. A könyv színes illusztrá-
cióinál is fontosabbak a közölt

térképek, azok az oldalpárok,
amelyeken az adott korszakból
fennmaradt  tárgyaknak, mûvé-
szeti alkotásoknak a reprodukció-
it tanulmányozhatjuk, rövid is-
mertetô szövegek társaságában. A
lapszéli szómagyarázatok és a kí-

sérô tanulmány az ismeretszer-
zést segíti elô, a mese és a történe-
ti tények különválasztásával.
(Fordította Sóvágó Katalin.) 

A haverjai hiába könyörögnek
neki, hogy hagyja ki, az egyéb-
ként gyöngén focizó Dogge be-
rúgta a 11-est Perrának. A Tott
utca réme két évvel idôsebb,
erôsebb is nála, ezt nem hagyhat-
ja megtorlatlanul. Dogge, hogy
elkerülje a verést, két barátjával  a
roncstelepen keres menedéket,
ahol egy kimustrált DC-3-as re-
pülôgép pilótafülkéjében töltik
az idôt  legszívesebben. Máskor
– eladásra – keszeget fognak a
Brunnsvik-öbölben, aztán barát-
ságot kötnek egy öreg finn hadi-
rokkanttal, majd kifosztanak egy
pornó-automatát, amikor is
menekülniük kell a rendôrök
elôl. (Megtalálják ôket!)  Mikael
Engström A végzetes tizenegyes c.
regényének bátor és érzékeny
fôhôse félárva, anyja meghalt,
apja pedig alkoholista. A  fordu-

latos, egyszerre vidám és nyo-
masztó történet során Dogge
megmenti egy kamionsofôr éle-
tét... A Könyvmolyképzô Kiadó
12 éves kortól ajánlja a lendüle-
tes, a valóságot és szereplôinek a
fantáziáját nagyszerûen ábrázoló
svéd regényt. (A fordítás Tótfalusi
István munkája.)

Cs. A.

Mumin-völgytôl a Brunnsvik-öbölig 



Mosolyogtató derû, könnyfakasztó humor, ember-
ség és szeretet jellemzi G. Szabó Juditnak a Móra

Kiadó pöttyös könyveiben megjelent mûveit immár
harminchat esztendô óta. De nemcsak a regényeibôl
árad a humor, hanem a személyiségébôl is. A nyolc-

vanas éveit taposó írónô ma is kamaszos hévvel és
fiatalos lendülettel fûzi tovább választott regénybeli
hôseinek sorsát. A biztos recepten épp csak egy ke-
veset változtatott: újabb könyveibe a krimi elemeit

is becsempészte. 

■ – Az ország nyugati peremén született és „néhány évtize-
des” budapesti látogatása után írónôként oda is tért vissza.
– Sopronban születtem, itt is élek. Az Ógabona téri régi ház
falán márványtábla: Itt alkotott Goldmark Károly, a világhí-
rû zeneszerzô. Itt lakott a nagymamám házában. Az egész
család a zene bûvöletében élt: elôbb tanultam meg kottát ol-
vasni, mint írni, másutt talán csodagyereknek számítottam
volna.  Amikor megírtam az elsô szimfóniámat, a nagyma-
mám így örvendezett: Ebbe a zenebolond családba már csak
ez az ôrült kislány hiányzott! Természetesen zongoramûvész
akartam lenni.  Tanítóképzôbe jártam, ott volt zene meg gye-
rek is – mert a gyerekeket mindig is szerettem, koncerteztem
is, de nem szerettem folyton a feketebillentyûs jószág mellett
gyakorolni. Elhatároztam, hogy képzômûvész leszek, jártam
is a képzômûvészetire, de végül a mûszaki pálya mellett kö-
töttem ki, egy angyalföldi kazángyárban dolgoztam mint he-
lyettes fômérnök.  Szerettem ezt a világot, ahol minden gya-
korlatias volt, ahol 2x2=4, jól kiismertem magam és a mun-
kahelyi közösség is kedvemre való volt.
– A mûvészetek közül az íráshoz keveredett el legkésôbb,
mégis ez játssza a fôszerepet az életében. Hogyan kezdôdött?
– Az elsô cikkeim, karcolataim a Ludas Matyiban, és az akko-
ri bulvárlapban, az Esti Hírlapban jelentek meg, késôbb rend-
szeresen, összesen mintegy kétezer. Sokat utaztunk a párom-
mal, ennek emléke a Szíriáról és Libanonról szóló „Legyen az
egyik feleségem” címû derûs kötet. Ekkor kért fel a Móra Ki-
adó, hogy írjak gyerekeknek is. Megszületett az elsô pöttyös
vidám könyv: Hárman a szekrény tetején. Azóta 13 kötetem
jelent meg (némelyik többször is), mindegyik a pöttyös soro-
zatban, mindegyik Sajdik Ferenc illusztrációival. Kitaláltam
egy családot és az ô történetüket írom meg kötetrôl kötetre,
persze a szereplôim nem öregszenek. Azt vallom: „Nem él
meg papíron az, aki nem él meg a valóságban.” – így a sze-
replôim egyben a családom tagjai: a nagymama, az én kedves
nagymamám, a tanárnô anyuka, a kicsit szórakozott apuka
mind a rokonaim. Ennyi idô távlatából már végképp úgy ér-
zem, ôk is a családom.
– A kamaszok körében elsô sikerét  A macskát visszafelé si-
mogatják címû könyvével érte el, ezt több idegen nyelvre is
lefordították.
– A macskát visszafelé simogatják diákargóban íródott, megmu-
tatta, hogy a gimnáziumi életforma egészen más, mint aminek
a szülôk beállítják, a maga nemében kemény világ. A gyerekek
szerették, a nyomdaipari tanulók folyton ellopkodták az íveket
a nyomdában, amikor készült, majdnem botrány  lett belôle.Ez

a könyv arról szól,
hogy rosszul is lehet
szeretni. Megható le-
velezôlapot kaptam
egyszer egy idôsebb
férfitól, azt írta: „A
macska én vagyok.” A
tanárok kifogásolták a
stílusát, mondván, ho-
gyan tegyenek ôk meg
mindent a szép ma-
gyar nyelv oktatásáért,
ha ilyen nyelvezetû
könyvek születnek?
Azt válaszoltam: „Én
csak összefoglaltam a munkájuk eredményét.” Ez 1971-ben volt.
Azóta kicsit megváltozott a világ.
– Kialakult az olvasótábora, amelyik várta a derûs, olykor
szívfacsaró könyvek folytatásait. Az antikváriumokban szíve-
sen vették a könyveit, mert mindig elkeltek.
– Sok olvasómtól kaptam visszajelzést, hogy azért szeretik a
könyveimet, mert a családi történetekben a saját problémáikra is
ráismernek, visszanyerik az életkedvüket és a humorukat, hogy
nemcsak nekik nehéz. A Bezzeg a más gyereke címû könyvem
az összegyûjtött humoreszkekbôl állt (1974), a Most boldog
vagy?-ot, az egyetlen komoly hangvételû könyvemet a Nagy
Könyvben is emlegették, mint alapolvasmányt. Annak idején so-
kat szerepeltem a Petôfi Rádióban, kabaréjeleneteket is írtam.
– 36 év alatt sokat változott a világ, változtak a gyerekek.  Vál-
toztatott valamit a stílusán az elmúlt években?
– A derûs humor mindig aktuális, nem hiszem, hogy változtat-
ni kéne rajta. De mégis változtattam: kicsit krimiszerûvé tettem
a történeteket, mert a mai felpörgetett világban élô gyerekeknek
egészen mások az igényeik. Így született meg az Ez mindennek
a teteje!, a Barbara, ez több a soknál!, és a Rózsás Letícia. Meg-
teremtettem a kamaszkrimit. 
– 82 évesen is úgy ír, mint aki benne él a kamasztörténetek-
ben. Nagy családja van? Van kapcsolata a mai fiatalokkal?
– Igen, a tágabb családban sok a gyerek. Nekem, sajnos, saját
gyerekeim nem lehettek, van viszont két fogadott lányom,
mindketten Californiában élnek, az egyiknek 3, a másiknak 8
gyereke van. Ebbôl hét örökbefogadott, mert úgy gondolta,
amit én megadtam nekik, azt ô is megadhatja másoknak.
– Töretlen lendülettel dolgozik ma is?
– Igen. Könyvfesztiválra jelenik meg az új, bevallottan krimim
Madárijesztô-ház címen, és dolgozom egy másik regényen, a
Különös szigeten a californiai élményeim alapján. Hosszú ideig
éltem ott, kicsit talán többet tudok az amerikaiakról, mint itt-
hon mások. Ez keményebb hangvételû könyv lesz.
– A gondolkodása ma is fiatalos és modern. Mivel dogozik?
Számítógépen ír?
– Nem. Ebben a kérdésben megmaradok a jó öreg írógépnél.
Amikor leülök írni, már az egész regény kész van a fejemben.
Nem írok vázlatot, nem jegyzetelek, nem javítok. Csak leülök és
megírom.
– A macska figura végigvonul az életmûvén.
– A macska kabala, minden regényben szerepet kap, néha fôsze-
repet is, mint a Sok a csinos lányban.
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Nyolcvanas sebességen, ma is vidáman
G.Szabó Judit új könyvekre készül



■ Rubens és a nemeuklideszi asszonyok címmel kecses kis köte-
te jelent meg a közelmúltban Esterházy Péternek a Magvetô
gondozásában. Ne tévesszen meg senkit a kézbesimuló vé-
kony könyv. A tartalma nem könnyed, nem villamosra való
olvasmány. Éppen rövidsége miatt kell fokozottan figyelni a
szerzô minden szavára. Igazából többször is érdemes elolvas-
ni a kötetben lapuló három drámát, pontosabban dramolet-
tet. Egyfelvonásos színpadi mûvek ezek, közülük az egyik in-
kább jelenet a maga tucatnyi oldalával, amely a kapitalista
marketing-szemléletet figurázza ki. A címe: Legyünk együtt
gazdagok. A második egy Thomas Bernhard-hagyományt vesz
át. Az osztrák szerzô írt néhány olyan darabot, amelyekben a
valóságos szereplôk nevének jelentôsége van a cselekmény-
ben, s a cím is ezekbôl adódik. Esterházynál: Affolter, Mey-
er, Beil. A harmadik, címadó dramolett az alkotás filozófiá-
járól gondolkodtat el.
– Mondhatjuk azt, hogy Rubens és a nemeuklideszi asszo-
nyok megrendelésre készült? 
– A kötet mindhárom darabját felkérésre írtam. A Legyünk
együtt gazdagok a müncheni Kammerspiele számára készült,
egy tematikus estre, amelyen azt nézték meg, miféle érték-
rend tartja össze a társadalmat, van-e ilyen egyáltalán, mûkö-
dik-e a tízparancsolat, a szolidaritás, így jutottunk a kapitaliz-
mushoz. A második darab salzburgi Don Giovanni-estre ké-
szült, ennek kicsikének kellett lennie, Tábori-, Handke-, Jeli-
nek-szövegek mellett szerepelt. A harmadikat a Ruhr-vidéki
triennálé megbízásából írtam. A barokk volt a témája, azon
belül még Rubensnek is szerepelnie kellett benne, sôt, meg-
adták az elsô mondatot: „Rubens halott”. Mielôtt elvállaltam
ezeket, mindig megnéztem, van-e közöm a dologhoz, és ami-
kor láttam, hogy van, s valamit arról is tudtam, mit szeretnék
ennek kapcsán írni, akkor mondtam igent. Ilyen konstelláci-
óban a megkötések nem korlátozások.
– Magyarul írta a darabokat, valaki lefordította ôket né-
metre és mind a hármat be is
mutatták. Milyen volt a vissz-
hangjuk?
– A két kicsi esetében az egész
estekrôl beszéltek, a Rubensrôl
fôként pozitívan írtak, azt egy-
más után tízszer játszották, de
nem forgatta föl a német szín-
játszást. 
– Jól érzem, hogy a kötet darab-
jai közül a mûvészeti kérdése-
ket feszegetô Rubens-dramolett
a kedvence?
– A kötetet lehet egységesnek, te-
matikailag három lépcsôsnek te-
kinteni, amely a pénz, a család és
a mûvészet kérdéskörét járja be.
Értelemszerûen a Rubens a leg-
gazdagabb abban az értelemben,
hogy az a legtöbbrôl szóló. Ben-
ne van az önhittség, amirôl Ru-
bens beszél, hogy ô mindent meg
tud festeni, de a megadott
kezdômondat éppen azt a teljes-
séget aknázza alá, amirôl Rubens

mûvészete szól. Ez vezet a mesternek a matematikus Gödel-
lel folytatott szócsatájához, amely a barokk és a modernitás,
vagy a végesség és a végtelenség vitája. A ma mûvésze már lát-
ja a minden oldalról többszörösen ránehezedô korlátosságot,
amely balszerencsés módon még csak nem is a személyes vé-
gességbôl ered, hanem ennél mélyebbrôl, a dolgok végsô
megismerésének lehetetlenségébôl. Vagy megismerésének
végsô lehetetlenségébôl. Vagy hogy nincs is végsô.
– Ugye közel áll Önhöz a barokk vagy a barokkosság? 
– Erre nem válaszolnék egyértelmû igennel, konkrétan Ru-
benshez nem fûztek mély emberi (?) szálak. Az alapvetô Ru-
bens-élményemet húszévesen a Zwingerben szereztem. Le-
nyûgözô, amikor felfedezi az ember a fantasztikus olajvázla-
tokat, Rubens három másodperc alatt festette ôket, s olya-
nok, mintha egy 20. századi mûvész keze alól kerültek vol-
na ki. Aztán, mint majdnem mindenki, én is lassan átpártol-
tam, metaforikusan szólva, Rembrandthoz, kis figyelmetlen-
séggel és kis tárgyszerûséggel legyintettem Rubens nagy ké-
pességére. Mert túl sok, amit elénk tár, nem erre vagyunk fel-
készülve. Most, miközben egy percig sem volt szándékom
magáról Rubensrôl írni, elsô lépésben elmentem Bécsbe,
Münchenbe és megnéztem a mûveit meg olvastam róla, el-
kezdtem „lenni vele”. 
– Kikbôl „készült fel” a gazdagodás embertelen filozófiá-
ját leleplezô, a marketingkommunikációban otthonos ka-
pitalista monológjára? 
– Elolvastam egy rakás, fôként német topmenedzser nyilatko-
zatát, többek között a most nagy bajban levô Siemens ve-
zetôiét meg a Deutsche Bank fônökének a hosszú interjúját.
Nagyon érdekes, jellegükben kicsit egyforma szövegek voltak.
Mindbôl látszott akár egy nagy intellektus is, fölkészült palik
szólaltak meg, de hihetetlen durva, embertelen dolgokat
mondtak, humanitárius rizsába ágyazva. Kíméletlenség plusz
jóember-duma. Még csak azt sem mondom, hogy személy

szerint cinikusak lettek volna, ennyire
nem ismerem ôket, maga a helyzet volt
cinikus. Elképesztô, ugyanakkor lefegy-
verzô ez a bújtatottan brutális, fisztulá-
zó, humanista izé. Mivel globalizáló-
dunk, bizonyos fáziskéséssel az ottani
problémák itteni problémákká válnak. A
társadalomnak vagy a részeinek a védeke-
zési lehetôségei nagyon rosszak a mosta-
ni periódusban, mert az egyik fél globá-
lis pályán játszik, a másik pedig lokáli-
son. A gyôri munkás nem tud szolidáris
lenni a kaiserslauternival, már az is szép,
hogy ha a gyôri a gyôrivel együtt érez.
Ezért aztán, ha Kaiserslauternben baj
van, egy pillanat alatt Gyôrben terem a
gyár, ha ott is gondok adódnak, tovább-
áll Romániába vagy Szlovákiába.
– A sziporkázó szövegbôl kiérzem a
személyes indulatot, csak azt nem tu-
dom eldönteni, mi irritálja jobban: a
kapitalizmus, a kegynek feltüntetett
nyilvánvaló átverés, az értelmetlen
közhelyek sorjázása, a szavak kiürese-
dése? 
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A végsô megismerés lehetetlensége
Esterházy-mûvek színpadon



– Nagy adag tehetetlenség van ben-
nünk, olyasmiben élünk, amivel szem-
be kellene szállnunk, de nem látjuk,
hogyan lehetne opponálni. Ez a ki-
lencven utáni helyzet, amikor gyôzött
a kapitalizmus. Elôtte a kapitalizmus-
kritikákat nem vettük nagyon komo-
lyan, komcsi mételynek gondoltuk, de
már tudjuk, hogy sok igazságot tartal-
maznak, miközben nem látok alterna-
tívát. Ennek a sokszorosan megterhelt
helyzetnek egyik jellemzôje a gazdasá-
gi szereplôk egyre befolyásosabbak, a
politika egyre tehetetlenebb. Ettôl egy-
általán nem független, hogy miként
mûködik a demokrácia. Az átvenni kí-
vánt klasszikus nyugati demokrácia eb-
ben a posztdemokratikusnak nevez-
hetô periódusban döcögéssel jár, nem
tudja megoldani a problémákat. Ez a
kiábrándultság több fajtájához vezet,
például apolitikussághoz, de jelenti
mindenféle szélsôségességnek, ez idô
szerint csak ideiglenes megjelenését. A
szélsôséges vagy populista megoldá-
sok, amelyek a kiegyensúlyozott társa-
dalomnak mindig a szélén voltak,
most a középrôl is tudnak maguknak
embereket szerezni, akár még Hollan-
diában is. Nálunk, ahol a társadalom
még billenékenyebb, ez a jelenség fo-
kozottan veszélyes.
– Társaságban elgondolkodtató vé-
leményt hallottam. Eszerint, ha Es-
terházynak egy évben két könyve is
megjelenik, méghozzá erôs kritikát
tartalmazó mûvek, akkor az figyel-
meztetô jel: valami nagy baj van a
társadalommal.
– Ez így nem igaz, a megjelenés
idôpontjában a véletlen is közreját-
szik, meg a könyveimnek mindig van
egy jelen idejû arcuk. Anélkül, hogy nagyon konkrét akarnék
lenni a mai helyzetre nézve, látszik, hogy egy csomó struktu-
rális európai problémával találjuk szemben magunkat, ami ak-
kor is nagy gondot jelentene és sok munkát, ha normálisan
minden erônket ezeknek a megoldására koncentrálva dolgoz-
nánk, és messzemenôen nem ez a helyzet. Más szinten va-
gyunk leragadva. Valószínûleg ez is szükségszerû és nem sze-
mélyes pech vagy balszerencse, nem azon múlik, hogy éppen
rossz politikusokat választottunk ki, hanem bármilyen politi-
kusokat választottunk volna, akkor is ugyanez lenne a helyzet.
Nem volna rossz, ha ôk is látnák a saját tehetetlenségüket. 
– A harmadik darabról azt mondta, a család a központi
kérdése, pedig többrétegûség van benne: a fôhôs nemcsak
apát játszik, hanem színészt is és Don Juanként ugyancsak
egyenrangú a szerepe. Komoly oka volt, hogy éppen a csa-
ládra hegyezte ki a történetet?
– Nem, csak egyszerûen arra repül a vége. Többszörös áttétel
van benne, mert az ember önmaga fôszereplôje, rendezôje és
nézôje. A háromból ez az egyetlen igazi dramolett, a mûfaj
bernhardi értelmében. 
– Mit kezdett a fordító a mû zeneiségével, az ilyesfajta
mondatokkal: „Don Juan / az ágy után / így hívta a kenye-
reslány”?

– Szerencsére nekem magyar fülem van, nem hallom, ha va-
lami németül zeneietlen. Ha az ottani nézôk és szakemberek
megelégedettek, én már nem fogok azon fájlalódni, hogy a
„Lehelet megszegik”-bôl csönd lett. A jó fordítások fölisme-
rik a szöveg jellegét, ha az egyik helyre nem tudnak, akkor
máshová tesznek hasonló ritmust. 
– Csupán mûfaji kirándulás volt az Ön számára a dramo-
lett-kötet vagy lesz folytatása? Láthatjuk-e magyar színpa-
don valamelyik darabot?
– Érdekes kísérletnek találom, ha odáig visszük az elbeszélés for-
mális korlátozását, hogy csak a párbeszéd marad. Bizonyos dol-
gok így mondhatók el jól. Engem ez érdekel. Alkotáslélektani
szempontból furcsa kettôsséget érzek. Nincs bennem hihetetlen
vágy, hogy a megírt mûvet azonnal színpadon lássam. Ennek hí-
ján könyvnek tekintem. Most szó van róla, hogy a Rubens-dara-
bot bemutatja a Vígszínház. Szeretem, ha rendezôk, dramatur-
gok, színészek szöszmötölnek a darabommal, ami már független
tôlem. Ez a jó érzés, hogy úgy mondjam, megédesíti a megírás
napjait, amely édesség különben nem jellemzô a munkára, mert
arról jó nevû szerzônél azt olvashatjuk, hogy az arcunk verítéke.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit 1
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A. Schmemann – O. Clément:
A NAGYBÖJT ÉS A HÚSVÉTI TITOK
Ára: 2400 Ft
Az ortodoxia gazdag, de hazánk-
ban talán kevéssé ismert liturgikus
hagyományának legszebb idôsza-
kát mutatja be a kötet. „Remélem
– írja Schmemann az elôszavában
–, az olvasó felfedezi magának,
hogy e világban semmi sem oly
gyönyörû és mély, oly ihletett és
ihletet árasztó, mint az, amit
Anyánk, az Egyház akkor tár fel és
ad nekünk szabadon, amikor
belépünk a »böjti tavasz« áldott
idôszakába.”

A TAVASZIDÔ ÉDESSÉGE
Válogatás a középkor
nyugat-európai szerelmi
költészetébôl
Ára: 5400 Ft helyett március, április
és május hónapokban 3250 Ft.
Válogatásunkkal – az édességeket
bûntudatosan fogyasztó, az érzel-
mi önkifejezést csak bajosan vál-
laló korunkban – minden szerel-
mes versre éhes olvasónak a ked-
vében akartunk járni.

Pardi Anna:
BACH ÉS AZ ANTIANYAG
Ára: 2400 Ft 
A zene ôsoka az ellenpont. Mi az
ellenpont voltaképp? A nagy tel-
jesítmények pillanatában mindezt
Bach tudatlanul tudta. Oly lelkület
birtokába jutott, amely birtoklá-

son felül való. A szeretet tömeg-
vonzása, a dolgok összessége a
Legfôbb Jóhoz röpítette ôt, amit
ismerni maga a boldogság, nem
ismerni maga a boldogtalanság. A
modern embernek szüksége van
Bach zenéjére. 

Gyurkovics Tibor:
ISTEN HOMLOKÁN
Ára: 3200 Ft
Gyurkovics Tibor 1998-ban össze-
gyûjtött istenes verseit adjuk
közre új, változatlan szerkezetû
kiadásban. A kötet Ôskor, Közép-
kor és Újkor fejezetei közé illesz-
kedô, az Emberisten és a Halló,
Krisztus címet viselô részek együt-
tesen felejthetetlen, a szerzôtôl
megszokott, sokszor meghökken-
tô élményt nyújtanak.

A SAKK AZ ÉN KERESZTEM 
Portisch Lajos sakknagymesterrel
beszélget Kocsis L. Mihály
Miért hiszek? XXIX. kötet
Ára: 1500 Ft
Közkedvelt sorozatunk újabb kö-
tetében a világ legjobb sakkozói-
nak egyikétôl, a nemzet sportoló-
jától tudhatjuk meg, mit jelent
számára Isten jelenléte az örökélet
felé vezetô úton. „A sakkjátékos
nem magányos farkas, hiszen a
tábla másik oldalán (többnyire)
egy másik ember ül. Mégis... mint-
ha mégsem ô volna az igazi ellen-
fél. Különös játék ez.”

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata



Szepes Erika irodalomtörténész, író, egyetemi tanár.
Folyamatosan jelennek meg kötetei. Egész életét a ver-
sek bûvöletében tölti. Tavaly állami kitüntetést kapott.

■ – Nemrég töltötte be a 60-at, hogyan tölti a mindennapjait? 
– Állandóan dolgozom. Fôleg tanulmányokat írok, de 2005-ben
megjelent Ördöggolyó címû novelláskötetem. Kitérô ez az életem-
ben, amikor az elsô megjelent, már 58 éves voltam. 
– Ez egy családtörténeti írás. Kikívánkozott?
– A kortársaim közül, négyen-öten szintén akkor írták meg a maguk
önéletrajzi jellegû írásait. Ez volt az a korszak az életünkben, amikor
úgy éreztük, el kell számolnunk életünkkel, szüleinkkel. Már nem él-
nek a szüleink. Az ember végiggondolja, mit tettek, mi az, ami fájt,
mit kaptam tôlük, és én mit adtam nekik, a gyerekeimnek és unoká-
imnak. Ma már mi vagyunk a legidôsebb generáció. Ez nagyon fur-
csa, és elgondolkodtató. Esetemben az elsô írást apám halála után
egy betörés inspirálta. A kötet anyám halála után öt évvel jelent meg.
Úgy látszik, kellett ennyi idô a feldolgozáshoz. A novellákat évtize-
dekig hordoztam magamban, aztán leültem, és egy-egy novellát egy-
egy délután alatt írtam meg: úgy tûnik, mintha könnyen kitárulkoz-
nék, de ez csak a felszín. Mindig ôszinte vagyok, de nem mondok
el mindent. A lelkem mélyén mindig marad egy ördöggolyó-részecs-
kém, amit nem tudok elôhozni. 
– 2006 ôszétôl a Zenemûvészeti Egyetemen tanít verstant. Ezek
a fiatalok máshogy reagálnak a versekre?
– Igen, nagyon. Sok helyen tanítottam már: az ELTE-n is volt több
kedves csoportom. Kapcsolatunk máig megmaradt. A zenészek egé-
szen mások: jobban érzik a ritmust. Ez egy diplomásokból álló cso-
port, akik az egyetem befejezése után az aktív zenélés mellett tudo-
mányos kutatómunkára is készülnek. Nagyon jó velük dolgozni.  
– Ön az Ezredvég versrovatát is szerkeszti: mik a beérkezô ver-
sek alapján leszûrt tapasztalatai?
– Túl sok az önjelölt költô. Vannak olyan öregemberek, akik fü-
zetbôl kitépett kockás papíron ceruzával vagy golyóstollal írt ver-
seket küldenek be, és vannak fiatalok, akik azt hiszik, hogy a vers
minôségét emeli meg, ha számítógéppel rögzítik. De nem ezen
múlik. A tehetségen kívül mûveltség is kell. Ha rákérdezek, nem
érzik-e problémának, hogy ezt a gondolatot elôttük már páran
megírták, felháborodnak: hol, ki? Semmi asszociációs és ritmus-
készségük sincsen. 
– Mik a témáik?
– Meg nem értettség, magány, szerelem. Az ember egyre inkább azt
látja, hogy fiatalok ülnek egymás mellett, egyik fülükbôl a walkman
lóg ki, kezükben a mobilon pötyögnek, nem beszélgetnek vagy ol-
vasnak. Atomizálódtak. Csak internet. 
– Saját tanulócsoportja van, és hamarosan elôadást tart a Magyar
Író Akadémián is. Lehet az írást tanítani?
– A kurzus papírt ad, mûvészi érzéket nem. A tanár fel tud kelteni
igényt vagy esztétikai érzéket. Az ember elmondhatja, hogy mi a jel-
lemzôje egy jó versnek vagy prózának, de nem biztos, hogy meg-
van hozzá a kontroll: a jó írónak önkontrollra van szüksége... Van,
aki süket az esztétikumra. 
– Összetartó az új generáció?
– Igen. 2001-ben kiadtunk a fiatal költôkbôl álló csoportommal egy
antológiát Kötél-tánc címen. Ôk nagyon összetartanak. Eljárnak
egymás felolvasásaira, írnak egymás köteteirôl. Nagy színházat nem
kapnak a megnyilvánulásra, mert az természetesen a „hivatalos iro-
dalom” tagjaié, de a gödörszínházakban rendszeresen jelen vannak.

– Kik azok a
költôk, akiket kü-
lönösen szeret?
– Tizenhat éves ko-
romtól úgy har-
minc-harmincegy
éves koromig József
Attila volt mindenek felett. Aztán elkezdtem foglalkozni Weöres
Sándorral: ô már harminc éve, folyamatosan kedvenc József Attila
mellett. Mostanában Adyval foglalkoztam a legtöbbet: újra belees-
tem az „Ady-bûvöletbe”. Rá kellett jönnöm, hogy amit csinált,
egyedülálló és máig nem értelmezték érdeme szerint. Sajátos szim-
bólumrendszert alakított ki: amit sehol a világon nem is ismernek,
éppen a lefordíthatatlansága miatt. Ezt nagyon sajnálom, az ô szim-
bolizmusa mítoszteremtés, errôl írok A költô és a mítosz címû új
könyvemben. Ugyanitt foglalkozom olyan költôkkel is, akiket a
„kánon ôrei” elvetnek, pedig nem biztos, hogy a nemzeti költészet
egészét csak a csúcsok határozzák meg. A posztmodern ki akarja
üresíteni a versbôl a költô személyiségét, közéletiségét. Mindazt,
amit régóta értéknek tartok. Marsall László például nem tartozik be-
le abba az irodalomba, amit a kánon ôrei kijelöltek. Sokkal kevés-
bé ismert, és kitüntetése sincs annyi, mint fiatalabb kortársainak. Én
korszakos nagyságú költônek tartom. Simonyi Imrének vagy Ladá-
nyi Mihálynak a nevét sem sûrûn hallotta a fiatalság. Simonyi még
vidéki is volt. Óriási hátrány.
– Hogyan lehetne ezen változtatni?
– Róluk is kell írni. Mivel megteszem, így engem is kevesebbet ol-
vasnak, mint a kijelölt kritikusokat, akik szintén a kánon ôrei. Nem
baj, akik engem elolvasnak, azok fogják ismerni ezeket a költôket. 
– Mindig volt és lesz kánon, nem?
– Nem törôdöm a kánonnal. Ha olyan élményt kapok, amirôl biz-
tosan tudom, hogy minôség – ennyi év után pedig már kialakul a
minôségérzék –, akkor arra odafigyelek.
– Kezdeményez irodalmi vitákat a „kánon ôreivel”? 
– Én már sok „vitairatot” írtam. Arra sem méltatnak, hogy vála-
szoljanak. 
– Most kapott állami kitüntetést…
– Ez nagyon érdekes dolog. Mentem haza, és ott volt a boríték
a postaládámban. Kinyitottam és elolvastam, hogy a Köztársasá-
gi Elnöki Érdemkereszt arany fokozatát fogom megkapni. Síró-
görcsöt kaptam, egy pillanatra bevillant, hogy én most huszad-
rangú állampolgárból vissza lettem minôsítve elsôrendûvé. Csak
egy pillanat volt.
– Költészetbôl, vagy írásból meg lehet élni?
– A költôk nagy része állástalan. Meg sem jelennek a köteteik. Min-
den könyvért élet-halál harc folyik. A magyar írótársadalom durván
800 tagja közül csak pár tudja fenntartani magát támogatásokból.
– Az emberek olvasnák, ha megjelenne más?
– Hadd mondjak el egy történetet: amikor Kertész Imre megkapta
az irodalmi Nobel-díjat, az emberek a könyvesboltokba úgy men-
tek be, hogy minden Kertész-mûvet felvásároltak. Mindent. Ebben
az idôszakban fogytak Kertész Ákos könyvei a legjobban. A raktár-
ból felhozatták a mûveit. Az emberek azt már nem vették észre,
hogy egy másik íróról van szó.

Ez jól mutatja, hogy sok az érdeklôdô, de kevés az értô olvasó.
Valóban beszélhetünk irodalmi sznobizmusról, sokaknak az a
fontos, hogy ott legyen a polcon. Hogy ki a kiválasztott, azt a
kritika dönti el.

Ócsai Dorottya 1
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Az ördöggolyó megmarad
Interjú Szepes Erikával
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■ Humánetológiával lepte meg a közönséget
Csányi Vilmos. Arra világít rá ebben a köny-
vében, hogy milyenek vagyunk mi, emberek,
mi különböztet meg bennünket az élôvilág
más szereplôitôl, miként mûködünk, mitôl
vannak indulataink, vonzalmaink, fóbiáink.
A könyvnek elôzménye volt egy 1999-es szi-
gorúan tudományos változat, amelynek meg-
írására az sarkallta a kutatót, hogy tapasztala-
ta szerint pszichológusok, szociológusok és
filozófusok elutasították az evolúció elméle-
tét. A megdöbbentô hír hátterérôl kérdeztem
a Sanománál megjelent könyv szerzôjét. Ô
így válaszolt:
– Hát még most se nagyon fogadják el Darwin
tanait. Függ ez persze a helytôl is. Ameriká-
ban van egy nagyon erôs antievolucionista
csoport, egy fundamentalista irányzat a vallá-
sos filozófiákon belül. A magyar televízióban
jó pár évvel ezelôtt Hankiss Elemér szervezett
egy négyrészes, hittel, társadalmi és erkölcsi kérdésekkel foglal-
kozó sorozatot, amelyben magam is részt vettem. Két püspök-
kel vitatkoztunk, és én végül azzal zártam a tapasztalatcserét,
hogy tekintsék az evolúciót a teremtés mechanizmusának. Le-
hetne instant teremtésrôl beszélnünk, meg lehet úgy is elképzel-
ni, hogy szép lassan alakult ki az ember. Gondolják azt, hogy ez
a folyamat a teremtés, és akkor máris semmi vitánk nincs. Adás
közben még vonogatták a vállukat, de másnap csöngött a tele-
fon, a szegedi Hittudományi Intézetrôl hívott egy kedves úr az-
zal, hogy a hétvégén a tévében én képviseltem a modern teoló-
giát, és meginvitált egy evolúciós elôadásra. 
– Nem a hittudomány mûvelôinek ellenvéleménye aggasz-
totta a könyv elôtörténetében, hanem a tudományosan kép-
zett világi szakemberek értetlensége. 
– A felsôoktatásban nálunk, sajnos, már az elsô évben teljesen
elválasztják a bölcsészetet és a természettudományokat. Jobb
külföldi egyetemeken a bölcsész is tanul science-t. Megismerke-
dik azokkal az alapelvekkel, amelyekre a modern világban szük-
ség van. A bölcsész társaságnak legalább három évig kellene kü-
lönbözô területekrôl vett példákkal olyasmit tanulnia, hogy mi-
ként mûködik a tudomány, mi módon lehet modellezni vala-
mit, mi az a tudományos elmélet, mi annak az igazságtartalma
vagy érteke, mit lehet bizonyításnak felfogni, miként lehet egy
tudományos probléma megoldásához közelebb kerülni. Ezt
meg lehet tanulni és meg is kell, ettôl ô még nem lesz se kémi-
kus, se biológus, csak tud okos kérdéseket föltenni.
– Gondolom, sokan nem veszik jó néven Öntôl, hogy a
könyvben kimondja: az ember az állatvilág tagja.
–  Ha az ember azt mondja, hogy a vérkeringésünk ugyanolyan,
mint egy csimpánzé, az anyagcserereakciók ugyanolyanok az
emberi sejtben, mint egy csimpánzsejtben, ez ellen senki sem til-
takozik, mert erre millió bizonyíték van. Viszont elvi álláspont-
nak tartják, hogy ne mondjuk ki: az ember az állatvilághoz tar-
tozik. Pedig ez az evolúciós koncepcióból következik. Nagyon
szép régi hiedelem, hogy vannak az állatok és van az ember, és
ezek teljesen különbözôek. A tudomány pont az ellenkezôjét bi-
zonyítja: az állatok és az ember között az azonosságok 99,9999
százalékra terjednek ki. Jelentôs különbségek is akadnak, de ezek
az egészhez viszonyítva mégiscsak apró részletek. 

– A legfôbb különbség az ember és a
többi állat között az, hogy mi közös-
ségalkotó képességgel rendelkezünk. 
– Kémiai okai is vannak annak, hogy az
ember jól megfér egy társaságban. Az
emlôsök szociális kapcsolatát az egyéb-
ként fájdalomcsillapító hatású agyi en-
dorfinok erôsítik. Az ezeket termelô ké-
miai reakciósorban részt vesz egy olyan
gén, amelyik a csimpánzban egy pél-
dányban található meg, az emberben
pedig tizenkét példányban.
– Hát a kutyában hány példány van
ebbôl a génbôl? 
– Éppen most tárgyaltam az embereim-
mel, hogy ezt meg kellene nézni. A ké-
miai alap esetleges hiányából arra is
fény derülhet, hogy ugyanazt a dolgot
többféleképpen is el lehet érni.
– A kutyáról Ön nem kevesebbet ál-

lít, mint azt, hogy minden más állatnál jobban kezd hason-
lítani az emberre.
– A közösség létrehozása óriási dolog, amelynek az egyik apró
mechanizmusa, hogy az ember a szemével is tud jelzéseket ad-
ni. Folyton meséltük, hogy a kutya jó modellje az emberi evo-
lúciónak, s lám a vizuálisan mûködô kutyákban megjelent a fe-
hér szemgolyó. Az biztos, hogy a kutya megérti az emberi tekin-
tetet. Kísérletben öt-hat próba után tudja, hogy az ételért ahhoz
a vödörhöz kell mennie, amelyre mi nézünk. Az ilyen „idomí-
tást” a csimpánznál háromszáz próbálkozás után hagyták abba.
Nem azért nem tudta megtanulni, mert hülye, hanem mert nem
érti, mit akarunk. Az ô normális logikájának ellentmond, hogy
valaki mutat egy olyan finomat, amelyet ô is megehetne.
– A felvetett izgalmas kérdések egyike a kulturális agresszió.
Mit tehetünk ez ellen?
– Nem olyan egyértelmû, hogy védekezni kell ellene. Mindig
utólag derül ki, hogy az asszimilációban jók voltak-e az arányok.
Amikor a magyarok a Kárpát-medencébe jöttek a népvándorlás-
kor, a hódítók nyelvét és kultúráját átvették az ôslakosok. Ez
rendkívül hatékony, önálló, önfenntartó és asszimilatív kultúra,
amelyet ezer év alatt sem sikerült eltüntetni.
– Az agresszív tömegkultúra ellen se tiltakozzunk? 
– Az elôzô rendszer egyik tévedése az volt, hogy elhitette ve-
lünk: kulturált, nemes, sokat olvasó a magas kultúra iránt elkö-
telezett nép vagyunk. A rendszerváltás után, kiderül, hogy iga-
zából balkáni ország vagyunk, csak egy vékony réteg képviselôi
igénylik a rendszeres mûvelôdést. Ezt tudomásul kell venni, az
értelmiségnek nem keseregnie kellene ezen, hanem megpróbál-
ni választ adni jó iskolával, jó közösséggel, kultúraközvetítô ci-
vil szervezôdésekkel. 
– Kiknek szól a könyve?
– Úgy próbáltam megírni, hogy érettségivel meg lehessen érte-
ni a benne foglaltakat. Szeretném, ha sokakhoz eljutna, mert
csomó dolog van benne, amirôl érdemes elgondolkodni. Min-
den ember életének vannak rejtett részei, s ha nem érti, nem
tudja megmagyarázni, hogy ô miért viselkedik vagy érez így,
akkor összezavarodik. Ez a könyv az önmagunkon való eliga-
zodásban segít.

Mátraházi Zsuzsa
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Az emberi evolúció modellje a kutya
Csányi Vilmos képviselte a modern teológiát 



■ – A Kosztolányi-recepcióhoz az is hozzátartozik,
hogy most egy kötetben láthatjuk a költô összes fény-
képét. Hogy látja az irodalomtörténész, hogy mûködik
az irodalmi emlékezet, illetve az irodalmi hagyomány?
Mi okozza, hogy valaki a része-e, vagy nem?
– Egy példával szeretném illusztrálni, hogyan változik a re-
cepció. Gimnazista éveimben, a hetvenes években a század
eleji költôk közül Adyt helyezték a legmagasabb helyre és
mellette ott volt Juhász Gyula és Tóth Árpád, mint
ôt értô költôk. Fontosnak tartották még Babitsot és
Kosztolányit, akiknek megbecsült helyük volt, de
mégsem az elsô helyet birtokolták. Ez a helyzet már
a nyolcvanas évek közepére jelentôsen átalakult.
Ady még bizonyos ideig maradt ezen a kiemelt he-
lyen, viszont Kosztolányi és Babits lépett Tóth Ár-
pád és Juhász Gyula helyére. Mára még érdekesebb
a helyzet. Ady helye kérdésessé vált, a mai olvasó
gyakran nem tud mit kezdeni az Ady által betöltött
költôszereppel, sok versét patetikusnak, hiteltelen-
nek érzi. Megmaradt Babits és Kosztolányi, de ket-
tôjük közül is inkább Kosztolányi költészete az,
amely a posztmodern kérdéseire jobban rezonál. 
– Miért éppen Kosztolányi?
– Talán a mai olvasó Kosztolányi verseiben találja
meg azokat a válaszokat, vagy inkább kérdéseket, amelyek ma foglal-
koztatják. Az ô költészete éppen azért népszerû ma, mert nem végle-
ges válaszokat ad, hanem inkább kérdez. Nem kiáll valami mellett,
nem gyôzködi olvasóját elvont elvek érdekében, hanem az élet és a
halál összefüggéseiben vizsgál minden apró mozzanatot. Vallotta,
hogy életének egyetlen nagy témája van, a halál kérdése. Nem beszél
senki nevében. Ha kérdez, a saját nevében kérdez. Talán ez az atti-
tûd, amivel a mai olvasó szeret azonosulni. Ma már egyre kevésbé
tudjuk, hihetünk-e egyáltalán valakinek, hihetünk-e valamiben vagy
valamilyen eszmében. Aki nem megszállott, annak szinte minden bi-
zonytalan. A valaha biztos fogódzót kínáló hagyomány nagy része ki-
üresedett, nincsenek rögzített pontok a világban. Kosztolányi alkotá-
saiban egy ember vívódik, egy ember kérdez, egy ember mutat rá egy
másik emberre, hogy íme, egyedüli példány. Az olvasó hiányolhatja
esetleg a költészetében az etikai szemléletet, de paradox módon ép-
pen az volt az etikája, hogy verseiben nincsenek egyértelmû állásfog-
lalások. Az Édes Anna utolsó fejezetében írja, hogy vannak egygon-
dolatú emberek, és vannak, akiknek két gondolatuk is van. Ô termé-
szetesen az utóbbiak közé tartozott, hiszen egyszerre látta valaminek
a színét és a visszáját. Azt, hogy nincsenek végérvényes állítások,
hogy minden úgynevezett igazság megkérdôjelezhetô. És persze ma-
ga a megkérdôjelezés is megkérdôjelezhetô. Valószínûleg a saját né-
zeteit vagy véleményeit sem gondolta véglegesnek vagy megfelleb-
bezhetetlennek. Egyet tudott, hogy ebben az átmeneti létben, ami a
semmibôl jön és a semmibe tart, és amit életnek nevezünk, minden
embernek kijár a tisztelet és méltóság. A Földön egyszer élô, utánoz-
hatatlan személyiséggel bíró emberhez nincs hasonló lény, minden-
ki egyszeri és egyedi jelenség a világon. Ebben az egyedüliségben lát-
ta az ember felelôsségét is, azt, hogy más nem csinálhat meg helyet-
te semmit, legalábbis úgy biztosan nem, ahogy ô tenné. Az ember
nem pótolhatatlan, az egyéniség mégsem helyettesíthetô.
– Hogy kit tartanak a legfontosabbnak vagy kit emelnek ki leg-
inkább, annak nincs semmi köze az esztétikumhoz?
– Nyilván van, csakhogy maga az esztétikai értékelés is változik. Mit
ér az, ha valaki nagy költô, de alig olvassák a verseit? Goethe való-

ban szellemóriásnak nevezhetô, de az emberek
mégsem hordják a verseskötetét a zsebükben. 
– És Kosztolányiét igen?
– Aki olvas egyáltalán, az igen. Kosztolányiét, Jó-
zsef Attiláét, vagy Pilinszkyét. Megjegyzem, álta-
lános tendencia, hogy egyre kevesebb az olvasó
ember. 
– Mindeddig csak ez elsô vonalról beszéltünk.
A másodvonalban hogyan alakul ez? Min mú-
lik, hogy ki van jelen a köztudatban? Hol fel-
tûnnek alakok, hol eltûnnek – mi lehet ennek
az oka?
– Amíg az író él, addig egy életmûvet nem lehet
objektíven megítélni, mert pusztán azzal, hogy
még várhatóak új mûvek, jelen van a könyvkiadás-

ban, van valamiféle népszerûsége, veszik a könyveit. A személyisége
is hatással van az olvasókra. Számos példát tudnék sorolni, akár a
nyugatosok közül is, akik a maguk korában nagyon népszerûek vol-
tak, rengeteg könyvük jelent meg, ott volt például Földi Mihály. Ma
is vannak olyan szerzôk, akik mindenhol ott vannak, mindenféle iro-
dalmi eseményen, és esetleg el is tudják adni a könyveik egy részét,
de azért ettôl még nem lesznek élô klasszikusok. 
– A kortárs irodalom értékelése mindig kérdéses.
– A legszerényebb szerzô is gondolhatja: jól fogynak a könyveim, kí-
váncsiak rám az olvasók, akkor ez nekem megy, talán már halhatatlan
is vagyok. De a látszat most is csal, mert az, hogy kibôl mi lesz, csak a
halála után fog kiderülni. Még a legnagyobb írók halála után is tíz–
tizenkét évig recepciós apály van. Egyrészt idôbe telik, amíg észreve-
szik a hiányukat, másrészt, mert talán az irodalmi élet rendszerint meg
is feledkezik arról, aki nem vesz részt benne. Ettôl kezdve a könyvki-
adók felelôssége, hogy mennyire tartják életben a mûveket, hányszor
és milyen kiadásban jelentetik meg. Vannak azonban olyan szerzôk,
akik már életükben sem mindig voltak elôtérben, haláluk után pedig
20–30 évenként újra meg újra felfedezik, aztán megint elfelejtik ôket,
és kezdôdik elölrôl az egész folyamat. Jó példa erre Szép Ernô vagy
Csáth Géza életmûve. 
– Az irodalomtörténész tehet-e valamit, hogy valakit a köztudat-
ban tartson?
– Alig-alig. Még a pályatársak, vagy utódok sem tudják alapvetôen
befolyásolni. Tandori Dezsô például többször megkísérelte, hogy
Szép Ernôt visszahozza a köztudatba, és rendkívüli erôvel, áldoza-
tos példamutatással tette ezt, de értékfelmutatása csak átmeneti
eredménnyel járt. Az olvasóközönség szabályoz, illetve a könyvki-
adás. Egy könyvkiadó gátolhatja és segítheti is az életmûvek megis-
mertetését (több példát lehetne erre hozni az elôzô rendszerbôl), de
véglegesen nem akadályozhat meg semmit, és hosszú távon nem is
helyezhet senkit magasabb polcra érdemén felül.

Jolsvai Júlia
Halkan szitál a tört fény. Kosztolányi Dezsô összes fényképe
Petôfi Irodalmi Múzeum, 144 oldal, 2800 Ft 1
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Az irodalmi kánon változásai
Beszélgetés Fráter Zoltán irodalomtörténésszel
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■ Mi tette Európát Európává? – teszi fel a kér-
dést Meller Sándor  Az Európa-eszme c. kötetének
elôszavában. A válasz, úgy tûnik, nem túl bo-
nyolult: a görögség, Róma és a kereszténység, no
meg a felvilágosodás. Az örök béke megvalósít-
hatatlan álomnak bizonyult, a békét inkább az
erôegyensúly tartotta fenn, amíg lehetett. A 20.
század két világháborúja után, az egyik  totalitá-
rius rendszer megsemmisítése (1945), majd a
szovjet birodalom (a másik totalitárius   rend-
szernek) a hidegháború végét jelentô megszûn-
tével (1989–92) újra felvetôdött, és a gyakorlatba
áttevôdött, s persze napjainkban is tart az euró-
pai egység formálódása. A modern európai poli-
tikai struktúra legjellemzôbb vonása, hogy a re-
neszánsz korában megkezdôdött az  önálló nemzetállamok lét-
rejötte. S ez tartott a 20. század legvégéig, amikor viszont már
a NATO-ban, az Európa Tanácsban és az Európa Unióban tes-
tet öltött az Európa-eszme. Sok fogós kérdést nagyjából már
megoldottunk, de a gondolkodók, politiku-
sok, államférfiak elôtt  még számos, az együtt-
mûködéssel kapcsolatos kérdés fekszik. Ezek a
területei: jog, gazdaság, pénzügy, média,
egészségügy, kultúra, oktatás, környezetvéde-
lem, s talán a „legrázósabb” a politikai és a szo-
ciális  dimenzió.

„Két markáns gondolkodó”, Jean-Marc Ferry
és Paul Thibaud egy-egy vitairatát   tartalmaz-
za a Vita Európáról c. kötet: elôbbi Az európai
közösség „filozófiája", utóbbi A  nemzetek
Európája és Európa nemzetei cím alatt fejti ki
egymástól eltérô álláspontját. A kötet elôsza-
vában Pierre Rosanvallon így jellemzi e dispu-
tát: „Paul Thibaud azt vizsgálja, milyen kap-
csolat áll fenn az európai eszme és a demokrá-
cia fejlôdése között... a nemzeti eszme és a demokratikus politika
alapvetô összetartozására helyezi a hangsúlyt... Ferry nem lát  el-
lentmondást a szabályozó hatalom közösségi szintre emelkedése és
a nemzetállamok szuverenitásának megôrzése között.” 

Jürgen Habermas politikai esszéket tartal-
mazó kötete négy fejezetbôl áll: ebbôl a
(címadó) másodikban a 4. számú tanul-
mány szorosan kapcsolódik az elôbbiek-
ben érintett szellemi összecsapáshoz. A
posztnemzeti állapot és a demokrácia jövô-
je c. írásában a szerzô arról beszél, milyen
perspektívák állnak a válságba jutott szoci-
ális állam elôtt. Hogyan lehet az Európai
Uniót gazdaság- és társadalompolitikailag
hatékonyan megszervezni most, amikor
már nemigen bízhatunk sem a régi szociál-
demokráciában, sem a neoliberalizmus-
ban, de a harmadik út alternatívájában
sem? Elemezve a globalizáció hatását, meg-
állapítja: „A globalizáció  kihívásait csak
akkor tudjuk ésszerûen kezelni, ha sikerül a posztnemzeti álla-
potban kialakítani a társadalom önszabályozásának új formáit.”
A nemzetállamra korlátozódó állampolgári  szolidaritásnak az
unió polgáraira való kiterjesztése a fô cél, annak mikéntje a fô
kérdés. Habermas elemzése végül is optimista kicsengésû, kije-

lenti: „Nem ismerem félre a »nemzetnek« mint a
kollektív identitás elsô modern, még a származás
vetületeibôl táplálkozó formájának Janus-arcát”, de
– írja késôbb – „Nem látom strukturális akadályát
annak, hogy a nemzetállami szolidaritás és a jóléti
állami politika egy posztnemzeti szövetségi állam-
má bôvüljön ki.”

Szabadság, demokrácia, jólét, illetve az ezeket ve-
szélyeztetô társadalmi jelenségek (pl. vallási funda-

mentalizmus, terrorizmus) a tárgya
annak a két igazán figyelemre méltó
kötetnek, amelyekrôl még szeretnék
pár szót ejteni, mivel az elôbbiekhez
szorosan kapcsolódó lényeges kér-
désekre próbálnak választ adni.

„1950 és 2000 között számos fej-
lett országban több mint négyszere-
sére nôtt az egy fôre jutó társadalmi
össztermék” – írja Ralf Dahrendorf
Egy új rend nyomában c. kötetének
elsô fejezetében. Még akkor is job-
ban élnek az emberek az ún. jóléti
államokban, ha tudjuk, épp egy op-
timista idôszakon vannak túl, hogy
véget ért egy hosszan tartó gazdasá-

gi fellendülés. A humán fejlettségi mutatók (ezek a jö-
vedelmet, az iskolázottságot, a várható élettartamot
mérik)  is azt bizonyítják, hogy „még sosem volt ilyen

jó dolgunk.” De: mi van a boldog-
sággal? – teszi fel a kérdést a német
szociológus. Szóval, a legnagyobb
néptömegek számára a legnagyobb
lehetôségek nyíltak meg – az életesé-
lyek elsôsorban választási lehetôsé-
gek –, ezzel együtt az emberek nem
érzik magukat négyszer olyan bol-
dognak ma, mint ötven évvel
ezelôtt... Dahrendorf szól a szabad-
ság konstitutív valamint instrumen-
tális szerepérôl, a modernizációt és
globalizációt kísérô anómiákról, a
modern társadalmi konfliktusokról,
a modern világ érdekellentéteirôl, az
egyenlôtlenségek növekedésérôl, a

demokratikus dilemmákról, végül az emberiség egye-
temes története eszméjérôl, tehát arról, hogy milyen
értelmet (célt)  tulajdonítsunk a történelemnek.

A modern civil társadalom elméletét tárgyalja „a li-
berális társadalomtudomány meghatározó  alakja”,
Ernest Gellner A szabadság feltételei c., immár klasszikus-
nak tekinthetô könyvében. Bôrünkön éreztük, hogy a
marxizmus egyik alaptézise ez volt: a civil társadalom
puszta szemfényvesztés. Ám nemcsak a világi zsar-
nokság, hanem a vallási (a fundamentalista  hit, a tra-
dicionális rezsim) is akadályozza a civil társadalom

létrejöttét. A szerzô fejtegetései alapos történelmi elemzésekre
támaszkodnak – olvashatjuk a fülszövegben. S az is igaz, hogy a
fogalmi, elméleti tisztázás szintjére egy olvasmányos szöveget él-
vezve jut el a figyelmes olvasó.

Cs. A.1
1
4

Európa lehetôségei a posztmodern korban
Utópiák és illúziók nélkül
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■ Meglehetôsen elgondolkoztató adatok lát-
tak nemrég napvilágot a lakosság olvasási szo-
kásaival kapcsolatban. A TÁRKI legutolsó fel-
mérése szerint mára 60 százalékra nôtt a
könyvet nem olvasók aránya a társadalom-
ban. A PISA – 15 évesek körében végzett –
kutatásai pedig drasztikus szövegértési (kultu-
rális) egyenlôtlenségekrôl tudósítanak.  Gim-
nazistáink a világelsô finnekkel egy szinten
teljesítenek, míg a szakképzôsök rétege a se-
reghajtók között van. A nem olvasást nem le-
het a számítógép elterjedésével magyarázni,
hiszen a könyvet nem olvasók 80 százaléka
számítógépet sem használ, míg a rendszeresen
olvasók többsége (75%) az internetet munka és/vagy tájékozó-
dási eszközként igénybe veszi. Havas Katalin, a Fôvárosi Szabó
Ervin Könyvtár munkatársa évtizedek óta foglalkozik olvasás-
szociológiával, tájékoztató könyvtárosként élesben tapasztalja az
olvasási szokások formálódását.

– A könyvtárosok a szövegértelmezési gondokkal akkor talál-
koznak, amikor azt tapasztalják, hogy egyre többen keresik a
szimpla nyelvezetû, könnyen emészthetô, különösebb munkát
nem igénylô irodalmat. Sokan felmentik magukat a megértéshez
szükséges erôfeszítés alól. Az ember azt gondolja, hogy az olva-
sás pihentet, vigasztal, megoldást kínál, de úgy tûnik, minél na-
gyobb krízishelyzetben van valaki, annál hajlamosabb arra, hogy
azt mondja: én most fáradt vagyok, „tiszta ideg” vagyok, egy sort
sem bírok elolvasni. És minél kvalifikáltabb az illetô, annál rafi-
náltabb mentségeket talál arra, hogy miért nem olvas. A mai di-
ákok viszonyán az ún. kötelezô olvasmányokhoz, érzôdik, hogy
a szüleik, és bizony sokszor a tanáraik sem olvasták a megadott
mûveket. A mai gyerekek hozzáállásán, motivációján látszik a
megelôzô nemzedék laza kapcsolata az olvasással.
– Mi a helyzet a kötelezô szakirodalommal?

– Ahol én dolgozom, a fôváros legszebb, legnagyobb és legmo-
dernebb könyvtárában, ott szemlátomást rengeteg a szakirodal-
mat olvasó fiatal. De sajnos tapasztalható néhány elgondolkod-
tató jelenség. Az irodalomjegyzékekben sokszor a régi kiadáso-
kat jelölik meg a tanárok. A hallgatók pedig ragaszkodnak a meg-
adotthoz, hogy ne kelljen még véletlenül sem jobban elmélyed-
ni a könyvben. Ugyanez a helyzet a fénymásolással is. Az sem
használ a mûvek teljes megértésének, mert egy kupac fénymá-
solt papír, egy fejezet, vagy egy fejezetrész birtokában semmifé-
le áttekintést nem kapnak az adott könyv egészérôl. Az utóbbi
években az egyetemi oktatás színvonala meglehetôsen csökkent,
mert rengeteg a több helyen vendégszereplô, fáradt, alulfizetett
tanár, akik belenyugszanak a diákok felületességébe.  
– Hogyan változott a könyvtáros munkája az utóbbi tíz évben?

– A tájékoztatás látványosan megváltozott. Korábban a könyv-
tári tájékoztatás és a hozzákapcsolódó közhasznú információ
olyan népszerû volt, hogy meg sem álltunk estig. Leginkább té-
nyeket és bibliográfiai adatokat kértek tôlünk, gyakran mi segí-
tettünk megoldani a kis- és középiskolások házi feladatait, ránk
támaszkodtak a kutatók, a szakkatalógusokban keresôk. Ez a
szolgáltatás az internet elterjedésével háttérbe szorult, bár a
könyvtárosok kérdezni, asszociálni, szinonimákat találni tudó
képessége elkelne a találatok közötti eligazodásban.  Az interne-

ten túl sok az információ, és a diákok zöme
megelégszik az elsô három találattal.
– Azaz az internet felületes tudást ad?
– Szélesíti az ismereteket, ugyanakkor seké-
lyesíti is, ha nem jól használják. És a legtöb-
ben nem mélyednek el benne. Vagyis egy
egészen más szemléletû társaság nô fel, akik
azt hiszik, hogy nincs szükségük részletes,
mély ismeretekre.
– A TÁRKI adatai szerint 40 év alatt a har-
madára csökkent a könyvtári beszerzések
aránya, és a beiratkozott olvasók aránya is
jelentôsen csökkent. Mit tapasztalnak
ebbôl?

– Országosan biztosan igaz ez az állítás. A mi könyvtárunkban
viszont a látogatók száma többszörösére nôtt az elmúlt években.
A felújított könyvtár nagyon kellemes hely, és városi könyvtár
vagyunk ugyan, de elsôsorban egyetemi könyvtárként használ-
nak bennünket, annak ellenére, hogy semmiféle kapcsolatunk
nincs az egyetemekkel. A diákok fôként a társadalomtudományi
anyagunkat használják. Új szolgáltatás a gyerekkönyvtár, és az
elmúlt öt évben pótoltuk a természettudományi hiányosságain-
kat is, ugyancsak az elmúlt években kezdtük kínálni az ún. szó-
rakoztató, kikapcsoló, vagy praktikus ismereteket adó irodalmat.
– Mi a helyzet a felnôtt olvasókkal?

– A diákok és az idôsebbek látogatnak tehát bennünket
elsôsorban, a középkorosztály világszerte kevésbé veszi igény-
be a könyvtárakat. De azért sokan jönnek, akik a gyerekeiknek
segítenek beszerezni a kötelezô irodalmat, illetve azok, akik to-
vábbképzésben, átképzésben vesznek részt. Köztük sok a mun-
kanélküli. Az idôsebbek szinte naponta bejönnek elolvasni a
külföldi és a magyar újságokat, folyóiratokat, szép kiállítású,
drága kézikönyveket. És nagyon sok a kíváncsi ember, ha a hír
valakit a hátára vesz, akkor azonnal elkelnek a mûvei és az iga-
zán értékes magyar és világirodalom köteteire sokszor kell
elôjegyzést felvenni. De ez a mi könyvtárunk, máshol nem
ilyen jó a helyzet. 
– Mi várható? Egyre kevesebben fognak olvasni?

– Soha nem lehet tudni. A könyvet nem helyettesíti az in-
ternet, bár sok mindenben segít: legyôzi a teret és az idôt.
Vannak könyvek, amelyeket már csak az interneten lehet el-
érni, mert könyvtári példányaik szinte szétporladtak. A jövô
e-bookja állítólag teljesen könyvszerû lesz, úgyhogy azt én
könyvnek is tekintem.

Elgondolkodtató viszont, hogy abban a gépiesített világban,
ami felé haladunk, amikor egyre több munkát végeznek el he-
lyettünk a gépek, és egyre kevesebb munkalehetôség lesz, mivel
fogják az emberek eltölteni a szabadidejüket? Én az óvónôket és
alsótagozatos tanítókat becsülném meg a legjobban, hiszen na-
gyon sok minden múlik rajtuk. A magára hagyott gyerek tévé-
zik, és számítógépezik, már ha megteheti. Az internet sem tesz
kreatívvá, székhez köt, és egyedül vannak elôtte, segítség és
kontroll nélkül. A gyerekek stílusát az e-mailek, mms-ek és sms-
ek „csiszolják”. És ezt a veszteséget nehéz lesz utólag pótolni. Ez
valóban funkcionális analfabetizmushoz vezethet.

Szénási Zsófia 1
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Felnôtt az elsô funkcionális
analfabéta nemzedék?
Havas Katalin az olvasási szokások változásáról



A TELEKI TÉKA AJÁNLJA

Pólya Tibor
IDENTITÁS AZ ELBESZÉLÉSBEN
Új Mandátum Könyvkiadó
103 oldal, 1680 Ft
A szerzô empirikus vizsgálatok
eredményei alapján arra a kérdésre
keresi a választ, hogy milyen
kapcsolat van az elbeszélô személy
tapasztalatainak minôsége és az
élettörténeti elbeszélésben érvénye-
sülô narratív perspektíva között.

Pusztay János
NYELVÉVEL HAL A NEMZET
Az oroszországi finnugor
népek jelene és jövôje
11 pontban
A Magyarságkutatás Könyvtára
Teleki László Alapítvány
317 oldal, 2850 Ft
A Finnugor Népek IV. Világ-
kongresszusán, Tallinban
2004. augusztus 16-án megtartott
plenáris elôadás jelentôsen
kibôvített változata.

A MOLDVAI CSÁNGÓK
Veszélyeztetett örökség
veszélyeztetett kultúrák
A Magyarságkutatás Könyvtára
Szerkesztette: Diószegi László
Teleki László Alapítvány
259 oldal, 2850 Ft.
A kötet számos alapos tudományos
elemzést, kutatási beszámolót
tartalmaz a moldvai csángókkal
kapcsolatos, 2006. évi nemzetközi,
tudományos konferencia válogatott
anyagából.

Budapesti Teleki Téka
1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 46.
Telefon: 266-0857
E-mail: otkonyv@chello.hu

Az Arion Kiadó ajánlatából
Lamb: SHAKESPEARE-MESÉK
Bestseller a világirodalom
klasszikus színmûveibôl!
Shakespeare vígjátékainak meseváltozatai
a Lamb testvérek feldolgozásában,
Herpai Zoltán festômûvész több mint száz
lenyûgözô színes illusztrációjával.
198 oldalas album, ára: 4990 Ft

A FÜRDÔSZOBA
Lakberendezési album, mely teljes

áttekintést nyújt a fürdôszobák
világáról: stílusok, berendezési

tárgyak, azok funkciói, kiegészítôk,
színek harmóniája.

220 oldal, ára: 5490 Ft



Feldmár András neve nem ismeretlen
már a magyar olvasó elôtt. A Feldmár

mesél címû kötet témájában új a szerzô
korábbi mûveihez képest: praxisából

valós eseteket, történeteket ad elô, a rá
jellemzô különleges látásmóddal, meg-

ismerhetjük rendhagyó terápiás mód-
szereit és azok eredményét.

(részlet:)

Mi is az a pszichoterápia?
Nagy félreértések vannak azzal kapcsolatban, hogy tulajdonkép-
pen mi is a pszichoterápia.

Az egyik félreértés az az, hogy a terapeutának meg kell értenie
a pácienst. Én még a feleségemet sem értem meg, nemhogy a pá-
cienseimet.

Egy terapeutának – és szerintem mindenkinek – a legfonto-
sabb dolog arra rájönni, hogy a másik végtelenül másik. Tehát a
másik az nemcsak úgy másik, hogy mondjuk, nem olyan, mint
én vagyok, hanem annyira nem olyan, mint én vagyok, hogy azt
se lehet tulajdonképpen feltételezni, hogy megértem a másikat.
Mert mit jelent megérteni a másikat?

Az, hogy én megértelek téged, azt jelenti, hogy beskatulyázlak
a már meglévô gondolataimba. Az én szókincsemmel, az én
gondolataimmal gondolom, hogy te tulajdonképpen olyan
vagy, mint én. De lehetséges, hogy még a színek, amiket te látsz,
azok sem ugyanazok a színek, amiket én látok. Vagy az érzel-
meknek, amiket te érzel, semmi közük nincs azokhoz az érzel-
mekhez, amiket én érzek. Tehát arra rájönni, hogy a másik az
annyira másik, hogy soha a büdös életben nem fogom megis-
merni, nagyon megrázó felfedezés. De szerintem igaz.

El kell fogadni, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Soha senki-
nek nem lesz az a tapasztalata, ami az enyém. Ha valakihez hoz-
záérek, megérintem, soha nem fogom tudni, hogy ô mit érez.
Nekem van egy valóságom, nektek van annyi valóságotok, ahá-
nyan itt vagytok, és lehetetlen, hogy én valaha is megértsem a ti
valóságotokat. Remélem, hogy ezt most megbeszéltük, és soha
többé senki nem próbál megérteni senki mást.

Most akkor mi is történik a terápiában, ha az nem a másik meg-
értésérôl szól? Mit csinálok én? Nagyon prózainak hangzik, de
én csak próbálok együtt lenni a másikkal. Majdnem úgy, mint-
ha egy tigrissel lennék egy ketrecben. A tigrissel is próbálnék
együtt lenni. Megérteni a tigrist? Én nem próbálnám megérteni
a tigrist, azt nem lehet. Viszont lehet a tigrissel játszani, vagy le-
het a tigrissel birkózni, vagy lehet a tigris által meghalni, szóval
lehet az embernek élménye a tigrissel.

Tehát mindenki, aki terápiára jön hozzám, az egy tigris, egér, vagy
valami. Vannak élményeim és valószínûleg annak a majomnak,
vagy kacsának, aki éppen bejön hozzám, annak is lesz egy élménye
azzal, aki én vagyok. Ehhez nem kell megértés. Ahhoz, hogy én azt
mondjam, hogy gyere közelebb, mert több idôt akarok veled tölte-
ni, vagy menj a fenébe, soha többé nem akarlak látni, ahhoz nem
kell megértés. Ahhoz, hogy tudjam, én valakibôl többet vagy keve-
sebbet akarok, nem kell megérteni sem magamat, sem ôt. Ha pedig
az ember igaz önmagához, és arról valamilyen módon tud beszél-
ni, akkor nagyon izgalmas lesz a beszélgetés vagy az együttlét.

Ezt akartam bevezetésnek mondani, és talán még annyit, hogy
a terápia nem arról szól, ahogy a meditáció sem arról szól, hogy

az ember megtanuljon úgy élni,
hogy simán, boldogan, mindenféle
negatív emóció nélkül átússzon az
életen. Ez nem cél.
Az igazi barát hajthatatlanul és kérlel-

hetetlenül arra bátorítja az embert,
hogy reszkírozzon, hogy kockáztassa
saját magát, és még az elviselhetetlent
is elviselje. Mert csak akkor érti meg az
ember, hogy mi az, ami benne elpusz-
títhatatlan, hogyha sokat szenved.

Freud is azt mondta, hogy a terápiá-
nak nem az a célja, hogy az ember ne

szenvedjen. Amikor az ember elkezd egy terápiát, rettenetesen pa-
naszkodik, hogy mennyit szenved. Amikor befejezi a terápiát, ak-
kor még többet tud szenvedni, mint addig, és nem panaszkodik.
Tehát megnô az ember kapacitása a szenvedésre.

Szerintem nagyon gyakran azért dühösek az emberek egymásra,
azért mérgesek, azért szomorúak, azért panaszkodnak, mert tulaj-
donképpen nem tudták, vagy nem akarták eddig megsiratni azt,
amit elvesztettek. Ha elgondolkozunk, valószínûleg mindannyian
tudunk olyan dologra gondolni, ami jó lett volna, de nem volt.
Nem mindenkinek van egy szép, jó apukája, meg anyukája.

Én például 1940-ben születtem, 43-ban elvitték az anyámat
Auschwitzba, 45-ben az anyám és az apám elváltak, 56-ban, ép-
pen ötven évvel ezelôtt, pontosan huszonharmadikán az egész
világ felrobbant körülöttem, decemberben egyedül, tizenhat
évesen elindultam Magyarországról a világba, tehát sok-sok min-
dent elvesztettem. Elvesztettem az anyanyelvemet, hiszen most
angolul se tudok úgy beszélni, mintha ott születtem volna, ma-
gyarul se tudok úgy beszélni, mintha itt maradtam volna.

Ez nem jelenti azt, hogy ha valakivel találkozom, akivel eddig még
soha nem találkoztam, akkor ez az új illetô tartozik nekem. Nem
lehet, hogy tartozzon nekem, csak mert én annyit szenvedtem, és
olyan sok mindent elvesztettem. Nem várhatom ettôl az új em-
bertôl, hogy ô nekem adjon mindent, amim eddig még nem volt.
Hogyha én lennék az az ember, akinek most neked kell adnia min-
dent, mert te szenvedtél, akkor én elszaladnék, nem maradnék ott.

Akkor mi az az emberi lehetôség, ami megszabadít engem at-
tól, hogy a múltat állandóan hordozzam a hátamon?

Meg kell siratni azt, amit elvesztettem. Ez az, ami megszaba-
dít. A gyász, a siratás az igazi emberi reflex arra, hogy valamit el-
veszítettem, és tudom, hogy soha többé nem lesz, és elfogadom,
hogy soha többé nem lesz és nincs érte kárpótlás. Az, hogy elüt
egy autó, és elveszítem a karomat, de kapok érte kárpótlást, hát
az egy hülyeség. Az ember valóban képes elhinni, hogy azért,
amit elveszít, lehet kárpótlást kapni. Ha valóban rájövök és el-
fogadom, hogy amit elvesztettem, azt örökre elvesztettem, és én
soha nem leszek az, aki lehettem volna, akkor sírni fogok.

Ezeket a dolgokat a legjobb nem egyedül, hanem valakinek a
karjában megsiratni. Abban a pillanatban, amikor valóban meg-
sirattam azt, amit elvesztettem, akkor már nem neheztelek a vi-
lágra és másokra azért, mert az én életem nem volt tökéletes.

A terápia kilencven százaléka errôl szól. Hogy nagyon akarato-
sak vagyunk. Ha mondjuk, rájövök arra, hogy rosszul bánt ve-
lem az apám, és rosszul bánt velem az anyám, akkor azt gondo-
lom, hogy valakinek most meg kell jelennie, és arra várok, hogy
ki fog kárpótolni. Ha ez az attitûdöm, akkor az egész életemet
elvesztegetem. Mert soha senki nem fog, nem
tud, kárpótolni senkit semmiért. Itt hallottátok,
én mondtam, most. 

www.jaffa.hu
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Egy esôs novemberi napon Étienne Vol-
lard könyvárus furgonjával elgázol egy

eléje futó kislányt. A gyermek kétségbe-
esetten kereste édesanyját a számára ide-

gen városban. Az anya lekéste az idôpon-
tot, amikor szokás szerint várnia kellett

volna az iskola bejáratánál.

A férfinak ettôl fogva együtt kell élnie a baleset kö-
vetkezményeivel. A mindaddig magányos, csupán
a könyvek olvasásába menekülô férfi – elképesztô
memóriájának mélyeibôl – elkezd irodalmi szöve-
geket idézni a kómában alvó kislánynak. A kislány sok idô múl-
va felébred a kómából, de elveszti a beszédképességét. Vollard
ekkor bejárja vele a Chartreuse vadregényes tájait: itt élnek a kar-
thauzi (chartreux) szerzetesek, akik önkéntes némasági fogadal-
mat tettek. A könyvekben élô férfi, a még szinte gyermek, a fe-
lelôsség elôl menekülô anya, illetve az összetört és némaságra
ítélt kislány különös hármast alkot: a magány háromszögét.

A narrátor, ki úgy vall magáról, mint aki tanúja volt Vollard
gyermek- és ifjúkorának, mintegy tisztelettel adózik e felejthetet-
len könyvárus emléke elôtt. A mû mindeközben egyfajta filozó-
fiai elmélkedés a könyv, az irodalom törékeny hatalmáról. A kis
karthauzi 2003-as megjelenése évében elnyerte a Prix du Livre In-
ter elnevezésû irodalmi díjat, 2005-ben pedig filmre is vitték Je-
an-Pierre Denis rendezésében.

Részlet a mûbôl
„Vollard hagyta, hogy elvonszoljuk az udvar egy elhagyatott ré-
szébe, a nagy platánok mögé vagy a vizeldék mellé. Kört alkot-
tunk körülötte, és arra kényszerítettük, hogy szavaljon valamit.
Perverz igényeink voltak. Egyikünk, ujjával gondosan követve
egy könyvtári regény sorait, ellenôrizte, hogy az áldozat hol vé-
ti el valamelyik szót. Vollard kötélnek állt. A legkisebb habozás-
ra, a legparányibb változtatásra egy vonalzóütés vastag térdeire,
egy körzôszúrás a hátsójába volt a válasz! Cirkuszi állatnak te-
kintettük, miközben egy szellemi fenomén volt, a természet
rejtôzô ereje.

Hamar meguntuk ezt a produkciót, ám mégsem hagytuk békén.
– Gyerünk! Játszunk „zsandár és Vollard”-ost !
A kör szétnyílt. Nyomtuk Vollard-t, aki lassan nekirugasz-

kodott, és nehézkesen elkezdett futni körbe az udvarban. Ô
volt az egyetlen tolvaj, mi pedig mindannyian zsandárok. A
vörös vad, amit kifulladásig üldöz a falka, míg kimerül és
skarlátvörössé válik.

[…]
Hogy némi nyugalmat találjon, a szünetek alatt, vagy dél és két

óra között, amikor nem ment a menzára, nem evett, nem rág-
csált el egy kenyérdarabot, Vollard gyakran egy üres teremben
keresett menedéket. Szeretett állva olvasni. Lehajtott fejjel, el-
nyelve és elnyelôn, az abszolút olvasó. Egy napon, ahogy így állt
egy szélesre tárt ablak elôtt, a napfényben, ami felmelegítette az
arcát és a könyvlapot, öt fiú surrant be csendben. Vollard háttal
állt nekik.

Rettenetes magányban élt, de valami különös örömet is érzett,
nyilvánvaló örömet, amit a gimnazisták csordája nem tudott el-
viselni. Olyan hévvel olvasott, hogy nem hallotta az ajtó halk
nyikorgását, sem a régi padló léceinek recsegését. Nem érzékel-
te a könnyû kis légáramlatot, nem érezte meg a kamaszok izzad-
ságszagát. Alattomos közeledés. Elfojtott nevetések.

Hirtelen az öt fiú megragadta az amúgy sú-
lyos és tekintélyes termetû Vollard-t a nadrág-
ja aljánál fogva, felemelték, felhúzták és ki-
dobták az ablakon… Mások az ajtónyílásban
tömörültek, és mindenki örült a gaztettnek,
amit úgy tapsoltak meg, mint egy hôstettet.
El kell mondani, hogy Vollard egy földszinti
teremben olvasott, és csak körülbelül egy mé-
terrôl hajították ki. De ez mit sem változta-
tott a lényegen. Vollard teljes súlyával az
udvar talajára zuhant, és bizonyára nagyon
fájt neki. A könyve elveszett a villámtámadás
alatt. A fiúk összeszedték és az arcába hajítot-
ták. A lapok hasztalan verdestek a napfény-

ben. Túl lassú, túl határozatlan lévén, nem volt idôm megkapa-
rintani a könyvet, hogy titkon megôrizzem magamnak, s haza-
menve elolvassam, nyilvánvalóan egy különleges érzés hatalmá-
ba kerítve. Ugyanis természetesen ott voltam… nézôként – úgy
remélem, csak nézôként –, de ott voltam… Azután a röhögô fal-
ka az udvarra rohant Vollard után, hogy felsegítse, majd lepo-
rolja, nagyokat ütve a vállára.

Szégyenletes és zavaros emlékei az Étienne Vollard-ral való
elsô találkozásomnak. Miközben a legdiszkrétebben és a legalja-
sabb módon elvegyültem az üldözôk közé, be nem vallott cso-
dálatot éreztem az újonnan érkezett fiú iránt, amibe sosem mer-
tem volna beavatni az osztálytársaimat. S mivel féltem, hogy
nem hasonlítok rájuk eléggé, nem tudtam kifejezni az égetô vá-
gyat, hogy megismerjem a rejtélyes könyveket.

Azon a napon, amikor a nadrágomba tömtem több gyûrött,
Vollard-tól lopott lapot, a szívem hevesen vert. Miután bemen-
tem az osztályba, leültem a névtelen harmadik sorba, reszkettem
a gondolattól, hogy árulónak tartanak, s azzal gyanúsítanak,
hogy elítélem Vollard-ral folytatott kegyetlen játékainkat. Meg-
vártam az estét, hogy végre elôhúzzam zsákmányomat, és lassan
kibetûzzek egy nem túl érdekes részletet.

Ezen az éjszakán álmodtam vajon azt, hogy odamentem hoz-
zá és beszélgettünk? Egyedül volt egy fa alatt. A szokásos fintor-
ral olvasott, nyitott szájjal, összeráncolt szemöldökkel. Amikor
egy reccsenés elárulta jelenlétemet, felemelte a fejét, és fénylô
mosolyát küldte felém, mintha örülne megjelenésemnek. Az
álom során nem beszéltünk, hanem egy mozdulattal a fa mélye-
désébe rejtett csodálatos könyvekre mutatott. Az állával intett,
mintha arra bátorított volna, hogy vegyek belôlük magamnak,
hogy olvassam ôket.

Másnap rettentô kínosan éreztem magam ettôl az álomtól, s
megmutattam a vihogó csordának, hogy micsoda hévvel tudom
üldözni és bántani a mi tolvaj Vollard-unkat. Játszottam hát a
kis prérifarkas piszkos komédiáját, rárontva a magányos birkára.
Hiábavaló komédia volt ez, ami felfokozta bennem a gyermek
rossz közérzetét, mivel e ki nem használt erô, e rendkívüli em-
lékezet és e titokzatos hatalom különös vegyüléke, amivel Vol-
lard rendelkezett – hogy minden nap új könyveket bírjon szó-
ra, amelyekbe, mihelyt egy kis nyugalmat hagytunk neki, legott
belemélyedt –, önkéntelenül is vonzott.”

Pierre Péju: A kis karthauzi
„L’intérieur” – A mai francia irodalom remekei
Aeternitas Kiadó
Ford.: Bede-Fazekas Enikô, 152 oldal, kötött, védôborítóval,
ISBN 978-963-86740-9-8  HU ISSN 1787-3711
Ára: 1950 Ft.  Megjelenik: március 12.
www.aeternitas.hu
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Az elmúlt évben a szigetországban oly nagy port
kavart bestseller, a Hol jár az eszem? története

Abby Lee Girl with a One-track Mind címû
blogjának elindításával kezdôdött. Az álnéven
íródott webes napló hallatlan karriertörténete,

mely a szerzôt is meglepte, 2006-ban elérte siker-
pályájának csúcsát: elnyerte a The Best British

Weblog, a Legjobb Angol Blog díjat több mint
hárommillió olvasóval a háta mögött, és jelenleg

is havi 200000 látogatóval büszkélkedhet.

(részlet:)

Szeptember 1. csütörtök
– Abbahagynád a mellem bámulását?! – kértem Kathy egy barátját, aki
táncolni próbált velem szemben.
– Nem is bámulom – vágott vissza, és a szeme a kebleimre tapadt.
– De igenis bámulod – nézd! – a pillantása irányát mutattam, ami a mell-
bimbóm vonalára összpontosult.
A pasi hirtelen elkapta a tekintetét.
– Látod, nem is nézem – mondta védekezôen, és a szeme azonnal vissza-
tért a mellem vonalába.
Ott álltam és felhúztam a szemöldökömet. A mellemre mutatva kérdeztem:
– Szerinted vak vagyok? Azóta nem vagy képes levenni a szemedet a mel-
lemrôl, amióta velem beszélsz. – Hitetlenkedve ráztam a fejemet.
– De egyszerûen csak… ott vannak… – esengett a pasi, a mellek felé mu-
tatva majd hozzátéve: – Nem tehetek róla!
Felnézett, és tanácstalanul megvonta a vállát. Nyilvánvaló volt, hogy a pa-
sinak segítségre van szüksége.
Az utóbbi fél órát azzal töltötte, hogy megpróbált felszedni. A próbálko-
zás a megfelelô szó, hiszen a technikája súlyos hiányosságokkal küzdött.
Képtelen volt levenni a szemét a mellem környékérôl, aligha tudott fenn-
tartani bármiféle társalgást, és mindent elismételtetett velem, amit csak
mondtam. Tudtam, hogy ha más nôkkel is ezt a módszert veti be, akkor a
legjobb esetben tudomást sem vesznek róla, vagy, ami jóval valószínûbb,
kap egy nagy fülest. Szóval úgy döntöttem, hogy segítek rajta.
– Mit is mondtál, hogy hívnak? – kérdeztem.
– Gregory – felelte, és azt kérte, hogy az utóbbi mássalhangzókat hangsú-
lyozzam a nevében. Érdekes, gondoltam, a személyes részletek iránt tanú-
sított figyelme; vicces, hogy könnyedén elsiklik a társas viselkedés alapvetô
szabályai felett, ha a nôkrôl van szó.
– Rendben, Gregory – mondtam, megpörgetve a mássalhangzókat a nevé-
ben, mintha a kedvenc nyalási technikámat próbálnám ki egy farok alsó ré-
szén. – Megmondom, mi van: mostantól nem nézhetsz rá a didkómra. Vili?
Gregory pofákat vágott, és tovább nézte a mellemet.
– A szemembe kell nézned, próbáld csak meg! – könyörögtem.
Gregory minden koncentrációs képességét latba vetve az arcomba bámult.
Három másodperc múlva már újra a dudáimat fixírozta.
– Most ôszintén!... – üvöltöttem. – Meg sem próbálod, szánalmas vagy…
Gregory megvonta a vállát, és újra csak a mellemet nézte. 
– Az isten szerelmére, Gregory, tényleg azt gondolod, hogy így lehet meg-
hódítani a nôket? Ez a bevált csábítási trükköd?
Mormolt valami összefüggéstelen dolgot, és igyekezett az arcomra irányí-
tani a tekintetét. Figyeltem, ahogyan a szemei újra egészen a keblemig
csúsznak, és tudtam, hogy vesztes csatában harcolok.
– Oké, rendben. Más taktikával próbálkozunk. Azt akarom, hogy bámuld
a melleimet.
Gregory felnézett. 
– Igazán? Nem, lehetetlen…
– Komolyan, azt akarom, hogy bámuld csak, gúvaszd ki a szemed! Gye-
rünk, nézd csak meg! – lenéztem a mellkasomra abban a reményben, hogy
Gregory tekintete majd követ.
Szótlanul meredt rám.

– Gyerünk Gregory, jól nézd meg, rajta. Tudom, hogy
akarod.
– Igazán? Biztos vagy benne? – kérdezte félénken, vö-
rösödô képpel.
– Igen. Gyerünk, nézd. Nézd meg jó alaposan.
Gregory lassan bólogatott.
– Rendben. Akkor tessék! – A kezeimet a mellem alá
tettem, a blúzon át megmarkoltam és gyengéden
összenyomtam ôket.
Nem meglepô módon Gregory leengedte a tekintetét,
és rezzenéstelen pillával fixírozta a mellemet.
– Jól van – mondtam megnyugtató hangon. – Néz-
zed csak. Vedd csak alaposan szemügyre. Raktározd el
az agyadban, memorizált minden domborulatot,
minden vonalat. – Elvettem a kezeimet és az órámra

néztem. – Tizenöt másodperc van még hátra.
Megszállottként meredt a látványra a bámulat és az izgalom elegyével az
arcán. Figyeltem, ahogyan a szája széles mosolyra húzódik.
– Öt másodperc…
Beharapta az ajkát, és a szeme a mellem felett körözött.
– Lejárt az idô! 
Gregory felnézett rám.
– Rendben. Jól megnézted? 
Bólintott.
– És vissza tudsz majd magadban minden részletet idézni?
Vigyorgott. 
– Oké, rendben. Most pedig ide figyelj: ha egy nô beszél, vagy te beszélsz
hozzá, akkor a szemébe kell nézned, ahogyan most velem teszed. Megér-
tetted?
Újra bólintott, és a szemei közben egy szintben voltak az enyémmel.
– A szabály alól két kivétel létezik. Az elsô az, hogy nézheted a nô melle-
it, de – és nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen fontos ez – beszélge-
tés közben soha. Csak akkor, ha félrenéz.
Gregory lelkesen bólogatott.
– Egy futó pillantást sem vethetsz a didkóira, ha valamelyikôtök beszél; ne
hidd, hogy egy lopott pillantást megúszhatsz – nincs rá mód. A nôk min-
dig tudják, ha valaki a mellüket nézi, és elsô osztályú seggfejnek bélyegez-
nek, ha így teszel. Tudsz követni?
– Azt hiszem – mondta Gregory. – Szóval csak akkor nézhetek, ha elfor-
dítja a fejét? 
– Igen, így – elfordultam a táncparkett irányába. – Most nézheted a mel-
leimet, de amint visszafordulok, újra fel kell venned velem a szemkontak-
tust – megfordultam, hogy újra szembenézzek Gregoryval. 
A szemeimbe nézett.
– Tanulékony vagy, kitûnô! Gyakorolnod kell. Egyre jobb leszel majd, bízz
bennem. 
Gregory izgatottan nézett rám. 
– Fantasztikus. Szóval nézhetem a nô mellét, amennyiben nem veszi ész-
re, hogy figyelem, ugye?
– Igen, valami ilyesmi.
– Mi a másik kivétel? – kérdezte Gregory felvidulva.
– Hát az nagyon egyszerû. Ha egy elsötétített sarokban ülsz, a nô nyelve a
torkodban, a keze a farkadat simogatja, akkor magától értetôdônek vehe-
ted, hogy nem csupán nézheted a nô didkóit, de ezzel még örömet is oko-
zol neki – feleltem.
Gregory felnevetett.
– Szédületes vagy. Honnan tudod ezeket?
– Mondjuk azt, hogy nagyon sok férfi barátom van, és mindent megteszek,
hogy lefektessék ôket, mert némelyikük reménytelen eset, ha nôkrôl van
szó. – Majd gyorsan hozzátettem: – És ha gondoskodsz róla, hogy nem
bámulod úgy a nôk mellét, ahogyan ma este az enyémet, akkor te is jól
boldogulsz majd.
– Pénzt kellene szedned érte – mondta Gregory. – A férfiak szívesen fizet-
nének, ha tanácsot adnál, hogy szedjenek fel nôket.

Nevettem a helyzet iróniáján – éppen le vagyok égve,
és nem sok filmes munkám van – és azon tûnôdtem,
hogy Gregorynak talán igaza van.

Abby Lee: Hol jár az eszem?
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KÖNYVHÉT PLUSZ 2007. TAVASZ
Április elején ismét megjelenik 40 000 példányban

a Könyvhét ingyenes különkiadása, a KÖNYVHÉT PLUSZ
Anyagleadás határideje: 2007. március 22.

Részletes információ, hirdetésfelvétel: Könnyû Judit 209-1875

ÜNNEPI KÖNYVHETI MÛVEK JEGYZÉKE
A május 31. – június 4. között zajló 78. Ünnepi Könyvhét

és a kapcsolódó 6. Gyermekkönyvnapok magyar irodalmi újdonságainak jegyzékére
2007. március 28-ig jelentkezhetnek könyveikkel a kiadók.

A részletes tudnivalókról a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése
www.mkke.hu

(Programok/Aktualitások) honlapján tájékozódhatnak.
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gy esszére készülök, nem akarom a témát
kimeríteni, most csak néhány jegyzetet
rögzítek, amit megosztanék a Könyvhét

olvasóival. Azt tapasztaltam, hogy amikor vitába
bonyolódom a kultúra társadalmi szerepének a
kérdéseirôl, gyakran veszem az állatvilágból a ha-
sonlataimat. Lehet, hogy nem véletlenül?

A 70-es és 80-as évek fordulóján valami Fôköz-
pontban vitáztunk két kultúraelhárító elvtárssal, s
mint mindig, akkor is át voltunk
verve: a többi résztvevôvel együtt
azt hittük, ezen a vitán dôl el,
hogy valamelyik pályatársunk
mûvét kiadják-e, bemutatják-e, a
végén kiderült, hogy az egész vi-
ta formális, „áldemokratikus”; a
kérdés rég el volt döntve. 

– Maguk azt állítják, hogy a
mû, amirôl beszélünk – magya-
ráztam ott az elhárító elvtársaknak –, amúgy is gyönge, kár ki-
állnunk egy hatástalan mûért. Ha kétszer olyan hatásos len-
ne, higgyék el, akkor sem állna le tôle egyetlen esztergapad
sem, de így, hogy mûvészileg még erôtlen is? A kutya sem fi-
gyel majd oda, mitôl félnek? – Ne haragudjon – fordult fe-
lém borús tekintettel egyikük –, nekünk van okunk félni. – A
másik hozzátette: – Az ellenforradalmat ötvenhatban is a
mûvészek robbantották ki. 

– Az isten áldja meg magukat – mondtam –, még mindig
ott tartanak, hogy a kakas csinálja a hajnalt? A hajnal jön ma-
gától, mint a tudatunktól független objektív valóság. A kakas
csak megérzi, és jelzi. Ez a „dolga”. A mûvészetre azért kéne
odafigyelni, mert jelzi a társadalomban érlelôdô változásokat.
Maguk úgy tesznek, mint a régi zsarnokok. A hírnök fejét ve-
szik, aki jelenti, hogy a vihar elsüllyesztette a hajóhadat!
(Minthogy Isten fejét, aki „szerze nagy szelet és elbocsátá a
tenger felett”, nem vehetik, lefejezik a hír hozóját.) 

Ez már a puha diktatúra kora volt, az én fejemet nem vette sen-
ki, az elvtársak csak mosolyogtak, és maradt minden a régiben. 

Ezek a „létezô szocializmusban” úgy voltak a
kultúrával, mint egy nagy bozontos kaukázusi
ôrzô-védô kutyával. Tisztelték, becsülték az
erejét, tudták, hogy szükség van rá, de féltek is
tôle. Jól tartották, de rövid pórázra fogták, csak
akkor engedték meg a láncot, ha az ellenségre
rá kellett uszítani.
Aztán mégsem maradt minden a régiben, mert
jött a rendszerváltás, és az elvtársak (a

késôbbiekben: urak), fölismer-
ték, hogy a kutya tartása min-
denekelôtt költséges. Nem ad-
tak neki enni. Szegény pára le-
soványodott, elveszítette a régi
erejét, akkor rájöttek, hogy már
nem is veszélyes, eloldották a
láncról, menjen isten hírével –
nincs rá szükség. Most itt tar-
tunk. A kutya girhesen kóbo-

rol, bozontja megkopott, sáros, koszlott lett, néhány foga is
kihullott, szeme az éhezéstôl fénylik és vérben forog, hulla-
dékon él, mint a hajléktalanok, ritkán harap, de már gyakran
terjeszt a társadalomra veszélyes fertôzô betegségeket: kom-
mersz kultúrát, bulvár sajtót és kereskedelmi televíziót, ga-
gyit, pornót, valóság show-kat és „sztárok” hálószobatitkait.
Ezenkívül modern kommunikációs jelrendszereket, melyek
lényege, hogy redundancia van bennük, üzenet azonban
nincs. Hogy akkor mitôl kommunikációk? A formájuktól, ké-
rem tisztelettel: felületes szemlélô közlésnek látja ôket. 

Az a baj, hogy a szóbanforgó urak, elvtársak nem tudják,
manapság mire való a munkakutya. Nem az a dolga, hogy há-
zat, a középületet ôrizze, arra valók a fegyveresek. A kutya ar-
ra való, hogy fantasztikus szimatával elôre jelezze a közeledô
veszedelmet. Hogy megmutassa, hová rejtették a bombát, hol
van a drog, merre menekült a gyilkos, és hol találni még élô
ember a romok alatt. 

Mert századunkban egyre több a romok alá temetett élô
ember.

Kertész Ákos

A kultúra
állatkertje

E
kertész



A Santos Kiadó tavaszi ajánlata

santos.kiado@t-online.hu • santoskiado@chello.hu • T/F: 339-8498

Juhász Magda –
Füzesi Zsuzsa:
Varázsoló
kb. 1000 Ft

Ismersz
engem?
Színek
és minták
410 Ft

JUDY ALLEN
FANTASY ENCIKLOPÉDIA

(Fordította Gálvölgyi Judit)
144 oldal, 400 fotó, kép ill.,

4480 Ft

Tündérek, sárkányok,
varázslók, mágia és bûbáj,

kísértetek és szellemek

A fantázia világának
kézikönyve kicsiknek

és nagyoknak

Csak az találja meg, aki keresi
– a könyvesboltokban!

Pándy Mária–Ranschburg Jenô–Popper Péter: 
LÁTHATATLAN ELLENSÉGEK

Gyávaság, gyûlölet, erôszak 
Fûzve, 192 oldal, 980 Ft

A Mesterkurzus legújabb kötete láthatatlan
ellenségnek nevezi a bennünk lévô rosszat:

a gyûlöletet, az erôszakot és a gyávaságot. 

Baktay Z.– Csányi V.–Horváth Z.–Popper P.:
AZ ÖNMAGÁT KERESÔ EMBER

Bûntudat és feloldozás
Fûzve, 192 oldal, 980 Ft

A legnagyobb lelki teher az emberen: az elutasítás
és a bûntudat. Az elutasítás: „nem kellesz” – akár

szerelemben, akár munkatársnak, és a bûntudat: az
ember erkölcsi ítélete önmaga felett.

Újra kapható a nagysikerû
ÜVEGFESTÉS címû könyv
Kötve, B/5 méret, 80 oldal, 1980 Ft

ÜVEGÉKSZEREK
Kötve, B/5 méret, 80 oldal, 1980 Ft
A Saját kezûleg sorozat következô
kötetében szebbnél szebb, külön-
bözô alkalmakra való üvegékszerek
találhatók. Megismerhetjük az

üvegmûvesség technikáit és a készítés menetét, amely
során a divatos és egyéni ékszerek elkészülnek.

Anthony Campbell:
HÁTFÁJÁS
208 oldal, végig színes
illusztrációkkal, 2800 Ft
Az Életmód kalauz új kötete
megismertet bennünket há-
tunk, csontjaink, ízületeink és
izmaink mûködésével, a rend-
ellenességekkel  és sérülések-
kel.  Regeneráló gyakorlatokat
ajánl kiegészítô terápiákkal,
tanácsokkal az étrendre és az
életvitelre. 

A sorozat már megjelent kötetei:
PILATES, ASZTROLÓGIA,
GYÓGYNÖVÉNYEK

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ajánlata

Saxum Kiadó Bt. 1134 Bp., Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 E-mail:saxumkiado@freemail.hu
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E három könyvet most 20% kedvezménnyel vásárolhatják meg
az Olvasók Boltjában (Millennium Center 1052 Bp. Pesti Barnabás u. 4.)
és a Typotex kiadóban (1024 Bp. Retek u. 33–35.)

Bóc István: A kriminális hetedik bé
Róka Sándor: Hány éves a kapitány? 

Raymond Smullyan: Alice Rejtvényországban

Matematika és logika
kicsiknek, nagyoknak és örökifjaknak!

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. január 15. – február 15.

Széprodalom
1. Patrick Süskind: A parfüm

Partvonal Kiadó
2. Danielle Steel: Az elsô bál

Maecenas Könyvkiadó
3. Leslie L. Lawrence:

A vízidisznók gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Könyvkiadó

4. Corinne Hofmann: Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó

5. Lévai Katalin:
Párnakönyv és más mesék
Alexandra Kiadó

6. Arthur Golden:
Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

7. Nora Roberts: Lángoló jég
Harlequin Magyarország Kft.

8. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabó Könyvkiadó

9. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
Kelet Kiadó

10. Christopher Paolini:
Elsôszülött – Az örökség 2.
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2007

Oktatási Minisztérium
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Gauland Ágnes: Fábry – cenzúra nélkül

Magánkiadás
4. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Könyvkiadó
5. Stahl Judit: Végre otthon!

Kulinária Kiadó
6. Antik városok

Alexandra Kiadó
7. Müller Péter: Jóskönyv

Alexandra Kiadó
8. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség

Free Choice Books
9. Robert J. Moore: Idôtlen csodák

Alexandra Kiadó
10. Horváth Ilona: Szakácskönyv

Pannon-Literatúra Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:

Mulatságos történetek sorozat
Alexandra Kiadó

2. Titkos napló
Emlékkönyv és még sok minden más
Egmont-Hungary Kft.

3. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó

4. Bartos Erika:
Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Alexandra Kiadó

5. Tea Stilton: A sárkány kódja
Alexandra Kiadó

6. Lázár Ervin:
A Négyszögletû Kerek Erdô
Osiris Kiadó

7. Luc Besson:
Arthur és a villangók – 1. Kötet
Cephalion 

8. Meg Cabot:
A neveletlen hercegnô naplója 7 és 3/4
Ciceró Könyvstúdió

9. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó

10. Mesélô könyv alapkészlet +
Némó nyomában
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2006. január 1. – február 15.

Szépirodalom
1. Gauland Ágnes: Fábry – cenzúra nélkül

Magánkiadás
2. Süskind, Patrick: A parfüm

Partvonal Kiadó
3. Mailer, Norman: Várkastély a vadonban

Ulpius-Ház Kiadó
4. Hofmann, Corinne: Visszatérés Afrikába

Ulpius-Ház Kiadó
5. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk

Ulpius-Ház Kiadó
6. Szabó Magda: Régimódi történet

Európa Könyvkiadó
7. Paolini, Christopher: Elsôszülött –

Az örökség – Második kötet
Európa Könyvkiadó

8. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó

10. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
2. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények

(könnyen, gyorsan, finomat)
Holló és Társa

3. G. M.: Tesco titok
B. Records Kft.

4. Albert Györgyi: Miért pont ôk? –
A férfiak fogságában
Park Könyvkiadó

5. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Könyvkiadó

6. Stahl Judit: Végre otthon! – Családi
ebédek, baráti vacsorák, ünnepi ételek
Kulinária Kiadó

7. Pándy Mária – Ranschburg Jenô –
Popper Péter: Láthatatlan ellenségek –
Gyávaság, gyûlölet, erôszak – Az élet dolgai
Saxum Kiadó

8. Lenkei Gábor Dr: Cenzúrázott egészség
Free Choice Books

9. Müller Péter: Bensô mosoly – Kötött
Édesvíz Kiadó

10. Reichlin, Gail – Winkler, Caroline:
Túlélôkalauz szülôknek – A nevelés titkai
Kulinária Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: A végsô ütközet

M & C  Kft.
2. Driscoll, Laura:

Micimackó ötperces történetei
Egmont-Hungary Kiadó

3. Marék Veronika: Boribon születésnapja
Pozsonyi Pagony

4. Lázár Ervin: A Négyszögletû Kerek Erdô
Osiris Kiadó

5. Szepes Mária: Pöttyös Panni
Édesvíz Kiadó

6. Szepes Mária:
Pöttyös Panni az óvodában
Édesvíz Kiadó

7. Townsend, Sue:
Adrian Mole és napi hat cappuccino
Gabo Kiadó

8. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

9. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Böszörményi Gyula:
Gergô és az álomvámpírok 2.
Jonatán Könyvmolyképzô

Libri sikerlista
2006. február 5. – február 11.

Szépirodalom
1. Mailer, Norman: Várkastély a vadonban

Ulpius-Ház Kiadó
2. Hofmann, Corinne: Visszatérés Afrikába

Ulpius-Ház Kiadó
3. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk

Ulpius-Ház Kiadó
4. Pamuk, Orhan: Hó

Ulpius-Ház Kiadó
5. Pamuk, Orhan: Az új élet

Ulpius-Ház Kiadó
6. Sierra, Javier: A titokzatos vacsora

Ulpius-Ház Kiadó
7. Coelho, Paulo: Az alkimista

Athenaeum 2000 Kiadó 
8. Kipling, Rudyard:

Kim – az ördöngös
Kelet Kiadó

9. Méhes György:
Szép szerelmek krónikája
Ulpius-Ház Kiadó

10. Mayle, Peter:
Bor, mámor, Provence
Ulpius-Ház Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Gauland Ágnes: Fábry – cenzúra nélkül

Magánkiadás
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Albert Györgyi: Miért pont ôk?

Park Könyvkiadó
4. Moldova György: Kádár János I–II.

Média-Nova Kft.
5. Stahl Judit: Végre otthon!

Kulinária Kiadó
6. G. M.: Tesco titok

B. Records Kft.
7. Rejtvényregény

Sanoma Budapest Kiadó
8. Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés

Sanoma Budapest Kiadó
9. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek

Alexandra Kiadó
10. Kornis Mihály:

Kádár János utolsó beszéde
Pesti Kalligram

Gyermek, ifjúsági
1. Cabot, Meg:

A neveletlen hercegnô naplója 7 és 3/4
Ciceró Könyvstúdió 

2. Mary Kate Olsen – Ashley Olsen:
16 leszek – az elsô elôtti csók
Lap-Ics Kft.

3. Lázár Ervin:
A Négyszögletû Kerek Erdô
Osiris Kiadó 

4. Brezina, Thomas:
Féktelen fruskák felhôtlen bulija
Egmont-Hungary Kft.

5. Mangold, Maud: Az éjkirálynô
Egmont-Hungary Kft.

6. Sohatündérek birodalma
Egmont-Hungary Kft.

7. Weöres Sándor: Bóbita
Móra Ferenc Könyvkiadó

8. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ciceró Könyvstúdió 

9. Marék Veronika:
Jó éjszakát, Annipanni!
Pozsonyi Pagony

10. Marék Veronika:
Boribon születésnapja
Pozsonyi Pagony

Líra sikerlista
2006. január 1. – január 31.

Szépirodalom
1. Lawrence, Leslie L.:

A vízidisznók gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Kiadó

2. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

3. Süskind, Patrick:
A parfüm. Egy gyilkos története
Partvonal Könyvkiadó

4. Hoffmann, Corinne: Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Kiadó

5. Kehlmann, Daniel: A világ fölmérése
Magvetô Kiadó

6. Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába
Magvetô Kiadó

7. Méhes György: Szép szerelmek krónikája 
Ulpius-Ház Kiadó

8. Mailer, Norman: Várkastély a vadonban
Ulpius-Ház Kiadó

9. Coelho, Paulo:
A Piedra folyó partján ültem, és sírtam
Athenaeum Kiadó

10. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. G. M.: Tesco titok

B. Records Kft
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Gauland Ágnes: Fábry – cenzúra nélkül

Magánkiadás
4. Deák Sándor:

Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt

5. Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés
Sanoma Budapest Kiadó  

6. Horváth Ilona szakácskönyv
Szalay Könyvkiadó

7. Dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Kiadó

8. Kornis Mihály:
Kádár János utolsó beszéde
Kalligram Kiadó

9. Deákné Bancsó Katalin: Anya taníts engem!
Deák és Társa Kiadó Bt.

10. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kft

Gyermek, ifjúsági 
1. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon

Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Vadkaland. Foglalkoztatókönyv

Egmont-Hungary Kiadó
3. Játsszunk Csipkerózsikával!

Foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kiadó

4. Titkos napló
Emlékkönyv és sok minden más
Egmont-Hungary Kiadó

5. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Bújj és húzz! Pamacs kutya
Manó könyvek

7. Dumbó. Olvasd és hallgasd!
Egmont-Hungary Kiadó

8. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Muzsikáló kincsestár. Mesék a barátságról
Egmont-Hungary Kiadó
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Gyógyszergyári kiállítást szerveztek nemrég egy tu-
dományos rendezvénnyel párhuzamosan,  az egyik
pavilonnál a gyár által támogatott könyvecskével is

megajándékozták a látogatókat. Egy kedves, ifjú
hölgy a magának félretett példányt, látva, hogy sze-

retnék hozzájutni, nekem ajándékozta. Nagyon örü-
lök a könyvnek, de azóta van egy kis lelkiismeret-

furdalásom, ennek okát is megosztom olvasóimmal.

■ A könyv címe: Koleszterin – Diéta és kezelés. Szerzôi
Dr. Palik Éva és Dr. Karádi István. Elolvasva a könyvet,
úgy érzem, hogy nemcsak nekem, aki idôsebb va-
gyok, hanem mindenki számára (beleértve az ifjú höl-
gyet is) igen fontos és hasznos, egészségünk megôrzé-
sét, számos, a ma oly gyakori szív és érrendszeri meg-
betegedés megelôzését szolgáló információt tartal-
maz. Ezek a betegségek és szövôdményeik egyre több
család életében vezetnek tragédiákhoz, családtagok el-
vesztése, vagy rokkanttá válása miatt. Pedig ezek a
megbetegedések többnyire megelôzhetôk, de leg-
alábbis késleltethetôk lennének, ha egészségesebben
élnénk. Ez a könyv ehhez nyújt komoly tapasztala-
tokra építve, tudományosan is megalapozott segítsé-
get. Ez egy lényeges szempont, mert a téma súlyos ak-
tualitása miatt igen népszerû, de kevés a szakmailag
igényes információközlés. A SpringMed Kiadó tuda-
tosan felvállalta a küldetést,
hogy pótolja az „orvosilag he-
lyénvaló, mégis közérthetô és ol-
vasmányos nyelven, gyakorlati
szempontból megírt, betegköz-
pontú tájékoztató” könyvek
megjelentetését.

A fent említett könyv a beve-
zetést követôen megismertet
bennünket a keringési rendszer
felépítésével, egyszerûen, csak
annyit kiemelve, amennyiben a
címben jelzett téma kibontása
szempontjából elengedhetetlen.
Ezt követik az érelmeszese-
désrôl, az infarktusokról, azok
elôfordulási helyeirôl, valamint
a kiváltó okokról szóló leírások.
Nagyobb fejezet foglalkozik a
koleszterinnel kapcsolatos fon-
tos információk ismertetésével,
miért szükséges a szervezetünk
számára, mi a különbség az oly
sokat emlegetett jó és rossz ko-
leszterin között, mikor és mitôl sok, mi az a „célérték” és ho-
gyan érhetô el? A következô fejezetek azokat a rizikófaktorokat
elemzik, melyek „önálló betegségekként” is megállják, megáll-
nák a helyüket.  A szerzôk kiemelik a magas vérnyomás (okok,
hajlamosító tényezôk, következmények, teendôk), az elhízás (ki-
emelve a diéta és a testmozgás szerepét) jelentôségét. Az alkal-
mazott és szükséges gyógyszerek mellett az egészséges életmód
szó szerint létkérdést jelent, mert a koleszterint és a vérnyomást
csökkentô gyógyszerek sem képesek önsorsrontó magatartásun-

kat ellensúlyozni. A  könnyebb megértést szakkifejezéseket ma-
gyarázó szójegyzék, ajánlottirodalom-jegyzék és egy kiegészítés
zárja, mely praktikus táplálkozási ajánlásokat tartalmaz.

Az ismertetett könyvet elolvasva, kezdtem odafigyelni és keres-
ni a SpingMed Kiadó könyveit, ebben segített, hogy minden
könyv végén felsorolják a megjelentetett kiadványaikat. A kiadó
nem ismeretlen az orvosi várókban megforduló emberek elôtt.
A szûrôvizsgálatok fontosságát propagáló szórólapokra utalnék:
Mit kell tudni az ajak- és szájüregi rákról?; Vastagbélszûrés;
Emlôszûrés; Méhnyakszûrés, hogy néhány fontos, de ingyenes-

sége ellenére a lakosság ré-
szérôl nem kellôen komo-
lyan vett  példát említsek.
A könyvesboltokban, könyv-
terjesztôknél megvásárolha-
tó Betegtájékoztató Füzetek a
leggyakoribb daganatokról a
kivizsgálás és a kezelés mene-
térôl, a fájdalomcsillapítás
lehetôségeirôl adnak általá-
nos és betegségspecifikus in-
formációkat a daganatos be-
tegeknek és a hozzátartozók-
nak. A betegtájékoztató
könyvek több csoportba ren-
dezve jelentek és jelennek
meg: Allergológia (az aller-
gia, a szénanátha, az asztma
témaköröket dolgozzák fel),
Gasztroenterológia (néhány
téma: gyulladásos bélbeteg-
ségek, gyomorsav bántal-
mak, hasfájás, puffadás),
Kardiológia (ide tartozik a

fentebb ismertetett könyv is), Reumatológia
(könyv jelent meg a derékfájásról, a csontritkulás-
ról és az ízületi gyulladásról) és Pulmonológia
tárgykörben. Néhány könyvet részletesebben is
szeretnék megismertetni az olvasókkal.
Dr. Kovács Ágota (Gyulladásos bélbetegségek. Colitis
ulcerosa és Crohn-betegség) a két betegség legismer-
tebb hazai szakértôi közé tartozik. A könyv ele-
jén világossá teszi, mit is jelent az elnevezés, és
összefoglalja azokat az anatómiai ismereteket,
amelyekre a laikus olvasónak szüksége lesz. Meg-
ismertet a kivizsgálás menetével és a kezelésnél
használatos legfontosabb gyógyszerekkel. Ezt kö-
veti a beteg- és hozzátartozó-centrikus betegségis-
mertetés. A szerzô kitér a gyógyszeres kezelés
mellett is gyakran szükségessé való sebészi be-
avatkozásokra is. Ezt a könyvet is a betegek szá-
mára hasznos információk (pl. mûködô egyesüle-
tek és alapítványok adatai) zárják.

Dr. Nagy Viktor (Álmodj normális vérnyomást!) rájött arra, hogy
hiába a szó, az írás, ha a beteg számára az elmondottak nem elég
„plasztikusak”, nem igazán válik együttmûködôvé (hogy fino-
man fogalmazzak). Tizennégy napba sûrítve mondja el, közvet-
len hangvétellel, sokszor humorral fûszerezve mindazt, amit a
magas vérnyomás betegségrôl tudni érdemes. Grafikái látvá-
nyossá teszik a leírtakat.

Itt jegyzem meg, bár ez, sajnos, szinte minden könyvre igaz,
legtöbbször éppen azokhoz nem jut el (az információ), akik-
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nek a legnagyobb szükségük lenne az ismeretekre. Pedig ezek
a könyvek nem kerülnek sokba, néhány el nem szívott csomag
cigaretta árából kifutná.

Ha már a cigarettánál tartunk: a Pulmonológia témakörbôl ide
kívánkozik Dr. Somfay Attila könyve: Fulladok, köhögök –
COPD-s vagyok? Ez a betegség, melynek nincs is iga-
zán jó magyar neve, elsôsorban a dohányosok közül
szedi az áldozatokat, hazánkban legalább félmillió
embert érint. Krónikus gyulladásos betegség, leegysze-
rûsítve hörghurut és tüdôtágulás kombinációja. Elôre-
haladott állapotban oxigénpalackra szorulhat a beteg.
A könyvben minden a betegségre, a diagnosztikára és
a kezelésre vonatkozó tudnivaló megtalálható, azt
gondolom, nemcsak a betegeknek, az egészségeseknek
is érdemes elolvasni okulásként.

Közhely, hogy minden ember besorolható azok kö-
zé, akiknek már fájt, jelenleg is fáj, vagy majd fájni fog
a hátuk, vagy a derekuk, esetleg mindkettô. Dr. Apá-
thy Ágnes Derékfájás, isiász c. munkája olyan könyv,
amelyet  mindenkinek érdemes elolvasni, olvasgatni,
megismerni azokat az okokat, melyek e fájdalmas be-
tegcsoportot létrehozzák. A szerzô ismerteti a gerinc
felépítését, majd a derékfájás okait elemzi. Ezt követi
az orvosi vizsgálat menete, a sokrétû kezelési lehetôsé-
gek (kiemelem a gyógytorna, il-
letve az egyénhez szabott spor-
tolás fontosságát). Ez a könyv is
hasznos tanácsokkal zárul a de-
rékfájás megelôzésére vonatko-
zóan, ábrákkal segítve a jobb
megértést. A függelék tornagya-
korlatokat, listát a vény nélkül
kapható gyógyszerekrôl és ter-
mészetesen hasznos informáci-
ókat is tartalmaz.

Dr. Tamási László: Oszteoporó-
zis. A csontritkulás megelôzése és
kezelése két okból is ide kíván-
kozik. Az egyik: ez az évtized,
amelyben élünk, a Csont és
Ízület Évtizede, a másik: a di-
agnosztikus eszközök fejlôdé-
sével egyre gyakrabban kell tu-
domásul vennünk, hogy a pa-
naszokért, sok esetben csonttö-
résekért ez a betegség a felelôs.
Az egészséges csontok felépíté-
sét követô ismertetôt a mûkö-
désrôl és szabályozásról szóló ismeretek követik, majd a csont-
ritkulás és a kockázatnövelô tényezôk elemzésére tér át a
szerzô. Alattomos betegség, sokszor csak csonttörésnél kerül
látótérbe. A könyvbôl megismerhetjük a kivizsgálás menetét és
a kezelés alapelveit. Külön fejezet foglalkozik a megelôzés, a
gyógytorna jelentôségével. Magyarországon jól mûködô, min-
denki számára elérhetô Oszteoporózis Centrumok vannak, a
könyv végén címlistájuk megtalálható. Elsôsorban középkorú
nôknek és idôsödô férfiaknak ajánlom a könyv olvasását, mert
ez a nem és korcsoport van leginkább a csontritkulás és
szövôdményeinek kiszolgáltatva, különösen, ha mozgássze-
gény életmódot folytatnak.

Az Egészségtár sorozat a megelôzést tûzte céljául. Az itt meg-
jelentetett könyvek egyik csoportja a daganatos betegségek
megelôzésével, szûrésével foglalkozik (van, amelyik a középis-
kolások képzésére alkalmas, tanári kézikönyvet és CD mellék-
letet is tartalmaz).

Dr. Cornides Ágnes könyvét (Ami rajtunk múlik – Hogyan csök-
kentsük a rák kialakulásának kockázatát?) azért tartom fontosnak
megemlíteni, mert összefoglalja mindazt, ami tôlünk független,
és ami rajtunk múlik a daganatos betegségekkel kapcsolatban. Itt
is fontos szereplô a dohányzás (legalább tíz fajta rák hozható

kapcsolatba a cigarettázás-
sal.) Külön fejezet foglal-
kozik a táplálkozás (a fo-
gyasztott tápláléktól füg-
gôen segítô és ártó is le-
het), a testmozgás (védô
hatású), az elhízás és a lel-
ki egészség szerepével. Ki-
tér az öröklôdés és a kör-
nyezeti tényezôk (pl. in-
tenzív napsugárzás és a
bôrrák) ismertetésére. Kü-
lön fejezet foglalkozik az
önvizsgálat fontosságával
(erre alkalmas a bôrünk,
nôknél az emlô, férfiaknál
a herék). A szûrôvizsgála-
tok igen fontosak a korai
felismerésben, erre nem le-
het elégszer felhívni a fi-
gyelmet, mert a felismeré-
sig eltelt idô általában for-
dított arányban áll a gyó-
gyíthatósággal.

Más típusú, de nem kevésbé fontos témát tárgyal
dr. Végh György – dr. Zsirai László könyve, a Biz-
tonságos szerelem – a nem kívánt terhesség és a nemi
úton terjedô betegségek megelôzése. Ez megint egy
olyan kiadvány, melyet minden tizenévesnek (és
természetesen a szüleiknek, tanároknak, általában
a fiatalokkal foglalkozóknak) el kellene olvasni, és
olyan helyen tartani, hogy bármikor elô lehessen
venni, és az éppen aktuális témát elolvasni. Álta-
lam fontosabbnak ítélt fejezetek: intim higiénia
(nôknél és férfiaknál), a nemi szervek gyulladásos
és fertôzô betegségi, a fogamzásgátlás (érdekes a
bontás, orvosi közremûködéssel, vagy anélkül),
terhesség, meddôség kérdéskörei.
A jövô számítógépes programjait úgy képzelem
el, hogy a regisztráció mellett olyan kérdéseket is
feltesz, mint a felhasználó életkora, testsúlya stb.
majd ennek alapján 45–60 percenként leáll a
program, és csak megfelelô személyre szabott tor-

na, vagy mozgásgyakorlatok után engedi folytatni a munkát,
vagy a játékot. Sajnos, ez a szakaszos kikapcsolódás egyelôre a
mi önmérsékletünkre van bízva, de a Spring Med Kiadótól kap-
hatunk segítséget. Megjelent egy DVD-jük, Ereszd el az egeret! –
Torna számítógép elôtt ülôknek, Varga Terézia és Nagy Ildikó
gyógytornászok közremûködésével. Azon túl, hogy hasznos ta-
nácsokat ad a számítógép elôtt ülôknek az egészségkárosodás
megelôzésében, egy rövidebb (2x6 perces) és egy hosszabb (2x15
perces) könnyen elvégezhetô gyakorlatsorra is megtanít.

Összegezve, az ismertetett könyvek elolvasását, a DVD lejátszá-
sát fiataloknak (akik, még egészségesek), középkorúaknak (akik
még egészségesek, vagy annak hiszik magukat) és az idôseknek
(akik még nem, vagy már segítségre szorulnak) is merem ajánla-
ni, mert csak megfelelô és hiteles információk birtokában lehet
tudatosan megôrizni, még inkább fejleszteni az egészségünket.

dr. Dóbi István 1
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A kalligram – latinul carmen figuratum – kép-
vers, amelyben a sorok, betûk elrendezése erôsí-
ti, kiterjeszti a szöveg érzelmi tartalmát. Ôsi, ke-

leti eredetû szó, de például az angol George
Herbert szárny alakú verset írt, Guillaume Apol-
linaire A megsebzett galamb és a szökôkút címû

és formájú költeményt. A kalligráfia pedig a
szépírás mûvészete. Cégérnek mindez épp elég.

■ – A lexikális szómagyarázaton túl, valójában mit fejez
ki pozsonyi székhelyû kiadójuk neve? Miért választot-
ták éppen ezt az elnevezést? A szépirodalom, vagyis a
szép irodalom vonzásában mûködnek?
– Farnbauer Gábor 1992-ben megjelent gondolatregénye, a ma-
gyar irodalmi kánonban méltánytalanul elhallgatott Az ibolya illa-
ta értelmezi azt a kalligramot, amelybôl kiadónk neve ered. Való-
ban köze van a szépíráshoz, de több is annál. Ahogy egy remekbe
szabott vers vagy regény is több a puszta szövegtestnél. E névvel
akartuk hírül adni: kereséseinkben az említett könyvben megfogal-
mazódó létezési, gondolkodói modellt szeretnénk irányadónak te-
kinteni. Ugyanis e szövegek nyelvezete, gondolati rétegei a tökéle-
tes homeosztázisra összpontosítanak. De azóta eltelt másfél évti-
zed. Ma sokkal durvább a világ, mint amilyen elsô kiadói remé-
nyeink megfogalmazásakor volt. Az írók, illetve szövegkreálók je-
lentôs része immár az eladhatóságra, s nem a gondolatiságra, a mû-
vészi teljesítményre törekszik. Tisztelet a kevés kivételnek. És ez ál-
talános, nem csak magyar jelenség. A Kalligramot is érinti. Kortü-
net. Szövegtünet.
– S miképpen érinti ez önt, a kiadó vezetôjét? Hogyan élt, gon-
dolkodott a Kalligram alapításáig, és mit, hogyan mûvel azóta?
– Tudatomban a „határtalanul személyes” gúzsba kötve él a társa-
dalommal és a történelemmel, azaz nem tudok pontos és elfogu-
latlan leírást adni magamról… Személytelenné kell válnunk ahhoz,
hogy képesek legyünk humán mértéket szabni személyességünk
szabadságának. Irodalmunkban erre Mészöly Miklós prózája a min-
ta. Ezért is folytattam éppen vele évekig tartó párbeszédet. De kont-
rasztjával, a bôbeszédûen mesélô Bohumil Hraballal is sokszor be-
szélgettem. Esztendôket töltöttem el a hallgataggal, a személytelen-
ségben rejtôzôvel, és esztendôket a fecsegôvel, a személyességben
bujdosóval. Mellesleg két jogi végzettségû közép-európaival, a mo-
dernitás konok elkötelezettjeivel. A magukat Mészöly híveinek val-
lók azóta mind megtagadták a modernitást. És az a már-már anti-
historicista szemlélet, amellyel Mészöly dolgozott, sem vált kö-
vetôinek legfontosabb forrásává. 1986 májusában, Kisorosziban
mutattam be egymásnak e számomra kimondhatatlanul fontos két
embert. Mindkettejükkel átéltem, hogy „a pillanat rése” rávillantott
legszemélyesebb titkukra. De konkrétan egyikük sem beszélt róla,
nem akartak rá idôt fecsérelni. Mintha azt akarták volna tudatosít-
tatni velem, hogy az idô és a tér a legfegyelmezôbb mértékszabó
eszköz. De én tudom: ez esetben a lélek volt a fegyelmezô eszköz,
ez a legfenségesebb racionalitás. Mondom ezt, noha emiatt ma már
akár elavultnak tûnhetek. De az effajta elvakultság nemcsak kalligra-
mos elôéletemnek, a jelenemnek is része. Ami egyébként legszemé-
lyesebb életemet illeti: egykoron felszolgáló voltam, aki proliknak

és hányatott sorsú értelmiségieknek kínált sört, színházat, írásokat.
A szabadság kitörésével néhányukból neves politikus lett. Ha kér-
ték, a tanácsosuk voltam. S persze, kisebbségi is vagyok, de nem hi-
vatásos. Amúgy pedig apa, barát, szeretô, szellemi voyeur, galériák
slattyogója, mániákus olvasó, a kortárs balett és a komolyzene ra-
jongója stb. Egyszóval, alapjában véve: dilettáns. De itt már az ön-
leleplezôdés vékony pallóján járunk.

– „Leplezzük le” akkor inkább a Kalli-
gram Kiadót. Mióta mûködik s mikép-
pen? Ismeretes: nem csupán szlovákiai
magyar szerzôket publikálnak, és olva-
sói holdudvaruknak sincs efféle „föld-
rajzi” határa. Mégis: mennyire kötôd-
nek „a hely szelleméhez”?
– A magyar irodalomnak, hál'istennek,
amúgy sem voltak soha földrajzi, legfel-
jebb nyelvi határai... Ami tény: a Kalli-
gram elsô kötete 1991 novemberében je-
lent meg. Eddig közel ezer könyvünk lá-
tott napvilágot – magyar, illetve szlovák
nyelven. A szlovák piacon nagyobb cím-
számmal társadalomtudományi, filozófi-
ai, politológiai, antropológiai, történeti
mûvekkel vagyunk jelen. (Csupán néhány

jellegzetes név e hosszú listáról: Darwin; Tocqueville; Russel; J. S.
Mill, Dewey; Platón; Xenofón; Arisztotelész; Kant; Kirkegaard;
Freud; Schopenhauer; Jaspers; Wittgenstein, Foucault, Charles Gá-
ti, Paul Lendvai, stb.) Magyar kiadványaink közt természetesen ér-
demben szerepel az említett két „közép-európai”: Bohumil Hrabal
és Mészöly Miklós is, kifejezve az említett kettôsség iránti vonzó-
dásunkat. És élénk a modern magyar irodalom iránti érdeklôdésünk
is. Csupán jelzésszerûen páran e névsorból: András Sándor, Polcz
Alaine, Sándor Iván, Füzi László, Csaplár Vilmos, Kornis Mihály,
Kôrösi Zoltán, Kukorelly Endre, Németh Gábor, Lovas Ildikó,
Gazdag József, Jánossy Lajos, Csehy Zoltán, N. Tóth Anikó, Bor-
bély Szilárd, Sebôk Zoltán, Farkas Zsolt. Idén lépett tizenhatodik
évfolyamába Kalligram címû szépirodalmi folyóiratunk. OS címû
szlovák nyelvû társadalomkritikai periodikánkat – a mečiarizmus el-
lenében – 1997-ben indítottuk; Anthropos címmel pedig 2003 óta
filozófiai lapot jelentetünk meg, ha úgy tetszik, a szlovák európai-
ság szellemében. Egyébként az utóbbi tíz évben több mint ötven
magyar szépirodalmi – jelzésszerûen: Csáth, Babits, Mészöly, Ker-
tész, Nádas, Esterházy, Grendel, Márton – és társadalomtudomá-
nyi könyvet – ugyancsak jelzésszerûen: Szûcs Jenô, Bibó, Romsics,
Földényi, Kornai, Gombár, Szilágyi Ákos, – s az OS-ban igen sok
magyar esszét, tanulmányt is felkínáltunk a szlovák olvasónak.
– Négy író neve – Krúdy Gyuláé, Pályi Andrásé, Grendel Lajo-
sé és Földényi F. Lászlóé – kiemelten, életmûkiadással szerepel
a Kalligram jelenében-jövôjében...
– Grendel Lajosról immár köztudomású: nem csupán a szlováki-
ai, hanem az egyetemes magyar irodalom kiemelkedô értékû al-
kotója. Írásmûvészetét a Mészöly Miklós és Esterházy Péter nevé-
vel jelzett prózafordulat egyik létrehozójaként szokás emlegetni.
Nádas Péter szerint Pályi Pilinszky János méltó szellemi társa.
Megrendítô a prózája. Földényi az egyik legkiválóbb magyar
esszéíró, tudása mély, sokrétû, szkepticizmusa tágas. Megtisztelô
számunkra, hogy mindhármójuk teljes oeuvre-jét közreadhatjuk,
miként az is, hogy az idén Szegedy-Maszák Mihály életmûsoro-
zatát is beindíthatjuk. Krúdy Gyula életrajzának ismerôje tudja: ô
„ezer szállal” kötôdött szûkebb térségünkhöz, a Felföldhöz. Az it-
teni magyarok mindenesetre különleges vonzalommal olvassák
alkotásait. Az összegyûjtött mûvek ötven-hatvan kötetesre terve-
zett sorozatával – mintegy 3200 eddig publikálatlan írás közreadá-
sával is – természetesen minden magyarul író-olvasó emberhez
szeretnénk eljuttatni e varázslatos prózát.1

2
6

kolofon
K

ö
n
y
v
ip

a
r

Kalligram Kiadó

Szigeti Lászlóval
beszélget Nádor Tamás








