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Íme, kedves Olvasó, rendíthetetlen optimizmusunk bizonyítékát tartja most kezében: mély meggyôzôdéssel
hisszük mi itt, a Könyvhét szerkesztôségében 2010 decemberének elején, hogy lesz 2011-es esztendô. Megelôlegezzük a bizalmat, emiatt szerepel e számunk címlapján 2011. január, s bizalmunk jeleként jelenik meg
ezzel a címlappal újságunk – hivatalosan – 2010. december 16-án. (Ha csalódunk, és 2011. valamiért mégsem lesz, hát, ahogyan mondani szokás, az pech.)
Emlékezetem szerint ilyentájt szoktam eltûnôdni ehelyütt az elmúlt évrôl, a jövô esztendôrôl, e rossz szokásomat tápláló késztetéseimet igyekszem elnyomni, némi
summázatot engedve meg csupán magamnak: egy nemrégiben lezajlott könyvszakmai tanácskozás tanúsága szerint a mögöttünk álló esztendôtôl nemigen lehetünk boldogok, és minden jel szerint az elôttünk álló sem lesz sokkal jobb.
Amire persze bizton számíthatunk jövôre is, lesznek könyvek, és lesznek, akik olvassák is
ôket, egy – a magyar sajtóban sok helyütt felemlegetett – kutatás nagy örömre okot adó megállapítása volt, hogy már legalább nem csökken folyamatosan az olvasók száma (ld.
www.konyv7.hu: Már nem nô az egyáltalán nem olvasók száma), népességünknek csupán
49%-a minôsül eltökélt nem-olvasónak, azaz a reprezentatív mintasokaságnak „csak” a fele
válaszolta azt, hogy az elmúlt évben egyetlen könyvet sem olvasott el. (A kérdezôbiztosok
természetesen nem használtak poligráfot.)
Akik még olvasnak, azok olvashatják például VARRÓ DÁNIEL Akinek a lába hatos címû kötetét is. Sôt, akik olvassák, talán fel is olvassák pici gyermekeiknek vagy unokáiknak, merthogy
a kötet a piciknek szóló „mondogatnivalókat” tartalmaz. Varró Dánielrôl és a kötetet ihletô
Misi fiáról többet is megtudhatnak a szerzôvel készített interjúból.
A karácsony még elôttünk lévén, érdemes itt talán jeleznem, hogy a lapunkban bemutatott
könyvek közül kivétel nélkül mindegyik kiváló ajándék lehet a megajándékozott értô olvasó
számára. Egy ilyen ajándéknak való kötet például a Ruttkai Éváról és Latinovits Zoltánról
szóló történeteket gazdag, sok esetben mostanáig nem közölt képanyaggal illusztráló Álomszínészpár címû album, amelyrôl a könyv szerzôi, GÁBOR JÚLIA, a színésznô lánya, és férje,
SZIGETHY GÁBOR irodalomtörténész beszéltek lapunknak.
Más mûfajban született meg, de hasonlóan látványos album a Számos villamos címû kötet,
amelynek egyik-másik fotója nosztalgiázásra csábít. (Emlékszik még valaki arra, hogy a villamosok
Budapesten olyan zsúfoltak voltak, hogy sokszor csak a peronon lógva lehetett utazni, például a
6-oson, én nem csak emlékszem, olykor még lógtam is…) Budapest „villamos-történelmérôl” a
szerzôhármas – LEGÁT TIBOR, NAGY ZSOLT LEVENTE és ZSIGMOND GÁBOR – beszélt a Könyvhétnek.
Történelemrôl szól NAGY GYÖRGY is Magyarország apró betûs történelme címû kötetében.
Az ismert televíziós személyiség a Kossuth Kiadó Magyarország története könyvsorozatának
tartalmára alapozva történelmi ismeretterjesztô sorozatban tárta nézôi elé honunk történetét, a kötet a sorozat epizódjainak szövegét tartalmazza. E rövid leírásnál persze sokkal többet tudhatnak meg a kötetrôl és a sorozatról a Nagy Györggyel készített interjút elolvasva.
Megint csak más módon, de a történelem a tárgya GERVAI ANDRÁS legújabb kötetének is. A még
nem oly távoli magyar történelem sötét oldalának egy szûk területére derít fényt: Fedôneve „szocializmus” címû kötetében a pártállami idôk titkosszolgálatainak mûködését mutatja be levéltári
kutatásai, dokumentumok alapján. Az akkori idôk tanúi emlékezhetnek velem együtt: sejteni sok
mindent lehetett akkoriban, biztosat tudni annál kevésbé. Hát most (egy részét) megtudhatjuk…
Magunkat – a Könyvhetet – ajánlom.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok minden olvasónknak.
(A Szerk.)

www.konyv7.hu

www.könyvhét.hu online

Lapunk megjelenését támogatja:

Magyar Szak- és Szépirodalmi
Szerzôk és Kiadók
Reprográfiai Egyesület
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ÉPPEN FRISS: CSAK A HONLAPUNKON
Karácsonyi könyvújdonságok a Kossuth Kiadótól – Mario Vargas Llosa olvasásról, irodalomról –
Könyv vagy e-könyv? Mindkettô! – Antik gyûjtemény a Honterus Antikvárium könyvaukcióján –
A világ legdrágább könyve – Audubon: Birds of America – Pornó-Grimm Kínában
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Misi, te, hallod-e?!

Interjú Varró Dániellel
Akinek a lába hatos címmel jelent meg Varró Dániel
legújabb, ezúttal gyermekvers-kötete, amelyet a kritikusok,
a lelkes rajongók és a kisgyermekes szülôk egyaránt
elismeréssel fogadtak. A hagyományos mondókák alapjaira
építkezô versekben a „kispapalét” örömeibe és gondjai
a avat be szerzôjük.
(Pompor Zoltán)
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A ledönthetetlen emlékek felállítója:
Sütô András
Sütô András világa (Szerk. Karádi Ilona)
(Laik Eszter)
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6
„Minden szülô ösztönösen mondogat mindenféléket a kisbabájának, én is már néhány napos korában elkezdtem neki énekelgetni,
mondókákat mondogatni, akkor még nem gondoltam, hogy ezekbôl másoknak is megmutatható versek születnek.” – Varró Dániel
„Nem voltam hajlandó soha eleget tenni
a kor kívánalmainak,
mindig a saját belsô
igényeimhez ragaszkodtam. Az ôszinteség alapelvem volt
mindig. Csak azt írom
le, ami tényleg az
eszembe jut egy történettel kapcsolatban.” – Bodor Ádám

34
„Úgyhogy szívesen
hallgattam a hatvanas években
Schweitzer József,
késôbbi fôrabbi történetét arról, hogy
Auschwitzban
összeültek a rabbik
és vád alá helyeztek valakit, azért,
ami történt. Kicsodát? Hát az Istent.
Mert ezt nem lett
volna szabad.” –
Konrád György
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Álomszínészpár

Új könyv Ruttkairól és Latinovitsról
Gábor Júlia (Ruttkai Éva lánya) és férje, az irodalomtörténész, író Szigethy Gábor könyve egyszerre fotóalbum
és történetek sora az álompárról, hangulatában egyszerre
személyes és szakmai.
(Szénási Zsófia)
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GYERMEK, IFJÚSÁGI
Versek, mesék, regények –
karácsonyi olvasmányok
(Cs. A.)
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Történelmi kalandtúra

Beszélgetés Nagy Györggyel
„Hát ki ne lenne lelkes, amikor rátalál egy Márai Teréziapátensben arra, hogy miért 90-bôl 5 számot kell eltalálni a lottóban; hogy a tulipán magyar közvetítéssel jutott el a hollandokhoz; vagy hogy Trianon után 2 évvel hogyan került vissza
Magyarországhoz Somoskô!”
(Szénási Zsófia)

16

A hiány szüntelen kifejezése

Beszélgetés Szántó T. Gáborral
Több nemzedék feldolgozatlan élményeit kísérli megfogalmazni
– ezúttal versekben Szántó T. Gábor. Könyvének nem kisebb a
tétje: található-e érvényes nyelv, melyen a szüntelen ellentmondások között élô ember megszólalhat, és gyötrô dilemmáit is
néven nevezheti.
(Szepesi Dóra)
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PANORÁMA
Galgóczi Krisztina: A századvég titokzatos tárgya
Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása
W. S. Reymont: A vámpír
Kortársak a templomban (Szerk. Bárdosi József)
Margittai Gábor: Trianoni menyecske
Martin Walser: Egy szerelmes férfi
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Prófétai magány
Szabó Dezsô: Karácsony Kolozsvárt
(Pompor Zoltán)
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Tarján Tamás

Álmok, beteljesülések
A FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK LISTÁJA
2010. november 19. – december 2.
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A forgalomba került könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek további adatai a
Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetôk meg.

Egy nôírósors stációi

26

Kaffka Margit levelei
(Laik Eszter)

LAPMARGÓ
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Murányi Gábor

Tényleg trilógia?
Az élet és a halál antológiája

A KÖNYVHÉT KAPHATÓ

KERTÉSZ ÁKOS
Laci, a Mikulás

32

Az értelmezés lehetséges

32

Bodor Béla: Líra? Mi lenne az?
(Hományi Péter)

34

Beszélgetés az irodalmi köröket kerülô Bodor Ádámmal
(Mátraházi Zsuzsa)

A gyászmunka a következô
nemzedékre marad…

36

Konrád György beszél privát esszéirôl
(Mátraházi Zsuzsa)

Minden írása szomorú?

38

Interjú Szakonyi Károllyal
(Hegedûs Eszter)

Szonátapróza

41

Szellemtörténeti utazás Keszthelyi Rezsôvel
(Mátraházi Zsuzsa)

SIKERLISTA

43

A besúgás kultúrája, a kultúra besúgói

44

Gervai András az ügynökvilágról
(K. J.)

„Villamosváros vagyunk”

46

A budapesti villamos-történelemrôl
A közelmúltban jelent meg a Jószöveg Mûhely Kiadó gondozásában a Számos villamos címû könyv. A kötet egytôl százhúszig
ismerteti a valaha létezett összes budapesti villamosjáratot.
(Jolsvai Júlia)
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31

Élet és Halál könyve (Szerk. Gyurgyák János)
(Jolsvai Júlia)

„Írást illetlenség kozmetikázni”

„Én korábban soha nem írtam
könyvet, de most
úgy éreztem,
ennyivel »tartozom« anyunak.
Gábornak több
könyve, írása jelent meg anyuról
is, Latinovits Zoltánról is. A korábbi írások közül
azok kaptak itt
helyet, amelyek
beleillettek e
könyv személyes
hangvételébe.” –
Gábor Júlia
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Misi, te, hallod-e?!
Akinek a lába hatos címmel jelent meg Varró Dániel legújabb, ezúttal gyermekverskötete, amelyet a kritikusok, a lelkes rajongók és a kisgyermekes szülôk egyaránt
elismeréssel fogadtak. A hagyományos mondókák alapjaira építkezô versekben a
„kispapalét” örömeibe és gondjaiba avat be szerzôjük. Varró Dánielt a versek születésérôl,
családja mindennapjairól és a közeljövô terveirôl kérdeztük.

– Mekkora is Misi?
– Elmúlt 8 hónapos, mindenféle kunsztokat csinál, például
kukucskál, most már nagyon
vicces gyerek.
– Ma reggel is háromnegyed
hatkor volt az ébresztô?
– Ezt a háromnegyed hatot inkább mások tapasztalataiból
szûrtem le, nálunk elég szerencsés a helyzet, nagyon jó
természetû a baba, és sokáig
szokott aludni, mondjuk késôbb is fekszik le, mint az átlag.
Az ô ritmusa az, hogy alszik
egyet este, aztán felébred, 10–11ig még dorbézol egy nagyot,
utána viszont kidôl, és elég sokáig alszik. Én magam viszont – a babától függetlenül -felkelek fél hat, hat körül dolgozni.
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– Mekkora volt Misi, amikor az elsô mondókák
születtek?
– Minden szülô ösztönösen mondogat mindenféléket a kisbabájának, én is már néhány
napos korában elkezdtem neki énekelgetni,
mondókákat mondogatni, akkor még nem
gondoltam, hogy ezekbôl másoknak is megmutatható versek születnek.
– Persze azért más lehet, ha egy költô mondogat mindenféléket a kisbabájának… Tudatosan válogat vagy ösztönösen törnek fel
a gyermekkorból megmaradt mondókák?
– Egyrészt spontán módon születtek a versek,
másrészt beszereztünk mondókáskönyveket,
gyerekverses-köteteket böngészgettünk, de
én azt figyeltem meg, hogy kifejezetten a pár
hónapos kisbabák számára nagyon kevés mondogatnivaló van. Illetve ott vannak még a hagyományos, klasszikus népi
mondókák, amik nagyon-nagyon jók, viszont én szülôként nem
tudtam kötôdni ezekhez. Azt, hogy „Hátamon a zsákom/zsá-
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komban a mákom” nagyon furcsának éreztem volna mondogatni miközben hurcolászom a gyereket, mert nekem például még
sosem volt a hátamon egy zsák mák … Hiányoztak a mai nyelven, maibb tárgyi világgal rendelkezô versikék. Ezért is gondoltam, hogy érdemes lenne akár kicsit komolyabban is hozzálátni
ezeknek a korszerû mondókáknak az írásához, mert úgy éreztem, hogy kevés van az ilyen versekbôl a piacon.
– Mit tapasztal, milyen a kötet fogadtatása?
– Csak néhány hete jelent meg a kötet, de eddig csupa pozitív
visszajelzést kaptam. Aki olvasta és beszámolt nekem az élményeirôl, mindenki nagyon lelkesen beszélt a mondókákról. És
nemcsak azok, akiknél ilyen kicsi baba van, hanem azok is,
akik nagyobb gyerekeknek olvasták fel a verseket. Ôk azt
mondták, hogy nagyokat nevettek rajta. Ha van erénye ennek
a könyvnek, akkor az, hogy a szülôi lét örömei vannak benne
inkább, ami abból adódik, hogy a mi kisfiunk tényleg szerencsés alkat, kevés a gond vele, több a vidámság, a nevetés. Nagyon sokat ad, emiatt az egész kötet hangulata nagyon pozitív
és nevetôs. És ezt nagy örömmel vették az ismerôs szülôk.
– Kap-e Misi mesét?
– Az az igazság, hogy a mesékhez még kicsinek érezzük ôt.
Azon is csodálkozom, hogy ilyen rövid ideig is képes figyelni.
Már egészen kis korában, amikor sírt vagy meg kellett nyugtatni, egy-egy rövid mondóka hatásos volt, arra odafigyelt.
Hosszabb mesékkel még nem próbálkozunk, igaz, szoktunk
mesélgetni neki, de ez még nem nagyon köti le. A Maszathegy még odébb van.
– Várható-e következô kötet? Gyûlnek már az új veresek?
– Igen, az igazság az, hogy maga a kisbaba borzasztóan inspiráló, nagyszerû múzsa, úgyhogy már a kötet megjelenése óta
is írtam néhány versikét neki, illetve az ô ihletésére. Tervezzük Maros Krisztinával, a könyv illusztrátorával egy újabb kötet kiadását. És ha igény is van rá – és úgy tûnik, van –, akkor
lesz folytatás.
– Tudom, hogy nagyon sok rajongója van Varró Dániel költészetének, akik nagyon sajnálják, hogy csak ritkán jelentkezik
új versekkel. Mi az oka annak, hogy csak nagyon ritkán jelennek meg kötetei?
– Nyilván egyrészt nem írok olyan nagyon sokat, viszonylag kevés dolog van, ami megihletne. Régebben a szerelem volt, most
a kisfiam az ihletforrás. Sokáig írok egy-egy verset, sokat szöszmötölök, és a verstelenség legnagyobb oka, hogy mindig vannak más, általában fordítói
munkáim, amiket határidôre kell befejeznem.
Ezek mellett nem marad
olyan nagyon sok idô a saját költészetemre. Most is
egy nagyobb fordításon
dolgozom, de ha ezt leadom, akkor tervezem,
hogy hozzálátok kicsit komolyabb, mondjuk úgy,
felnôtteknek szóló versek
írásához, van egy verses
Varró Dániel
regény tervem is… ReméAKINEK A LÁBA HATOS
lem, hogy az elkövetkeKorszerû mondókák
zendô 1-2 évben sort tudok
kisbabáknak
keríteni arra, hogy ilyen
Manó Könyvek
köteteket is kiadjak.
Pompor Zoltán
32 oldal, 1790 Ft
Fotó: Szabó J. Judit
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AZ ÍRÓ VILÁGA

A ledönthetetlen emlékek felállítója:

Sütô András
Több mint négy éve már, hogy eltávozott
a huszadik század erdélyi magyar irodalmának szimbolikussá lett alkotója, Sütô
András.
Az Officina Kiadó jóvoltából egy rendkívül
igényes kivitelû életrajzi album eleveníti fel
az író alakját, páratlan értékû színes és fekete-fehér fotóillusztrációkkal nyomon követve az életutat. A szövegegységek és a képek
súlyának harmóniája folyamatos olvasásra
ösztökéli az embert, pedig a Sütô András világa korántsem az egy szuszra olvasható kötetek közül való.

Könyvek, gyertyák – méltóságteljes tüntetés
a szabadságért és egyenjogúságért

„A választott szövegrészletek, a kritikai
életmû-értelmezések révén az írói világképnek legjellemzôbb jegyeire figyeltünk – írja
Cs. Nagy Ibolya a kötet bevezetôjében – miközben a nyelv képalkotó ereje, a sütôi nyelv
képisége mellett az írói sorsalakulás valóságos képeit, fényképeit is láthatjuk.”
Pusztakamarásról indulunk, a kisablakos
szülôház szinte meseillusztráció-szerû, behavazott kontúrjától, fehérbe öltözött fenyôés nyírfák képétôl, az édesanya történeteitôl, a családi krónika megsárgult lapjaitól fokozatosan lépdelve az írói kiteljesedés felé.
A kisiskolás korszakról – mint annyi más
életszakaszról – Sütô szavai szólnak a leghitelesebben: „A magyar irodalomba tévedve föl kellett figyelnem a valóságos
helyzetemre, miszerint nem erdôbe, hanem bokorba születtem, az anyanyelv diribdarabjai közé, ahol minden, amibôl a
legkisebb költônek is fel kellett ruházkodnia: csupa maradvány…”
Azután a diákoskodás a híres nagyenyedi
kollégiumban, majd az elsô írás Kacsó Sándor keze alatt. Még csak ötödikes gimnazista, amikor újságíróvá lesz. A ’45 és ’54 közötti korszakban a szerkesztôi majd fôszerkesztôi tevékenység, a „nyitás” a világirodalomra, az elsô dráma és az elsô novellák megje-
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lenése. Az ötvenes évek végén vállalja el az
Új Élet fôszerkesztését, melynek élén marad
több évtizedig.
Az ezt követô idôszak az utazásoké: a legkülönfélébb országokat járja be képviselôként, miközben odahaza, Marosvásárhelyen betiltják a Pompás Gedeont. 1970-ben
megjelenik az Anyám könnyû álmot ígér,
amely meghozza az igazi nagy népszerûséget. És sorra jönnek a legnagyobb mûvek.
Hazájában egyre feszültebb hangulat veszi
körül, mígnem aztán ennek tetôpontjaként
1986-ban bemutatják Budapesten az Advent a Hargitánt.
Magyarországon soha nem látott érdeklôdés övezte a darab keltette politikai vihart.
Feszülten vártuk, vajon átengedik-e Sütôt a
bemutatóra vagy sem. S aztán közel három
évre rá kitört a romániai forradalom, melynek egyik legfontosabb alakja s bizonyos értelemben áldozata lett Sütô.
A ’90-es években fôképp összegzô, publicisztikai írásai jelennek meg, a Magyarok
Világszövetsége tiszteletbeli elnökévé választja, és újabb nagy drámák születnek.
És a szállóigévé lett mondat: „Maradtam,
aki voltam.”
Az író ötvenedik születésnapján Illyés
Gyula így írt róla: „A jelenkori magyar irodalom egyik legnagyobb vigasza Sütô András”. Sütô mind írói, mind történelmi szerepét tekintve valóban mindig egyfajta vigaszt
testesített meg mind a határon belüli, mind
az azon kívülre szorult magyarságnak. A közösség vigasza és egybentartója tudott lenni, és ennek gyökerei talán a nagyenyedi internátusban kereshetôk. „Valamiképpen a
családot, az elhagyatott otthont pótolta az a
közösség”, írja egy helyen az idôszakról,
amelyet élete négy legszebb évének tartott.
Mûveiben klasszikus bibliai, történelmi figurák és történetek elevenednek meg, mintegy újra teremtve az idô szava szerint, közös
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SÜTÔ ANDRÁS
VILÁGA
(Szerk.:
Karádi Ilona)
Officina Kiadó
144 oldal, 4990 Ft

Balról Sütô András, Illés Endre, Páskándi
Géza és Csoóri Sándor (1970-es évek)

mesekincsünkbôl (ha még oly valós mesékrôl is van szó) merítve írói alapanyagukat,
megerôsítve ezzel is az összetartozás és az
együtt gondolkodás múlhatatlan szükségét
a könyvet olvasók között.
Aztán a hatalom és az ember viszonya,
mint örök probléma… A tájképek idillien
zöldellô lankái, a napfényben fürdô sikaszói
ház, a marosvásárhelyi szecessziós palotakupolák szinte kiáltják: ilyen békesség nincs
is, valami felhônek kellett lennie az égen.
Ahogyan volt is elég.
A kötet képanyagában igazi fotóritkaságok
bukkannak fel. Az író feleségével és kisgyermekeivel a régi marosvásárhelyi házuk teraszán; baráti körben Illés Endrével, Páskándival és Csoórival; Sinkovits Imrével összenevetve, kart karba öltve a Parlament lépcsôjén; a romániai forradalomban gyertyával
felvonulva… És a pályatársak, kortársak képei: a padon megpihenô Nagy László pelyhes kiskacsákkal a lábánál, aztán Illés Gyula,
Czine Mihály, Sinkovits Imre…
Szinte jelképes értékû az a történet, amit
maga az író beszél el a kötet egy helyén.
Folyamatosan megpróbálta odahaza napirenden tartani a hagyományápolás, az emlékmûvek, múzeumok ügyét – kisebb része
megvalósult, a többsége sohasem. Így például a marosvécsi kastély irodalmi emlékhellyé nyilvánítása, a vásárhelyi Bem-ház
visszaállítása, s egy állandó kérelem: Petôfi
héjjasfalvi emlékmûvének rekonstrukciója.
„Részeg nacionalisták a kis emlékkövet
minden felújítás után kidöntik. Felszólalásomat a fôtitkárnak az egyik közvetlen,
magyar nemzetiségû munkatársa hamisításnak minôsítette. Szerencsére fénykép
volt nálam a régi kôrôl – ahányszor ledöntötték, lefényképeztem – ezt a fôtitkár elé
tehettem. Ekkor azt mondta: »Hát emeljetek oda olyan emlékoszlopot, amit nem
tudnak ledönteni!«”
Sütô András életével és mûveivel a ledönthetetlen emlékek felállítását próbálta meg.
Laik Eszter
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INTERJÚ

Álomszínészpár
Új könyv Ruttkairól és Latinovitsról
Gábor Júlia (Ruttkai Éva lánya) és férje, az irodalomtörténész, író Szigethy Gábor
könyve egyszerre fotóalbum és történetek sora az álompárról, hangulatában egyszerre
személyes és szakmai. Lakásuk zsúfolva van a színészek relikviáival. Máshol a ruhásszekrényben ruhák állnak: náluk Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán hagyatéka, amely még
ma is bôvül egy-egy tárggyal: fotográfiák, színházi dokumentumok, könyvek, kéziratok,
valamint a személyes tárgyak a gyertyatartótól a színházi kosztümökön át a bútorokig.
Mindent ôriznek és gyûjtenek, ami a két színészóriásra vonatkozik.

– Az volt a benyomásom a
könyv olvasásakor: akármilyen fotót vagy tárgyat mutatnék Önöknek, mindegyikrôl
tudnának mesélni, mindegyikhez kapcsolódik egy történet. Amelyeket nyilván
hosszú évek óta gyûjtenek…
Sz. G.: A könyv születésének
épp ez az egyik furcsa ellentmondása: egyfelôl, úgy éreztük, hogy rengeteg kész történetünk van, amelyek már az
Emlékszoba létezése idején is
élô történetek voltak, másfelôl, ha kinyitjuk a szekrénye-
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ket, mindig találunk egy-egy
fotót, amirôl eszünkbe jut egy
történet. Julinak személyesebb hangvételû, nekem a
Vígszínházhoz kapcsolódva
inkább szakmai. Nem minden
történet érdekes leírva. Néha
csak benyomások maradnak
egy-egy elôadásról, például
hogyan állt a Faust egyik jelenetében Ruttkai Éva. Ezek inkább emlékképek, nem tények, dokumentumok, mesélni lehet róluk, megírni nem.
– Mik voltak a válogatás
szempontjai? Korábban rögzí-

tett történetekbôl válogattak,
vagy új epizódokból?
G. J.: Kettônk között nem voltak
elôre leosztva a feladatok. Külön-külön átgondoltuk, melyikünk mirôl mesélne szívesen.
Én korábban soha nem írtam
könyvet, de most úgy éreztem,
ennyivel „tartozom” anyunak.
Gábornak több könyve, írása
jelent meg anyuról is, Latinovits Zoltánról is. A korábbi írások közül azok kaptak itt helyet,
amelyek beleillettek e könyv
személyes hangvételébe. A tárgyakhoz kötôdô történeteket

bármelyikünk elmesélhette
volna, mert ezek az Emlékszoba tárgyairól már sokszor elmesélt „sztorik”. Ilyenkor az
döntött, melyikünknek fontosabb, kihez áll közelebb. Az is
elôfordult, hogy más szempontból írtuk meg ugyanazt az
eseményt. Számomra meglepô
volt, hogy a történetek gyakran
önmagukat írták meg.
– Sokat emlegetik az Emlékszobát, több tárgyról mesélnek, amelyek annak idején ott
voltak kiállítva? Végleg bezárt
a Keselyû utcai kiállítás?
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INTERJÚ
Sz. G.: Az Emlékszoba lezárt
történet. 15 évig mûködött stabil helyen, stabil tárgyi környezetben, de ma már nincs meg,
és ebben a formában többé
nem is lesz. Onnan soha nem
mozdítottuk el a tárgyakat, soha nem vittük el más kiállításra. Most itthon ôrizzük a relikviákat, a teljes hagyatékot és
idônként bemutatunk belôle
valamit. Idén Herenden volt
egy „Tündérkirálynô – Színészkirály” címû, fantasztikusan jól sikerült kiállítás olyan
méretekben, ami sokszorosan
meghaladta az Emlékszoba kiállítóterét. Ha úgy adódik, rendezünk kiállítást, írunk könyvet, vagy elôadást tartok. Idônként Julit meghívják, hogy meséljen az édesanyjáról. Ez már
egy másik korszak.
– Ez a könyv azokhoz szól, akik
ismerték, vagy szerették ôket,
és bepillantást ad a mindennapi életükbe is. Azt az átváltozást, amin a színpadra belépve
Ruttkai Éva átesett – az egyik
percben anya, a másikban színésznô – egy családtag írhatja
meg a leghitelesebben.
Sz. G.: Noha vannak a könyvben magánéleti történetek, de
ezek egyben szakmai történetek is. A magánéletük nem
tartozik a külvilágra. Ám azok
a momentumok, amelyek mélyen jellemzôk egy színészre,
ebben az esetben egy színészpárra, közzé tehetôk. Nem a
magánélet titkairól meséltünk, hanem a magánélet
színházi vonatkozásairól. A
magánélet e pillanataiban valamiképpen mindig ott van a
teatralitás.
G. J.: Reméljük, a könyv nemcsak azoknak szól, akik ismerték ôket.
– Az is inspirálta talán Önöket, hogy volt egy sor történet
az Emlékszobához kapcsolódóan, amit ott már nem lehet
elmondani, jóllehet az embereket érdekelheti.
Sz. G.: A színész életében a
szerep, amit játszik, estérôlestére elillan. Ezért nagy dolog, ha maradt róla egy fénykép vagy egy videófelvétel,
egy tárgy. A mi történeteink
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ezeket a pillanatokat idézik
fel, néha más-más szemszögbôl: a tárgyak, a történetek
sokszor vándorolnak színpad
és civil élet között.
– A Helikon Kiadó kérésére állították össze a könyvet?
G. J.: Nem kiadói felkérés volt.
Sokat beszéltünk róla, hogy
egyszer meg kellene írni a történeteket, mert az idô halad.
Amikor a kiadó elfogadta az ötletet és megkaptuk a szigorú
határidôt, boldogan dolgoztuk
végig az egész nyarat, hogy
ôszre összeálljon az anyag.
– Mennyire ismertek ezek a
könyvben szerepelô színházi
felvételek, családi fotográfiák?
Sz. G.: Nem egy közülük most
elôször kerül a nyilvánosság
elé. Csalóka dolog: majdnem
minden nagy színészrôl van
néhány közkézen forgó, az
unalomig ismert fényképfelvétel. Latinovits esetében
mondjuk a Szindbádról van,
de ugyanakkor számos színházi elôadásról, vagy filmjelenet közben készített felvétel
szinte ismeretlen a nagyközönség elôtt. Például biztosan
kevesen ismerik Latinovits
Zoltán fotóit Pirandello IV.
Henrik címû darabjában. Aztán Ruttkai Éva a Vassza Zselezovna 1949-es elôadásában,

vagy Latinovits Zoltán mint
miskolci színész – ezek olyan
kuriózumok, amelyekre kevesen emlékezhetnek.
G. J.: A válogatás elsô és legfontosabb szempontja persze
az volt, hogy a képek illeszkedjenek a könyv egészéhez.
Szerepel például benne egy
sor tárgy az Emlékszobából
(színházi kellékek: gyertyatartó, sál, karkötô, angyalkák a
Rómeó és Júliából, fogpiszkálótartó), amelyek végül a mindennapi élet kellékei is lettek,
és több más, amelyekhez ér-
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Gábor Júlia–Szigethy Gábor
ÁLOMSZÍNÉSZPÁR
Történetek
Ruttkai Éváról és
Latinovits Zoltánról
Helikon Kiadó
194 oldal, 4990 Ft

dekes történetek fûzôdnek. A
fejezeteket sokszor átszerkesztettük a végsô változat
elôtt. Természetesen több történetünk van még, amelyek
most nem kívánkoztak ide.
– Írják, hogy az Emlékszobába
betérô látogatóktól is kaptak
egy-egy tárgyat és történetet.
G. J.: Igen, és ez kétféleképpen
is mûködött. Volt, hogy új,
elôttünk ismeretlen információhoz jutottunk, máskor pedig a
vendég megemlített valamit,
amirôl nekünk jutott eszünkbe
egy elfelejtett történet.
– Ma is mûködik ez?
G. J.: Igen, gyakran odajönnek
hozzánk, mesélnek. Nemrég
kaptunk például forgatási
standfotókat az Egy pikoló
világos címû filmbôl.
– Meg tudják mondani, hány
tárgyuk van?
Sz. G.: Nincs pontos leltárunk.
Sok ezer fotó és tárgy. A hangés filmfelvételekbôl nem törekszünk a teljességre, de a fotókból, tárgyakból, írásokból
igen. Gyûjtjük például a kritikákat az elôadásokról. Unikumokat, amelyek máshol nincsenek meg így együtt. Ilyenek a nekik címzett színházi
premierkártyák is.
G. J.: Tele vagyunk dobozokkal,
amelyekben a kéziratokat ôrizzük. A kiállítási anyagok, nagyméretû fényképek, plakátok
megint külön szekrényben
vannak. A jövô évre már van
felkérésünk egy kiállításra a
Molnár C. Pál Galériába. Egyegy kiállítás megszervezése
nagy munka, mert mindent mi
találunk ki. Herenden például
volt egy filmblokk, több vitrin,
egy öltözôszobának berendezett enteriôr. Mindig a hely adja és kínálja a lehetôségeket.
Sz. G.: A könyvben arról meséltünk, amit megéltünk. Ami a mi
életünk része, de egyben Ruttkai
Éva és Latinovits Zoltán élete,
életüknek az a része, amire az
emlékezôk is emlékezhetnek.
Két nagy ember magatartása, világszemlélete, szakmatisztelete,
illetve az a szeretet, amellyel az
emberekhez fordultak.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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GYERMEK, IFJÚSÁGI

Versek, mesék, regények – karácsonyi olvasmányok
Karácsony
Döbrentey Ildikó meséjének a címe és a
Magyar Krisztina készítette könyvborító
rögtön jelzi az olvasónak, hogy igazi karácsonyi történetet talál
ebben a kis könyvben.
A kép ugyanis azt az istállóbelsôt
ábrázolja, ahol Jézus megszületett.
Itt látható Mária, ölében a kisded,
mellette József áll, körülöttük felnôttek és gyerekek, akik azt a bizonyos
csillagot követve azonnal ide siettek.
Köztük van a kicsi Ráchel, aki
négyéves korában elveszítette az
édesanyját. Esténként elsírta magát, ha
eszébe jutott az anyja, és egyszer olyan
baja támadt, ami miatt vásott bátyjai csúfolták, a nôvére pedig hiába próbált különféle szerekkel segíteni szerencsétlen
húgocskáján. Aztán a kislány is ott volt a
pásztorokkal az istállóban, kézbe is vehette az újszülöttet, aki rámosolygott,
és… Ráchel kínos problémája megoldódott. Talán, e mese szerint biztosan, ez
volt A kisded elsô csodája.
Jézus születésének története természetesen olvasható a Mesélô Biblia c. kötetben, amely (fele-fele arányban) 74 történetet tartalmaz az Ó- és az Újszövetségbôl. A lelkész és szülô szerzô elôszavában
hangsúlyozza, az ô feldolgozása eltér a
gyerekeknek szóló, manapság kapható,
egyébként jó Bibliáktól. Bob Hartman
ugyanis azt javasolja, hogy a felnôttek olvassák fel ezeket a fejezeteket a kicsiknek, és abban reménykedik, hogy „ez a
könyv segít abban, hogy jobban mondjunk történetet. /…/ Mindig megdöbbent
egy-egy jól elmondott történet ereje, ami
rabul ejt, gyönyörködtet és szórakoztat
egyszerre.” Én azt gondolom, ez a kiadvány módszere alapján eleget tesz ezeknek a kívánalmaknak. Tele van játékos ötletekkel, ismétlések, mondókák, számolók segítenek abban, hogy az elmondottfelolvasott történet lekösse a hallgatóság
figyelmét. A végén 3 oldalnyi ötlettár kínál további lehetôségeket, ha csoportnak
mesélünk. Fô a jókedv! – mondja a szerzô. Ha pedig a kicsik kézbe veszik a
könyvet, gyönyörködhetnek Kállai Nagy
Krisztina humort sem nélkülözô színes
illusztrációiban. (A könyv anyagából CD
is készült, amelyen Rudolf Péter olvas fel
a gyerekek nyelvén írt kötetbôl.)
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Sarkcsillagvárosban Hóapó érkezésére várnak, aki
hét
rénszarvas
vontatta szánon
fog érkezni, meg
díszkísérettel
a
Hóünnep alkalmából. Csakhogy a városkapu túl kicsi, hogyan fognak így bejutni? Emiatt van
gondban a fôminiszter, a fôpolgármester, a városatyák. Pedig kellô tisztelettel
akarják fogadni Hóapót. Szervezik a
mûsort a fogadására. Hogy miért lett
túl szûk a városkapu, és miért vizsgálnak át minden csomagot, amely a kikötôbe érkezik? Aldebaran király fél minden haramiától, de különösen az
Északnyugati Erdôk rémétôl, Baten Kaitostól. Megjegyzem, ôt
még soha senki nem látta, nem
is tudják, hogyan néz ki, és hol
van, holott ki kellene egyezni
vele… Lázár Zsófia Téli meséje
egy nagyszerû ötlet pazar kibontása és nagyszerû
végigvitele. Nem lôhetem le a poénjait!
A történethez Faltisz Alexandra meseien szép színes
rajzokat készített. A
tipográfiai megoldások is különlegesek. Az utóbbi idôk
egyik legszebb mesekönyve ez.
Ki ne ismerné ezeket a megzenésített
sorokat: „De jó lenne szélnél/ sebesebben szállni,/ fagyott tavi nádas/ húrján
citerázni.// De jó lenne tavaszi/ patakokkal futni,/ vackorkörte ágára/ bóbitákat
fújni…” Nem véletlenül áll Tarbay Edének ez a verse A kíváncsi királylány c.
kötete élén, amely az óvodások, kisiskolások körében is ismert, népszerû költô
(tankönyvíró) válogatott gyermekverseit
és versfordításait adja közre. A költô
gazdag életmûvébôl változatos kötetet

kínál a kiadó a gyerekeknek. A nyolc ciklusból most persze a
téli, a karácsonyi
verseket érdemes kiemelni. A Jégmanó
címû fejezet önmagában megmutatja a
szerzô minden erényét: fantáziáját, formakultúráját. A Szentestei köszöntô és a
Karácsonyi angyal-játék mellett áll a buta és fázó libáról szóló csúfoló vers, de
itt is olvashatunk angol népköltést, és
felhívom a figyelmet H. Heine Napkeleti
három királyok címû versének Tarbayféle változatára. Ez is kitûnôen tervezett
kötet, Borbás Zoltán rajzai színben-vonalvezetésben tökéletesen illeszkednek
a versek világához.

A mini Mi micsoda
harmadik kötete, melynek címe Rajta,
kezdjünk tornázni! , a legegyszerûbb,
legcélravezetôbb módon, rövid, kedves
történettel, derûs, színes grafikákkal
mutat be tornagyakorlatokat és
egy jól felszerelt
tornatermet. Itt
lényegében arról
van szó, hogy az
iskolai testnevelésórák (óvodai
megfelelôi beleértve) nem elégít(het)ik ki a
kisgyerekek mozgásigényét, azt bizony pótolni kell. Ezért jár például Peti
is minden csütörtökön különórára. Így télen különösen
aktuális ez a kedvcsináló kis
kötet! A Nézd, hová megy a
kukásautó! pedig azt tudatosítja a kicsikben, mennyi szemét keletkezik mindennapi tevékenységeink során. Persze a hulladék egy része
újrahasznosítható. A lapozó olvasói-forgatói megtudják, hányféle kukásautó
van, mi a komposztálás, mi történik a
veszélyes hulladékkal, hogyan tartják
tisztán az utcát. Nemcsak környezetünk
ismeretérôl közöl érdekes információkat a kötet, hanem környezetvédelemre
int, tanít. A sorozat darabjaiban az utolsó oldalon mindig mini kvíz található.
(Fordította Bencze Mariann.)
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GYERMEK, IFJÚSÁGI

„Száll az ének…”
Rákóczi harangja, Hunyadi
kardja címmel – ahogy a Somogyi Gyôzô színes illusztrációval megjelent kötet alcíme is jelzi – a legszebb magyar történelmi elbeszélésekbôl szerkesztett egy kitûnô válogatást Kindelmann
Gyôzô. A kötet elején mondafeldolgozásokat olvashatunk: a csodaszarvasról, a
honfoglalásról, Lehelrôl, Botondról, majd
királyainkról, nagy hadvezéreinkrôl szólnak az elbeszélések, ahogy haladunk elôre
az idôben, a kuruc kor felidézése után végül az 1848–49-es szabadságharc hôsei jelennek meg példát mutatva bátor és önfeláldozó hazaszeretetbôl. A nagy történelmi
pillanatok, a dicsô vagy éppen tragikus
múlt átélése mellett vidámságot is kínál
pár oldalon a kötet. S külön érdekessége
Mikszáth néhány várról szóló írásának kis
csokra. Ha már a szerzôknél tartunk, íme
a névsor további tagjai: Jókai Mór, Krúdy
Gyula, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Benedek Elek. Rendkívül gazdag a színes illusztrációs anyag, Somogyi Gyôzô pontosan, hitelesen jelenít meg embert, fegyverzetet, állatot, hajót és várat. A zászlók és
címerek tanulmányozása plusz feladat.

Wilson kétszer
Kínálatunkban két, egymástól nagyon is eltérô mûvel szerepel Jacqueline Wilson, aki
– korosztálybeli különbségektôl függetlenül – sokunk kedvence, mondjuk így, benne aztán nem lehet csalódni. Tracy Beaker,
a sztár c. regényérôl, azt hiszem, nem kell
részletesen írnom, hiszen jól ismerjük már
ezt a nevelôintézetben
élô, nehezen kezelhetô,
„vásott kölköt”, aki speciel egy szókimondó,
pimasz, ugyanakkor
igazságszeretô, fantáziadús, álmodozó kislány. A Karácsony áll e
mû középpontjában is,
hiszen Dickens Karácsonyi ének címû regényét fogják elôadni, és a fôszerepet, Scrooge szerepét
Tracy kapja… Vagy mégsem?
Nick Sharratt az illusztrátora, és ugyancsak Moldova Júlia a fordítója a másik Wilsonregénynek, amelynek címe:
Szólíts Sütinek. Ennek fôsze-
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relôje családban él, na de
milyenben! Apja, aki nagymenô építkezési vállalkozó, amilyen könnyen elérzékenyül TV-mûsorokon,
olyan könnyen dühbe gurul. Állandóan balhézik,
gúnyolódik nemcsak (harmadik) csinos, fiatal feleségével, hanem a lányával is.
Aki attól szenved, azért gúnyolják az osztálytársai, mert Beauty
(Szépség) a neve, viszont alacsony, zömök, pocakos, szemüveges, jellegtelen
hajú – saját maga szerint. A kislány egy
igazi nyulat szeretne a születésnapjára.
Mit kap az apjától? Egy hatalmas, élénklila, plüss játékállatot. Rhonától, aki a
legjobb (azaz egyetlen barátnôje) viszont egy valódi nyuszit. Csakhogy Napocska még aznap elpusztul… Ekkor
édesanyjánál, aki nagyon szereti és érti
Beautyt, betelik a pohár…

Bátrak és leleményesek
Lapunk augusztusi számában ismertettem
Trenton Lee Stewart A Titokzatos Benedict-Társaság c. izgalmas regényét, amelynek folytatása a karácsonyi ajándékok közé
kerülhet. A két lány, Kate és Constance meg
a két fiú, Reynie és Ragacs Washington barátsága éppen egy éve született, nem mindennapi körülmények között. Majd elsô feladatuk teljesítése után fél évig
nem látták egymást, ám most
Mr. Benedict újra összehívja a
Társaságot. Meglepetés vár rátok – írja nekik. Ami azt illeti, a
gyerekek tényleg alaposan
meglepôdnek, amikor
öreg barátjuk stonetowni házához érnek: Mr.
Benedictet elrabolták.
Lex Kampets keze lehet
a dologban, hiszen ott
vár rájuk tôle egy levél.
De Mr. Benedict is hagyott üzenetet nekik,
egy verses rejtvény megfejtése
alapján tudhatják meg, merre,
hová kell indulniuk. Természetesen ki kell játszani a házat ôrzô rendôröket, a felnôttek nélkül akarnak nekivágni második
feladatuk teljesítésének. A folytatás ugyanolyan izgalmas, fordulatos, mint az elsô rész volt,
ha lehetne, egyfolytában végigolvasná az ember. A végén joggal mondja Mr. Benedict né-

gyüknek: ti vagytok a legbátrabb és legleleményesebb gyerekek az egész földkerekségen. (Fordította Tompa Péter.)

Vezeklés
Jules Verne A névtelen család c. regénye
nem tartozik az író legismertebb, legolvasottabb mûvei közé. Miként nem sorolható
az úgymond utazási, a tudományos-fantasztikus alkotásai közé sem. Leginkább talán
romantikus vonásait lehetne kiemelni, azzal a kiegészítéssel, hogy
valóságos alapja
van a „mesének”,
komoly történelmi
színezete a cselekménynek. Azzal
együtt, hogy egy
család tagjai szélsôséges szerepet
játszanak a kanadai
történelemben, a
19. század 30-as éveiben. Tudjuk, a mai Kanada lakói francia és angol eredetûek, s ne
feledkezzünk meg az indián ôslakosokról.
Az angol – francia ellentét áll az izgalmas
történet középpontjában. A francia fôhôs,
egy bizony „Jean, a Névtelen” egész életét a
függetlenségi harcnak szenteli, mivel az angolok mindenáron angolosítani akarják Alsó-Kanadát. Az angolok vérdíjat tûznek ki a
Névtelen fejére… De többet nem árulhatok
el, mert akkor… Az olvasó
fontos történelmi információkhoz jut, olvasván e regényt, amelyet Bartócz Ilona fordított, és Gyôrfi András illusztrált.
Cs. A.
Döbrentey Ildikó A kisded elsô
csodája. Luther Kiadó, 16
old., 950 Ft; Ehrenreich, Monika – Hartman, Jörg: Nézd, hová megy a kukásautó! Tessloff
Babilon, 12 t., 1990 Ft; Ehrenreich, Monika – Glökler, Angela: Rajta, kezdjünk tornázni! Tessloff Babilon,
12 t. 1990 Ft; Hartman, Bob: Mesélô Biblia.
Harmat, 160 old., 3900 Ft; Lázár Zsófia: Téli
mese. Holnap Kiadó, 72 old., 2300 Ft; Rákóczi
harangja, Hunyadi kardja. Szent István Társulat,
200 old, 3200 Ft; Stewart, T. L.: Veszélyes
utakon. Animus, 336. old, 2980 Ft; Tarbay
Ede: A kíváncsi királylány. Holnap Kiadó, 110
old., 2500 Ft; Verne, Jules: A névtelen család.
Holnap, 326 old., 2500 Ft; Wilson, Jacqueline:
Tracy Beaker, a sztár. Animus, 174 old., 1890
Ft; Szólíts Sütinek! 224 old., 2490 Ft.
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MAGYAR TÖRTÉNELEM

Történelmi kalandtúra
Beszélgetés Nagy Györggyel
Az MTV szerkesztôje, Nagy György 2007ben értesülve arról, hogy a Kossuth Kiadó
egy sorozatot tervez megjelentetni Magyarország történetérôl, felvette a kapcsolatot a
kiadóval, hogy a sorozat tematikájára épülve,
történész szakembereinek bevonásával televíziós ismeretterjesztô sorozat készülhessen. Egyéves elôkészületi munka után 2008
októberében kezdték el felvenni a 46x25
perces részeket. 183 napot forgattak tizenkét országban, majd még kétszáz napot töltöttek a vágószobában. Az eredmény: izgalmas, magas színvonalú honismereti kalandtúra a magyar történelem évszázadaiban. A
sorozat ismeretterjesztô szövegét most
könyv formájában megjelentette a Kossuth
Kiadó. A kötetrôl Nagy György mûsorszerkesztôt kérdeztem.
– Mi motiválta a sorozat elkészítésében: a
honismereti információk közzététele, a történelem „alulnézetben” való bemutatása,
avagy a történelmi események, ismeretek
népszerûsítô átadása?
– Érzelmi azonosulást, kíváncsiságot akartunk kiváltani, izgalmas szellemi kalandot
kínálni a nézônek. Kézen akartam ôt fogni,
felfedezôvé tenni, hogy maga csodálkozzon
rá – azokra a tényekre, amelyeket esetleg
már korábban is hallott, de nem is tudatosultak benne; azt akartam, érezze úgy, hogy
ô talált rá azokra az összefüggésekre, amelyeket a mûsor mutat be!
Elsôsorban azoknak szántuk, akik homályosan emlékeznek a suliból a történelem
nagy vonalaira, de az események egy része
kihullott az idôk során az emlékezetükbôl.
Akkor azt mondja: „aha, már emlékszem,
hát persze” – nos, ezt az „aha”-élményt szerettük volna elôidézni, a rácsodálkozás, újrafelfedezés örömét.
Az viszont nem várt örömünk, hogy a
sorozat megtalálta a középiskolás és egyetemista korosztályt is, akiket talán a másfajta nézôpont fogott meg, és persze a videoklip-szerû formai elemek is hozzájuk
álltak közelebb.
– Az „apróbetûs” történelmi mesék olyan
anyagok, adatok, amelyek nem a fôsodor
részét képezik, a történelemkönyvek margójára szokás feljegyezni ôket.
– A filmsorozat több mint 350 történetét
alaposan megrövidítettük a vágószobában;
egyetlen sztori sem úgy ment le adásba,
ahogyan a felvételen elmondtam – a könyv-
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ben viszont az eredeti, teljes anyagok olvashatók, bár csak 300 darab. Így a könyv 300
története több mint a film 350 meséje…
A többségüket magam bányásztam ki
hónapokig tartó könyvtári kutakodással,
és ebben a televíziós munkatársaim is segítettek; a különféle forgatási helyszíneken
pedig a muzeológusok, helytörténészek is
számtalan fontos részlettel járultak hozzá
a sorozathoz.
– Vannak köztük városi legendák, (pl. a
Gellérthegyen álló Szabadság-szobor eredetijérôl) és problémás, sok vitát kiváltó
kérdések (pl. a magyarság származása)
egyaránt. Nehéz lehetett egyszerre objektívnak és szubjektívnak lenni bizonyos
kérdésekben.
– Nem, egyáltalán nem volt nehéz. Sôt: egy
középiskolai történelemtanártól kaptam az
elsô adások után egy levelet, amelyben megköszöni, hogy a diákjait „megtanítottam kételkedni”! A „legenda-fosztásaim” egyébként
a legújabb történeti kutatásokon alapulnak.
A sok évtizedes, rosszul rögzült történelmi
toposzok helyretétele kifejezetten objektivitásra törekvô történészi feladat volt Mint
például annak a tételnek a korrigálása, hogy
„a szatmári béke után a majtényi síkon a kurucok letették a fegyvert” – holott ennek a
rendkívül méltányos megállapodásnak az
aláírása nem Szatmárban, hanem Károlyi
kastélyában, Nagykárolyban történt, és a
majtényi síkon senki nem tette le a fegyvert…
– A sorozat elkészítése Önnek, mint szerkesztônek is felfedezés lehetett a „Kincses
Magyarországon”. Melyek voltak a legemlékezetesebb momentumok?
– Maga az egész „ügy” egy hatalmas „kaland”
volt, amelyben olyan érdekességeket fedeztem fel, amelyek a szaktörténészek számára
nyilván régóta ismert tények, de egy részük
eddig csak szakmai konferenciákon hangzott
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Kossuth Kiadó
323 oldal, 3600 Ft

Nagy György és a kerecsensólyom

el, és szakfolyóiratokban jelent meg. Én persze hatalmas lelkesedéssel turkáltam ezek
között a kincsek között, és nagyon remélem,
hogy ebbôl a kincstaláló örömbôl valamit sikerült a nézôk és az olvasók számára is átmentenem… Hát ki ne lenne lelkes, amikor
rátalál egy Márai Terézia-pátensben arra,
hogy miért 90-bôl 5 számot kell eltalálni a
lottóban; hogy a tulipán magyar közvetítéssel jutott el a hollandokhoz; vagy hogy Trianon után 2 évvel hogyan került vissza Magyarországhoz Somoskô! Ezek izgalmasabb
mesék, mint bármely kalandregény…
– A régebbi korok (honfoglalás, középkor,
újkor, egészen a II. világháború végéig)
anyagába sokkal részletesebben belement
mint a közelmúltéba. Mi ennek az oka?
– A 20. század második felében sokkal több
precíz történelmi ténynek kellett elhangozni, mint a korábbi adásokban – jórészt azért,
mert az utóbbi évtizedek történései feltáratlanok a hasonló történeti filmekben. Ezért
ezekben az epizódokban több teret hagytunk a történészeknek, és kevesebb adásidô
maradt a történelmi sztorikra – persze azért
lehet érdekességeket találni az elmúlt 50-60
évben is, hadd utaljak a gumivasút történetére, a magyar Maginot-vonalra, Guszev kapitány históriájára, a Népstadion alagútjára,
vagy arra a történetre, hogy milyen véletlen
folytán vált a forradalom himnuszává éppen
az Egmont nyitány…
– A sorozat, ha jól tudom, lezárult. Lesz-e
folytatás?
– Nagyon szeretnék a sorozat ismeretanyagára alapozva egy mûveltségi vetélkedôt indítani, és egy kultúrtörténeti sorozatot is szívesen csinálnék. De tudni
kell, hogy egy ilyen munka óriási vállalkozás – ezt a sorozatot három éven át készítettük -, és rengeteg pénz kell hozzá. Szeretném hinni, hogy lesz lehetôség a terveim megvalósítására…
Szénási Zsófia
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INTERJÚ

A hiány szüntelen kifejezése
Beszélgetés Szántó T. Gáborral
Több nemzedék feldolgozatlan élményeit
kísérli megfogalmazni – ezúttal versekben Szántó T. Gábor. Könyvének nem kisebb a tétje: található-e érvényes nyelv,
melyen a szüntelen ellentmondások között élô ember megszólalhat, és gyötrô
dilemmáit is néven nevezheti.
– Mintha a Lágermikulás címû prózakötetének témái – önazonosság, hontalanság, zsidóság, trauma, túlélés, együttérzés – keresnének lírában utat. Mi a könyv
szervezô ereje, hogyan állt össze?
– Folyamatos helykeresés, csak a nyelvben, a hiány szüntelen kifejezésében
megtalált otthonosság.
– Levelek Laios királynak, Oidipustól – erôs
felütés ez a ciklus. Hogyan keletkezett?
– Az elsô vers a civilizáció egészével
szembeni provokáció. Egy felvillanó ötlet
eredménye, ami játékká formálja az ödipális drámát. A többi hol ironikus, hol tragikus kibontása ennek, átszôve huszadik
századi élményeinkkel, a féltô-óvó, befelé
forduló családok zsákutcás tapasztalatával, ahol az elpusztított rokonok miatt
még a túlélôknek van bûntudata.
– Olvastam, hogy 2003-ban az Iowai
Egyetem nemzetközi íróprogramjának
vendégeként sikerült olyasmit is leírnia,
melyet korábban magyarul nem volt képes megfogalmazni. Ekkor keletkezett a
nyelv címû verse, ami most a kötetbe is
belekerült. Úgy sejtem, ez fordulópont lehetett a költészetében…
– Inkább lassan körvonalazódó tudás. A
bennünket körülvevô kultúra gyakran
annyira meghatároz bennünket, hogy a
személyes élmény nem tud áttörni. A
nyelv a kultúra legsúlyosabb hordozója. S
alkalmasint az agresszióé. Ha az általam
megfogalmazott élmények a társadalmi
közöny miatt csupán a kultúra perifériáján létezhetnek, mi több, olykor a hozzám
hasonlók pusztulását vagy távozását kívánják anyanyelvemen, talán érthetô,
hogy viszonyom e nyelvhez, mondjuk úgy,
problematikus. A kinek a nyelve? címû
versemben a diktatúra, az asszimiláció
mentalitását, a hallgatást, az önfelszámolás nyelvét utasítom el, még akkor is, ha
élményeim kimondása ismét magányossá
tesz. Mindez persze kihívás, hisz Cvetajevától tudjuk: minden költô zsidó, a nyelv
hontalanja.
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– Az erotika is érdekes módon van jelen a verseiben – Az vagy nekem, a
Halak, vagy mindjárt a már említett Levelek Laios királynak, Oidipustól ciklus.
Manapság szinte divat a költészetben
a szókimondás, és sokan gondolják,
ettôl már jó egy vers. Az ön verseiben
meglepô, érzéki megfogalmazásokat
találunk, ugyanakkor nagyon emelkedetteket is. Mi a véleménye az erotika
és a költészet kapcsolatáról?
– Két világ: a szépségközpontú görög
és az igazság-centrikus zsidó szellemi
hagyomány határán írok, mi több, e kettô konfliktusa áll kötetem utolsó, alexandriai ciklusának fókuszában. A mindenütt jelen lévô érzékiség vonzása, s a
magát ezzel szemben megfogalmazó, a
létnek abszolút morális struktúrát kínáló monoteizmus. Ütközésük neurózisba
torkollik, melyet mûvészettel oldhatunk
fel. Én az utóbbira szavazok.
– Vannak szabadversei és rímes, ritmusos formában írt versei. Mitôl függ,
hogy milyen formában születik meg
egy-egy költemény?
– Megszólal egy hang félálomban, vagy
egy verssorra ébredek, esetleg az aktív
imagináció állapotában bukkan fel. A
következô sor vagy sorok már körvonalazzák a formát. Néha viaskodik bennem
a rend igénye a rendetlenség közvetlen
kifejezésének vonzásával. Van úgy, hogy
akár rímeket, ritmusokat is roncsolni
kell. Hajlamos vagyok ezeket vigaszként
használni a rendetlenség ellenében.

– A könyve olvasásakor olyan élményekrôl kapunk benyomásokat, amire
egy hétköznapi baráti beszélgetés nem
adhat lehetôséget, bár olyan érzés,
mintha egy közeli barátunkkal beszélgetnénk ezekrôl a mély témákról. Honnan ered írói látásmódja?
– Sokszor olyasmirôl írok, amirôl mások nem tudnak, vagy nem akarnak
beszélni. Szex és vallás, vagy más
identitások konfliktusa. Az egyiknek
ez a tabu, a másiknak az. Több világ
közt mozgok, nem súrlódásmentesen.
Megértem a közösségek, a hagyomány
iránti lojalitást, de minden individuum szabadságát tiszteletben tartom, és ezt várom el másoktól is. Ez az
ellentmondás a nyugati kultúra öröksége. A mai magyar közgondolkodás
kihívása ezeknek az értékeknek az
összeegyeztetése. Az amerikai vallomásos költészetbôl Lowell, Berryman,
Plath személyessége hatott rám, s a
magyar költészetbôl is azok, Orbán és
Petri, akiken ez a hatás nyomot hagyott. Hontalanságomban igyekszem
kapaszkodókat találni a jiddis és az
amerikai zsidó költészetben, amibôl
fordítottam is.
– Nagyon tetszik a Szerettem a temetôbe járni címû verse. Annak is egy sora: „A betûk által idézôdött meg arcuk
/ (azóta is az írás a valóság, az élet inkább csak tompa álom).” Lehetséges,
hogy ez az élmény lett alapja költészetének, „holtig tartó kényszerházasságának?”
– Élményeink kifejezési lehetôsége
igen korlátozott. A nyelv által közelebb kerülhetünk önmagunkhoz.
Akár épp a távolság vagy a bennünk
és körülöttünk lévô káosz megfogalmazása által.
Szepesi Dóra

KÖNYVRÔL
Szántó T. Gábor
A SZABADULÁS
ÍZE
Koinónia
124 oldal, 2400 Ft
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Démonikus nôk,
démonikus
drámák
Hogy miért démonikusak
Galgóczi Krisztina A századvég titokzatos tárgya címû
tanulmánykötete által megvizsgált nôalakok? Túl azon,
hogy drámai karakterekrôl
beszélünk – Elektra, Hedda
Gabler, Lulu, Salome a drámairodalom szimbolikussá
növekedett nôalakjai – valamennyien olyan erô hatása
alatt cselekszenek, amely a
korszellemnek megfelelôen
valamely „felsôbb”, vagy
Freud után inkább: „belsôbb”
szférából táplálja cselekedeteiket. Életükben nincs helye
köztes megoldásoknak: a
drámai hôs küldetésébôl fakadóan muszáj végrehajtaniuk a rájuk szabott feladatot,
még ha ennek végzetes ára
is van. (Ha nem hajtanák
végre, történetük legfeljebb
valami közepes értékû színmûben feldolgozható banalitásba csúszna el.)

A hatalom
egykori nyelve
A második világháborút
közvetlenül követô korszak
Kelet-Közép-Európában is a
nagy remények, várakozások, lázas újjáépítés kora
volt. Ami a férfiak adekvát
megszólítását illeti, az ôsi
úr szót ekkor váltotta föl a
nyelvújítás kori elvtárs,
amit a haladást leginkább
képviselô kommunisták és
szociáldemokraták tettek
kötelezôvé.
Jobst Ágnes elemzésének
tárgya a sokak számára rossz
emlékû, ám a maga korában
mérvadó központi napilap, a
Szabad Nép, annak is elsôsorban vezércikkei. A kötet
az államszocializmus politikai propagandáján át vizsgálja a hatalom diszkurzív
megközelítésének lehetôsé-
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Galgóczi Krisztina
A SZÁZADVÉG
TITOKZATOS TÁRGYA
Démonikus nôk a
modern drámában
Kalligram Könyvkiadó,
246 oldal, 2800 Ft

Kérdés, hogy mi táplálja ezt a
már-már emberen túli – Galgóczi Krisztina címadásában:
démonikus – erôt. A szerzô a
fülszövegben is siet tisztázni,
hogy a szót nem középkori értelemben, hanem antik vonat-

geit. Többféle módszert vet
be a nyelvi befolyásolás eszközeinek fölfedezésére, átláthatóvá teszi a médiaüzenetek megszerkesztésének
manipulatív technikáit.
A kötetet kiegészítô nyelvi
adattár a korabeli kulcsszavakat veszi sorra, amelyek
ismerete nélkül nem jöhet
létre az idôszak pontos
megértése. Itt voltaképpen
az angol Raymond Williams, illetve nálunk Bence
György által meghatározott
program valósult meg. Legfontosabb elôzménye pedig
a legendás emlékû nyelvész
szerzôpárosnak,
Fónagy
Ivánnak és Soltész Katalinnak a „béketáboron” belül
páratlan objektivitással, sôt
talán merészséggel megírt
monográfiája a mozgalmi
nyelvrôl (1954).
Immár Jobsttól tudhatjuk
meg, hogy a békeharc szó

kozásában használja, mint
ahogy a kötetben vizsgált karakterek is antik mintákból
építkeznek: istennôi és nagyon
is emberi vonások küzdenek
bennük önnön lelkükért. És
mindemellett ott a „külsô ellenség”: a társadalom a maga
közmegegyezéses, törvényes
vagy kispolgári elvárásaival.
Ami közös Galgóczi Krisztina tanulmányai tárgyában, az
nôiségük meghasonlása a
környezetük támasztotta elvárásokkal. A Hedda Gablerben az Ibsen megformálta
Elvstedné története „az alternatíva a kispolgári, unalmas,
minden fantáziát és emberi
nagyságot nélkülözô hétköznapi élettel szemben…”; a Saloméban Oscar Wilde „a férfifantáziában uralkodó szorongást” rajzolja meg, amely
a „nôi test és a nôi vágy feletti kontroll elvesztésébôl” fakad; Szophoklész Elektráját
„a rászabott szerep nemcsak
meggátolja saját élete kibontakoztatásában, hanem kellemetlen is számára”; Wedekindet Lulu alakjának megalkotásában pedig az „érzékei-

Jobst Ágnes
A NYELV KISAJÁTÍTÁSA
A második
világháború utáni
média dimenziói
szótárral és
szövegmutatványokkal
Tinta Könyvkiadó
167 oldal, 2100 Ft

ben rendkívül erôs (vagy legalábbis annak feltételezett)
nô és az önbizalmában megbicsaklott férfi kapcsolatának
alakulása” foglalkoztatta.
A dramaturgiai szempontú
elemzéseken kívül Galgóczi
Krisztina áttekinti a drámák fogadtatástörténetének azon állomásait is, amelyek az értelmezésben döntô változásokat
eredményeztek. Mennyiben
emelték az idôk folyamán a kritikusok esztétikus tetté Hedda
Gabler öngyilkosságát; szerepet játszott-e Oscar Wilde Saloméjában a vágya, hogy francia íróvá legyen; „elrontotta-e”
Wedekind a maga Luluját, és
szerencsés volt-e, hogy ez a
változat került a közönség elé;
hogyan formálták át a 19. századi francia elmegyógyintézetek
„hisztériaszínházai” az Elektra
értelmezését…
Galgóczi Krisztina olyan
szerteágazó szempontrendszer alapján közelít a vizsgált mûvekhez, hogy tanulmányai ezután biztosan nem
hagyhatók figyelmen kívül e
drámák elemzéséhez.
L. E.

széles elterjedése már 1947
körül megindult, amikor az
imperialisták fokozott agressziós törekvése nyomán a
békében élni akaró, a háborúban sokat szenvedett népek hatalmas és elszánt politikai tevékenységbe kezdtek, hogy a harmadik világháború veszélyét elhárítsák.
(A békeharc szó 20. századi
felbukkanását korábbi filológiai elemzések csak 1950re tették.)
A nyelv kisajátításának jelen elemzése elhatárolódik a
sajtótermékek korábbi, az
érthetôségre és a nyelvápolásra irányuló nyelvi elemzéseitôl. Nem ítéli el a politikai
kijelentéseket, nem szól
igazságértékük milyenségérôl: módszere objektív, tudományos. A nyelvészeken kívül a politológusok érdeklôdésére is számot tarthat.
K. S. A.
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Zenon allegóriája
A bûnös halott lelke általában éjjel,
megtestesítve vámpír, tipikusan
denevér alakjában, gyakran sírból
kikelve jár, s áldozata vérét issza.
Hite különösen Közép-Európában, s itt is elsôsorban a szlávok
körében népszerû. Nem véletlen,
hogy a lengyel falu, a közép-európai paraszti társadalom ábrázolásáért Nobel-díjat kapott, naturalista ábrázolásairól nevezetes lengyel
író, W. S. Reymont (1867–1925) A
vámpír címû regényében, a spiritizmushoz, teozófiához közelítve,
az ismeretlen világ igézetében ennek a témának az allegóriáját dolgozta ki. A mû azt példázza, hogy
az ember csak médium, titokzatos
erôk játékának bábja.

Reymont, W. S.
A VÁMPÍR
Fordította Pálfalvi Lajos
K. u. K. Kiadó
227 oldal, 2400 Ft

A hiedelmek lényei gyakran
megfeleltethetôk reálisan létezô
személyekkel (például ténylegesen égettek boszorkányokat), s az
irodalomban különösen kézenfekvô analógiát alkotni. Reymont
mûvének színhelye a ködös, esôs,
sáros, vakító fényekkel és zajos
forgataggal egyaránt jellemzett
London, hôse pedig egy Zenon
nevû lengyel író, aki szerelmi dráma következtében jut ide, s itt is
démoni erejû szenvedélyeket él
át. Szeánszok, tébolyult bolyongások, ôrjöngô körtáncok során,
láthatatlan erôktôl rángatva próbál kikecmeregni a neki készített
hálóból. Két nô, a démoni Daisy
és az angyali Betsy között ôrlôdik,
s harmadikként a vámpírjelölt
bûnös múzsa, Ada is megjelenik.
E nôk orgiákon megmutatkozó
ellenállhatatlan erotikus vonzereje az elérendô boldogságra, a gonosztól való menekülésre vezetô
kalauz. A végzetes hatást Daisy
gyakorolja Zenonra. Az indiai
misztikát Mahatma Guru, az angol hidegvért a titokzatos Joe képviseli, s a 19. századi misztikusezoterikus tanok tetôzését, a teozófiát képviselô Blavatsky asszony
is szerepet kap a regényben. Végül Zenon hajóra száll, hogy „ismeretlen irányba” távozzon.
Reymont regénye semmiképpen sem tipikus 20. század eleji
regény, nem a közép-európai naturalizmust képviseli, hanem tulajdonképpen a rózsakeresztes, alkimista irodalmi hagyomány folytatása. A mû 1911-ben jelent meg.

K. S. A.

Határon túli magyarok nyomában
A Mi a madzsar? címû könyve
után, melyben a világ különbözô
tájain élô magyar származásúakat mutatatta be, újabb kötettel
jelentkezett a szerzô. Ezúttal is
fôként riportok segítségével, és
talán a korábbinál több fotóval a
Kárpát-medencei
magyarok
nyomait kutatja. Mi maradt Trianon után ezeken a vidékeken?
Hogyan ápolják a magyar katonák sírjait a mai Szlovénia területén? Milyen erôfeszítéseket
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tesz az anyaország ez ügyben?
Hogyan élnek és mit szeretné-

A Görög Templom
Kiállítóterem krónikája
A váci szerb ortodox egyházközség egykori temploma az 1970-es
évektôl a Tragor Ignác (korábban
Vak Bottyán) Múzeum kiállítóterme. A Szent Miklósnak szentelt
templom 1795-ben készült el, s legszembetûnôbb eleme az ikonosztázion, amely eredetileg a régi
templomokban használatos szentélyrekesztô korlátból alakult ki.
Kötetünk 1988-tól kezdôdôen
huszonegy év képzômûvészeti kiállításait tekinti át, eredeti, nem
aktualizált dokumentumok alapján. Így egyrészt megnyitószövegeket, másrészt katalógusokhoz és
kiállításokról íródott tanulmányokat, valamint kritikákat szed sorba.
A szövegválogatás elôtt kiállításbibliográfia rögzíti a tényeket, és
segíti a tájékozódást. A könyv legkarcsúbb része a színes képmellékleteké. Itt azonban olyan különleges, a maga korában politikai merészséggel is kitûnô alkotás reprodukciója is megtalálható, mint Balogh István Vilmos „Jan Palach” címû olajfestményéé (1984).
A kiállításokat rendezô, a bibliográfiát készítô, a szövegeket válogató és a kötetet egybeszerkesztô mûvészettörténész, Bárdosi József akarata hívta életre az átmeneti, már történelemmé vált huszonegy év objektív tényeit: a mûalkotásokból komponált kiállításokat a hozzárendelt írásokkal. Az
Ernst Cassireren iskolázott, rá
többször is hivatkozó, de például
Keserü Katalinnal is jó kollegiális

nek a burgenlandi magyarok?
Miben látják a felvidéki Borsi lakói a fejlôdés zálogát? Hogyan
látják a hadtörténészek Erdélyt
a második világháborúban?
Margittai Gábor nem kímélve
sem pénzt, sem idôt bejárta az
egykori Magyarország elcsatolt

Margittai Gábor
TRIANONI MENYECSKE
Szórványlétünk a
Kárpát-medencében
(Külsô magyarok)
Scolar Kiadó, 3690 Ft

KORTÁRSAK
A TEMPLOMBAN
Szerkesztette
Bárdosi József
Orpheusz
335 oldal, 3900 Ft

viszonyt kialakító Bárdosi ízlése
meghatározta a múzeum stratégiáját: eleinte a meglevô raktári
anyagra támaszkodott, majd maga
szerezte be a képeket. Az 1988–
2008 közötti kiállításokon jól nyomon követhetô a hazai vezetô
képzômûvészeknek elôbb a popos-figurális beállítottsága (még a
korai raktári anyagból), majd a
mindent elborító újszenzibilitást
képviselôk munkássága, végül pedig a fiatalabbakban feltámadt
vágy a mimézis után.
A rangos kiállítássorozatot bemutató könyvet az Orpheusz Kiadónál
Deák Lászlót (1946–2009) követve
Vincze Ferenc szerkesztette.

K. S. A.

területeit, elment Burgenlandba,
a Délvidékre, a Felvidékre és Erdélybe egyaránt. A kötetben szereplô írások eredetileg újságcikksorozatban láttak napvilágot,
mostanra értek össze egy kötetté.
A kötet írásai legfôképp riportok,
interjúk segítségével mutatják be
ezt a világot, de találhatunk útirajzokat és esszéket is közöttük.
Nagyon erôs és nagy hangsúlyt is
kapó képanyag kíséri a szöveget,
melyek jó részét a szerzô készítette, talán a képaláírásokon lett
volna még mit csiszolni: elég újságízûek még most is.

Jolsvai Júlia
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X ÚR A KH-BAN

A féltékeny
Isten
Bátor vállalkozás a 73 éves Goethének a 19 éves Ulrike von Levetzow iránt lángra lobbant
szerelmérôl regényt írni. Bátor
vállalkozás a magyar kiadótól is
megjelentetni a nálunk egyáltalán nem ismeretlen Martin
Walsernak, ennek a 80 év feletti irodalmi fenegyereknek a
könyvét itthon, ahol az egykori
Goethe-kultusznak talán már
az emléke sem él. Legyinthetnénk is, a téma évezredes, vénember belehabarodik egy fiatal
nôbe, azonban a világirodalom
legönéletrajzibb írójának mondott Goethét itt lehet fülön
csípni, amikor életében elôször
kockáztat, amikor nem ôt kell
meghódítani, amikor szenved,
amikor az excellenciás a saját
jól kiépített világával, illetve az
udvari világgal kerül szembe.
Egyébként ismert irodalomtörténeti tény, hogy 1823-ban a költôfejedelem valóban megkérte
az említett ifjú hölgy kezét.
Martin Walser nagyon tud írni,
szimbólumok, motívumok, utalások nagyon rendben vannak
nála. A könyv elsô harmada beszippantja az embert. Minket is
vezet Goethe sokszor ironikus

Martin Walser
EGY SZERELMES FÉRFI
Európa Könyvkiadó
Budapest, 2010
295 oldal, 2900 Ft
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„lecsupaszításán” keresztül az
ulrikei kíváncsiság, „hogy megismerje ôt tulajdon magát, hogy
milyen valójában.” és a kérdés:
„Mert kicsoda ô?” A regény ereje nyelvének stílusbeli rétegzettségében rejlik: Ulrike Goethe bölcsességeit, véglegesnek
érzett mondatait forgatja ki, ketten együtt a kacifántos udvari
nyelvvel játszanak, Ulrike anyja
az excellenciás szótalálmányait
dicséri, mint kozmetikai komornyik, ifjítószolga, szépségôrzés-tanár. Goethe a regényen
belül, az Egy szerelmes férfi (!)
írása közben a mai nyelvet is
használja, és a love story-ban
csak pár órára, s így a könyvben
mindössze néhány oldalon át
használhatják a szerelmesek a
tegezôdést. Walser nem átallja
az Ulrike-szerelem világirodalmi rangú megidézôjét, a Marienbadi elégia teljes szövegét
sem beemelni könyvébe. A
nyelv, a stílus persze reflexió
tárgya is, maga Goethe mondja a regényben: kultúrbotrány,
hogy a nyelvben, ahol az élet
tulajdonképpen magára talál,
nem szabad a férfi ama bizonyos testrészének megjelennie. Itt most ki kell térnünk a
fordításra (Lendvay Katalin
munkája), amely az eredetivel
való összevetés nélkül is kitûnônek tûnik. Csak egy példa,
hogy az olyan németesen
összetett szavak, mint életgyávaság, életlehetetlenség, illemrabszolgaság vagy az olyan telibe talált kifejezés, mint a kulturális kulisszatologatás milyen finom iróniával csengenek magyarul. Azt, hogy Walsernek sikerült-e bármilyen értelemben is felülmúlnia Thomas Mann Lotte Weimarban
címû Goethe-könyvét, döntse
el a kedves olvasó maga. A
happy endek iránt fogékonyaknak mindenesetre annyit (gonoszul) elárulnánk, hogy a valóságos Ulrike majdnem megélte
a 20. századot, de hosszú élete
során soha nem ment férjhez,
viszont haláláig megôrizte G.
hozzá írt leveleit, amelyeket hamu formájában, titokként magával vitt a sírba.
Hudra Árpád

Mandala Seva Kiadó
www.espavo.hu
Sanaya Roman – Duane Packer:
TEREMTS PÉNZT!
A bôség enciklopédiája
A magyar könyvkiadás régi
mulasztásának pótlásaként huszonhetedik nyelven – magyarul – is kiadásra került a bôség
eredetileg 1988-ban kiadott spirituális kalauza. Orin és DaBen
a szerzôk által csatornázott
szellemi vezetôk tanításai már
az internetes korszak elôtt is
közismertek voltak. Sanaya és Duane azóta is töretlenül folytatják tanításaik átadását.
A könyv a bôség és a pénz spirituális törvényeinek teljes spektrumát felölelô tanítások átadása. Kitér a manifesztációs módszerekre, a vonzás és magnetizálás eszközeire, a pénz áramlásába
való bekerülés, és a benne való megmaradás sajátosságaira, a
megegyezések természetére. Abban segít, hogy a bôség spirituális törvényének megélése révén megtaláljuk azokat a tevékenységeket, amelyek örömmel töltenek el bennünket, amelyek segítenek ráébredni, hogy miért jöttünk a Földre.
Orin és DaBen szeretetteljes tanításai segítenek, hogy bôségben, örömben, belsô harmóniában és élettelien éljük meg a változás e külvilágban igencsak kaotikus korszakát. Reméljük, hogy
hazánkban is sokan megtapasztalják e sokszorosan kipróbált
módszereket.
(X)
276 oldal, 2790 Ft, megrendelhetô a fenti honlapon 2300 Ft-ért

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj
„Az éltetô étkek arany
szutrája” címû könyve egy
különleges egészségfilozófiai
írás. Rendkívül sajátosak és
tanulságosak a mongol
fekete asztrológia összefüggései a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját
életét, annak tiszteletben kell
tartania a Természetet és
annak törvényeit, mert az
egészség boldog életalapja
a Természet teljes körû
tisztelete.

Geomantika Bt. 426 oldal, ára: 3500 Ft
Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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IRODALOM

Prófétai magány
Szabó Dezsô Karácsony Kolozsvárt címû kisregénye a két világháború között,
1932-ben jelent meg, abban az idôben, amelyben a trianoni békeszerzôdéstôl letaglózott
Magyarország épp próbált felkelni a padlóról, de a normális, élhetô élet reményét
a gazdasági világválság még messzebbre vetette.
Szabó Dezsô újra megjelentetett könyve
nem azért számottevô, mert írói munkásságának legfontosabb darabja. Az elsodort falu népszerûbb, Az egész látóhatár legendásabb, a Feltámadás Makucskán szerkesztésében, kidolgozottságában teljesebb volt, az Életeim címû
önéletrajzából ô maga ismerhetô meg,
mégis ez a kötet került a Kráter Kiadó
Aranyrög Könyvtár sorozatába. Talán
azért esett erre a könyvre a választás,
mert a mû hôse és korának kapcsolatán
keresztül közelképet kapunk a kor magyar társadalmáról is. Élveteg, önzô gazdagság és nyomor kerül egymással
szembe Szûcs Barnabás sorsában, ô az
utóbbit választja, elvégre próféta, s mint
azt tudjuk, saját hazájában az ilyeneknek
borzasztó soruk van.
Szûcs Barnabás már termetre is kiemelkedik az átlagemberek közül, mitikus alakja mellé váteszi foglalkozás párosul: író, aki a magyar nép nyomorúságát pórusaiban érezve képtelen ellenállni az ihletnek, s fajtája tragédiáját drámában írja meg. Kezdetben népszerû,
ám mire megismerkedünk vele, már
egyre lejjebb tart: képtelen többé írni, az
ihlettel együtt a vagyon is elszállt, amikor szélhámosok drámáinak jogdíját fillérekért megvásárolták tôle. Most nyomorog, egyik napról a másikra él, a teljes reményvesztettség lesz úrrá rajta,
ám a sors úgy hozza, hogy ennek a magányos embernek gondot kell viselnie
egy árván maradt gyermekrôl. Lesz-e
annyi ereje, hogy még egyszer – nem
magáért, másért – felegyenesedjen,
lesz-e, aki segít neki abban, hogy a gyermeknek ételt szerezzen?
A történet nagy részét Szûcs Barnabás
budapesti bolyongásai teszik ki, egykori
barátoktól miniszterig sorra járja ismerôseit, ám azoknak nem esik meg a szíve a bajba jutott írón. Hosszú kálváriája
során többször börtönbe kerül, amikor
már azt gondolnánk, hogy mélyebbre
nem juthat, Szabó Dezsô újabb, még
mélyebb szakadékba taszítja hôsét. Végül gyalog indul az árva után Kolozsvár-
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ra – Szabó Dezsô szülôvárosába. Közben mindvégig egy elérhetetlen álomképet kerget: tisztes állásra vágyik, amelybôl eltarthatja a gyermeket.
De miért kell ennek a „gyárkémény
nagy írónak” a poklok poklát megjárnia?
Mondhatnánk, hogy a világ kegyetlen.
Egy olyan környezetben, társadalomban
éli az életét, amely nemhogy nem segíti,
de kitaszítja: a szegényt kommunistának
bélyegzik, a pénz mindennél nagyobb
isten, a hatalmasok saját elefántcsonttornyukból képtelenek (és nem is akarnak) kilátni. Ugyanakkor Szûcs Barnabás sorsa a mindenkori magyar próféta
tragédiája is. A történet számtalan ponton felemlegeti Ady nevét, a költôét, aki
kiemelkedett a magyar ugarról, vátesszé
lett, de népe nem méltányolta. Szabó
Dezsô Adyéhoz hasonló prófétai létet
álmodott magának, ám a kor az ô hangjára is süket volt. S ha már elôadásai, vezércikkei hatástalanok maradtak, úgy
gondolta, legalább regényeiben megírja
a magyar próféta sorstalanságát.
Szabó Dezsô politikai ideológiától sem
mentes mûvészetének leghatásosabb
eleme, amikor kora társadalmának ironi-

kus torzképét adja. Radikális nézeteinek
legfôbb céltáblája a keresztény-nemzeti
kurzus, amely képtelen a magyar nép
(Szabó Dezsônél faj) érdekében cselekedni. A keresztényi szeretetet és az irgalmat hirdeti, de nem él e szerint, kultúrfölényrôl szónokol – kultúra nélkül;
szabad a vásár, szabad a verseny…
A Karácsony Kolozsvárt Szabó Dezsô
depresszív hangulatát tükrözô olvasmány, következetlenségekkel, helyenként hosszadalmas leírásokkal. Babits
Mihály felesége, Török Sophie a Nyugatban írt kritikájában meglehetôsen
rosszalló megjegyzéseket is tesz a regényrôl: „Ebben a mûben szinte minden
oldalon hörögve, hördülve és dübörögve
sírnak, különbözô tárgyakat és személyeket ok nélkül meghatottan csókolgatnak – ez a nagy szeretet és érzelmesség
nem tesz jót Szabó Dezsônek.”
Ahhoz, hogy megértsük Szabó Dezsô
máig eleven kultuszát, nem elég ezt a
regényt elolvasnunk, ismernünk kell az
egész életmû szellemiségét. Azt, hogy
hogyan jutott el a Kolozsvári Református Gimnázium konzervatív erkölcsiségétôl a modern francia avantgárdig. Miként adaptálta a korban népszerû fajelméletet a magyar faj állapotának leírására, mi volt a baja a zsidókkal (és a svábokkal és a tótokkal), és Hitler hatalomra jutása után miként szakított az antiszemitizmussal és vallott harcos németellenes nézeteket. Prófétai habitusát
mindvégig a szélsôségekben való gondolkodás jellemezte, radikális eszméit
kiváló szónoki képességekkel hirdette
szóban és írásban.
Pompor Zoltán

KÖNYVRÔL
Szabó Dezsô
KARÁCSONY
KOLOZSVÁRT
Kráter Kiadó
139 oldal, 2200 Ft

KÖNYVHÉT

KÖNYVBÖLCSÔ

Álmok, beteljesülések
Amikor 1977 késô ôszén, életem elsô kolozsvári útja alkalmával felmerészkedtem Balogh Edgárhoz, megtisztelôen és marasztalóan barátságos szóáradatában a

Romániai Magyar
Irodalmi Lexikon
(RMIL) publikálásának közeli
megkezdését és reményei szerinti
gyors haladását is említette. Az 1.
kötet 1981-ben, a 2. viszont – a súlyos társadalmi prés folytán – csak
1991-ben jelenhetett meg. A 3. köteten (1994) az
akkor nyolcvannyolc éves Balogh neve már nem
fôszerkesztôként, hanem fômunkatársként szerepelt. Koncipiáló és elrendezô munkájának
örökségét Dávid Gyula vette át, a 4. kötetet
2002-ben sikerült közreadni, míg a befejezô 5/1.
és 5/2. 2010 végén látott napvilágot (Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriterion Könyvkiadó). Elsôsorban objektív okok miatt igencsak elhúzódott
a munka (összehasonlításképp: sokszoros terjedelmû Világirodalmi Lexikonunk tizenhét alapkötetének megjelentetésére 1970 és 1994 között
huszonnégy esztendôre volt szükség). Remélnünk kell tehát, hogy a sorozat mihamarabb
pótkötetet is kap, hiszen nem csupán az adatváltozások, adatgyarapodások száma óriási: 1981ben a terminológia (a részben kényszerû beszédmód) is más volt, mint a mai lexikográfiai
kívánalom. A RMIL roppant extenzitású adattár. Szócikkei bôségesek, hivatkozásai aprólékosak, források megadásával nem fukarkodik (bár
elveinek érvényesítésében nem mindig következetes). Az erdélyi kultúra egészének specifikus helyzete miatt az irodalom fogalmát szélesen kiterjesztve értelmezi, akár olyan diszciplínákig, tevékenységekig, amelyekben a szépírásnak, sôt: magának az írásnak alig van helye (a
zenemûvészet, képzômûvészet, fizika, földrajztudomány stb. jelesei is bekerülhettek). A S, Sz,
valamint T–Zs betûtartományokat felölelô 5/1.
és 5/2. is jócskán kamatoztatja az információs
tágasságot, s ne feledjük: itt tájékozódhatunk –
mások mellett – Sütô Andrásról, Székely Jánosról, Szilágyi Domokosról, Tamási Áronról. A két
könyv a szakemberek számára is rengeteg újdonságot, érdekességet tartogat, akár némiképp
váratlan címszavaival is. Szabó Dezsô címszó
nincs, hiszen nem vágna a lexikon címébe-tárgyába, de Szabó Dezsô és a romániai magyar
irodalom feldolgozást találunk – amiként íródott korábban hasonló összegzés Jókai, József
Attila, Németh László, Illyés életmûve kapcsán
is. A gazdagság járhat adattévesztéssel (viszonylag ritkán) és hiánnyal is. Nem ártott volna egy
Tersánszky Józsi Jenô-címszó, nem csupán a lo-
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kális regény, A félbolond miatt – ha már korábban a Nagybánya-szócikkek elfeledték a város
szülöttét, a régi erdélyi vidék és életforma egyik
legeredetibb megörökítôjét. S például a számos
Tompa nevû literátor között az egyik
Tompa családdal rokonságban is álló
Tompa Andreának helye lenne, mert
bár erdélyi emlékeit feldolgozó bemutatkozó tavalyi regénye, A hóhér háza talán lekéste a „könyvzártát”, de mûfordítói és színikritikusi munkássága addig is
számottevô volt.
A fentiek alapján szinte természetes,
hogy Arany János emlékezete (és még három
Aranyhoz kapcsolódó), továbbá Petôfi Sándor
emlékezete (és még négy Petôfihez kötôdô)
információt is lelünk az 1. és a 4. kötetben.
Gulyás Judit

„Mert ha írunk népdalt,
mért ne népmesét?”
címû, A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában alcímû munkája (Akadémiai Kiadó
– Néprajzi tanulmányok elnevezésû sorozat)
az indukált kérdésfeltevés kibontásához és
megválaszolásához Petôfi népmeseként mûfajozott János vitézét, Tompa Mihály nép- és
tündérregéit, népmondáit, Arany Rózsa és
Ibolyáját – népmeséjét – hívja segítségül. Ez
utóbbi érdekessége, hogy a mese
Arany feleségének, Ercsey Juliannának kéziratában és fiuk, Arany
László szövegváltozatában is fennmaradt. A szélesebb történeti-morfológiai háttér elôtt a szerzô igen
határozott szerkesztôi-elemzôi
mozdulatokkal irányítja anyagát.
Természetesen csak szakember olvassa, kutatja olyan kiindulással Kukorica Jancsi földi és fantáziabeli sorsfordulatait, hogy „a
hat tündérmesetípus invenciózus kombinációján alapuló” János vitéz, „ha ismétlôdésekkel,
felcserélésekkel és hiátusokkal elhajlik is a szóbeliségben hagyományozott tündérmesék szigorú szerkezeti sémájától, mégis alapvetôen a
károkozás és kárfelszámolás közötti pályán
futtatja végig a mû cselekményét”. A Rózsa és
Ibolya pedig nagyjából a mesekatalógusok 313as meséje (mesekötege – melynek környékén
hajdan tervezett néprajzi szakdolgozatommal
magam is megfordultam, míg át nem nyergeltem más témára). Gulyás Judit kifejtéseiben is
szükségképp a szaknyelvet alkalmazza (repetícióval bôven élve), de ennek megértése akár
érettségire készülô diák számára sem boszorkányság. A motivikus eligazítások épp úgy olvasóbarát részek, mint az írók szubjektívebb

megnyilvánulásainak
tudatása. Arany homloka például elfelhôzôdött
a Rózsa és Ibolya részben indokolatlanul negatív visszhangja miatt;
Tompa sietett vigasztalására levelével. Ebben
ugyanakkor arra is rákérdezett, amit – egyebeken kívül – a könyv problematizál: „Mit értesz
az eredeti népmesék alatt? azt-e hogy compositiója és meséje is a magadé legyen? vagy csak
feldolgozd a néptôl hallottakat?” Mesekeletkezés, mesemondás, mesegyûjtés, meseírás, mesetipológia: a nem különösebben kiterjedt hazai mesetudomány fontos mûvel bôvült.
Cseke Péter kezdettôl munkatársa a
RMIL-nek. Két friss könyve közül az

Álom egy kolozsvári
Solveig-házról
címût emeljük ki (Széphalom Könyvmûhely.
A másik: Fájó sebekbôl termô ágak. Világtávlatban gondolkodó Erdélyi Fiatalok – Lucidus
Kiadó). Az Eszmetörténeti írások, dokumentumok míves szavú gyûjteményében szembeszökô az önmagánál többet jelentô és-es és kötôjeles címszerkezetek fölénye: Kisebbségi létértelmezések – kisebbségi életstratégiák; Makkai
Sándor kisebbségi és többségi drámája; Balogh
Edgár és a Duna-konföderáció; Buday György
és Kolozsvár; József Attila és a székelyek; Dsida Jenô és a pályakezdô Jancsó
fivérek irodalomszemlélete. E kapcsoló,
nyitott vegyértékû, az értelmezésben is
több pólusú irodalomszemlélet az egyszerû laudációnál jóval informatívabb
Láng Gusztáv-köszöntô címében így
csúcsosodik ki: Minden értékre nyitottan. A Bertha Zoltánnal folytatott beszélgetése révén személyesen is feltárulkozó
Cseke (Világra jövetelem elôtt megúsztam halálomat) a szó legnemesebb értelmében vett s
manapság már hiánypótlásként is nélkülözhetetlen pozitivista erényeket a modern irodalomtudomány analitikus módszereivel ötvözve, a vérbeli pedagógus éthoszát is írásaiba
szûrve áll helyt a feltárás, rendszerezés, vizsgálódás, közvetítés strázsáján. (A szöveg alaposabb gondozást érdemelt volna; hiba csúszott a
RMIL nevébe is egy helyütt.) Emlékezés, adoma, adat, citátum kis tényekké fut össze nála, a
kis tények erôvonalakká feszülnek, hogy szintézisekben álom és realitás a tartózkodóan optimisztikus irodalomtudósi józanság jegyében
egyesüljön a magát évtizedeken át szociográfusként, újságíróként is alapos valóságismerettel felvértezô Cseke Péter tollán.
Tarján Tamás
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FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2010. NOVEMBER 19. – 2010. DECEMBER 2.
Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.

ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
Pántzél Pál önéletírása és más munkái. Debrecen: Debreceni
Egy. K. 226 p. (Csokonai könyvtár, 14.) Fûzve 3533 Ft
Könyvészet. Bibliográfia
Gyurgyák János: Huszonöt év a magyar könyvkiadásban:
Századvég Kiadó 1985–1994: Osiris Kiadó 1995–2010:
bibliográfia. Bp.: Osiris 196 p. Fve 2500 Ft

FILOZÓFIA
Képes filozófiatörténet Bp.: Typotex 402 p. Fve 6500 Ft
Lukács György és a szocialista alternatíva. Bp.:
L’Harmattan: Eszmélet Alapítvány 356 p. (Eszmélet
kiskönyvtár) Fve 3500 Ft
Riemen, Rob: A szellem nemessége: egy elfeledett
eszmény. Bp.: Typotex LVIII, 180 p. Fve 2500 Ft
Pszichológia
Baddeley, Alan – Eysenck, Michael W. – Anderson,
Michael C.: Emlékezet. Bp.: Akad. K. 664 p. Kötve 5400 Ft
Különben jól vagyok: Popper Péter emlékére. Bp.: Saxum
173, [2] p. + 149, [2] p. + 31 p. + DVD Kve 5900 Ft
Lux Elvira: Anyának születtem? Bp.: Saxum 228 p. Kve
2500 Ft
Singer Magdolna: Vigasztalódás a gyászban. Bp.: Jaffa
235 p. Fve 2790 Ft
Erkölcs. Etika
Kuby, Gabriele: Only you: adj esélyt a szeretetnek! Bp.:
Kairosz 61 p. Fve 1200 Ft
Tempora et mores: etikai normák és beszédmódok
változása Rómában a Kr. e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között.
Debrecen: Debreceni Egy. K. 296 p. Fve 2755 Ft
Esztétika
A szépség története. Bp.: Európa 438 p. Kve 8900 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Eckhart Mester: Az értelem fénye. Bp.: Kairosz 438 p. Kve
3800 Ft
Mendelssohn, Moses: Jeruzsálem, avagy… Bp.: Jószöveg
Mûhely 147, [3] p. Fve 1990 Ft
Biblia. Bibliamagyarázatok. Jézus élete
Alexander, Pat: Gyermekbiblia: ó- és újszövetségi
történetek. Bp.: Harmat 256 p. Kve 3200 Ft
Cline, Eric H.: Éden és exodus Bp.: Geographia K. 239 p.
Kve 3000 Ft
Henok könyvei. Piliscsaba: PPKE BTK 303 p. (Ószövetségi
apokrifek, 1.) Fve 2500 Ft
Tapernoux, Marc : Bevezetés a bibliai prófécia
tanulmányozásába. Bp.: Evangéliumi K. 224 p. Fve 1500 Ft
Morális teológia
János Pál: Szerelem és felelôsség. Bp.: Kairosz 320 p. Fve
3200 Ft
McGowan, Kathleen: Az ima ereje Bp.: JLX 183 p. Fve
2350 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Clément, Olivier: Taizé: értelmet találni életünknek. Bp.:
Kairosz 108 p. Fve 1800 Ft
Csohány János: Tanulmányok Debrecen és a
reformátusság múltjáról. 5. köt. Debrecen: Fábián BT 178
p. Fve 1600 Ft

Driscoll, Jeremy: Ez történik a misén. Pannonhalma:
Bencés K. 134 p. (Napjaink teológiája, 14.) Fve 3250 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Christakis, Nicholas A. – Fowler, James H.: Kapcsolatok
hálójában. Bp.: Typotex 376 p., [8] t. (Edition 2.0) Fve 3900 Ft
Hunyady György: A társadalmi közérzet hullámverése. Bp.:
Napvilág 276 p. (20 év után) Kve 2600 Ft
Révai Gábor: A kisközösségekrôl. Bp.; Pozsony: Pesti
Kalligram: Kalligram 339 p. Kve 2800 Ft
Turai Tünde: Öreg ember nem vénember!: idôsek
társadalom-néprajzi szemszögbôl. Bp.: Balassi 281 p. Fve
2800 Ft
Politika. Politikatudomány
Az EU-elnökség: jogi, szervezeti és tudománypolitikai
vetületek. Bp.: Complex 235 p. Fve 5250 Ft
Hollai Imre: Út az elnökséghez. Bp.: Ad Librum 204 p.
(Történelmi visszaemlékezések) Fve 2500 Ft
Lukácsi Tamás: Hermész szobra a fában: Arisztotelész és
álmaink állama. Bp.: Gondolat 184 p. (Diké) (Bibliotheca
iuridica, 47.) Fve 2300 Ft
Schmidt, Helmut: Nyugállományban: számvetés. Bp.:
Európa 379, [2] p. Kve 3800 Ft
Gazdaság. Közgazdaság-tudomány. Pénzügy
Drábik János: A sötét újkor: búcsú a felvilágosodástól.
[Debrecen]: Gold Book 373 p. Kve 2999 Ft
Ferguson, Niall: A pénz felemelkedése: a világ pénzügyi
történelme. Bp.: Scolar 420 p., [16] t. Kve 4500 Ft
Az illetéktörvény magyarázata. Bp.: Complex 401 p.
(Kommentár) Kve 13440 Ft
Tardos Károly: Felzárkózás vagy lemaradás? Bp.: Gondolat
332 p. Fve 2890 Ft
Jog. Jogtudomány
Ármos Lóránd: Ügyvédjelöltek kézikönyve. Bp.: Complex
191 p. Fve 3675 Ft
Csink Lóránt: Alkotmányjog. Bp.: Novissima 176, [2] p.
(Jogi szakvizsga kézikönyvek) Fve 2490 Ft
Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Miskolc: Bíbor: ME
Állam- és Jogtudományi Kar 261 p. Fve 2695 Ft
Lerch Gabriella: Egy lány a szovjet lágerben. Bp.: Kairosz
102 p. Fve 2200 Ft
Longrigg, Clare: A fônökök fônöke: utazás a szicíliai maffia
mélyébe. Bp.: Gabo 349 p., [16] t. Kve 3990 Ft
Az ügyvédek nagy kézikönyve. Bp.: Complex 699 p.
(Meritum) Kve 22995 Ft
Közigazgatás
Állambiztonság és rendszerváltás. Bp.: Állambiztonsági
Szolgálatok Tört. Lvt.: L’ Harmattan 260 p. (Közelmúltunk
hagyatéka) Fve 2600 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Gyarmathy Éva: Diszlexia. Bp.: Lélekben Otthon K. 248 p.
Fve 4800 Ft
Mezô Szilveszter: Templommá vált tanterem.
Balmazújváros; Debrecen: Tiszántúli Történész Társ. 112
p. Fve 1000 Ft
Pitamic, Maja: Tanítsd meg, hogyan játsszak! Bp.: Tudatos
Lépés Kft. 159 p. (Tudatos szülô) Fve 3990 Ft
Népviselet. Divat. Ruházat
Fardagály és kámvás rokolya: divat és illem a 19.
században. Bp.: M. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múz.
130 p. Kve 3000 Ft
Vargáné Kovács Veronika: Hímzésmúzeum: Sióagárd:
Varga-Ház Kft. 126, [2] p. Kve 4500 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Ball, Pamela: Az álmok enciklopédiája. Bp.: Sziget 479 p.
Kve 6900 Ft

Észak-Bihar szôlô- és borkultúrája. Konyár: Önkormányzat
204 p. (Észak-Bihar néprajza, 2.) (A Kurucz Albert
Falumúzeum közleményei, 2.) Kve 2800 Ft
Indián mesék és legendák. [Debrecen]: Patricia Kv. 96 p.
Kve 3490 Ft
Kerekítô 2: ölbeli játékok, mondókák. Bp.: Naphegy K. 63
p. Kve 1850 Ft
Mesék a világ minden tájáról. Bp.: Patricia Kv. 192 p. Kve
5490 Ft
Rattigan, Anita: Lemosható tetkók lányoknak. Bp.: Gabo 96
p. + matricák Kve 2990 Ft
Thorne, Russ: Lemosható tetkók fiúknak. Bp.: Gabo 96 p.
+ matricák Kve 2990 Ft
Sarnyai Csaba : Keresztvilágok: szláv mitológia és
orosz irodalom. Szeged: SZEK JGYF K. 193 p. Fve
3500 Ft
Tészabó Júlia: Karácsony: magyar hagyományok. Bp.:
Kossuth 173, [2] p. Kve 6490 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természettudomány általában
A tudományok nagykönyve: a természettudományok
titokzatos világa: matematika, fizika, csillagászat, biológia,
kémia, geológia, orvostudomány. Bp.: Kossuth 512 p. Kve
12900 Ft
Természetvédelem. Természetrajz
Csatlósné Miklós Anna: Barangolás a természetben.
Debrecen: Tóth 117, [2] p. Kve 2500 Ft
Környezetvédelem
Ehrenreich, Monika: Nézd, hová megy a kukásautó! Bp.:
Tessloff és Babilon Lapozó (16 p.) (Mi micsoda mini, 4.)
Kve 1990 Ft
Vízkészletvédelem. Miskolc: Bíbor 418 p. Kve 5500 Ft
Wilson, Edward O.: Az élet jövôje: miért halnak ki
tömegesen az állatok és a növények, és mit kellene
tennünk, hogy megállítsuk a folyamatot? Bp.: Akkord 288
p. (Bolygónk jövôje) Kve 2990 Ft
Matematika
Crilly, Tony: Matematika: 50 fogalom, amit ismerni kell.
Bp.: Ventus Libro 208 p. Kve 2990 Ft
G e r ô c s L á s z l ó : A húrnégyszögek meghódítása. Bp.:
Akad. K. 199 p. (A mindentudás iskolája) Fve
2940 Ft
Szalay István: Matematika: tanító szakos hallgatók
számára. Szeged: SZEK JGYF K. 394 p. Fve 6000 Ft
Számítógép-tudomány. Programozás
Bártfai Barnabás: PowerPoint 2010 zsebkönyv. Bp.: BBSINFO 135 p. Fve 970 Ft
Bártfai Barnabás: Word 2010 zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO
246 p. Fve 1190 Ft
Benkô Tiborné – Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven!:
ANSI/ISO C (C89/C95), ANSI/ISO C99: a szabványos C
nyelv tankönyve. Bp.: ComputerBooks [4], VI, 300 p. +
CD-ROM Fve 3800 Ft
Csillagászat. Ûrkutatás
Kerrod, Robin: Képes világegyetem: útikalauz a mindenség
megértéséhez. Bp.: Gabo 192 p. Kve 5500 Ft
Mailer, Norman: Moonfire: az Apollo-11 hôsies útja. Bp.;
Köln: Vince: Taschen 345, [2] p. Kve 12995 Ft
Fizika
A nagy, a kicsi és az emberi elme: [kozmológia,
kvantummechanika és a tudatosság fizikája]. Bp.: Akkord
199 p. (Talentum tudományos könyvtár) Kve 2490 Ft
Kémia
Kremmer Tibor – Torkos Kornél: Elválasztástechnikai
módszerek elmélete és gyakorlata. Bp.: Akad. K.: MTA
Kémiai Kutatóközp. 277 p. Kve 5200 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV...............................................................................................................................................................
CÍM..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Geológia
Buggisch, Werner – Buggisch, Christian: Ásványok és
kôzetek. Bp.: Tessloff és Babilon 48 p. (Mi micsoda, 45.)
Kve 2569 Ft
Ôslénytan
Brusatte, Stephen: Dinoszauruszok nagykönyve. Bp.: Gabo
144 p. Kve 5990 Ft
Antropológia. Származástan
Ridley, Matt: A sötét bábok királynôje: [a szex és az emberi
természet evolúciója]. Bp.: Akkord 399 p. Kve 2500 Ft
Wells, Jonathan: Darwinizmus és intelligens tervezettség.
Bp.: Kornétás 310 p. Fve 3150 Ft
Növénytan
Közhasznavehetô füvészkönyv. Bp.: Tandem Graf. Stúdió
127 p. (Anno) Fve 1650 Ft
Pécs és környéke növényvilága egykor és ma. Pécs:
Baranya M. Múz. Ig. 288 p. (Dunántúli dolgozatok, 12.)
Fve 3999 Ft
Állattan
A Szigetköz állattani értékei. Bp.: M. Természettud. Múz.
190 p. + CD Kve 5000 Ft
Telegdi Ágnes: Rovarok és pókok, ahogy még sosem láttad
ôket. Bp.: Ring-Color Kft. [52] p. (Ó, azok a csodálatos
állatok!) Kve 1990 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Abrahams, Peter: Az emberi test atlasza. Bp.: Gabo 256 p.
Kve 6490 Ft
Kutatás és terápia metszéspontjai: várandósságtól a
felnôttkorig. Piliscsaba: PPKE BTK 183 p. Fve 1500 Ft
Mieras, Mark: Többet ésszel: minden, amit az agyunk tud,
de mi nem tudjuk róla. Bp.: Nyitott Kvmûhely 438 p. Fve
3480 Ft
Németh Attila: Pszichiátria – vázlatosan. Bp.: Medicina
172 p. Fve 2600 Ft
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
Ammer, Christine: A nôk nagy egészségkönyve. Debrecen:
Bocsoda Kft. 448 p. Kve 4001 Ft
Babiæ, Violeta: Kislányból nagylány. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 163 p. Kve 2899 Ft
Csernus Imre – Pampuryk Péter: Felnôtt húsleves: élet- és
ételérzések. Bp.: Jaffa 267 p., [8] t.fol. Kve 3490 Ft
Dahlke, Rüdiger: Az egészség három alappillére: mozgástáplálkozás-lazítás. Bp.: Bioenergetic 192 p. Fve 2500 Ft
d’Ansembourg, Thomas: Elég a kedvességbôl, legyél igaz!
Bp.: Édesvíz 282 p. Kve 3290 Ft
Ehrenreich, Monika: Rajta, kezdjünk tornázni! Bp.: Tessloff és
Babilon Lapozó (16 p.) (Mi micsoda mini, 3.) Kve 1990 Ft
Fischer Eszter: Meleg a gyerekem?! Bp.: Saxum 171 p. (Az
élet dolgai) Fve 1479 Ft
Gadd, Ann: Párkapcsolati játszmáink. Bp.: Bioenergetic
207 p. Fve 1901 Ft
Küstenmacher, Werner Tiki: Simplify your life: éljünk
egyszerûbben és boldogabban. Gyôr: Laurus 344 p. Kve
3800 Ft
Lieberman, Janice – Teller, Bonnie: Hogyan
shoppingoljunk férjet? Bp.: Cor Leonis 175 p. Fve 1990 Ft
Matthews, Andrew: Hallgass a szívedre akkor is, ha nehéz
idôk jönnek! Bp.: Varázsládika K. 160 p. Fve 2990 Ft
Robert, Jocelyne: A születés csodálatos története.
Debrecen: Bocsoda Kft. 78, [2] p. Fve 1050 Ft
Shigley, Debra: Céltudatos nôk kézikönyve. Bp.: Jószöveg
Mûhely 247 p. Fve 2590 Ft
Jármûvek
Bancsi Péter: Mercedes-Benz. Nyíregyháza: Nagykönyv K.
152 p. (Híres autómárkák) Kve 4990 Ft
Borsi István: A mozdonymodell-építô, Dr. Varga Sándor,
1912-2002. Szeged: Bába 123 p. Fve 1091 Ft
Graham, Ian: Csodálatos gépek. Bp.: Gabo 32 p. (Fedezd
fel!) Kve 3500 Ft
Mezôgazdaság
Dix, Eva: Gyere velünk a tanyára! Bp.: Tessloff és Babilon
Lapozó (16 p.) (Mi micsoda mini, 1.) Kve 1990 Ft
Növénytermesztés. Kertészet
A szôlô metszése és zöldmunkái. Bp.: Mezôgazda 306 p.
Kve 4500 Ft
Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
1000 macska: a szelíd tigrisek világa. Pécs: Alexandra
336 p. Kve 5999 Ft
Ehrenreich, Monika: Kisnyuszik laknak velünk! Bp.: Tessloff és
Babilon Lapozó (16 p.) (Mi micsoda mini, 2.) Kve 1990 Ft
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Az én elsô enciklopédiám: háziállatok. [Debrecen]: Patricia
Kv. 48 p. Kve 1890 Ft
Fennell, Jan: Hallgassunk a kutyánkra. [Debrecen]: Gold
Book 182 p., [16] t. Fve 1999 Ft
Maurer, Lisa: Lovak kvíz. Bp.: Tessloff és Babilon 39, 39
p. (Mi micsoda) Fve 990 Ftt
Mennen, Patricia: Cicák. Bp.: Scolar Lapozó (16 p.)
(Scolar mini, 7.) Kve 2250 Ft
Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
Ambrose, Gavin – Harris, Paul: Layout: kiadványtervezés.
Bp.: Kossuth 175 p. 4800 Ft
Carney, Brian M. – Getz, Isaac: Szabadság Zrt.: szabadítsák
fel önök is az alkalmazottaikat, hogy vállalkozásukat a
nagyobb termelékenység, nyereség és növekedés irányába
vezessék. Bp.: Akad. K. 292 p. Fve 4500 Ft
Failla, Don – Failla, Nancy: A rendszer: a nagy és sikeres
network marketing hálózat kiépítésének három lépése. Bp.:
Bagolyvár 92 p. Fve 1450 Ft
Ferguson, Penny: Vezetônek születtél: a tökéletes irányítás
titka. Bp.: Danvantara 177 p. Fve 2750 Ft
Martin, Roger: Designgondolkodás: a garantált
versenyelôny. Bp.: Akad. K. 171 p. Fve 2850 Ft
Shapiro, Steve: Figyelj oda – a sikeredért. Bp.: Bagolyvár
84 p. Fve 2699 Ft
Te is szabad lehetsz!: a network marketing egyik
legsikeresebb családjáról. Bp.: Bagolyvár 89 p. Fve 1450 Ft
Nyomdászat
Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század elsô
felében. Bp.: OSZK: Gondolat 145, [16] p. (Nemzeti téka)
Fve 1650 Ft
Továbbfeldolgozó iparok
Grützmacher, Bernd: Kandallók építése: tervek, típusok és
építésmódok. Bp.: Cser K. 128 p. Kve 4995 Ft
Számítástechnika
Bártfai Barnabás: Excel 2010 zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO
239 p. Fve 1190 Ft
Deli Lajos – Hadiné Gubics Andrea – Prokob Péter: ECDL
2009. Bp.: Krea: NJSZT: ECDL Magyarország 521 p. +
CD-ROM Fve 13800 Ft
Gottdank Tibor: Windows 7 rendszerkezelés. Bp.:
ComputerBooks [4], IV, 334 p. Fve 4500 Ft
Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében.
Bp.: Scolar 256 p. Kve 2995 Ft
Molnár Hajnalka: Durcás a számítógéped?:
informatikakönyv nôknek. Bp.: [Ad Librum] 278 p. Kve
3750 Ft
Hangszerek
Hála József – Szabó Zoltán, G.: „Dudásoknak,
kanászoknak közzibül, közzibül...”. Bp.: Timp: Lavik 92
Kft. 144 p. Kve 2990 Ft
Mandel Róbert: Klasszikus és romantikus hangszercsodák.
Bp.: Kossuth 174 p. Kve 6500 Ft
Építôipar
Az építési beruházás folyamata. [7.]. Az építmény
fenntartása, jókarban-tartása, védelme. Bp.: Complex 263
p. (Építésügyi kiskönyvtár, 7.) Fve 2310 Ft
Heimann, Erich H.: Hidegburkolás lépésrôl lépésre. Bp.:
Cser K. 80 p. (Mestermunka) Fve 3995 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
Isis: erdélyi magyar restaurátor füzetek. Székelyudvarhely:
Haáz Rezsô Múz. 203 p. Fve 1500 Ft
Mûtárgyvédelem. Bp.: MNM 224 p. Fve 4500 Ft
Építészet. Urbanisztika
Barangolás az építészet világában. Debrecen: Tóth 119 p.
Kve 2500 Ft
Centenáriumi album a veszprémi székesegyház
újjáépítésének százéves évfordulójára, 1910–2010.
Veszprém: Veszprémi Érseki és Fôkáptalani Lvt.: Veszprémi
Érseki Kvt. 118 p. Fve 4773 Ft
Csorba Csaba: Kolostorok Magyarországon. Bp.: Anno 84
p. Kve 2182 Ft
Kovács Sándor: Honfoglalásunk hét emlékmûve: a
honfoglalás millenniumának hét országos emlékmûve. Bp.:
Romanika K. 111 p. (Kárpátaljai spektrum) Kve 2989 Ft
Leone, Sabrina – Spirito, Gianpaola – Spita, Leone:
Ökoépítészet: [a környezettudatos építészet lehetôségei].
Pécs: Alexandra 303 p. Kve 7800 Ft
Szobrászat
Szatyor Gyôzô: Az ormánsági mûvésztelep, 1994–2007.
[Pécs]: Pro Pannonia 199 p. (Pannónia könyvek) Kve
2800 Ft

Rajzmûvészet
Hansen, Jim – Burns, John: Nagy sárkányrajzolós könyv.
Bp.: General Press 142, [2] p. Fve 2900 Ft
Iparmûvészet, díszítômûvészet, ipari formatervezés
1000 üdvözlôlap és meghívó: kreatív levelezési formák
minden alkalomra. Bp.: Scolar 320 p. (Scolar design) Fve
6995 Ft
Árvai Anikó – Vetró Mihály: Nemezelés selyemre és
gézre. Bp.: Cser K. 31 p. (Színes ötletek, 127.) Fve
995 Ft
Chan, Eric: 1000 termékdesign: forma, funkció és
technológia a világ minden tájáról. Bp.: Scolar 320 p.
(Scolar design) Fve 6995 Ft
Csomagolás és design 2: stancolt kiadványok és
csomagolástervek. Bp.: Scolar 224 p. + CD (Scolar
design) Fve 5996 Ft
Finnanger, Tone: Tilda mesés karácsonyi ötletei. Bp.: Aréna
2000 48 p. Fve 2290 Ft
Goldsmith, Becky – Jenkins, Linda: Az én varázslatos
kertem: 20 rátétmintás blokk madarakkal és virágokkal.
Bp.: Aréna 2000 16 p., [40] t. Fve 1490 Ft
Hammick, Rose – Packer, Charlotte: Karácsonyi ötletek:
stílusos ajándékok és dekorációk. Pécs: Alexandra 127 p.
Kve 3999 Ft
Jónás Éva: Egy sima, egy fordított, meg a ráadás:
rendhagyó kötésmintakönyv kutyusoknak. Bp.: Szerzô 169
p. Fve 3800 Ft
Korhecz Papp Zsuzsanna: Vitrázsok a Vajdaságban.
Szabadka: Vár. Múz. 144 p. Kve 5000 Ft
M i l l e r , J u d i t h : Design: a forma mûvészete a 19.
század végétôl napjainkig. Bp.: Geopen 300 p. Kve
8900 Ft
Moras, Ingrid: Üveg- és porcelánfestés. Bp.: Cser K. 30,
[2] p. + 2 mell. (Színes ötletek, 124.) Fve 995 Ft
Radics Mária: Natúrdíszek karácsonyra. Bp.: Cser K. 30,
[2] p. (Színes ötletek, 126.) Fve 995 Ft
Rolf, Christa: Patchwork lépésrôl lépésre. Bp.: Cser K. 68
p. Fve 2495 Ft
Täubner, Armin: Virágorigami. Bp.: Cser K. 30, [2] p.
(Színes ötletek, 123.) Fve 995 Ft
Vincze Eszter: Gyöngyfûzés: Peyote karkötôk. Bp.: Cser K.
32 p. (Színes ötletek, 122.) Fve 995 Ft
Festészet
Balogh István: Fessünk akvarellel épületeket, tereket. Bp.:
Cser K. 111 p. (Kis mûterem) Fve 2495 Ft
Bianco, David: Brueghel. Bp.: Mérték K. 157, [2] p. (Nagy
mûvészek élete) Fve 1999 Ft
Edwards, Betty: Színes: jobb agyféltekés rajzolás: sajátítsa
el a színkeverés mûvészetét! Bp.: Bioenergetic XXVII, 206
p. Kve 3950 Ft
Fregolent, Alessandra: Ermitázs, Szentpétervár. Bp.: Grafo
159 p. (A világ múzeumai) Fve 4900 Ft
Ginanneschi, Elena: Uffizi, Firenze. Bp.: Grafo 159 p. (A
világ múzeumai) Fve 4900 Ft
Gömör Béla: Tipary Dezsô élete és mûvészete. Bp.: GMR
Reklámügynökség 163 p. Kve 3800 Ft
King, Ross: Michelangelo és a Sixtus-kápolna. Bp.: Park
422, [3] p. Fve
Tóth Ferenc: A szimbolista festészet Moreau-tól Gauguinig.
Debrecen: TKK 93, [3] p. Kve 2500 Ft
Grafikai mûvészetek
McCandless, David: Az információ gyönyörû: infografika.
Bp.: Typotex 255 p. Fve 5300 Ft
Trede, Melanie – Bichler, Lorenz: Hiroshige: Meiso Edo
hjakkei: Edo száz nevezetes látképe: Ota Memorial
Museum of Art, Tokió. Bp.; Köln: Vince: Taschen 271 p.
Fve 12995 Ft
Fotómûvészet. Fényképezés
Az év természetfotói: Magyarország 2010. Pécs: Alexandra
159 p. Kve 4999 Ft
Freeman, Michael: A digitális fényképezés kézikönyve. Bp.:
Gabo 256 p. Fve 4990 Ft
Zene
Carman, Richard: Robert Smith & The Cure: vágyak és
vallomások. Bp.: Silenos 224 p. Fve 3000 Ft
Liszt Ferenc: Chopin. Bp.: Gondolat 171 p. + CD Kve
2800 Ft
Morgan, Johnny: Gaga. Bp.: Hangoskönyv K. 160 p. Kve
4990 Ft
Filmmûvészet
Allen, Woody – Björkman, Stig: Woody – Allenrôl:
beszélgetések Stig Björkmannal. Bp.: Európa 547 p. Fve
3800 Ft
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Gorácz Anikó: Forradalmárok: az új évezred román
filmmûvészete. Bp.: Mozinet 169 p. (Mozinet-könyvek, 4.)
Fve 1990 Ft
Színházmûvészet
Koltai Tamás: Színházparadoxon. Bp.: Corvina 256, [2] p.
Fve 2690 Ft
Müller Péter, P.: A maszktól a halálszínházig: színházi
írások. Bp.: Kijárat 238 p. (Kritikai zsebkönyvtár, 15.) Fve
2200 Ft
Schiller Erzsébet – Bálint András: Jó társaságban: Schiller
Erzsébet beszélgetései Bálint Andrással. Bp.: Magvetô 212,
[3] p. Kve 2990 Ft
Wollner Márta Sába: A nôi szépség tánca: az orientális
tánc története és stílusai. Bp.: Kossuth 104 p. + DVD Kve
4500 Ft
Sport
Bouchard, Jean-Philippe: A futballvilág leghírhedtebb
fenegyerekei. Bp.: Aréna 2000 143 p. Fve 3990 Ft
Csiffáry Gabriella: Az aranyérem másik oldala: 100 év
legnagyobb magyar olimpikonjai és világbajnokai. Bp.:
Scolar 363 p. Fve 3995 Ft
Hornby, Hugh: Futball. Bp.: Park 72 p. + poszter
(Szemtanú) Fve 2900 Ft
Kertész István: Ez történt Olümpiában. Debrecen: TKK 184
p. Kve 1150 Ft
Ladig, Georg – Rüger, Frank: Görkorcsolyázás. Bp.: Cser
K. 136 p. (Fitten & egészségesen) Fve 2995 Ft
Magyarország legszebb túraútvonalai. Bp.: Totem Plusz
416 p. (Túrázók nagykönyve) Fve 4990 Ft
?ácha, Dominik: Fallabdázás – squash. Bp.: Cser K. 119
p. (Fitten & egészségesen) Fve 2995 Ft
Vadászat
Justh Ödön: Vadásznapló-töredékek. [Százhalombatta]:
DNM K. 216 p., [16] t. (Magyar vadászírók klasszikusai,
24.) Kve 3700 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása: a második világháború
utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal.
Bp.: Tinta 167 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 109.) Fve 2100 Ft
Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal.
[Repr. kiad.] Bp.: Tinta [778] pag. var. Kve 40000 Ft
Szabó Mária: Bevezetés a bibliai héber nyelvbe. Szeged:
Gerhardus K. 168 p. Fve 2600 Ft
Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Bp.;
Székesfehérvár: Tinta: KJF 339 p. (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához, 114.) Fve 2940 Ft
Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós
tiszteletére. Bp.: Tinta 286 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 113.) Fve 2990 Ft
Wacha Imre: Igényesen magyarul: a helyes kiejtés
kézikönyve. Bp.: Argumentum 307 p. Fve 3500 Ft
Irodalomtudomány
Bakonyi István: Szavukban szülôföldünk, otthonunk. Bp.:
Ráció K. 154 p. Fve 1600 Ft
Bedecs László: Mi volt a kérdés?: beszélgetések kortárs
magyar költôkkel. Bp.: Kijárat 260 p. Fve 2400 Ft
Benyovszky Krisztián: Fosztogatás: Móricz-elemzések.
Pozsony: Kalligram 264 p. Fve 2500 Ft
Eisemann György: A késôromantikus magyar líra. Bp.:
Ráció K. 327 p. Fve 2900 Ft
Hernádi Miklós: Zsidó írók és mûvészek a magyar
progresszióban, 1860–1945. Bp.: Noran Libro 214 p. Fve
2490 Ft
Idegen költôk – örök barátaink. Bp.: L’Harmattan 273 p.
Fve 2700 Ft
Kosztolányi Dezsô: Mûhelytitkok. Bp.: Európa 225 p.
(Kosztolányi Dezsô mûvei) Kve 3000 Ft
Magyar irodalom. Bp.: Akad. K. 1095 p. (Akadémiai
kézikönyvek) Kve 6800 Ft
Péter László: Olvassuk Juhász Gyulát! Szeged: Tiszatáj
318 p. (Tiszatáj könyvek) Fve 2150 Ft
A retorika és határtudományai. Bp.: Trezor 220 p. (A régi
új retorika) Fve 2520 Ft
Safranski, Rüdiger: Romantika: egy német affér. Bp.:
Európa 563, [9] p. Kve 3900 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Életre szóló kalandok: 500 lélekemelô utazás a világ körül.
Bp.: Geographia K. 399 p. Kve 7900 Ft
Európa legszebb helyei. Pécs: Alexandra 318, [2] p. Kve
4999 Ft
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Fucskár Ágnes – Fucskár József Attila: Hargita: utazások
Székelyföld szívében: székelyföld csodái. Pécs: Alexandra
173, [3] p. Kve 3999 Ft
Horváth J. András: A megigényelt világváros: Budapest
hatósága és lakossága a városegyesítés éveiben. Bp.: BFL
483 p. (Disszertációk Budapest Fôváros Levéltárából, 2.)
Fve 4001 Ft
Lôkös Margit, K. – Kárpáti Kamil: Római kút. Bp.: Stádium
172, [4] p. Kve 6800 Ft
Maurer, Lisa: Európa kvíz. Bp.: Tessloff és Babilon 39, 39
p. (Mi micsoda) Fve 990 Ft
Podmaniczky Szilárd: Balatoni világok. [Szeged]:
Podmaniczky Mûv. Alapítvány 242 p. Fve 1800 Ft
Walker, Peter: Jézus nyomdokain: szentföldi útikalauz. Bp.:
Mérték K. 215 p. Kve 3999 Ft
Földrajztudomány. Útleírások. Útikönyvek
Galamb Gábor: India. Bp.: Dekameron 204 p., [16] t.
(Catullus navigátor) Fve 4950 Ft
Kelemen Gábor, L.: Afrikai kalandtúra: szafari a Ngala
vadrezervátumban, elefántháton Zimbabwében,
luxusvonattal Botswanán át. Bp.: LKG Média K. 96 p. (Jet
Set könyvek) Kve 4900 Ft
A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA RKK 531 p.
Kve 4500 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Kalmár Tibor: A nagy nevettetôk: sztorik a pesti éjszakából.
Bp.: Kossuth 194, [2] p. Fve 2390 Ft
Szirmay Gábor: Halotti kultusz a 17. századtól napjainkig
egy magyar nemesi családban: ôk a gyökér a mélybe lenn...
[Debrecen]: Tiszántúli Történész Társ. 79 p. Kve 2000 Ft
Történettudomány. Világtörténet. Régészet
Aczél Endre: Acélsodrony. [2]. Hetvenes évek. Bp.: Park
556 p., [80] t. Kve 4500 Ft
Bongioanni, Alessandro: Luxor és a Királyok Völgye. Bp.:
Gabo 191 p. Kve 7991 Ft
Domenici, Davide: Mexikó és Közép-Amerika a Kolumbusz
elôtti idôkben. Bp.: Gabo 194 p. (A régmúlt útjai) Kve
5990 Ft
Az elsô világháború: a 20. század ôskatasztrófája. Bp.:
Napvilág 314 p., [32] t. Kve 3900 Ft
Ginzburg, Carlo: Nyomok, bizonyítékok, mikrotörténelem.
Bp.: Kijárat 354 p. (Spatium, 11.) Fve 2800 Ft
Johnson, Paul: Hôsök: Nagy Sándor, Julius Caesar,
Churchill, De Gaulle... Bp.: Európa 470 p. Kve 3599 Ft
Mûvelôdéstörténet
Piggott, Stuart: A druidák. Bp.: General Press 197, [3] p.,
[32] t. (Különleges könyvek) Kve 3500 Ft
Quilter, Jeffrey: Az Andok kincsei: az inkák és a
prekolumbián Dél-Amerika története. [Nyíregyháza]: Elektra
Kv. 224 p. Kve 7900 Ft
Rohl, David M.: Avarisz urai: a nyugati civilizáció legendás
eredetének feltárása. [Debrecen]: Gold Book 512 p., XXIV
t. Kve 4999 Ft
Romani, Francesca Romana: Az ôsi iszlám. Bp.: Gabo
207 p. (Évezredek kincsei) Kve 7991 Ft
Európa (és az európai államok) története
Haffner, Sebastian: Poroszország egy porosz szemével.
Bp.: Európa 356, [4] p., [12] t. Kve 3500 Ft
Margittai Gábor: Trianoni menyecske: szórványlétünk a
Kárpát-medencében. Bp.: Scolar 295 p., [80] t. Kve 3690 Ft
Mary, Luc: Stuart Mária: három ország királynôje. Bp.:
Gabo 302 p., [8] t. (Királyi házak) Kve 2490 Ft
Magyarország és a magyarság története
Illésfalvi Péter – Szabó Péter: Erdélyi bevonulás, 1940.
Barót: Tortoma Kvk. 204, [3] p. Kve 7500 Ft
Magyarország az elsô világháborúban. Bp.: Kossuth: HIM
199 p. Kve 7500 Ft
Sumonyi Zoltán: Árpád-háziak Bizáncban: III. Béla
jegyesei. Bp.: Gabo 209 p., [4] t. (Királyi házak) Kve
2490 Ft
Szabó Károly: A magyar vezérek kora Árpádtól Szent
Istvánig. Repr. kiad. Bp.: Anno VIII, 448 p. Kve 1981 Ft

SZÉPIRODALOM
Adams, Douglas: A lélek hosszú, sötét teadélutánja. Bp.:
Gabo 343 p. Fve 2490 Ft
Ahern, Cecelia: Ajándék. Bp.: Athenaeum 295 p. Fve 2990 Ft
Angsten, David: Fúriák éjszakája. Bp.: I.P.C. Kv. 363 p.
(I.P.C. könyvek) Fve 2298 Ft
Austen, Jane: A klastrom titka. Bp.: Ulpius-ház 356 p. Fve
2999 Ft
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, kritikák, 1900–1911.
Bp.: Argumentum 662 p. (Babits Mihály mûveinek kritikai
kiadása) Kve 4500 Ft

Balzac, Honoré de: Goriot apó. Bp.: Európa 286 p.
(Európa diákkönyvtár) Fve 980 Ft
Bán Mór: Hunyadi. 4. kv. A hadak villáma. [Debrecen]:
Gold Book 423 p. Kve 2999 Ft
Baxter, Nicola – Manson, Beverlie: A karácsonytündér.
Pécs: Alexandra [18] p. Kve 1999 Ft
Bene Zoltán: Keserédes. Bp.: Hungarovox 135 p. Fve 1600 Ft
Berry, Steve: A borostyánszoba. Bp.: Ulpius-ház 629 p.
Fve 3999 Ft
Blyton, Enid: Tolvaj a Kirrin-villában. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 144 p. (Ötösfogat, 2.) Kve 1999 Ft
Bodor Ádám: Az utolsó szénégetôk: tárcák 1978–1981.
Bp.: Magvetô 162, [4] p. Kve 2490 Ft
Brandenburg Gyula: Mélykút gyermeke. Szeged: Bába 138
p. Fve 1400 Ft
Cabot, Meg: Váltságdíj a szívemért. Bp.: Ciceró Kvstúdió
400 p. Fve 2990 Ft
Calvino, Italo: Eleink. Bp.: Európa 571, [2] p. Kve 3500 Ft
Carver, Raymond: Kezdôk. Bp.: Magvetô 311, [3] p. Fve
2990 Ft
Chandler, Raymond: Az okoskodó gyilkos. Bp.: Európa
304, [3] p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
Cholnoky László válogatott novellái. Bp.: M. Napló: Fokusz
Egyes.: Írott Szó Alapítvány 217, [2] p. (A magyar
irodalom zsebkönyvtára) Fve 945 Ft
Clarke, Arthur C.: Szigetek az égben. Bp.: Metropolis Media
205, [4] p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2670 Ft
Claudel, Philippe: Szürke lelkek. Bp.: Jószöveg Mûhely
232 p. Fve 2590 Ft
Cook, Robin: Beavatkozás. Pécs: Alexandra 389 p. Fve
2699 Ft
Cooper, Gwen: Homér. Bp.: K.u.K. K. 296 p. Fve 2990 Ft
Cornwell, Bernard: Sharpe ostroma. [Debrecen]: Gold Book
319 p. Kve 2799 Ft
Csoóri Sándor: A szétzilált nemzet. Bp.: Nap 251 p.
(Magyar esszék) Kve 2900 Ft
Daskova, P. V.: Magzatvér. Bp.: Athenaeum 275 p. Fve
2990 Ft
Davis, Joann: A pásztor könyve. Bp.: Athenaeum 205, [2]
p. Kve 2490 Ft
Deveraux, Jude: Madame Zoya, a lélek doktora. Bp.:
Athenaeum 367 p. Fve 2990 Ft
Dezsô Andrea: Mamuska. Bp.: Csimota 34, [6] p. Kve 2200 Ft
Duey, Kathleen: Katie és a musztáng. 2. köt. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 114 p. Kve 1999 Ft
Ebadi, Sirin : Mrs. Irán. Bp.: Ulpius-ház 412 p. Fve
2999 Ft
Élet és halál könyve. 1–2. Bp.: Osiris 670 p. + 991 p. Kve
5980 Ft
Eliot, George: Kései boldogság. Szeged: Lazi 221 p. Kve
2500 Ft
Ellis, Bret Easton: Nullánál is kevesebb. Bp.: Európa 212
p. Fve 2700 Ft
Ellroy, James: A nagy sehol. Bp.: Cartaphilus 593 p. Kve
3200 Ft
Ensler, Eve: Érzô lelkek. Bp.: Nyitott Kvmûhely 203, [4] p.
Kve 2990 Ft
Ensler, Eve: Tökéletes testek. Bp.: Nyitott Kvmûhely 125,
[2] p. Kve 2490 Ft
Ensler, Eve: A vagina monológok. Bp.: Nyitott Kvmûhely
227, [3] p. Kve 2990 Ft
Erickson, Carolly: Napóleon kis paradicsommadara,
Joséphine. Bp.: Gabo 437 p. Fve 2990 Ft
Fábián Janka: A német lány. Bp.: Hungarovox 277 p. Fve
2500 Ft
Fekete István: Elsô uhuzásom. Szeged: Lazi 217, [3] p.
(Fekete István mûvei) Kve 2600 Ft
Finy Petra: Bögreúr meséi. Bp.: Pozsonyi Pagony 39 p.
Kve 2250 Ft
Finy Petra: Lámpalány meséi. Bp.: Pozsonyi Pagony 39 p.
Kve 2250 Ft
Fiorato, Marina: A muránói üvegfúvó. Bp.: I.P.C. Kv. 341
p. (IPC mirror) Fve 2990 Ft
Fischer-Hunold, Alexandra: Sódervári Sherlock báró. 1. köt.
Bp.: Scolar 147 p. Kve 1990 Ft
Fischer-Hunold, Alexandra: Sódervári Sherlock báró. 2. köt.
Bp.: Scolar 126 p. Kve 1990 Ft
Fortier, Anne: Júlia. Bp.: Gabo 528 p. Kve 3990 Ft
Fossum, Karin: Az ördög tartja a gyertyát. Bp.: Scolar 317
p. (Scolar krimik) Fve 2951 Ft
Galgóczi Dóra: Test a lélek börtönében. Bp.: Szaktudás K.
148 p. Fve 1980 Ft
Garlando, Luigi: Kezdôrúgás. Pécs: Alexandra 145, [6] p.
(Gól!, 1.) Kve 1499 Ft
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Geddes, Anne: Karácsony öröme. Pécs: Alexandra [51] p.
Kve 2499 Ft
Gecser Erzsébet: Kicsi Lizi. Bp.: Uránusz 110 p. Fve 1980 Ft
Gibson, William: Nyomtalanul. Bp.: Metropolis Media 357,
[3] p. (Metropolis könyvek) Fve 2990 Ft
Gingrich, Newt – Forstchen, William R.: A gyalázat napjai.
[Debrecen]: Gold Book 274 p. Kve 2999 Ft
Goolrick, Robert: Házasság céljából. Bp.: Athenaeum 361,
[6] p. Fve 2990 Ft
Gray, Claudia: Hourglass. Szeged: Könyvmolyképzô K.
332 p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2999 Ft
Green, Jane: Mr. Talány. Bp.: Trivium 389 p. Fve 3290 Ft
Gregory, Philippa: A fehér királyné. Bp.: Palatinus 445 p.
Fve 3800 Ft
Grisham, John: Theodore Boone, a kölyökügyvéd. Bp.:
Geopen 199 p. Kve 2990 Ft
Grisham, John: A végrendelet. Bp.: Geopen 638 p. Fve
3490 Ft
Haddon, Mark: A kutya különös esete az éjszakában. Bp.:
Európa 260 p. Kve 2900 Ft
Harris, Charlaine: Inni és élni hagyni. Bp.: Ulpius-ház 414
p. (True Blood sorozat, 1.) Fve 2999 Ft
Harris, Charlaine: Vörös telihold. Bp.: Ulpius-ház 407 p.
(True Blood sorozat, 9.) Fve 3499 Ft
Henderson, Charles: A mesterlövész. [Debrecen]: Gold
Book 314 p. Kve 2999 Ft
Isomäki, Risto: Elsodort világok. Bp.: Nyitott Kvmûhely
356, [3] p. Fve 2990 Ft
James, Peter: Félhomály. Bp.: General Press 354 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
Jólesz György: A széttört mese. Bp.: Noran 225, [4] p.
(Luna könyvek) Kve 2699 Ft
Kányádi Sándor: Az elveszett követ. Bp.: Cartaphilus 42 p.
Kve 1901 Ft
Kernick, Simon: Mindhalálig. Bp.: Gabo 367 p. Kve 3490
Ft
Kesselyák Péter: Túl a Kínai Nagy Falon. Bp.: Hét Krajcár
159 p. Fve 2600 Ft
Kinsky, Esther: Üdülô. Bp.: Scolar 109 p. Fve 2447 Ft
Kipling, Rudyard: A gondolkodó bika. Bp.: Kelet K. 276 p.
Kve 3990 Ft
Kluver, Cayla: A vérzô Hold örökösei. Bp.: Athenaeum 452,
[3] p. Kve 3990 Ft
Kósa András: Értelmiségi körökben. Bp.: Kairosz 259 p.
Fve 2800 Ft
Kosztolányi Dezsô : Édes Anna. Pozsony: Kalligram
914 p., XVI t. (Kosztolányi Dezsô összes mûvei) Kve
3400 Ft
Kosztolányi Dezsô: „most elmondom mint vesztem el”.
Pozsony: Kalligram 607 p. (Kosztolányi Dezsô összes
mûvei) Kve 3400 Ft
Kovács Ákos: Vágyálmok ligája. Bp.: Scolar 333 p. Fve
2750 Ft
Kovács András Péter: Multigáz. Bp.: Ulpius-ház 317 p.
(Dumakönyvtár) Fve 3499 Ft
Kôszeghy Csilla: Bumburi a városban. Bp.: Pozsonyi
Pagony [40] p. Kve 1490 Ft
Läckberg, Camilla: A prédikátor. Bp.: Animus 315 p.
(Skandináv krimik) Fve 2790 Ft
Lackfi János: Domboninneni mesék. Bp.: Móra 70 p. Kve
2490 Ft
Lahav, Yehuda: Kovács András Sebhelyes élet. Bp.:
Makkabi 155, [4] p. Fve 1600 Ft
Lovas Lajos: N. Bp.: Metropolis Media 205, [4] p.
(Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2670 Ft
Lôrincz L. László: A teaültetvény. 1-2. Bp.: Studium Plusz
346 p. + 368 p. Fve 1990 Ft
Lungu, Dan: Hogyan felejtsünk el egy nôt. Bp.: Magvetô
352 p. Kve 3490 Ft

Lustbader, Eric: A Bourne-fortély. Bp.: I.P.C. Kv. 584 p.
(I.P.C. könyvek) Fve 2699 Ft
Maalouf, Amin: Eredet. Bp.: Európa 412 p. Kve 3800 Ft
Mack, Tracy – Citrin, Michael: Az elvarázsolt ember rejtélye.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 165 p. (Sherlock Holmes és a
Baker Streeti vagányok, 2.) Kve 2499 Ft
Mándy Iván: Csutak színre lép. Bp.: Holnap 201 p.
(Ifjúsági könyvek) Kve 2300 Ft
Mankell, Henning: A piramis: Wallander elsô esetei. Bp.:
Mérték K. 451 p. Fve 3490 Ft
Márai Sándor: Köhögni szabad?: publicisztika 1934-1936.
Bp.: Helikon 455 p. Kve 4990 Ft
Martin, George R. R.: Varjak lakomája. Pécs: Alexandra
895 p. Fve 2999 Ft
Mezrich, Ben: Véletlenül milliárdos. Bp.: Athenaeum 310 p.
Fve 2989 Ft
Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor összevonja a
szemöldökét. Bp.: Európa 467 p. Kve 3300 Ft
A Nap lánya . Bp.: Móra 117, [3] p., [6] t.fol. Kve
2490 Ft
Nyirô József: Néma küzdelem. Szeged: Lazi 422 p. (Nyirô
József mûvei) Kve 3200 Ft
Oldfield, Jenny: Kis boszorkány. Pécs: Alexandra 135 p.
(Félhold farm, 10.) Fve 999 Ft
Oliver, Lauren: Mielôtt elmegyek. Bp.: Ciceró 414 p.
(Ötcsillagos könyvek) Fve 3290 Ft
O’Malley, Bryan Lee: Scott Pilgrim végtelen bánata. Bp.:
Nyitott Könyvmûhely [192] p. (Scott Pilgrim, 3.) Fve
1990 Ft
Osvát Erzsébet: Az álruhás kisautó. Bp.: Holnap 32, [2] p.
Kve 1901 Ft
Örkény István: Válogatott egyperces novellák. Bp.:
Palatinus 216 p. Fve 1290 Ft
Palotás Petra: Papás-mamás. Bp.: Jaffa 181 p. Fve 2790 Ft
Pankovcčˇín, Václav: Szép temetés lesz. Bp.: M. Napló 193,
[2] p. Fve 1890 Ft
Parrella, Valeria: A fehér tér. Bp.: Helikon 203, [2] p. (Sors
könyvek) Kve 1990 Ft
Petôcz András: Behatárolt térben: zárójelversek,
1984–2009. Szeged: Tiszatáj Alapítvány 108 p. (Tiszatáj
könyvek) Kve 2100 Ft
Petôfi Sándor: A hóhér kötele. Bp.: Cartaphilus 170 p.
(Illusztrált klasszikusok) Kve 2490 Ft
Pilinszky János – Földes László: Hobo – Pilinszky. Bp.:
Helikon: Gryllus Kft. 31 p. + 1 hanglem. (CD) (Hangzó
Helikon) Kve 4990 Ft
Plain, Belva: Szép emlékek. Bp.: General Press 315 p.
(Romantikus regények) Kve 2500 Ft
Podmaniczky Szilárd: Döglött kutyával ôrzött terület: a férfi.
Döglött kutyával ôrzött terület. [Szeged]: Podmaniczky
Mûv. Alapítvány 176, 141 [3] p. Fve 2000 Ft
Popper Péter: Tûnôdések napról napra. Bp.: Saxum 390 p.
Kve 2800 Ft
Prati, Elisa: A várva várt karácsony. Bp.: Ventus Libro 89,
[2] p. Kve 3500 Ft
Price, Katie: Angel. Bp.: I.P.C. Kv. 358, [3] p. (I.P.C.
könyvek) Fve 2298 Ft
Rácz Pista: Gatyamesék. Bp.: K.u.K. K. 212, [3] p. Fve
1800 Ft
Ransome, Arthur: Fecskék és fruskák. Bp.: Ciceró 320, [4]
p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 2490 Ft
Révay, Theresa: Párizs fehér fényei. Bp.: Athenaeum 565,
[2] p. Fve 3990 Ft
Roberts, Nora: Halálos ünnep. [Debrecen]: Gold Book 381
p. Fve 1298 Ft
Roberts, Gregory David: Sántárám. 1. köt. Bp.: General
Press 573, [2] p. Kve 3800 Ft
Rojas, Fernando de: Celestina: Calisto és Melibea
tragikomédiája. Bp.: Eötvös J. Kvk. 207 p. (Eötvös
klasszikusok, 102.) Fve 2520 Ft

Ryan, Carrie: Kezek és fogak erdeje. Szeged: Athenaeum
299, [5] p. Fve 2989 Ft
Sandford, John: Vihar préda. Bp.: JLX 447 p. Fve 3150 Ft
Sándor Angelika – Sándor Esztella: SMS a piszkozatból.
Sopron: Novum Pro 182 p. Fve 3830 Ft
Schätzing, Frank: Limit. 1-2. köt. Bp.: Athenaeum 703 p.
+ 504 p. Kve 7989 Ft
Schmidt Egon: Majom Muki az erdôben. Bp.: Új Ember 40
p. (Mesélnek az állatok) Kve 1300 Ft
Scholz, Gaby – Gotzen-Beek, Betina: A karácsonyi angyal
kalandjai. Pécs: Alexandra [80] p. Kve 2499 Ft
Sisman, Robyn: Tiszta Hollywood. Bp.: Európa 420 p. Fve
3000 Ft
Somogyváry Gyula: Bali bég báránykája. Bp.: Auktor 60 p.
Kve 1980 Ft
Steel, Danielle: Családi album. Bp.: Maecenas 383 p. Fve
699 Ft
Steinbeck, Nina: Lillebi és barátai. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 60 p. Kve 1799 Ft
Stilton, Tea: A jéghercegnô. Pécs: Alexandra 271, [8] p.,
[16] t. (A Fantázia Birodalmának hercegnôi, 1.) Kve 2499 Ft
Stork, Francisco X.: Marcelo és az igazi világ. Bp.: Ciceró
293, [2] p. (Ötcsillagos könyvek) Fve 3290 Ft
Strugackij, A. N. – Strugackij, B. N.: Menekülési kísérlet.
Bp.: Metropolis Media 256, [3] p. (Galaktika fantasztikus
könyvek) Fve 2990 Ft
Szabó Julianna: Kistesóm. Bp.: Kairosz 191 p. Fve 2200 Ft
Szalai Vivien: Hamis gyönyör: egy luxusprostituált
vallomásai. Pécs: Art Nouveau 221 p. Kve 2699 Ft
Szegedi Katalin: Lenka. Bp.: Csimota 29, [2] p. Kve 2200 Ft
Tamás Attila: Visszatekintés. [Debrecen]: Debreceni Egy. K.
157 p. Kve 1273 Ft
Tamási Áron: Bölcsô és bagoly Vadrózsa ága. Bp.:
Palatinus 277, [2] p. Kve 3100 Ft
Térey János: Protokoll. Bp.: Magvetô 401, [2] p. Kve
2990 Ft
Tolkien, John Ronald Reuel: A Gyûrûk Ura. 1-3. Bp.:
Európa XXX, 606 p. + X, 611-1098 p. + XII, 1103-1774
p., (1) t.fol. Kve 6800 Ft
Tolsztoj, L. Ny.: Gyónás Mi a mûvészet?. Bp.: Európa 259,
[2] p. Kve 3200 Ft
Travers, P. L.: A csudálatos Mary. Bp.: Ciceró Kvstúdió
159 p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 2490 Ft
Troisi, Licia: Sárkánylány. 1. Thuban öröksége. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 334, [2] p. Kve 2999 Ft
Ulickaja, Ludmila: Elsôk és utolsók. Bp.: Magvetô 447, [5]
p. Kve 3690 Ft
Vadász Bence – Miltényi Miklós, M.: Jujj, ezt már
megmondom! Bp.: Corvina 46, [2] p. Kve 1990 Ft
Egy vámpír naplója. Bp.: Jószöveg Mûhely [160] p. Kve
3500 Ft
Vandenberg, Philipp: A sixtusi összeesküvés. Bp.: K.u.K.
K. 254 p. Kve 2900 Ft
Varró Dániel: Akinek a lába hatos. Bp.: Manó Kv. 31 p.
(Manó könyvek) Kve 1790 Ft
Vass Virág: Vulévu. Bp.: Ulpius-ház 380 p. Fve 2999 Ft
Vidal, Biil: A titkos számla. Bp.: Gabo 408 p. Kve 3490 Ft
Walser, Martin: Egy szerelmes férfi. Bp.: Európa 295, [2]
p. Kve 2900 Ft
Wass Albert: Bálványosvár. Pomáz: Kráter [24] p.
(Magyar mondák, 13.) Kve 1500 Ft
Wass Albert: A medve és a huszár. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. [24] p. (Válogatott magyar népmesék sorozat, 9.)
Kve 1500 Ft
Woods, Titania : Szelek szárnyán! Szeged:
Könyvmolyképzô K. 160 p. (Csillagszárny Akadémia, 1.
kv.) Kve 1799 Ft
Zusak, Markus: A könyvtolvaj. Bp.: Ulpius-ház 598 p. Fve
3999 Ft
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AZ ÍRÓ LEVELEI

Egy nôírósors stációi
Kaffka Margit levelei
Néhány héttel ezelôtt a Nyitott Mûhelyben zajló „Rózsaszín szemüveg” címû
estsorozat témája Kaffka Margit volt.
A nôírókat e, ha nem is rózsaszín, de elfogulatlan és szigorú szemüvegen át vizsgáló beszélgetések azokra a kérdésekre
világítanak rá, egy-egy nôi alkotó és életmûve miként vált vagy nem vált részévé
az irodalmi kánonnak.
Az estnek központi témájává lépett elô
a kérdés: miként lehetséges az, hogy
Kaffka Margitnak, kor- és nôtársaival ellentétben, nem kellett megharcolnia a
maga harcát: mind a kortárs (férfi)irodalom, mind az utókor különösebb viták
nélkül elismert íróként fogadta el. A Nyitott Mûhely-beli beszélgetésen elhangzó
kulcsszó a „veszélytelen” volt: Kaffka
nem kérdôjelezte meg a hagyományos
nôi szerepeket, hôsei nem voltak lázadók,
normaszegôk, és ez az „asszonyíró”, ha
mai szemmel már kissé porosan-unalmasan is, de megalkotott néhány jónak minôsülô regényt. A szocializmusban is elfogadták mint a hanyatló társadalmi osztály, a dzsentri ábrázolóját – ily módon
Kaffka Margitnak megmaradt az úgymond jogfolytonossága.
Nem sokkal késôbb egy társaságban jött
szóba, hogy ne feledkezzünk meg arról
sem: Balázs Béla sógornôjérôl van szó,
Kaffka másodjára ugyanis Bauer Ervinhez, Balázs Béla öccséhez ment feleségül.
A Nyugat ajtajait tehát különösebben
nem kellett döngetnie, sógora kikövezte
az utat számára.
Ezek után az ember érthetô kíváncsisággal veszi kézbe A lélek stációi – Kaffka Margit válogatott levelezése címû kötetet: ki volt hát ez a tragikus sorsú nô?
A Nap Kiadó gondozásában megjelent
leveleskönyv elôszava bemutatja a levelek rendszerezésének a szokásostól némiképp eltérô szisztémáját: a kronológia
helyett tematikus, vagyis az azonos címzettnek szóló csoportosítást vette alapul
a sajtó alá rendezô Simon Zsuzsanna –
tegyük hozzá, igen szerencsésen, mert
így csakugyan regényszerû történetté állnak össze például a Hatvany Lajoshoz
vagy Fenyô Miksához szóló levelek.
A kötet elsô ciklusában javarészt a kollégáknak, szerkesztôknek címzett sorok
olvashatók, terjedelmükben és stílusukban valamennyitôl elütnek azonban egy
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távoli rokonhoz, a Nemestóthy Szabó
Hedvighez írott levelek. Azok, akik bizonyos tekintetben Szabó Magda elôfutárának értékelik Kaffka Margitot, talán
örömmel konstatálják, hogy e levelek felszabadultsága, derûje, szándékolt szószátyársága sokban emlékeztet azokra a
nemrég kötetben is megjelent Szabó
Magda-levelekre, melyeket Haldimann
Évának küldött.
A Kaffka-leveleskönyv második tematikus egysége a családé: itt Kaffka Margit
saját levelein kívül már megjelennek a válaszok is: Frôhlich László, Kaffka Margit
fia – a spanyolnátha-járványban elhunyt
édesanyját egy nappal élte túl –, valamint
Bauer Ervin, a második férj levelei teszik
teljessé a család tragikus sorsának képét.
Szemlátomást hosszabbak, itt-ott kész elbeszélések a családon belül írott „szeretô”
levelek, míg a szakmai, hivatalos vagy barátian hivatalos írásbeli megszólalások
többnyire lényegre törôek. A ma olvasójának természetesen a Fenyô Miksához, Osváth Ernôhöz, Schöpflin Aladárhoz címzett sorok a legérdekesebbek, amelyek
például arra a nagyon is gyakorlatias problémára világítanak rá, hogy már akkor is
állandó baj volt a honoráriumokkal, és
hogy az igényes kiadványok nem számíthattak olvasói tömegekre. „Kedves Fenyô!
Meglep, hogy a dolgaimat elég jónak találták, és nem kétségem az, hogy nem fizetnek. Hogy Önök nem! A lap sokkal magasabb színvonalon áll, hogysem nálunk elôfizetôje lehetne, sok lehetne és a munkatársaknak jutna.” Itt a Figyelôrôl van szó,
ahová Kaffka Margit írásai „javát válogatta
ki”, ahogyan fogalmaz valamivel késôbb.
S ha már itt a Könyvhétben szemlézzük
a kötetet, kár lenne említés nélkül hagyni
a Kiss Józsefhez (mármint ama bizonyos
korabelihez, A Hét szerkesztôjéhez) írott
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Kaffka Margit
válogatott levelezése
A LÉLEK STÁCIÓI
Sajtó alá rendezte
Simon Zsuzsanna
Nap Kiadó
432 oldal, 3300 Ft

sorokat, amelyek a férfiakhoz címzett
levelek közül a legjátékosabban, olykor
frivolan könnyedek, ám még humorukban is tiszteletteljesen szólnak „a Mesterhez”, késôbb egyenesen „Nagymesterhez”, miközben árad belôlük a mesélôkedv és a közvetlenség.
Általában: a leplezetlen ôszinteség köszön vissza a sorok többségébôl. Hatvany
Lajosnak arról panaszkodik egy helyen,
hogy szóban forgó regénye megírásra való idô híján gyatra lett, sok hibával, elütéssel, míg ha kellô energiát tudott volna ráfordítani, dosztojevszkiji magasságokba emelkedhetett volna. Az öndegradálás és az önbizalom e kettôs jelenléte
nagyon is Kaffka Margit-i vonásként rajzolódik ki a leveleket olvasva.
Mint ahogy az asszonyi háttérbe vonulásnak az a nagyvonalú gesztusa is,
amely egy, a Bíró Lajoshoz (a Budapesti
Napló egyik szerkesztôjéhez) írott levélbôl világlik ki. Mint kiderül, anélkül,
hogy eredetileg tudtak volna róla, ketten fogtak neki ugyanazon téma feldolgozásának egy-egy politikai regényben,
s Bíró (vélhetôen udvariasságból) vissza
akart lépni a munkától. Kaffka arra biztatja, a világért se álljon el a tervétôl, hiszen nem kérdés, hogy az adott témában Bíró sokkal inkább otthon van, ért
hozzá, míg „én olvasok és jegyezgetek,
szóval tanulok, amit Maga már nyilván
diákkorából tud.” Aztán így zárja a levelet: „Ha a spanyol elszállít, mindkettônk
helyett Magának kell megírnia.”
A jóslatot – talán ez is valamiféle nôi
megérzés volt – beteljesítette a sors.
Laik Eszter

KÖNYVHÉT
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Tényleg trilógia?
„A baráti árulás olyan mindennapos megpróbáltatás, mint a betegség (…) Az ember
felvértezi magát ellene. Szerencsétlen flótás, aki nem tud szembeszállni vele.” E megállapítást egykoron Romain Rolland vetette
papírra. A barátságszédelgô címû új kötetében Nyerges András egy párbeszédbe
ágyazva „csak” idézi a mély élettapasztalatot
tükrözô, igen találó hasonlatot. Persze, nem
minden célzatosság nélkül, merthogy az egy
évtized alatt közreadott regénytrilógiájának
hôsét – akit a regényekben Nyerges Andriskának, majd Andrásnak hívnak – ilyen, minden önvédelmi reflexnek híján lévô flótásként ábrázolja. Olyan, a viktimológia nagykönyvében megírt, másoknak naivitásával
kiszolgáltatott áldozatnak, aki törvényszerûen válik mindenfajta szellemi és érzelmi
merény célpontjává.
Mint az a fôhôs névválasztásából is egyértelmûen következik, a szerzô kulcsregényt
írt, amit nem is titkol, mondván „a legtöbb
prózaíró amúgy is a családjából él, akár bevallja, akár nem”. A regény-formával, az „én
így láttam”, „én így éltem át”, vagy akár „a
pontosan így is történhetett volna” megközelítéssel és mások álnevesítésével Nyerges
a kimondhatatlan kimondásának szabadságát választotta. A realizmus rögéhez kötött,
mégis szárnyaló világlátás jogát, lehetôségét
teremtette meg magának. A kulcsregényeknek ugyanis különösen nagy a tétje: ha a
szöveg szövete nem emelkedik felül a magántörténeten, legyen az bármilyen fordulatos is (lásd: minden ember élete kész regény), akkor megmarad érdekes, ám egyediségében is tucattörténeti adaléknak. A Voltomiglannal kezdôdô regényfolyam viszont
irodalmi esemény: a védekezésképtelenség
és az elmagányosodás áldozati szemszöge
írói eszköz „csupán”, a sodró erejû, feszültségtôl szikrázó szöveg a „valóság égi mása”,
amely hátborzongató iróniával és öniróniával mutat be egy máig megemészthetetlen
idôszakot, vezet be a 20. század közepétôl
kezdôdô, eseménytelennek korántsem
mondható évtizedekbe, a késô-Horthy-, a
Szálasi-, a Rákosi- és a kora-Kádár-kor gyomorforgató bugyraiba. A barátságszédelgôt
olvasva csak ismételni, kiterjeszteni tudom
azt, amit itt, a Könyvhétben (2009. augusztus) a Tévelygések kora kapcsán már írtam:
Nyerges regényfolyama az egyik leghitelesebb irodalmi látlelet a felsorolt korszakok
szabad szellemet nyomorító közegérôl, az
elvtelen irodalompolitikai taktikázásokról, a
könyvkiadók és szerkesztôségek ismeretlen
világáról, a hamis legendák természetrajzá-
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ról, az eltorzult értékvilágról, a felpuffasztott nagyságok pitiánerségérôl. És –
tehetem most hozzá a zárókötetet (zárókötetet?, errôl egy kicsit még késôbb)
olvasva – mindezek kivetülésérôl, behatolásáról a magánszférába, az amúgy is
mindig szövevényes baráti és szerelmi
viszonyok szétroppantásába.
S bár a Nyerges-trilógiában mindig
történik valami, mindig van esemény,
egy-egy regény szorosan vett cselekménye már-már szimpla. A három mû
történései akár néhány bekezdésbe is
beszoríthatóak lennének. Ezzel csupán a kötetek sava-borsa (s nem mellesleg a fanyar látásmód) veszne el.
Az író szemléletét leginkább a manapság kevesebbszer idézgetett angol mondókához hasonlíthatnám.
„Egy szeg miatt a patkó elveszett. A patkó
miatt a ló elveszett. A ló miatt a csata elveszett. A csata miatt az ország elveszett.” A
versikének, persze, van még egy „tanulságsora” („Máskor verd be jól azt a patkószeget!”), ám ezt a sort most, Nyerges kapcsán,
felejtsük el. Az ô optimizmusa a pesszimizmus: nála a rosszul bevert patkószög mindig mindenkor ország-vesztéshez vezet. A
vég vizionálásában, annak ecsetelésében
utolérhetetlen. A barátságszédelgôben
megírt kozmikus sérelmek között az elsôre,
arra, hogy a legjobb kisiskolai pajtás és padtárs a hétköznapiságában is nyomorult árulást elkövetve elültetteti maga mellôl „a
Nyergest”, így cserélve le ôt egy gazdagabb
barátra, nos, erre a momentumra alig több
mint hetven oldal jut. A többi több mint
négyszáz pedig a késôkamaszkori testi-lelki
jóbarátra és az elsô, félreértésbôl elvett feleségre marad. Félreértések elkerülése végett: mindezt a minuciózusságot én a kötet(ek) legnagyobb erényének, s a szerzô
bravúrjának tekintem. Az idôben (nem
mellesleg: jól követhetôen) oda-vissza ugrálva, újabb és újabb adalékokkal bôvítve áll
össze a história. Ráadásul mindezt Nyerges
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egy meglehetôsen szokatlan regényszerkezettel és narrációval adja elô: egyrészt –
Egy per egy (kettô, három, stb.) fejezetcímek alatt – egyes szám elsô személyben
mesél, majd egy ponton, egyes szám második személyre vált – Kettô per egy (kettô,
három, stb.). Ezekben a fejezetekben a szerzô ahhoz szól, akivel éppen leszámol, aki fölött ítéletet mond. A megszólítottat – akinek az írói én elôtt addig a legmenthetetlenebb dolgokra is volt mindig mentsége –
ekkor már szóhoz sem engedi jutni, a pohár
ugyanis betelt. E sajátos kettôs monológszerkezet már-már krimiszerû feszültséget
ad a kötetnek.
Aki a szerzô életútját csak egy kicsit is ismeri (ha nem ismeri, elég egy pillantás egy
lexikonszócikkre), tudja, hogy irodalmi indulása, sztereotip besorolása hatalmas, máig ható hendikepet eredményezett. Ugyanakkor az
élet nagy igazságtevô is (akár még hálásak is
lehetnénk a sorsnak, az ô sorsának, elvégre
nem a mi bôrünkrôl van szó): ezen átszenvedett évtizedek, kiközösítések „élménye” nélkül a trilógia második és harmadik kötete, bizony, soha meg nem íródott volna. E ponton
viszont van némi vitám a szerzôvel. Ha úgy
tetszik, önzô olvasói követelésem tôle. A barátságszédelgô végére pontot téve – szerintem meggondolatlanul – odanyilatkozott,
hogy ezzel a regénytrilógia befejezve, slussz,
mindent elmondott, amit akart, el- és leszámolt mindazokkal, akikkel akart. Más téma
után néz. Én viszont szelíden jelezném: önmeséjében eddig „csak” a gyermek- és az ifjúkor zárult le, azóta, pedig történt még egy s
más vele és a világgal. Kitelne belôle egy tetra- vagy még több lógia…
Murányi Gábor
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Thomas Gifford: Assassinók
Ben Driskillnek, az amerikai társadalom felsôosztályából származó férfinak, a jezsuita rendet fiatal novíciusként elhagyó sikeres ügyvédnek
meggyilkolják szeretett húgát, aki felforgató szellemû apácaként borzolta
az egyház hatalmasságainak kedélyét. A gyilkos vagy gyilkosok ezzel
nagy hibát követtek el.
Ben Driskill a nyomukba ered, és üldözi ôket a végsô leszámolásig. Eközben ködös tájakon és sivatagi hôségben megbúvó kolostorokat kell fölkeresnie a világ különbözô tájain, az
egyház magas köreihez vezetô szálakat kell követnie, szembesülnie kell a
történelmi múltba és a II. világháborúig visszanyúló ármányokkal, cselszövésekkel, és meg kell birkóznia
egy fájdalmas szerelem érzelmeit
próbára tevô terhével is.
Ben Driskill és segítôtársai egy kirakójátékhoz hasonlóan rakják
össze az információmorzsákat: a nyomok az egyházon belüli titkos csoporthoz, az assassinókhoz vezetnek. Az utolsó titokra is
fény derül: az igazság dermesztôen döbbenetes.
Részlet
A jelenet olyan volt, mintha Don Quijote és Sancho Panza csatázna – de csak annak, aki nem ismerte a két férfit. Indelicato alig kortyolt bele az üres kávéjába, D'Ambrizzi viszont teletöltötte a csészéjét tejszínnel és cukorral. Sandanato leginkább csak bámulta a
kávéját. A Vatikán-szakértôk elméjében a két férfi hosszú évek óta
szorosan összekapcsolódott egymással: ellentétesek voltak, egymás ellenfelei, de ugyanakkor kollégák is az egyház szolgálatában.
– Nyolc – törte meg a csendet a pápa, és minden szem feléje fordult. – Nyolc gyilkossággal állunk szemben, nyolc gyilkosság történt az egyházunkban. Nem tudjuk, miért. Nem tudjuk, ki a gyilkos. Még azt sem tudjuk, minek alapján választja ki az áldozatait. Nem tudjuk megjósolni, ki lesz a következô, de abban biztosak
lehetünk, hogy még lesznek áldozatok. – Egy pillanatra elhallgatott. – Már számba vettük a lehetséges gyilkosokat… barátainkat,
a maffiát. A szélsôségeseket: az Opus Deit, a Propaganda Duét. –
Indelicato a fejét rázta.
– A nyomozóim semmi olyat nem találtak, ami e szervezetek
részvételére utalna. Mind azt mondják, nem, ehhez semmiféle
érdekünk nem fûzôdik.
– Senki sem akar megleckéztetni minket?
– Nem, Szentatyám. Legalábbis nem e csoportokból.
– A helyzet az – mordult fel D'Ambrizzi -, hogy ezek az emberek mindig dühösek valamiért. A jezsuiták azért dühösek, mert
úgy érzik, hogy ön, Szentatyám, elhanyagolja ôket az Opus Dei
kedvéért. Az Opus Deinek elege van, mivel egyrészt függetlenné akartak válni a püspököktôl, másrészt meg akarták kapni a
vatikáni rádiót, de ön, Szentatyám, egyiket sem adta meg nekik.
A marxisták olyan kapitalista zsarnokoknak tekintenek minket,
akik a Vatikánból irányítják tevékenységüket. A konzervatívok
viszont úgy vélik, hogy itt valóságos melegágya van a komcsi
rohadékoknak, akik tönkreteszik az egyházunkat. Azt csak a Jó-
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isten tudja, mit gondol a Propaganda Due, de azt
hiszem, az Úr most szégyellheti magát: ezek az
alakok még engem is megrémítenek. De ha arról
van szó, hogy egyházi személyeket kellene megölni… – megrázta a fejét. – Már csak azért sem, mivel általában válogatás nélkül gyilkolnak, nem érdeklôdnek áldozataik filozófiai nézetei iránt. Kihagytam valakit, Szentatyám?
Callistus lemondóan intett.
– Vegyél három papot egy utcasarkon, és máris
kész egy olyan frakció, amely elégedetlen valamivel.
De hogy gyilkolni? Azt nem… viszont mi ez az
egész, amit hallottam, hogy Amerikában egy pap
ölte meg azt a három embert?
D'Ambrizzi szeme tágra nyílt a homloka mély barázdái alatt. – Megkérdezhetem, Szentatyám, ezt
hol hallotta?
– Ugyan már, Giacomo, én vagyok a pápa!
D’Ambrizzi bólintott.
– Egy pont oda.
– Tehát? Igaz a hír?
D'Ambrizzi ismét megszólalt:
– Pietro?
Sandanato elmondta, amit tudott. Amikor végzett, Callistus diplomatikus mordulással mondott neki köszönetet.
– A végére kell járnunk ennek a dolognak. Meg kell állítanunk…
– Természetesen, Szentatyám – helyeselt D'Ambrizzi. – Csakhogy felmerülnek bizonyos nehézségek is.
– De, de, de – próbált valami kivetnivalót találni az elhangzottakban Indelicato, ám végül kénytelen volt belátni, hogy ez
nem fog sikerülni. – Igaza van. Nem tehetünk mást, mint hogy
próbálkozunk.
– Azt akarom, legyen vége. Ha valahonnan az egyházon belülrôl
indul, akkor véget kell vetni neki, és minden nyomot el kell tüntetni. A gyilkosok személyének felfedése nem különösebben izgat. Velük majd késôbb foglalkozunk. – Hunyorogni kezdett,
igyekezett leküzdeni a fejébe hasító éles fájdalmat – De mindenekelôtt tudni akarom, hogy
miért? És még valami: nem akarom, hogy a külsô hatóságok
kedvükre szimatoljanak az egyházon belül… sem itt, Rómában, sem Amerikában, sem sehol máshol. Értik? Ez egyházi
ügy! – Nem tudta idôben
visszaszorítani a fájdalom következô hullámát, fájdalmas
fintor futott végig az arcán.
– Szentatyám? – mondta D'Ambrizzi, majd felállt, és odalépett
hozzá.
Thomas Gifford
– Hirtelen nagyon elfáradtam,
ASSASSINÓK
Giacomo. Ez minden. PihenFordította
nem kell.
Sóskuthy György
Callistus D'Ambrizzi hatalmas
Kiss József Könyvkiadó
testére támaszkodva felállt, az664 oldal, kötve 2990 Ft
tán Indelicato is mellé lépett, és
a pápa hagyta, hogy elvezessék.
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Jerem Erzsébet –
Mester Zsolt (Szerk.):
ITINERARIUM HUNGARICUM II.
Ôskori emlékek és gyûjtemények
Magyarországon
Az ITINERARIUM HUNGARICUM sorozat Magyarország mûemlékeit útikönyv formájában ismerteti meg az olvasókkal, második kötete ôskori kalandozásra hívja a múlt értékei iránt érdeklôdôket. Az ôskor idôszaka Magyarország területén mintegy 350 000 évet fog át. A feltárt régészeti emlékek, barlangi és szabad ég alatti táborok, falvak, településdombok, földvárak, temetôk és egyéb lelôhelyek rendkívül sokszínû és változatos történelmet vetítenek elénk. A könyv kirándulási útvonalakon kalauzol el bennünket ôskori történelmünk kiemelkedô helyszíneire, egyszersmind szakirodalmi tájékoztatást is nyújt. A
részletes leíráson túl alaprajzokkal, térbeli rekonstrukciókkal, légi fotókkal és digitális felületmodellekkel is segít megismerni a
helyszínen látható és nem látható emlékeket, hogy térbeli és idôbeli utazásunk élménye minél teljesebbé váljon. Ez az összefoglaló minden történelmünk iránt érdeklôdô ember hasznos és kalandos útitársa lehet.
(X)
264 oldal, illusztrációkkal, 3200 Ft
ISBN 978 963 8046 91 8

Scolar Kiadó
www.scolar.hu
John Malam:
SZÖRNYEK, MANÓK, SÁRKÁNYOK
ÉS ÓRIÁSOK NAGYKÖNYVE
Miért nem szabad összetakarítanunk a kiömlött tejet? Kik azok a
tündérhamisítók? Melyik madár képes elrabolni egy elefántot is? Kik
Shrek, az ismert filmhôs rokonai?
Ilyen és ehhez hasonló izgalmasabbnál izgalmasabb kérdésekre kaphatunk választ a Szörnyek,
manók, sárkányok és óriások nagykönyvébôl.
Ez a gazdagon illusztrált, nagyméretû album bevezet a manók,
a tündérek, a szörnyek, az óriások és a sárkányok világába. Történeteivel a tündérek világából repít végig a trollok, szörnyek,
manók világán, hogy megismerhessük a legendákat a világ minden tájáról. A könyv történetekkel, humoros, kézikönyvszerû betétekkel mutatja be valóságként e csodás lényeket. A gyerekek
tudást szerezhetnek a mítoszok keletkezési helyeirôl, a lényekhez
kapcsolódó hiedelmekrôl, csodálatos tulajdonságaikról és a hozzájuk kötôdô számtalan valóságos földrajzi és történelmi érdekességrôl. Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a meséket, a csodákat, a varázslatot; akit érdekelnek a titkok és rejtélyek; aki járt
már a mítoszok földjén és aki még nem…
(X)
120 oldal, 3450 Ft
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Niall Ferguson:
A PÉNZ FELEMELKEDÉSE
A világ pénzügyi történelme
Niall Ferguson a Harvard Egyetem
történészprofesszora, A világ története nagysikerû szerzôje ezúttal a világ pénzügyi történelme bemutatására vállalkozott.
A keresztények szerint minden
rossznak gyökere a pénz iránti szerelem, a hadvezérek számára a háborúk
mozgatórugója, a forradalmároknál a
munka béklyója. Niall Ferguson azonban rávilágít arra, hogy a
pénzügy nemcsak az emberiség fejlôdésének alapja, hanem a világtörténelem állandó háttere is egyben.
Az ókori Babilontól napjaink Hongkongjáig éppen olyan fontos
szerepet játszik a hitelezés fejlôdése a társadalom felemelkedésében, mint bármelyik technológiai újítás. Az olasz reneszánsz tündöklésének anyagi hátterét a bankok teremtették meg, a kötvénypiacok pedig a hétéves háborútól kezdve az amerikai polgárháborúig számos konfliktus döntô tényezôivé váltak.
Niall Ferguson érthetôen magyarázza el, hogy a francia forradalom okait miért abban a tôzsdei buborékban kell keresnünk,
amely egy elítélt skót gyilkos miatt alakult ki. A pénzügyi történelem legfontosabb tanulsága azonban az, hogy elôbb-utóbb
minden buborék kipukkad, a mérleg a pesszimista eladók oldalára billen, és a mohóságot félelem váltja fel.
(X)
424 oldal, 4500 Ft
Fabian Lenk: DRAKE KAPITÁNY,
A KIRÁLYNÔ KALÓZA
Idôdetektívek 5.
Fabian Lenk: A JÓSDA REJTÉLYE
Idôdetektívek 6.
A kiskamaszok számára írt sorozat
történelmi oktatási segédeszközként
is kiválón alkalmazható, a gyerekeket
minden kötetben egy-egy történelmi
kalandra repíti el, megadva a teljes beleélés lehetôségét, hiszen akár ôk maguk is lehetnének a fôhôs nyomozók.
Az 5. kötetben a kis nyomozókat 1579-be, a déli tengerekre repíti a Tempusz, a titokzatos idô-tér. A hírhedt kalózvezér, Francis
Drake ki akarja fosztani a spanyolok kincsekkel megrakott hajóját. Megbízhat-e Drake kapitány a legénységében? Az idôdetektívek árulót gyanítanak a fedélzeten…
A 6. kötet: Delphoi idôszámításunk elôtt 336-ban. A híres szentélyben izgatott várakozás elôzi meg az ifjú makedón uralkodó,
Nagy Sándor látogatását. A királyi vendég érkezése elôtt vészjósló esemény történik: eltûnik Irini, a jósnô. Csak nem Apollón átka sújtott le rá? Az idôdetektívek rájönnek, hogy a jósdában valaki csaláshoz folyamodik…
A három jó barát – Kim, Julian és Leon – különleges macskájuk, Kija kíséretében ezekbe az izgalmas kalandokba csöppennek, és szerepet játszanak a rejtélyek megoldásában, kinyomozásában.
(X)
160 oldal, 1990 Ft
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Ildefonso Falcones

A Tenger Katedrálisa
A Tenger Katedrálisa Arnau Estanyol lenyûgözô élettörténete. Erôszakban fogant 1320-ban, apjának, Bernatnak Navarcles vára mellett fekvô tanyáján. Jobbágynak született, és szolgaságban cseperedett, de szabad
emberként öregedett meg. Szélsôséges íveket követô sorsa – tiszta szíve,
a szerencse, az égi és földi szerelem hatására – a szívbemarkoló gyerekkori nyomorúságtól az irigylésre méltó gazdagságon, sikeren, hírnéven
át a bukásból való felemelkedésig vezérelte. Megélte a középkori Katalónia világának brutális kegyetlenségeit: a földesurak jogosított önkényét,
az inkvizíció kínzatásait, a királyok és nemesek embernyúzó törvényeit.
Üldözött zsidókat mentett, majd ôt mentették, volt háborús hôs, látott
zendülést, pestisjárványt, gazdasági válságot. Ahogy az ô ideje telt, úgy
épült naggyá ötvenöt év alatt Barcelona legszebb temploma, a Santa María del Mar, A Tenger Katedrálisa

Sant Bertran veteményesei között járva már egy örökkévalóságnak tûnt,
amíg egyik lábáról a másikra lépett. Minden hordár lehagyta. Eszébe jutott, hogy Joan és ô hogyan adtak vizet nekik, miközben a hordárok a hajó szélének támasztották a nehéz követ. Szemével valami hasonló támaszték után kutatott, és hamarosan talált is egy olajfát, és alacsony ágainak tudta dönteni a terhét; ha a földre teszi, soha többet nem tudja felemelni. A lába egy merô görcs volt.
– Ha megállsz – tanácsolta Ramon –, ne hagyd, hogy a lábad elzsibbadjon, mert nem fogsz tudni továbbmenni.
Arnau megszabadulva a teher egy kis hányadától, megmozgatta a lábait.
Kifújta magát egyszer, kétszer, és még ki tudja, hányszor. Szûz Mária viszi a tömeg egy részét, ezt is hallotta. Ha ez igaz, Istenem, akkor micsoda súlya lehet ennek a kônek? Nem merte megmozdítani a hátát. Nagyon fájt, rettenetesen fájt. Hosszú ideig pihent. Vajon képes lesz-e folytatni? Arnau körülnézett, egyedül volt. A fuvarosok nem ezen az úton
(Részlet a regénybôl)
jártak, hanem a Trentaclaus-kapun keresztül.
A három elöljáró az egyik kôfejtôvel tárgyalt, aki mást se tett, csak rázta
Képes lesz rá? Az égre nézett. Hallgatta a mindent betöltô csendet, aza fejét. A négy férfi a kôhalmot fürkészte, és a tömbökre mutogattak, aztán egy mozdulattal a hátára billentette a követ. A lába megmozdult. Létán megrázták a fejüket. Arnau próbált nyelni egyet, de a torka teljesen
pett egyet elôre, aztán még egyet, kettôt, hármat…
kiszáradt. Egész testében remegett! Nem reszkethet éppen most! MegA Cagalellnél újabb pihenôt tartott a követ egy sziklapárkányra támasztva.
mozgatta az ujjait, aztán körzött egyet a karjával. Nem lehet, hogy megOtt érték be az elsô hordárok, akik már visszafelé jöttek. Senki se szólt hozlássák, mennyire remeg!
zá. Csak egymásra néztek, Arnau összeszorította a fogát, és hátára vette a
Josep, az egyik elöljáró, kiszemelt egy követ. A kôfejtô közönyösen lekövet. Volt, aki odabiccentett, de senki sem állt meg. „Ez a próba”, mondta
gyintett egyet, Arnaura pillantott, és megingatta a fejét, aztán intett a
késôbb az egyikük, mikor Arnau már nem hallhatta, és hátrapillantott a lasmunkásoknak, hogy emeljék rá. „Mindegyik ugyanakkora”, ismételte
san haladó alakra. „Egyedül kell megküzdenie vele”, bólintott a másik.
unalomig.
Amikor átkelt a nyugati falon, és maga mögött hagyta a Framenorst, ArArnau, mikor látta a munkások kezében a követ, eléjük lépett. Elôrehajolt,
nau szembe találta magát a Barcelona utcáin kavargó tömeggel. De ô
és teste minden izmát megfeszítette. A jelenlévôk elnémultak. A munkácsak a lépteire ügyelt. Már a városban volt! Tengerészek, halászok, asszosok finoman engedték rá a követ, és segítettek a markával megtámasztani.
nyok és gyerekek, a hajóépítô mûhelyek munkásai és a hajóácsok csendAhogy a teljes súly ránehezedett, még jobban meggörnyedt, és a lába megben nézték a kô alatt görnyedô fiút, akinek egész testét kiverte a veríték,
roggyant. Arnau összeszorította a fogát, becsukta a szemét. „Tartsd meg!”,
és az arca eltorzult az erôlködéstôl. Mindenki az ifjú hordár lábait figyelmintha valaki ezt mondta volna. Nem szólalt meg senki se, de mindannyite, Arnau is csak a lépteit vigyázta, semmi mást, és a többiek néma
an ezt kiáltották némán, amikor látták, hogy remeg a fiú térde. Fel! Fel! Arcsendben biztatták: még egyet, még egyet…
nau felegyenesedett a súly alatt. A többiek fellélegeztek. De képes lesz-e elindulni? Arnau szorosra zárt szemmel várt. Képes lesz-e elindulni?
Néhányan csatlakoztak hozzá, mögé szegôdtek szótlanul, lépteiket az ô ritmusához igazítva, így érkezett meg a fiú a Santa Maríához, több mint két
Egyik lábát elmozdította. A kô súlya lendítette tovább a másikat, és
óra iszonyatos erôlködés után, nyomában a néma kísérettel. Mindenki félmegint az egyik… és a másik. Ha megáll… ha megáll, elôrezuhan a kôbehagyta a dolgát. A kômûvesek kilestek az állványokon,
vel együtt.
az ácsok és kôfaragók letették kezükbôl a munkát. Albert
Ramon szipogott egyet, és a megtörölte a szemét.
atya, Pere és Mariona a templom elôtt várták. Ángel, a la– Hajrá, fiú! – hallotta az egyik fuvarost, aki rájuk várt.
dikos fia, aki azóta felügyelô lett, odalépett hozzá.
– Elôre, bátran!
– Képes vagy rá!
– Gyerünk! – kiáltotta. – Már majdnem vége! Mindjárt
– Szûz Máriáért!
megérkezel! Hajrá!
A kiáltások visszhangot vertek a kôfejtôben, és elkíAz állványok magasából egyszer csak biztató kiáltások érsérték Arnaut, aki magányosan lépkedett a városba
keztek. Akik pedig a nyomában érkeztek, üdvrivalgásban
vezetô úton.
törtek ki. Az egész Santa María del Mar ujjongott; még
De mégsem volt egyedül. Az utána induló hordárok
Albert atya is csatlakozott az általános ünnepléshez. Arkönnyen elérték, de mindegyikük, az elsôtôl az utolnau azonban továbbra is a lépteire ügyelt, egyik, másik,
sóig Arnauhoz igazította a lépteit néhány percig,
egyik, másik… amíg a kôrakodó helyhez nem ért; ott az
hogy biztassák és dicsérjék; amikor beérte a követinasok és felügyelôk leemelték a nyakáról a súlyos terhet.
kezô, az elôzô saját ritmusában folytatta az útját.
Ildefonso Falcones
Arnau csak ekkor nézett fel, még mindig elôrehajolva és
remegve, de elmosolyodott. A többiek körülvették, és
De Arnau nem is hallotta ôket. Gondolkodni sem
A TENGER KATEDRÁLISA
gratuláltak neki. Arnau nem tudta, ki ez a sok ember,
volt ereje. Csak arra tudott figyelni, hogy a hátul lévô
Fordította: Cserháti Éva
csak Albert atyát ismerte fel, aki a Las Moreres temetô
lába elôre kerüljön, és amikor látta, hogy elôrelendül,
Kiss József Könyvkiadó,
felé nézett. Arnau követte a pillantását.
és az útra lép, már a következô lépésre gondolt, egyik
Kötött, 486 oldal, 2990 Ft
– Érted tettem, apa – suttogta.
lába a másik után, legyôzve a szörnyû fájdalmat.
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A KEZDET ÉS A VÉG

Az élet és a halál antológiája
Gyurgyák János, az Osiris Kiadó igazgató-fôszerkesztôje jó néhány történelmi munka
után egy antológiát állított össze. A mû címe: Élet és Halál könyve – tehát most kézbe
vehetjük az emberi lét sarkpontjainak tablóját.
A kétkötetes mû egyike stílusosan piros
színû borítóval, a másik pedig feketével
jelent meg. Mindkettôn egy-egy grafika
is látható, Takáts Márton munkái. Az illusztrátor munkái végigvonulnak a szokatlan módon mûnyomó papíron megjelenô köteten. A rajzok sejtelmesek,
szuggesztívek, kimunkáltak. Szerepeltetésük a kötetben a régi idôk hagyományait idézi, illusztrált prózakötettel (felnôtteknek szólóval) igen régen találkozhattunk. Ráadásul örömmel fedezzük fel
mindkét kötetben a papírkönyvjelzôt,
amelyeken visszaköszön a grafikus egy a
könyvbôl már ismert rajza.
A könyvben hat fejezetben olvashatóak a
szemelvények. Mielôtt azonban belevágnánk ezekbe, felütésként Karinthy Frigyes
Elôszavát olvashatjuk. A hat témakör címei a következôk: Égi és földi szerelem,
A humor a teljes igazság, Sok van, mi
csodálatos, de az embernél nincs semmi
csodálatosabb, Az emberfaj sárkányfogvetemény, Óh jaj, meg kell halni, meg kell
halni!, Mondottam ember: küzdj és bízva
bízzál! Joggal feltételezhetjük, hogy a sorrendnek jelentôsége van: talán nem véletlen, hogy nem a halál fejezettel zárul a
könyv, hanem azután következik még az
utolsó,mintegy reményre sarkalló fejezet,
melynek záródarabja egy Dylan Thomasvers: És nem vesz rajtunk erôt a halál.
Az antológia mûfaja alapvetôen a vers és
a novella. Gyurgyák János antológiájában
olvashatjuk mindkettôt, bár a novella túlsúlya elsô látásra szembeötlô. Van külföldi
és magyar, ismert és talán kevésbé ismert
szerzô egyaránt. Szembeötlô, hogy a kötet
szerzôit csak életrajzi lexikonokban találhatnák meg, vagyis egyetlen kortárs író
vagy költô nem szerepel a lapokon. Nem is
olyan ritkán becsúszik egy nem szépirodalmi szöveg is, ilyen például Eric Berne
Beszéljünk a szexrôl címû írása, vagy a
Kant-szöveg (Az emberi természetrôl), de
említhetjük Ferenczi Sándor cikkét, vagy
akár a Freudtól közölt részletet.
Kimunkált, átgondolt koncepció mentén kerültek tehát egymás mellé ezek
az írások, természetesen az összeállító
ízlésének megfelelôen. A szerelem fejezetben (újra)olvashatjuk például a
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Tétova ódát, a Húsz év
múlvát, a Szeptember végént vagy a Ki
viszi át a szerelmet?, Weöres Sándor,
Villon és Burns egy-egy remekmûvét,
olyan szerzôk mellett, mint Csáth Géza
(Vörös Eszti), Andersen (A rendíthetetlen ólomkatona), Singer (Tabelje és
Démona) és Csehov (A kutyás hölgy).
Amellett, hogy átgondoltnak és koherensnek érzem ezt a részt, hiányérzetem is támadt, hiszen József Attila neve
e fejezetben sehol nem bukkan fel.
Érdekes módon a költô neve a halál fejezetbôl is hiányzik, viszont az utolsó talán mégis fejezetnek nevezhetô részben
három verssel is szerepel: Talán eltûnök
hirtelen, Karóval jöttél, Két hexameter.
Ennek az utolsó fejezetnek a mûválasztásai jóval kevésbé egyértelmûek vagy
megokolhatóak számomra, mint például
a szerelemé vagy a halálé. Itt egymás
mellé kerül (szó szerint) García Márquez
és Tar Sándor, szerepel az Erôltetett
menet, Burnstôl az Azért is, azért is,
Kierkegaard, Čapek, Danilo Kiš, Hašek
és még sorolhatnánk. Feltûnô, hogy
Kosztolányi itt is és az egész kötetben
mindvégig csak prózával szerepel, nagyon fájó a versek hiánya.

Természetesen vidámabb vizekre evez a humorral foglalkozó
rész, nevethetünk Karinthyn, Leacockon, Ilf-Petrovon, Hašeken
és Örkényen. Ebben a fejezetben
szokatlan módon például Karinthytól összesen nyolc írást is olvashatunk, de vannak még páran,
akiktôl nem csak egyetlen munka
szerepel.
Az antológiák a rendszerváltást
megelôzôen voltak divatosak, hiszen
a kádárizmus egyik vesszôparipája az
olvasásra buzdítás volt. Ma is vannak
hasonló célkitûzést zászlajukra tûzô
mozgalmak, de antológiák ritkán születnek. Pedig egy ilyen kötettel az
összeállító a saját szavait nélkülözve
mondhatja el, mit is gondol a világról,
örökül hagyhatja ezt utódaira (ebben
az esetben kimondottan ez történt,
ahogy a fülszövegbôl megtudhatjuk).
Az is kiderül, hogy Gyurgyák János talán mindent el akar mondani, amit az
életrôl tud.
A kötet gerincét kanonizált mûvek adják, nagyon kevés kivételtôl eltekintve
az ember ismeri a közölt mûveket. Néhol persze fel-felfedez egy-két lyukat
mûveltsége hálóján, de alapvetôen ezek
a munkák ismertek és bárki számára
hozzáférhetôek.
Szép kiállítású, szemet gyönyörködtetô munka a könyv, kellemes idôtöltést
kínál a téli estékre. Képzeletbeli tálcán
nyújt át nekünk összeállítást az elmúlt
kétezer év irodalmi gyöngyszemeibôl.
Szemezgessünk kedvünkre!
Jolsvai Júlia

KÖNYVRÔL
ÉLET ÉS HALÁL
KÖNYVE 1–2.
Szerkesztette:
Gyurgyák János
Osiris Kiadó
Budapest, 2010
672 és 992 oldal
5980 Ft
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mi kultúránkban minden kisgyerek átesik azon a traumán,
hogy kiderül, a szülei hazudtak.
Nincs gólya, Jézuska, Mikulás. Hogy ez
mit rombol a gyermeklélekben, az csak
pszichoanalízissel lenne mérhetô, ami,
tudjuk, nem egzakt tudomány. Így nem
tudhatjuk pontosan, melyik fölnôttkori
deviancia, idegbaj okozója lesz ez a bájos ôshazugság, de hogy nem
múlik el nyomtalanul, az biztos.
Nekem szerencsém volt. A Jézuska akkor leplezôdött le, amikor
már elég érett voltam, hogy fölfogjam: persze Anyu és Apu veszik és
díszítik a karácsonyfát, tôlük kapjuk az ajándékokat, de mindezt a Jézuska segítsége nélkül nem tehetnék.
A Mikulás pedig a Laci volt. Laci, Anyu bátyja, az én kedvenc nagybátyám. Csakhogy én nem azt fedeztem föl olyan három-négy évesen, hogy a Laci beöltözött Mikulásnak, hanem azt, hogy Laci maga
a Mikulás. Fôállásban.
Laci olyan volt, hogy belôle ki lehetett nézni a Mikulást.
Nagyon elütött a családtól. Az iskolából kimaradt, csavargott, aztán
csapos lett, majd pincér, végül kocsmáros, és a piát is szerette rendesen. De ha berúgott, ugyanolyan maradt, amilyen józanon volt: laza,
sármos, szellemes, imádnivaló. Engem már négyévesen is felnôttként kezelt, mint magával egyenrangút. A barátom volt.
Negyvennégyben, a fekete idôkben kurva-kocsmája volt a Bérkocsis utcában, és egy valódi bárcás prostituáltat szemelt ki élettársnak, a Rózsi nénit, aki Laci kedvéért abbahagyta az ipart. De errôl csak én tudtam, mert
én sokszor meglátogattam ôket, és Lacinak szólnia sem kellett, magamtól
tudtam, hogy amit láttam, az köztünk marad, a családnak egy szót sem!
Laci pónemján az egész hitközséggel, csak a pajesz meg a kipa hiányzott róla (a család zsidó volt, de a fele kikeresztelkedett), ott sürgött-forgott fehér ingben fekete csokornyakkendôvel a kocsma törzsközönsége körében, az idült alkoholisták, a nôkre vadászó magyar és
német katonák, postások, vasutasok, köztisztaságiak és az ébredezô
lányok között, és nem csak arról feledkezett meg, hogy ô egyrészt
zsidó, másrészt katonaszökevény, de arról is, hogy a szintén zsidó
unokaöccse csak úgy besétál hozzá a kocsmába egy haverjával sárga

csillag nélkül, fényes délelôtt (mikor a
zsidók csak tizenegy és tizenhárom óra
között lehetnek az utcán). Meg se kérdezte, hogy csinálom.
Szevasztok fiúk, mit isztok?
Málnát. Laci, van valami kajád?
Pogácsa, fasírt jó lesz?
Isteni!
Rózsi néni is integetett a kasszából.
Aznap, mikor Szálasi átvette a hatalmat, Laci, mint rendesen, nyitni akart, de a strohmannja, a Hável már kinyitott. Nyilas pártszolgálatos egyenruhájában tett-vett a boltban, és azt mondta, Lacikám, változott a helyzet.
Laci humoránál maradt és azt mondta, jó, akkor mostantól én vagyok a te strohmannod. Hável röhögött, majd kitöltött két felest. Na,
akkor, Lacikám, igyunk az ijedtségre egyet, mielôtt elbúcsúzunk.
Most a búcsúzásra is egyet, javasolta Laci. Hável készségesen kitöltött még két felest, azt is fölhajtották.
Na, isten, isten. Rózsi?
Máma még nem láttam.
Laci átkarikázott a Salétrom utcai lakásukba, ahol Rózsit csomagolás közben találta. Laci, mondta a Rózsi, azt hiszem, jobb lesz, ha olajra lépünk, nagyon paprikás itt a hangulat, nagy lett hirtelen az antiszemitizmus. Engem is már kora reggel lekurváztak a lányok, pedig
tudhatod, hogy itt nincs mit egymás szemére vetnünk, de ôk úgy látják, hogy én egy zsidó kurvája vagyok.
Édesem, érted jöttem, mondta a Laci, ha te még ezek után is kitartasz mellettem…
Mit gondolsz rólam, te szaros vén zsidó, egy Szálasi befolyásolhatja az én érzelmeimet?!
Nem gondoltam, szívem. Mondtam, hogy érted jöttem.
A cucc nem volt sok, elbírták ketten, Laci különben is biciklivel jött,
úgy, hogy még a fél karjával át is bírta ölelni a Rózsi vállát. Ha ennek
a szarnak vége lesz, templomban fogunk megesküdni, te fehér fátyolban, úgy is, mint szûzlány, én meg frakkban, úgy éljek!
Így is lett. Ezek után még kételkedhet valaki abban, hogy Laci volt
maga a Mikulás?

Az értelmezés lehetséges

magyar nyelv potenciális rímgazdagságát, ezzel indokolja, hogy
a rímes formák, a hazai lírában mind a mai napig népszerûek.
A költôi hagyományból kiemeli Tandorit, aki elsôként törte fel
a klasszikus versformákat, és lehetôvé tette, hogy azok használhatók maradtak. Az ellenbeszéd pontos meghatározását adja:
megkülönbözteti típusait, bemutatja eszközeit, és kimutatja
Petri, Balaskó és Eörsi verseiben. A szoros olvasat mellett érvel,
és az életrajzi adatokat másodlagosnak tekinti. A verset egy
házhoz hasonlítja, amit az olvasónak be kell laknia, ám ehhez ismernie kell annak architektúráját. Vizsgálja a dal, a dallam és a
vers kapcsolatát. Verstani szempontból elemzi a magyar népés mûköltészetet.
Az utolsó szöveg, mely valamiképp a koronája is e kötetnek, körképet
készít a magyar költészet elmúlt huszonöt évérôl. Ripolyi Lászlót idézve
állítja, hogy a techné és az etika a versben szoros kapcsolatban állnak. Bemutatja az adott idôszak változásait, fejlôdésének irányát.
Bodor Béla írásai egy sajátos értelmezôi horizonton mozognak, melyben saját preferenciái is érvényesülnek. Jó ismerôje a magyar lírai hagyománynak. Könyvére tekinthetünk egyféle ránk hagyományozott kalauzként, amit haszonnal forgathatunk, ha jobban el akarunk igazodni a magyar líra utolsó évtizedeiben.

Kertész Ákos
Laci, a Mikulás

A Parnasszus könyvek Új vizeken sorozatának új kötetében az ötvenhét évesen idén elhunyt Bodor Béla költô és
irodalomtörténész értelmezôi eszköztárába és munkájába
nyerhetünk betekintést. A kötet elsôként bevezet a szerzô
módszertanába. Felsorakoztatja azokat a szempontokat,
melyek olvasatát meghatározzák. A záró tanulmányban
pedig ezen szempontok szerint értékeli az elmúlt negyed
évszázad költészetét. Bodor perspektívája, bár látszólag
nincs ilyen ambíciója, ha nem is átrendezi, de kiegészíti,
felülvizsgálja a kánont.
Az elsô fejezet tíz szövege a különbözô vizsgálni kívánt költészeti, poétikai problémát tematizálja. Minden állítását konkrét mûvek elemzésével támasztja alá. Definiálja a líra fogalmát. Beszél a költôi kép szerepérôl, valamint arról, hogy ezt a magyar költôi hagyomány elkoptatta. Kimutatja az ikonológia, ikonográfia vizsgálódásának lehetséges tárgykörét
és határait. Husserl nyomán a szöveget idôtárgynak tekinti, majd kitér
befogadásának módjaira. Kiemeli, hogy a csend, a kihagyás is idôtárgy, és
hogy szerepe fontos a tömörítésben, sôt lehetôvé teszi, hogy ne csak az
olvasó olvassa a mûvet, hanem fordítva, a mû is olvassa a befogadót.
Beszél a kötött formák elônyérôl, mely segíti az alkotót abban, hogy
már csak az „üres helyeket” kelljen kitöltenie. A rímek kapcsán említi a
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Hományi Péter
Bodor Béla: Líra? Mi lenne az? Tipp-Cult Kiadó, 980 Ft
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„Írást illetlenség kozmetikázni”
Beszélgetés az irodalmi köröket kerülô
Bodor Ádámmal

Visszahúzódó, kevésszavú ember Bodor Ádám. Ha életpályáját
nem ismernénk, nem tudnánk, hogy az ötvenes években koholt
vádakkal elítélt édesapja mellett tizenévesen, röplapok terjesztéséért maga Bodor Ádám is két évet töltött a szamosújvári politikai börtönben, nos, ezen információk híján is felébredne a sejtés
a vele való elsô találkozáskor, hogy valami tragédia bujkál sorsa
mélyén. Írásai is ilyenek, szikárak, feszesek, és szomorúság lengi
be ôket, ami nem egyértelmûen az epikájában felvillanó életképek
és szereplôk sajátja. A történetben ki sem mondott, világára mégis ránehezedô múlt, jövô és környezet sugallja a lehangoltságot.
Az utolsó szénégetôk címmel tárcakötete jelent meg most a
Magvetônél, a „saját” kiadójánál, ahol 1982-es Magyarországra
történt áttelepülése után szerkesztôként dolgozott. Az egybegyûjtött írások 1978 és 1981 között jelentek meg a kolozsvári
Utunk címû folyóiratban, majd az utóbbi három évben az Élet és
Irodalom újraközölte ôket. Kötetbe szedve „irodalmi kaland lehetôségét hordozzák”, amint a fülszöveg is találóan utal rá. Harminc év nem kis idô, így azzal kezdtem:
– Átdolgozta az írásokat, mielôtt kötetbe szerkesztette volna
ôket?
– Nem, csak apró pontatlanságokat tettem helyre. A tartalomba
azért sem avatkoztam bele, mert van ezek közt néhány olyan írás,
amelynek finom politikai tartalma is van. Ezeket illetlenség lett
volna kozmetikázni. Utólag könnyû lenne megtenni ezt, de attól
még változatlan a tény, hogy ezek akkor így jelentek meg.
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– Némelyik esetében elmondható: csoda, hogy közölték annak
idején?
– Nem tudom, de azt bizton állíthatom, hogy soha egyetlen
írásomat sem vette ki a lapból az úgynevezett Sajtóigazgatóság. Olyasmi elôfordult, hogy csúszott a tárca megjelenése a
politikai légkörtôl függôen, de ez a szerkesztô elôvigyázatossága volt, és nem felsô beavatkozás eredménye. Konkrét politikai utalások sose voltak a mûveimben. Ez nem az én óvatosságom jele, csupán a mûvészi elvárásaimat teljesítettem. Az
viszont kétségtelenül érzôdik a tárcákon, hogy nagyon komor
hangulatú társadalomban keletkeztek.
– Abban az idôszakban szocializálódtam magam is, amikor a
sorok között kellett írni és az üzenetet onnan kihámozni.
Ugye jól érzem, hogy Az utolsó szénégetôk darabjait is így
kell olvasni?
– Azt hiszem, jól érzi, de ez általában a többi írásaimra is érvényes. Nem voltam hajlandó soha eleget tenni a kor kívánalmainak,
mindig a saját belsô igényeimhez ragaszkodtam. Az ôszinteség
alapelvem volt mindig. Csak azt írom le, ami tényleg az eszembe
jut egy történettel kapcsolatban. Csakis azt vettem ki az írásaimból, még mielôtt kiadtam ôket a kezembôl, amit feleslegesnek
éreztem. Túlzott vigyázatosság sosem mûködött bennem.
– Elvégre a börtönt is vállalnia kellett tizenhat évesen azért a bizonyos szórólapozásért. Késôbb talán dacból törölte ki az óvatosság szót a tudatából?
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– Kétségtelen, hogy a börtön morális kötelezettséggel is
járt akkor. Elég furcsán nézett volna ki, ha én a politikai
büntetésem letöltése után a rendszernek hízelgô írásokat
kezdek firkálni. Kamasz koromban még csak verspróbálkozásaim sem voltak, sôt, kiszabadulásom után is csak jó tíz
év elteltével kezdett bennem motoszkálni valami írásra
biztatás. De mindig kerültem az irodalmi köröket. Az írást
mindig szorosan magánügynek tekintettem, errôl nem beszél az ember.
– Fölfejthetô-e, hogy mitôl ébredt fel az írhatnék Önben?
– Nem, egyszerûen írtam egy novellát és elvittem a kolozsvári
irodalmi lap szerkesztôségébe, s egy-két hét elteltével közölték
is. Úgy látszik, akkor vérszemet kaptam, mert ettôl fogva az írás
számomra természetes folyamat volt.
– Az értékállóság próbája, hogy egy rendszerváltozás elôtt
született mû a társadalmi fordulatot követô évtizedek után
is élvezetes, újra kiadható, sikeres. Mi az efféle hitelesség
nyitja?
– A mûvészi látásomba nem sok újat hozott a rendszerváltás, sôt,
azt hiszem, hogy semmit. Pont úgy írok azóta is, mint azelôtt, engem még az a társadalmi környezet sem befolyásol, amelyben
azóta élek.
– Megszenvedte 1982-ben az áttelepülést?
– Egyáltalán nem, mert onnan menekülnöm kellett. Szerencsére elég korán ráébredtem, hogy ott hamarosan be fognak
szûkülni a publikációs lehetôségek, akkor pedig nem tudom,
mihez kezdhettem volna. Morálisan az erdélyivel azonos közegbe kerültem, a különbség legfeljebb annyi, hogy Magyarországon kozmetikázott, látszólag humánusabb elnyomórendszer mûködött. Szabadabban lélegezhettünk, egy csomó
engedményhez jutottunk, könnyebben kaptunk például útlevelet, de a cenzurális viszonyok semmivel sem voltak jobbak.
Amikor Magyarországon közzétettem például A részleg címû
novellámat, akkor a Kortárs részérôl fejcsóválásokkal találkoztam, s aggodalommal, miszerint kétséges, hogy ez az írás
itt egyáltalán nyilvánosságra kerülhet. Akkor tudattam velük,
hogy noha másodközlésekkel itt nem szokás házalni, de ez az
írás Romániában sorról sorra így megjelent. Úgyhogy éberségben itt sem volt hiány.
– Az írói hivatás megjelölése elé odateszi-e még a
kettôs jelzôt, hogy erdélyi
magyar?
– Nem mennék bele, hogy
erdélyiséget és anyaországiságot hasonlítsak össze,
mert itt különféle elfogultságokba ütköznénk, s nem
szívesen elemezném ennek az okait. Erdélyi írónak
esetleg annyiban érezheti
magát valaki, amennyiben
az írásaiban kétségkívül
más domborzat és társadalmi környezet mutatkozik meg, Az erdélyi magyar
író éppúgy része a magyar
Bodor Ádám
irodalomnak, mint bárki
AZ UTOLSÓ SZÉNÉGETÔK
más. Mert egyetlen magyar
Magvetô Kiadó
irodalom van.
Mátraházi Zsuzsa
168 oldal, 2490 Ft
Fotó: Szabó J. Judit
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A gyászmunka a következô
nemzedékre marad…
Konrád György beszél privát esszéirôl

Kihívó cím? Vagy meghökkentô? Zsidókról – áll Konrád
György legújabb esszékötete
élén, melyben a szerzô korábban keletkezett és a legutóbbi
hónapokban véglegesített írásai
sorjáznak. Társadalomtudományi alapokon nyugvó vélemények, elemzések mellett személyes történeteket is kifejtô gondolkodópróza ez; nem csak zsidókról. És mindenkinek.
– A kötetzáró töprengései egyikét fogalmazza így: „Minden
közösség szép és kedves, ha
nem akar ölni. Keresztények,
muzulmánok, zsidók, minden
vallás hívei jók, ha nem akarják
elûzni, kipusztítani környezetükbôl a többieket.” Beszélgetésünk mottójául választva ezeket a mondatokat, kérdezem:
Mikor kezdte lejegyezni a témával kapcsolatos gondolatait?
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– Már azelôtt is szóltak naplórészleteim a témáról, hogy
1986-ban, amikor hosszabb idôt
töltöttem Jeruzsálemben, elkezdtem írni ezeket a jegyzeteket. A kiindulópontot sajátosan
az jelentette, hogy a hetvenes
évektôl talán 1982-ig Csobánkán kibéreltem a harangozóházat. A plébánia tulajdonában
volt az épület, amely üresen állt
attól fogva, hogy automata szerkezet szólaltatta meg a harangot. Egy sekrestyés szolgálatot
ellátó nôvér intézte az ügyeket,
de a ház kiadásához az atya jóváhagyása kellett. Dr. Kapcsándy Zsigmond bencés szerzetes
volt, akit a rend feloszlatása,
majd a csepeli bencés gimnázium megszûnése után Csobánkára helyeztek plébánosnak.
Körülbelül húsz méterre laktunk egymástól. Idônként átjött,

és diskuráltunk. Pappal beszélgetve óhatatlanul vallási ügyekrôl, vallások történetérôl esett
szó. Engem nem zavart, hogy ô
katolikus, ôt nem zavarta, hogy
én zsidó vagyok. Tudott e tárgyról egyet s mást, én pedig egyre
többet olvastam és gondolkodtam ezekrôl a kérdésekrôl. Elkezdôdött az a periódus az életemben, amikor többet idéztem
föl a gyerekkori emlékeimet.
Ötven körül az ember már szeret emlékezni, s úgy gondolja,
nem is volt talán érdektelen az,
amit megélt. Akkoriban írtam A
cinkos címû könyvemet, s már
abban is van egy fejezet a családról, zsidó temetôrôl, miegyébrôl. Elmentem Berettyóújfalura, ott van a dédapám sírja
fehér márványból, csak héber
betûk vannak rajta. A nagyszüleim sírja gránitból épült, a fe-

kete kôre azt íratta nagyapám a
korábban meghalt nagyanyámról: „Boldogságom, büszkeségem voltál.” Tetszett nekem.
– Jól hallottam a hangárnyalatán, hogy boldog emlékek is
felidézôdhettek önben, noha a
harmincas-negyvenes években
volt gyerek?
– Kisiskolásként, tízéves koromig a berettyóújfalui zsidó elemibe jártam, 1943-44-ben mentem át a helyi polgári iskolába,
ahova engem fölvettek, mert
módos gyerek voltam. A kis
Baumöhl Jánost viszont nem
vették föl; hatalmas férfiú volt az
apja, stráfkocsival fuvarozott, a
fia viszont, törékeny, zárkózott,
érzékeny lény volt, és a legjobb
tanuló az osztályban. Eszembe
jut, hogy az egyik gyerekkel barátkoztam, a másikkal verekedtem, az elôttem ülô Blau Babá-
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nak mindig huzigáltam a copfját, Klein Verának, aki unokatestvérem is volt, lovagi szolgálatokat tettem, s elbújtunk vele a
kukoricagóréba. Ezt az édes kis
Verát és a többi emlegetett gyereket, attól számítva, hogy mi
Berettyóújfaluból 1944. július 5én eljöttünk, két héten belül elgázosították. Ugyanez történt a
fôként Nagyváradon élô unokahúgaimmal, öcséimmel. Szerettem ôket, és nemigen lehet elképzelni bármiféle vétket, amelyért az Úr ôket megbüntette.
Úgyhogy szívesen hallgattam a
hatvanas években Schweitzer
József, késôbbi fôrabbi történetét arról, hogy Auschwitzban
összeültek a rabbik és vád alá
helyeztek valakit, azért ami történt. Kicsodát? Hát az Istent.
Mert ezt nem lett volna szabad.
– Sokrétû feleletet ad a lapokon
a könyvében fölvetett kérdésre:
mit takar a zsidó kifejezés?
Vallást, népet, etnikumot,
nemzetet?
– Is, is, is, is, és: nem csak. Súrolja mindegyik fogalmat. De hadd
válaszoljak egy történettel. Valamikor a kilencvenes években,
amikor felvetôdött a Parlamentben, hogy legyen nemzeti kisebbség a zsidóság, fölhívott
Glück Marci bácsi, apám unokatestvére, akinek a feleségét és
két gyerekét 44-ben megölték,
hogy ezt az országgyûlési javaslatot ne hagyjam. Aranyos ember volt Marci bácsi, a gyere-
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Konrád György
ZSIDÓKRÓL
Európa Könyvkiadó
228 oldal, 3300 Ft

kekkel nagyon kedvesen bánt,
játékokat árult, cukorkát, illatszereket, s karácsonykor a kirakatában mindig egy vár volt kitéve lámpácskákkal, játék katonákkal. Elmondta, hány kitüntetést kapott az elsô világháborús
vitézségéért. Akkor jó voltam
magyarnak, kérdezte, most, a
rendszerváltozás után ne legyek magyar? Az ô nemzedékük ugyanolyan magyarnak tekintette magát, mint a többieket, de azért sejtették, hogy itt
valami nem stimmel, mert ez
az érzés nem kétoldalú… Úgyhogy ne erôlködjünk a definíciókkal, ha van valami, amit a zsidók nem szeretnek, az az, ha
meghatározzák ôket.
– Az a holokauszttal való
szembenézés, amelyet a németeknél tapasztalhattunk,
mindmáig hiányzik nálunk. Van
remény arra, hogy valaha is elvégezzük ezt a gyászmunkát, a
tisztázás folyamatát?
– Valamiféle erkölcsi komolyság kellene ehhez, ami nincs
meg. Itthon ezzel általában nem
szeretnek szembenézni, elviccelik, elkedélyeskedik, és
ugyanúgy, mint a többi nép Európában, azt mondják: nem mi,
hanem a németek. Ami persze
hazugság itt is, máshol is. A németek valóban oroszlánrészt viseltek a dologban, de Magyarország volt az utolsó csatlós. A
lengyelek és a csehek gyôztes
hatalmak, nekik nem kell felülvizsgálniuk a múltjukat, kicsit
kozmetikázniuk lehet, de alapjában ôk a jó oldalon álltak. A
magyarok alapjában a rossz oldalon álltak. Ennek tudata kiválthat dacosságot a késôbbi
nemzedékekbôl. A szülôket lenézik a fiatalok, amiért a kommunizmusnak behódoltak, tehát felmagasztosulnak szemükben a nagyszülôk, akik még harcoltak. Vagyis azt a generációt
tartják mintaszerûnek, amelyik
akkor, 44-ben híven kitartott
Hitler mellett. Lehetséges, hogy
azoknak a fiatal embereknek,
akik a hatalmat most elfoglalják,
majd a gyerekeik fognak a múlt
század elsô felének történelmére más választ adni.
Mátraházi Zsuzsa

www.konyv7.hu
www.könyvhét.hu online
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Minden írása szomorú?
Interjú Szakonyi Károllyal

Októberben Szépirodalmi Figyelô-díjjal gyarapodott a Kossuth-, József Attila-, Gábor Andor-, Literatura-, Magyar Mûvészetért-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével is kitüntetett író, dramaturg, Szakonyi Károly elismeréseinek száma. A Magyar Mûvészeti Akadémia és a Francia Drámaírók Szövetsége tagjának életmû-sorozatát a Stádium Kiadó jegyzi.
– Menjünk sorban: milyen érdeméért kapta a Szépirodalmi Figyelô-díjat?
– Az Ahogy felvillan c. novellámat vette át közlésre a Figyelô a Tekintet címû folyóiratból, és kitüntettek azzal, hogy az idei díjak egyikére méltónak találták. Térey János kapta a másikat a verseiért.
– A Stádium Kiadó 2003-ban döntött életmûvének kiadásáról,
már a 14. kötetnél tartanak. Milyen szempontok szerint válogatták össze az egyes kötetek tartalmát?
– Idôrendiséget vettünk alapul, de nem a megjelent köteteket sorakoztattuk fel az életmû kiadásban, noha természetesen a kezdeti idôk írásai, a novellák és kisregények teszik ki az elsô könyveket, de minthogy írói pályámon az évek alatt közben-közben
hangjátékokat és drámákat is írtam, ezek szakítják meg a teljes
kronológiát, vagyis a sorozat közepén beékelôdnek a folyamatba.
Bennük található az Életem, Zsóka! c. elsô darabom, melyet az
Ördöghegy követett, majd az 5. könyv címében is jelzett Adáshiba meg a többi, bár az orosz klasszikusok regényeibôl készített
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(Gogol, Turgenyev, Dosztojevszkij) meg más adaptációk, melyeket drámaként teljes értékû saját mûveimnek tekintek, kimaradtak. A Stádium magas esztétikai mércével mér, ezért is örülök,
hogy náluk jelenhetek meg.
– Ön is részt vett/vesz a válogatásban?
– Igen, a kiadó vezetôi régi jó barátaim, Kárpáti Kamillt 1958
óta ismerem, mindig is éles szemû kritikusom volt, s noha
együtt nézzük át a kiadandó anyagot, hallgatok rá, bízom az
ízlésében, különben sem árt a külsô szem figyelme egy ilyen
újra kiadásnál.
– A 14. kötetben (A tûz bûvöletében – Álomirodalom) összegyûjtött novellák és írókról, költôkrôl szóló apró abszurdok egytôl egyig lehangolóak. Zsidótörvények, államosítás, kitelepítés,
piromán tûzoltó, kóbor macska, reménytelen szerelem, hajléktalanok…
– Talán azért, mert ebben a kötetben kiváltképp tematikus válogatás érvényesül. Olyan írásaim kerültek az elsô felébe, amelyek
világunk – ahogy mondja – lehangoló jelenségei. Figyelmeztetés
a veszélyekre, amelyek a társadalomban lappanganak, idônként
felszínre törnek, máskor csak a mélyben munkálnak. Sok mindent átéltem a második világháború óta, láttam, milyenné válik a
világ, ha elszabadulnak a pusztító szellemek. Más azonban az
Álomirodalom ciklus, melyben azokra emlékezem, akik a magyar
irodalomban kortársaim voltak, s akiket jól ismertem. Az álom
szürrealizmusával idézem fel karakterüket, mûveik jellegzetességeit. Azt hiszem, ezeket a mini-irodalomtörténeteket azok élvezhetik igazán, akik ismerik a benne szereplôk életmûveit.
– Még hány kötet van az életmû-tarsolyban?
– A 15. kötet van elôkészületben. Szándékom és a kiadó reménye
szerint ebbe már nemcsak a múltban megírt mûvek kerülnek, hanem új, most készülô írások is.
– Ugorjunk. Sok mûfajú író: regény, novella, elbeszélés, tárca,
dráma, színpadi adaptáció, tévé- illetve rádiójáték fûzôdik a nevéhez. Volt szerkesztôbizottsági tag és munkatárs (Kortárs, Lyukasóra). Melyik mûfaj az igazi kedvenc?
– Noha a drámával jutottam el leginkább a közönséghez – az
Adáshibát például máig játsszák itthon és külföldön – a novella az igazi szerelem. Mûfajilag közel áll a drámához, ellentétben
az elbeszéléssel, ami már az epika tartományába tartozik. A novella szerkezete éppen úgy a hármas egység szabályát követi
(tér, idô, cselekmény egysége), mint a klasszikus dráma. Nem
könnyû mûfaj. Megjegyzem, színházba is úgy kerültem, hogy
Benedek András 1963-ban a novelláimat olvasván hívott meg
dramaturgnak a Nemzeti Színházba, ahol az elsô darabomat bemutatták. Igazán akkor vagyok elégedett, ha sikerül jó novellát
írnom. De olyan, mint a vers, örülhet az ember, ha évente kéthárom maradandót írhat.
– 1962 óta tagja a Magyar Írók Szövetségének, késôbb ugyanitt elnöke a Drámai Szakosztályának. Milyennek ítéli a mai magyar irodalom helyzetét?
– A mai magyar irodalom éppen olyan nagyszerû, mint mindig is
volt. Politikai helyzetektôl függetlenül is születtek és születnek
remek írások. Nem mindegy azonban, hogy mi jut, juthat el az olvasókhoz. Az elmúlt rendszerben a könyvkiadást, ha kultúrpolitikai meggondolások szerint is, de támogatta az állam. Nagy pél-
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HÓFEHÉRKE ÉS A BERLINI FIÚK
Egy hivatásos olvasó kalandozásai a gyermek- és ifjúsági irodalomban

dányszámban jelentek meg a könyvek, a költészet például ma
már elképzelhetetlenül magas példányszámban. Nem beszélve
arról, hogy a silány lektûr helyett ott volt az Olcsó Könyvtár a
maga zseniális kínálatával, a görögöktôl napjainkig, néhány forintért, 5o-6o ezres kiadásban. Ma hatalmas elmaradás van az
irodalom ismeretében még az értelmiségi körökben is. Panaszkodnak errôl az egyetemi tanárok. Rengeteg könyv jelenik meg,
az áruházak tele vannak szebbnél szebb munkákkal, az olvasási
kultúrával mégsem lehetünk elégedettek.
– Fenti kérdést megismételhetem a színházzal kapcsolatban is,
hisz oda is szoros szálak fûzik.
– A dráma jobb helyzetben van, hiszen egy-egy elôadást sok
százan néznek meg, a hatása tehát nagyobb lehet. Kitûnô drámaíróink vannak a középgenerációban, nagyszerû mûveket írnak, de a kortárs dráma a nagyszínpadokról lekerült a stúdiókba. Ennek oka a közönség erôs rétegezôdése, az általános érdeklôdés ugyanis inkább a szórakoztató, a musical darabok felé irányul. Még sincs ok panaszra, az elôadások telt házakkal
mennek, a közönség nem hagyja cserben a színházat. Stílusok
vitáznak egymással, eklektikus a mai színház, de ez nem baj.
Hiszen eklektikus az egész mai mûvészet, a kor nem szülte
meg a maga szellemiségét, a mûvészet tapogatódzik, merre is
menjen a zavarodott világban.
– Többen a vészharangot kongatják a nyomtatott irodalom felett. Egyetért velük? Vagy elôre menekül? Mivelhogy a Digitális
Irodalmi Akadémia alapító tagja…
– Nincs veszélyben az írott szó, de kétségtelen, a technika
öles léptekkel halad elôre ezen a téren is. A Digitális Irodalmi Akadémia a legfontosabb találmányok egyike. Gombnyomásra szerte a világba továbbítja a mûveket. De azért azokat
elôbb meg kell írni. Könyv mindig lesz. Már csak azért is,
mert például utazásra nem teheti zsebre az ember a komputerét. Legfeljebb egy hangos könyvet a CD-lejátszóval. Ami
ugyebár ugyancsak reprodukció.
– Közéleti ember. Sok testületben, alapítványban vállalt és vállal szerepet. Miért érzi szükségét, hogy „ott legyen minden kilométerkônél”?
– Amikor 1962-ben felvettek az Írószövetségbe, már az elsô
közgyûlésen jelöltek a választmányba, és meglepetésemre a
legtöbb szavazatot kaptam, az idôsebbeket is
megelôzve. A bizalom kötelezett, és éppen így késôbb is, amikor különbözô írói testületbe választottak. Elfogadtam, hogy
tehetek valamit a közért.
Nem tagadom, késôbb
sok lett az elfoglaltság, de
máig sem tudok minden
alól felszabadulni.
– Most mi foglalkoztatja?
– Kisregény és novellák írásán dolgozom, és van kéthárom drámatémám is.
Szakonyi Károly
– Mikor olvashatjuk, látA TÛZ BÛVÖLETÉBEN
hatjuk az elsô „beérett”
ÁLOMIRODALOM
mûvet?
– A jövô év elején megje(Életmûsorozat 14.)
Stádium Kiadó
lenô életmûsorozat 15. kö340 oldal, 2800 Ft
tetében.
Hegedûs Eszter
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Függelék
Gyermek- és ifjúsági mûvek annotált bibliográfiája
(Könyvhét Könyvek)
Kiss József Könyvkiadó, 268 oldal, fûzve 2640 Ft
Csokonai Attila mûelemzései, publicisztikai írásai, interjúi
klasszikusok, klasszicizálódott kortársak mûvei mellett magyar
szerzôket, mûhelyeket mutatnak be, a függelékben több száz
mû annotációjával.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Csak kérni kell – a könyvesboltokban
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Szonátapróza
Szellemtörténeti utazás Keszthelyi Rezsôvel
Tûnôdô olvasót, filozófiai eszmegöngyölegeken szívesen elmélázót és a szavak zenéjét, szokatlan társításait boldogan ízlelgetô közönséget örvendeztet
meg Keszthelyi Rezsô új prózakötete,
az Öntalálkozó. Folytatása ez a tíz esztendôvel ezelôtt ugyancsak a Fekete
Sasnál megjelent Önidôzônek, s már
készül a trilógia harmadik darabja is. Lírikusi mivoltát a szerzô e – talán vitaregényként meghatározható – mûben
sem tagadja meg. Így ír például: „Gyakran megesik velem ott, ahol éppen vagyok, hogy sehol sem érzem magamat;
nincs hely, amely körülfogna, és lennék
valahol. A való világ magánya költözik
belém, úgy, hogy egyedül bennem legyen az egész világ magánya... bárhol
bármikor lebegésben hagyva, midôn
legbelsôbb ösztönöm se képes idôt és
teret teremteni a sajátjának.” Vagyis
sokszor csigaházba bujtatott költôi témái: töprengések tudat, tudatalatti, érzékelés, mûvészet és elmúlás kapcsolatáról kerülnek most is elénk. Az egyik
beszélô, H., amúgy Szókratész módjára
faggatja kvázi-tanítványát, Bosco Viennesét mindezen kérdéskörökrôl.
– Az „illetô”, akivel tereferélek – avat be
a mû alapvetésébe Keszthelyi Rezsô –
már nem él, viszont mégsem túlvilágiként mesél e földtekérôl, a rajta élô embernemzetrôl; illetve a róluk keletkezhetett gondolatairól, benyomásairól, érzéseirôl, tapasztalatairól, kedélyérôl, és
eközben iparkodik tükrözni azt, ami én
vagyok szerinte mindezekben. Valójában egyik hajdani nagyapám lehetne,
aki ma is él.
– Afféle szellemtörténetet írt, a szónak
az elmepallérozásra utaló értelmében
is. A vitapartner ôs megjelenését és
megszólalásakor az én olvasatomban
az író két énje polemizál. Mint amikor
az ember mindenáron meg akar oldani
egy problémát, ezért elméjében a pro
és kontra érveket sorakoztatja fel e
végsô csatára.
– Észlelheti ekképpen is, viszont a természetben nincs két én, és kiváltképpen, ha netán adódnék is olyan, egyszer
s mindenkorra „végsô csatornája”. Abba
belefulladna az egész személyes egzisztencia. Ezért hát jómagam nem a szöveget vezetem kézen fogva, ellenkezôleg:
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miként a születés kíséri magát a haláláig. Ezek amúgy vélt nagy fogalmak, holott az egyszerûség helye mindkettô. Az
út az ettôl az addig az, ami a cselekmény. És tervezetlen, hiszen hogyan
gondolhatná ki magát az eredet cselekménye a végokát? Természetesen pótolható mindenféle artisztikus fikcióval.
Elég bôséges ennek a fegyvertára. Ám
ha hegyezem a fülem, hallhatom, miként súg a szöveg: ezt meg azt ne vedd
a kezedbe, mert az más, mint én, illetve
te: a külsô élet balladája. Bizony, a szöveg súgja, merre tarthatok.
– Hogyan súg a szöveg?
– Halkan, ám egyértelmûen. Nekem
esetleg tetszik egy bizonyos megoldás,
de ô nem fogadja el, hanem másik úton
unszol tovább. Zenei alakzatokat hozat
létre, szonátaformát meg egyebeket. A
visszatérések, ismétlések különbözôségeit és végül egyesítését.
– Min múlik, hogy líra vagy próza születik-e a mûhelyében?
– Azon, hogy mivé kívánkozik, ami írható. Nem a „mondanivaló”, ezt a szót
nem kedvelem, akár az „üzenetet”
sem, hanem nevezzük meg az igazán: a
lelkiállapot, a kedély. A vers számomra
apropó, igaz: nélkülözhetetlen. A próza azonban tartós kegyelmi állapot
számomra..
– Közben verset sem lehet írni?
– Lehet. Elôfordulhat, mikor kivédhetetlen szükség van rá.
– Azt elhallgatja, hogy versekkel súlyosbított prózával van dolgunk: az
egyes részekre lírával hangolja rá az

olvasót. A lényeget, az írhatót kiemelendô szemelte ki a költeményeket?
– Az Elô- és Utóhangban, vagyis Hugo
von Hofmannsthal e két opusában azonosítottként élek, éltem. És van egy
szöveg közbeni, mely nagy találkozás:
Kosztolányi Dezsôtôl a Tercinák a mulandóságról. Egybecseng a prózával. A
két kertrôl szól, az evilágiról és a túlvilágiról. A könyvbeli kertet a szeretett
szigligeti parkról mintáztam, egy régebbi, megnyerôbb állapotában.
– Veretes szóhasználat jellemzi az ön
prózáját, bárhol ütjük fel a könyvet,
ilyent s hasonlót olvashatunk: „kisded
türelmet kért”, „nesztelen nevetésbe
pólyázta szavait”, eljött valaminek az
„óraideje”, „nyugalmasan parázsra ébresztettem” a szivart.
– Anyanyelvünk nélkül nem születhetnek meg, ölthetik magukra alakjaikat
az érzelmeink, a gondolataink, a hangulataink, egyáltalán: gazdagra érzékelhetô tudatunk. És nem ékesíthetjük
mi, magunk ôt, még tovább. Rá vagyunk kényszerülve, ô meg miránk,
hogy éljen. Helyesírásunk szerint nem
ok nélkül írjuk egybe: anyanyelv, és külön: idegen nyelv, bármily becses és kikerülhetetlen legyen is számunkra az
akárhány utóbbi.
– Milyen körbôl érkezô olvasókra
számít?
– Az interneten és a mindennapi életben is felbukkannak nôk, férfiak, éltesebbek és ifjabbak, akik csaknem minden írásomat elolvasták, mások egy-egy
kötetet keresnek. Leggyakrabban elsô
verseskönyvemet, a Vonalak kertjé t
szeretnék felkutatni, holott több mint
negyven éve jelent meg. Nemcsak itthon, hanem eddig lefordított írásaim
közül is, nem kis meglepetésemre, ez a
legnépszerûbb, fôként angol és francia
nyelvterületen.
Mátraházi Zsuzsa

KÖNYVRÔL
Keszthelyi Rezsô
ÖNTALÁLKOZÓ
Fekete Sas Kiadó
178 oldal, 1800 Ft
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2010. november 15. – 2010. december 1.

Bookline sikerlista
2010. november 1. – 2010. november 30.

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2010. november 1. – november 31.

Szépirodalom
1. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
2. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-ház Könyvkiadó
3. Leslie L. Lawrence: A teaültetvény I–II.
Studium Plusz Kiadó
4. Ken Follett: A titánok bukása
Gabo Könyvkiadó
5. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Könyvkiadó
6. Robin Cook: Beavatkozás
Alexandra Kiadó
7. Fejôs Éva: Cuba Libre
Ulpius-ház Könyvkiadó
8. Vámos Miklós: A csillagok világa
Európa Könyvkiadó
9. Agatha Christie: Halloween és a halál
Európa Könyvkiadó
10. Lévai Katalin: Hazugok és szeretôk
Alexandra Kiadó

Szépirodalom
1. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-ház Kiadó
2. Leslie L. Lawrence: A teaültetvény I–II.
Studium Plusz Könyvkiadó
3. Follett, Ken: A titánok bukása
Gabo Kiadó
4. Fejôs Éva: Cuba Libre
Ulpius-ház Kiadó
5. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau
6. Kiss Ádám: Szütyiô
Ulpius-ház Kiadó
7. Gilbert, Elizabeth: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Kiadó
8. Harris, Charlaine: Vörös telihold
Ulpius-ház Kiadó
9. Kovács András Péter: Multigáz
Ulpius-ház Kiadó
10. Gilbert, Elizabeth: Hûség
Ulpius-ház Kiadó

Szépirodalom
1. Follet, Ken: A titánok bukása
Gabo Kiadó
2. Marsh, Evelyn: Áruló nyomok
Anuket Kiadó
3. Roberts, Nora: Karácsonyi babaház
Harlequin Kiadó
4. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-ház Kiadó
5. Steel, Danielle: Kakukktojás
Maecenas Kiadó
6. Spiró György: Tavaszi tárlat
Magvetô Kiadó
7. Putney, Mary Jo: Elveszett szerelem
General Press Kiadó
8. Roberts, Nora: Halálos képzelet
Gold Book Kiadó
9. Vámos Miklós: A csillagok világa
Európa Könyvkiadó
10. Barclay, Linwood: Búcsú nélkül
General Press Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre dr. – Pampuryk Péter:
Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó
2. Spencer, Bud:
Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely
3. Byrne, Rhonda: Az Erô
Édesvíz Kiadó
4. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
5. Bárdos András:
Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó Kft.
6. Szendi Gábor – Mezei Elmira:
Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
7. Bagdy Emôke:
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó
8. Pál Ferenc: A függôségtôl az intimitásig
Kulcslyuk Kiadó
9. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
10. Váncsa István: Lakoma
Vince Kiadó

Ismeretterjesztô
1. MFFPK: Iskolaválasztás elôtt... 2011
Könyvtárellátó
2. Kerekes Pál: Az elektronikus könyv
Ad Librum Kiadó
3. Walz, Inge: Top-barkácsötletek
Maxim Kiadó
4. Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Magvetô Kiadó
5. Gerecz Gergely: Játékok a lakásban
és a szabadban
Pro Book Kiadó
6. Csíkszentmihályi Mihály:
Tehetséges gyerekek
Nyitott Könyvmûhely
7. Magyar mûvelôdéstörténeti lexikon X.
Balassi Kiadó
8. Utermarck, Birgit: Papírdíszek karácsonyra
Cser Kiadó
9. Schächtner, Melanie:
Karácsonyi üvegfestés
Cser Kiadó
10. Tószegi Judit: Mézeskalácsok
Cser Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
2. Meyer, Stephenie:
Bree Tanner rövid második élete
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Vámos Miklós: A csillagok világa
Európa Könyvkiadó
5. Bartos Erika: Bogyó és Babóca süteményei
Pozsonyi Pagony Kiadó
6. Jakabosné Kovács Judit (szerk.): Kerekítô 2.
Naphegy Kiadó
7. Meyer, Stephenie:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó
8. Berner, Rotraut Susanne: Téli böngészô
Naphegy Kiadó
9. Imre Zsuzsánna – Péter Kinga:
Kerekecske, dombocska
Társ Kiadó
10. Miler, Zdenek – Zacek, Jiri:
A kisvakond és az egér karácsonya
Móra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Nógrádi Gábor: Papa, ne már!
Móra Kiadó
2. Webb, Holly:
Gombóc, az elhagyott kiskutya
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Webb, Holly: Cirmi az éjszakában
Könyvmolyképzô Kiadó
4. Fésüs Éva: Nyúl a cilinderben
Kairosz Kiadó
5. Cabot, Meg: Lámpaláz –
Allie Finkle szabályai kezdô tiniknek
Ciceró Könyvstúdió
6. Békés Pál: Viola violával
Móra Kiadó
7. Brezina, Thomas: Vigyorboszi 1.
Egmont Hungary
8. Mentovics Éva – Füzesi Zsuzsa:
Verses találós kérdések
Urbis Kiadó
9. Fráter Erzsébet: Mesés növények
Scolar Kiadó
10. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca süteményei
Pozsonyi Pagony Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
2. dr. Csernus Imre, Pampuryk Péter:
Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó
3. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
4. Paulo Coelho: Bölcsesség – Naptár 2011
Alexandra Kiadó
5. Bárdos András:
Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó Kft.
6. Szendi Gábor, Mezei Elmira:
Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
7. Vujity Tvrtko:
Búcsú a pokoltól… és ami azóta történt
Alexandra Kiadó
8. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely Kiadó
9. Christian Callec: Borok enciklopédiája
Alexandra Kiadó
10. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
2. Bartos Erika: Hoppla meséi – Kirándulás
Pécs városába
Alexandra Kiadó
3. Geronimo Stilton:
A Tûzvörös Rubin temploma
Alexandra Kiadó
4. Tea Stilton: A jéghercegnô
Alexandra Kiadó
5. Geronimo Stilton:
Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Alexandra Kiadó
6. Geronimo Stilton: Karácsony van, Stilton!
Alexandra Kiadó
7. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Stephenie Meyer:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó
9. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó
10. Geronimo Stilton:
Egy extraegeres bajnokság
Alexandra Kiadó

Vámos Miklós:
A csillagok
világa
Alexandra Könyváruházak sikerlistája,
szépirodalom, 8.

A szerzô korhatár nélkül, mindenkinek ajánlotta meseregényét,
emiatt is nehéz a
dolga a rendszerezô elmének, ha
a kategóriába sorolás feladatát
kell teljesíteni.
Ne törjük fejünket – tekintsük sikeres könyvnek.

Müller Péter:
Isten bohócai
Líra sikerlista,
ismeretterjesztô, 1.

Müller Péter sok
sikeres
könyv
szerzôjeként gyakori szereplôje a
könyves sikerlistáknak, új kötetében is a lélek tájain barangol, magával híva olvasóit. Hívására sokan hallgatnak,
hozzásegítve a
kötetet a sikerlista dobogós helyéhez.

Abban mindenki egyetért, hogy a Hét fôbûn közül a Torkosság a legenyhébb
vétek. Miért olyan veszélyes mégis, és miért került a figyelem középpontjába
századunkban? Mert ez az egyetlen vétek, ami nem csak a lelket veszélyezteti,
hanem a testet is. A falánk ember az arcán viseli bûnjelét, meg a pocakján.

Francesco Rigotti: TORKOSSÁG
(A Hét fôbûn sorozat elsô kötete)

1800 Ft

Az ún. megszaladási jelenségek evolúciós magyarázatot próbál adni olyan társadalmi szintû jelenségekre, mint a testsúlynövekedés, drogfogyasztás, prostitúció, amelyeket sokan „civilizációs betegségként” írnak le.
Csányi Vilmos – Miklósi Ádám (szerk.):

FÉKEVESZTETT EVOLÚCIÓ
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Hahner Péter:
100 történelmi
tévhit
Libri sikerlista,
ismeretterjesztô, 5.

Jó jelnek tekinthetjük,
hogy Hahner
Péter
kötete
megjelenése
óta a sikerlisták
élbolyában tartózkodik: eszerint sokan vannak azok, akik
nem szeretnének megmaradni a történelem
tévhiteinek tudatában.

Nógrádi Gábor:
Papa, ne már!
Könyvtárellátó sikerlista, gyermek, ifjúsági, 1.

Az emlékezetes
Nagy
Könyv
szavazás
óta
tudhatjuk, hogy
Nógrádi Gábor
bekerült az ifjúsági irodalom
legnépszerûbb
szerzôi közé, a
fontoskodó,
„egyszerûen ciki” nagypapáról szóló kötetével is sikert
aratott ifjú olvasói között.

Libri sikerlista
2010. november 1. – november 30.
Szépirodalom
1. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-ház Könyvkiadó
2. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Könyvkiadó
3. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
4. Leslie L. Lawrence: A teaültetvény I–II.
Studium Plusz Kiadó
5. Ken Follett: A titánok bukása
Gabo Kiadó
6. Fejôs Éva: Cuba Libre
Ulpius-ház Könyvkiadó
7. Ljudmila Ulickaja: Elsôk és utolsók
Magvetô Kiadó
8. Elizabeth Gilbert: Hûség
Ulpius-ház Könyvkiadó
9. Spiró György: Tavaszi tárlat
Magvetô Kiadó
10. Kovács András Péter: Multigáz
Ulpius-ház Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre: Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó
3. Salinger Richard: Omyno
Paradigma Film Kft.
4. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
5. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
6. Bagdy Emôke – Gutman Bea (szerk.):
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó
7 Pál Ferenc: A függôségtôl az intimitásig
Kulcslyuk Kiadó
8. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
9. Aczél Endre:
Acélsodrony – Hetvenes évek
Park Kiadó
10. Rhonda Byrne: A Titok
Édesvíz Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek Kiadó
2. Stephanie Meyer:
Bree Tanner rövid második élete
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony
4. Bartos Erika: Bogyó és Babóca süteményei
Pozsonyi Pagony
5. Geronimo Stilton: Karácsony van, Stilton
Alexandra Kiadó
6. Geronimo Stilton:
Kirándulás a Niagara-vízeséshez
Alexandra Kiadó
7. Téli mondókák
Manó Könyvek
8. Zdenek Miler – Jiri Zacek:
A kisvakond és az egér karácsonya
Móra Kiadó
9. Moldoványi Zsuzsa (vál.): Hóc, hóc katona
Móra Kiadó
10. Stephanie Meyer:
Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

Mondogatnivalók

„– Persze azért más lehet, ha
egy költô mondogat mindenféléket a kisbabájának… Tudatosan válogat vagy ösztönösen
törnek fel a gyermekkorból
megmaradt mondókák?
– Egyrészt spontán módon születtek a versek, másrészt beszereztünk
mondókáskönyveket,
gyerekverses-köteteket böngészgettünk, de én azt figyeltem meg,
hogy kifejezetten a pár hónapos
kisbabák számára nagyon kevés
mondogatnivaló van. Illetve ott
vannak még a hagyományos,
klasszikus népi mondókák, amik
nagyon-nagyon jók, viszont én
szülôként nem tudtam kötôdni
ezekhez. Azt, hogy »Hátamon a
zsákom/zsákomban a mákom«
nagyon furcsának éreztem volna
mondogatni, miközben hurcolászom a gyereket, mert nekem például még sosem volt a hátamon
egy zsák mák… Hiányoztak a mai
nyelven, maibb tárgyi világgal
rendelkezô versikék. Ezért is gondoltam, hogy érdemes lenne akár
kicsit komolyabban is hozzálátni
ezeknek a korszerû mondókáknak az írásához, mert úgy éreztem, hogy kevés van az ilyen versekbôl a piacon.”
(Részlet Pompor Zoltánnak
Varró Dániellel készített, e számunkban megjelent interjújából.)
Varró Dániel: Akinek a lába hatos

Líra sikerlista
2010. november 1. – november 30.
Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: A teaültetvény I.–II.
Studium Plusz Kiadó
2. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
3. Frei Tamás: A megmentô
Ulpius-ház Kiadó
4. Ken Folett: A titánok bukása
Gabo Kiadó
5. Ljudmila Ulickaja: Elsôk és utolsók
Magvetô Kiadó
6. Elizabeth Gilbert:
Ízek, Imák, Szerelmek – Eat, Pray, Love
Ulpius-ház Kiadó
7. Spiró György: Tavaszi Tárlat
Magvetô Kiadó
8. Bán Mór: Hunyadi – A hadak villáma
Gold Book Kiadó
9. Robin Cook: Beavatkozás
Alexandra Kiadó
10. Frank Schätzing: Limit I–II.
Athenaeum Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
2. Rhonda Byrne: Az Erô
Alexandra Kiadó
3. Házi receptjeim
Corvina Kiadó
4. Szakácskönyv, naptárral 2011
Magvetô Kiadó
5. Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Magvetô Kiadó
6. Moldova György: Harcolj vagy menekülj
Urbis Kiadó
7. Bárdos András:
Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó Kft.
8. Paulo Coelho: Bölcsesség – Naptár 2011
Alexandra Kiadó
9. Vujity Tvrtko:
Búcsú a pokoltól ...és ami azóta történt...
Alexandra Kiadó
10. David Kamp és David Lynch:
Borsznobok szótára
Athenaeum Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
2. Téli mondókák – Gábor Emese rajzaival
Manó Könyvek
3. Hull a pelyhes fehér hó...
Santos Kiadó
4. Karácsony –
Színezô- és foglalkoztató csomag
Manó Könyvek
5 . Anne-Marie Frisque:
Karácsonyra vár a mackócsalád
Manó Könyvek
6. Geronimo Stilton:
Karácsony van, Stilton!
Alexandra Kiadó
7. Karácsony – Puzzle-könyv
Manó Könyvek
8. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca süteményei
Pozsonyi Pagony
9. Hartmut Bieber: Óriásböngészô
Manó Könyvek
10. Liane Schneider – Eva Wenzel-Bürger:
Bori karácsonya
Manó Könyvek

Bookline sikerlista, gyermek, ifjúsági, 1.

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN
Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu
KÖNYVHÉT
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INTERJÚ

A besúgás
kultúrája, a
kultúra besúgói
Gervai András
az ügynökvilágról
Gervai András Fedôneve: „szocializmus”
címû kötete a pártállam állambiztonsági
szerveinek a kulturális élet területén végzett
titkos tevékenységérôl szól, levéltári kutatásai, dokumentumok alapján. A közelmúltunk történelmérôl ismereteinket helyenként „újraíró” kötet egyben letehetetlen olvasmány is, mint hiperrealista dokumentumregényben van színen sorstragédia,
ármány és szerelem, árulás és cselszövés…
– A kötet bevezetôjében magyarázatot kapunk arra, hogyan jutott el
személyes érdeklôdése az ügynökvilág kutatásáig. Megtudjuk azt
is, hogy a levéltárak munkatársai segítôkészek voltak. Hogyan fogadta szûkebb-tágabb környezete a kutatás tényét?
– Meglehetôsen szélsôséges reakciókkal találkoztam, találkozom. A Szabó-ügy óta voltak, vannak, akik leírtak, keresztülnéznek rajtam, látványosan megvetnek. Néhány egykori kollégám például nem jelölt vissza az
iwiwen, Facebook-on. Az egyik kiadó – jó ismerôsöm –, akit eredetileg
megkerestem a könyvem tervével, azzal utasított vissza, hogy neki hányingere van ettôl a témától. A társadalomtudományi kiadó igazgatója arra
hivatkozott, miért adjon ki olyan könyvet, amelynek az a tanulsága, hogy
az ember sárkányfogvetemény. Egykori egyetemi csoporttársnôm elzárkózott attól, hogy az általa igazgatott moziban tartsuk könyvem bemutatóját, s arra hivatkozott, neki a rendezôk érdekeit kell képviselnie. Ugyanakkor az elmúlt években írásban és szóban is sokan biztosítottak a nagyrabecsülésükrôl, támogatásukról, s most a könyvem kapcsán adott interjúra is legalább száz e-mailt kaptam, ismeretlenektôl is. Az is érdekes,
hogy amikor különbözô emberekkel beszélgetve kiderül, hogy mivel foglalkozom, a legtöbbjüknek van valamilyen a témával kapcsolatos története a saját vagy hozzátartozói, barátai múltjából, életébôl. Tehát van, lenne
mit meg- és kibeszélni.
– A kötetbôl ismert és kevésbé ismert filmesek, színházi emberek
„besúgás-történetét” ismerhetjük meg. Figyelembe véve azt is,
amire a kötetben történik utalás, vagyis hogy valószínûleg semmisítettek meg dokumentumokat a „szervek” munkatársai, mennyire
lehet teljes az anyag feltárása? Vannak-e, lehetnek-e még a közvélemény elôtt ismeretlen ügyek?
– Egészen biztosan. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárban nincs még a teljes anyag feltárva, feldolgozva. A dokumentu-
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mok, dossziék nem kis része állítólag elveszett, megsemmisült. A
mágnesszalagokon azonban valójában minden megvan, csak politikai döntés kérdése, hogy hozzáférhetôek lesznek-e. A kilátásokat illetôen pesszimista vagyok.
– A filmesek, az Operaház, a békéscsabai színház, az orosházi falfirkáló, és a lelkesen jelentô pécsi ügynök, „Albert” ügyeit ismerhetjük meg a kötetbôl. Milyen szempontok szerint választódtak ki éppen ezek a területek, ügyek?
– A 25 írásból húszban a filmes szakma és az állambiztonság, három
írásban pedig a színház és az állambiztonság kapcsolatával foglalkozom. „Albert” dossziéja filmes kutatásaim során került elô, s végül
is azért döntöttem úgy, hogy feldolgozom közel 1500 oldalas munkásságát, mert az ô példáján jól érzékeltethetô, hogy egyetlen lelkes
és szerepével azonosuló ügynök milyen kárt tud tenni. 37 éves pályafutása során munkahelyérôl, a napilapról, illetve a pécsi mûvészeti,
kulturális élet minden területérôl és nagyon nem utolsó sorban lakóhelyérôl, Pécsrôl, s annak lakóiról a kisemberekrôl is szorgalmasan
jelentett. Ez az írás nem illett sem a filmes, se a színházi részbe, ezért
is találtam ki az ô és tartótisztjei tevénységére találónak érzett Egy
város megfigyelése címû fejezetcímet. Ugyancsak ebben szerepel a
Titkosszolgák a nôi WC-ben címû írásom is, amelyben szintén totális ellenôrzés alá vonnak egy kisvárost és környezô településeit. Erre a dossziéra úgy bukkantam, hogy olyan anyagokat kerestem, amelyekben mozibeli falfirkából ügy lett.
Azért is mutatok be több területet, hogy a szolgálatok mûködésérôl, s tevékenysége következményeirôl minél teljesebb képet adhassak. Hogy érzékeltessem: a politikai rendôrség a hálózati személyekkel és tartótisztjeivel, kapcsolatrendszerével átszôtte és ellenôrzése
alatt tartotta a társadalom egészét. Az elhárítás és hírszerzés mûkö-

KÖNYVHÉT

INTERJÚ
désébe, tevékenységébe is bepillantást engedek, mert ezek a titkosszolgálatok, az állam vélt érdekeire hivatkozva ugyanúgy a diktatúrát
szolgálták ki, s gyakran ugyanúgy megkeserítették vagy ellehetetlenítették emberek életét, hôseimét legalábbis feltétlenül.
– Könyvében is leírja azt, ami ma többé-kevésbé a köz véleményének tekinthetô, vagyis hogy a besúgókénál súlyosabb a bûnük
azoknak, akik besúgásra kényszerítették áldozataikat, és ez bizonyára így is van, ám a dokumentumokból az is kiderül, hogy voltak
szép számmal lelkes önkéntesek is. Mit gondol errôl?
– Valóban voltak olyanok – nem is kevesen –, akik meggyôzôdésbôl,
vagy, ami még elítélendôbb, anyagi érdekbôl, karrierjük megtámogatása céljából mûködtek együtt az állambiztonsági szolgálatokkal. Például Szalkai Sándor is – aki már 1956 végén felajánlotta szolgálatait
a politikai rendôrségnek – nagyon sokat profitált ügynöki tevékenységébôl. Autókkal üzletelt, elvett jogosítványát visszakapta, de
még a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolára is megbízói nyomására
került. Vagy itt van például „Albert”, a pécsi újságíró, aki fizetéskiegészítést kapott az állambiztonsági szolgálatoktól, jutalmat együttmûködésük kerek évfordulóin, s rengeteget utazhatott Nyugatra.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem az ügynököket,
hálózati személyeket tartom az elsôszámú bûnösnek, sokkal inkább a
tartótiszteket, még inkább az ô fônökeiket, de leginkább a megrendelôket, a párt vezetôit. Könyvemben egyébként megrajzolom a tartótisztek
szakmai pályafutását is, a személyi dossziéjuk alapján.
– Akik hozzám hasonlóan már felnôtt fejjel éltek abban a világban,
azok számára átélt múltunk új dimenziója tárul fel a kötet olvastán.
Azoknak, akik „bemondásra” kénytelenek elhinni, hogy ilyen volt
akkor a világ – mert még nem éltek akkor, vagy gyerekek voltak –
mit nyújthat a kötet?
– Remélem, hogy plasztikus kép rajzolódik ki számukra a korról, a
kádári hatalom természetérôl, s a történetekbôl érzékelhetôvé válik
a diktatúra lényege, légköre, hatalmi gépezetének mûködése. Az,
hogy a politikai rendôrség a hálózati személyekkel és tartótisztjeivel,
kapcsolatrendszerével átszôtte és ellenôrzése alatt tartotta a társadalom egészét. A titkosszolgálat, a párt ökle, a hatalom másik arca volt.
– A kötetben összefoglalja az Élet és Irodalomban megjelent Szabó Istvánról szóló kutatási beszámoló visszhangját. Milyen visszhangra számít most, a kötet megjelenése után? Másmilyen lesz?
– Remélem. Ebben a kötetben nincsenek nagy leleplezések. Nem is arra törekedtem. Az én történeteimnek, a látszat ellenére,
nem az ügynökök és a hálózati személyek az igazi fôszereplôi, hanem a nem is olyan
kafkai, nagyon is kézzel fogható hatalom, amelyik mindent tudni akart az alattvalóiról, manipulált, jóságos atyuskaként viselkedett, de megtorolta a másként gondolkodást, s a szabályoktól való legkisebb eltérést. Sokakban
nem ilyen kép él a Kádárrendszerrôl, lehet, hogy ôk támadni fognak. De abban is
Gervai András
biztos vagyok, hogy olyanok
FEDÔNEVE: „SZOCIALIZMUS”
is szép számmal vannak, akik
Mûvészek, ügynökök,
szeretnék összetetten, a maga
titkosszolgák
ellentmondásosságában – hiJelenkor Kiadó
báit és bûneit nem eltagadva
432 oldal, 2900 Ft
– szemlélni a közelmúltat.
K. J.
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„Villamosváros vagyunk”
A budapesti villamos-történelemrôl
A közelmúltban jelent meg a Jószöveg Mûhely Kiadó gondozásában a Számos villamos címû
könyv. A kötet egytôl százhúszig ismerteti a valaha létezett
összes budapesti villamosjáratot. Szerzôi: Legát Tibor újságíró, ez a harmadik közlekedéstörténettel foglalkozó kötete,
Nagy Zsolt Levente, könyvtáros,
mûkedvelô közlekedéstörténész, Zsigmond Gábor a BKV
Szentendrei Múzeumának vezetôje. Hármójukkal beszélgettem.

néhány nyugati városban megszûnt a villamosközlekedés. Ma
körülbelül 30 járat közlekedik a
fôvárosban.
– A villamosozás fénykorában
ennek körülbelül a duplája járt.
Nagy Zsolt: – Igen, a két háború
között 65 járat volt. Ma már elképzelhetetlen, hogy nyolcvannal kezdôdô viszonylatok is voltak. Az ötvenes években aztán
visszavették a számokat, mert a
A kötet bemutatóján (balról jobbra), Legát Tibor,
hetven fölöttieket a troliknak
Zsigmond Gábor, Karafiáth Orsolya és Nagy Zsolt Levente
foglalták le.
– Lehet látni a könyv valamelyik
– A kötet abból az apropóból látott napviláképén, hogy valamikor az út két szélén fuüzemi lapjához kerültem újságírónak. '89got, hogy 100 éve számozzák a villamosotottak a villamossínek. Mikor változott ez
ben a Hírlapkiadó Vállalatnál voltam gyakat Budapesten. Korábban hogyan különmeg?
kornok és egyszerûen oda helyeztek. Aztán
Nagy Zsolt: – Elkezdôdött ez már a
böztették meg ôket egymástól?
az újságnál felfakadtak a régi emlékek, és elNagy Zsolt: Színes tárcsákkal. 1910-ben szinBSZKRT idején, de a világválság visszavekezdett megint érdekelni a dolog. És akkor
te lehetetlen volt megjegyezni, hogy melyik
tette kissé az ügyet, miközben szakmai vielkezdtem a gyerekkori érzelmi alapokat
hova megy, és egyáltalán egymástól megküta is lassította az átalakulást. Döntôen a '45
kissé feltölteni tudásanyaggal. A pályaszálönböztetni ôket sem volt könnyû. Számon
utáni újjáépítés során kerültek középre a
mok és a villamostípusok világába azért aztartani sem nagyon lehetett ôket. Talán az
sínek. Az áthelyezésnek egyébként forgaóta sem mélyedek bele.
egyik oka ennek az lehetett, hogy akkor még
lomszervezési okai voltak.
Zsigmond Gábor: – Végzettségemet te– A nyitott ajtós villamosok meddig közlenem volt akkora az írástudók aránya, mint
kintve én történész vagyok, gazdaság-közkedtek a városban?
manapság.
lekedéstörténettel foglalkozom, épp a dok– A könyvben található adatok jó része az
Nagy Zsolt: – 1984-ben járt még az utolsó
torimat írom. Öt éve dolgozom a BKV-nál,
Ön adatbázisából származik. Ön különben
ilyen járat Újpesten. A hetvenes években
most már egy ideje a Tömegközlekedési
mivel foglalkozik?
több mint hetven fajta villamos volt forgaMúzeumban, Szentendrén. Azt vettem a
Nagy Zsolt:- Szakmámat tekintve optikus
lomban – most a gyári típusra gondolok.
fejembe jó két évvel ezelôtt, hogy megpróvagyok, de az Országgyûlési Könyvtárban
Ezek a javítások következtében hasonlítotbálom megmenteni a BKV-nál lévô elkédolgozom már tizenkilencedik éve. Mindig
tak egymásra, de különbözô típusok voltak.
pesztô nagy értékû iratanyagot. Sikerült
is érdekelt a közlekedés, legalább huszonöt
Zsigmond Gábor: – Futott a síneken fôleg az
megszereznünk a „fotóarchívumot”, mely
éve gyûjtöm az adatokat a régi villamosokötvenes-hatvanas években egy csomó házigyakorlatilag szemetes dobozokban heverô
ról, buszokról, és szedegetem össze a fotólag gyártott jármû is.
fényképek halmazát jelentette, és elkezd– Ma hányféle típusú villamos jár Budapest
kat innen-onnan.
tük a digitalizálásukat. Emellett rengeteg
– Ha jól tudom, mindhármukról elmondhautcáin?
feltáratlan kincsre bukkantam a BKV iratNagy Zsolt: – Mindössze négy. A Tátra, a
tó, hogy gyerekkoruk óta érdekli Önöket a
tárában, ezek közül jó néhány a könyvben
Ganz csuklós modernizált verziója, ami a
téma.
is megjelenhetett.
Legát Tibor: – Rólam nem. Nálam nem volt
– Ma hány villamosjárat közlekedik Budakettesen közlekedik, a hannoveri villamos és
ez ennyire folyamatos, ahogy például Zsoltpesten?
a Combino.
Zsigmond Gábor: – Villamosváros vagyunk
– A kötet nagyon erôs képanyaggal büsznál. A villamossal kapcsolatban pedig, de
tulajdonképpen, miközben, tegyük hozzá, jó
kélkedhet. Honnan származnak a fotók?
mondhatnám a buszt is, hogy ha valami érNagy Zsolt: – A BKV archívumából és az én
dekel, akkor az a tömegközlekedési eszköz
huszonöt éves gyûjteményembôl. Különbövárosképre gyakorolt hatása. A mûszaki pazô helyekrôl, lomtalanításokról, hagyatékokraméterei nem igazán foglalkoztatnak a vilból szedegettem össze a képeket. Áll a csalamosnak. Gyerekoromban kétségtelenül raLegát Tibor,
lád a villamos elôtt 1920-ban, és nem a csajongtam a közlekedés iránt, és 10 és 14 éves
Nagy Zsolt Levente,
lád az érdekes, hanem a villamos. Elsôsorkorom között komolyan bele is merültem,
Zsigmond Gábor
ban a második világháború elôtti idôszak
bejártam az akkori villamosvonalakat, ami
SZÁMOS VILLAMOS
képei származnak az én gyûjteményembôl,
akkoriban – a hetvenes évek közepén, végén
Jószöveg Mûhely Kiadó
az utána következô idôszak már a BKV-nál
– sokkal színesebb volt, mint most. Kamasz304 oldal, 5990 Ft
is jól dokumentált.
koromban aztán ez elmúlt. Tulajdonképpen
Jolsvai Júlia
végzetszerûnek nevezhetném, hogy a BKV
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