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KÖNYVHÉT, 2011. ÁPRILIS
Íme, elérkezett a meteorológiai után a könyves tavasz is:
április 14-tôl 17-ig – idén is a Millenárison – a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése megrendezi a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, a sorban már
a tizennyolcadikat. Nehéz ilyenkor ellenállni a csábításnak, mely arra késztet, hogy az idô folyásán töprenkedjünk: az eltelt évek alatt nagykorúvá érett a fesztivál, de a
kezdeti nehézségek nem múltak el, csak mindig mások
lettek. A szervezôi a megmondhatói annak, hogy mennyi
gonddal kellett megküzdeniük minden évben, hogy a
könyvszakmának ez az ünnepi eseménye újra meg újra
megvalósulhasson, és Budapestre hozva sikerüljön bemutatni a kortárs magyar és világirodalom színe-javát,
szerzôit, könyves szakembereit. Köszönet illeti tehát a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülését és a magyar könyvszakma szereplôit, hogy szervezômunkájuk és együttmûködésük
eredményeképpen ilyen rangos kulturális esemény gazdagítja a magyar kultúrát. A fesztivál idei
kínálata is bôséges, a hagyományos rendezvények idén sem maradnak el: lesz Európai Elsôkönyvesek Fesztiválja 20 ország fiatal íróinak részvételével, lesz Születésnapi Irodalmi Szalon,
Könyvtáros klub, Gyermek(b)irodalom a Millenáris Fogadóban és számtalan program a termekben és a kiállítók standjain. A fesztivál író díszvendége és a Budapest Nagydíjat kapja a svéd Per
Olov Enquist, újdonság azonban az, hogy a fesztivál történetében elôször nem egy ország, hanem – a magyar EU-elnökség alkalmából – az Európai Unió a fesztivál díszvendége.
A fesztivál gazdag programjának rövid ízelítôjébôl is látszik, olyan hatalmas a könyvek
és események kínálata, hogy fesztiváli számunk csupán arra képes a maga terjedelmei
korlátai között, hogy néhány, a fesztivál újdonságaként bemutatott könyvre, szerzôjére
hívja fel a figyelmet.
Lackfi Jánosnak egyszerre két kötete is megjelenik a fesztiválra idôzítve, lapunknak megjelenô köteteirôl, a vers- és a prózaíráshoz fûzôdô viszonyáról beszélt, és megtudhatjuk
tôle azt is, mi hátráltatja regénye megírásában.
A magyar mondavilágot sokan ismertük meg
Könyvhét-törzsasztal
Komjáthy István köteteibôl, most a szerzô kézirata Hadik Kávéházban
hagyatékában fennmaradt, a magyar betyárvilág le(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
gendáiról szóló anyagai alapján összeállított, a feszNyílt szerkesztôségi fogadóóra
tiválra megjelenô kötetrôl beszél lapunknak Dóka
2011. április 14. 17 óra
Péter, a kötet „formába öntôje”.
Az EU országainak budapesti fesztiváli bemutatkozása adta az ötletet ahhoz, hogy az áprilisi számunkat
bemutató Könyvhét LapNap beszélgetés fô témája
annak a fordítottja legyen, azaz vendégeinkkel arról
beszélget majd Kôrössi P. József, hogy milyen a magyar irodalom helyzete az Európai Unióban. Szokásos módon a beszélgetôtársak a velük készített interjúkban mondottakat fûzik majd tovább élôszóban, Csordás Gábor arról beszél,
kiadóvezetôként milyen tapasztalatai vannak a szerzôi külföldi menedzselésében, Károlyi
Dóra a magyar fordítástámogatási programról tájékoztat, Kovács Imre az Európai Unió fordítástámogatási rendszerérôl beszél, Cserháti Éva mûfordítóként a magyar irodalom spanyolországi fogadtatásának néhány jellemzô vonását mutatja be – itt, áprilisi számunkban és
majd a Petôfi Irodalmi Múzeumban.
Írók, könyvek, kiadók – a könyvfesztiválon és a Könyvhétben, fogadják ôket szeretettel:
ajánlom figyelmükbe áprilisi számunkat.
(A Szerk.)
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„Az óvodától az idôsek otthonáig mindenki hálás, ha embernyelven szólnak hozzá az irodalomról.” – Lackfi János
„Az apámról való emlékeim és közém odaállt a szöveg, amelyet
én hoztam létre. Itt
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privát apám, de mégsem az, mert kirakták
egy könyv címlapjára.” – György Péter
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élünk, ahol az idegenség – ab ovo –
jelen van mindannyiunkban. Nehéz
ma már meghatározni, hogy ki milyen közösséghez
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A FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK LISTÁJA
2011. február 18. – március 25.

A forgalomba hozott könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó
adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek további adatai a
Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetôk meg.
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„Az
irodalom
öl és
éltet”
Lackfi János
Lackfi János igen
termékeny író. Sorra
jelennek meg a kötetei,
miközben fordít, köteteket
állít össze, szerkeszt. Most
legújabb könyveirôl – az
Élô hal címû verseskötetrôl és A legnehezebb kabát címû novelláskötetrôl,
melyek a könyvfesztiválra
jelennek meg a Helikon
Kiadónál – beszélgettünk.
– Hogyan jellemezné az új verseskötét?
– Összegzô kötet ez, akadnak számvetés-versek, mint a Lovasi
András énekelte CD-n szereplô Babzsák vagy Kerthelyiség, no
meg „háztartási” költemények ukrán csappal, metró-szerelemmel, táncoló mosógéppel, megfoghatatlan nyárfapihékkel, látogatással egy macskaagyban. Igyekszem hûséges és merész gyûjtögetôje lenni a minket körülvevô emberi, állati sorsoknak, tárgyaknak. Van itt rengeteg játék is, Bóbita-ritmusra táncoltatott
kortársak, Plaza Balassi és pulyka-blues, no meg a népszerû „csomizom a ruciba a habtestem”, mely húsz év múlva talán nyelvemlékként lesz érdekes. Egyes versek könnyedek, dalolhatók, más
szövegeket érdemes többször elolvasni, hogy kiadják minden
ízüket. A Nyugat évfordulójára íródott, az Illyés-féle egy mondatot imitáló „hol irodalom van, ott irodalom van” szövet idézetekbôl és saját leleményekbôl, hosszan bogozgatható. A Miatyánkparafrázist villogó képekbôl videoklippé nyestem össze. Fellelhetô a kötetben „nyersvers” is, ahol adott egy rekkenô nyári nap
Zsámbékon, és a szöveg az olvasó szeme láttára készül el „látványpék-módszerrel”: egyes pontokon ki-ki maga dönti el, a leheÁPRILIS 16. 16.00 – 17.00 ÓRA 10 STAND, 18.00 ÓRA 9 STAND
Lackfi János dedikálja Domboninneni mesék címmel megjelent új
meseregényét (Móra Kiadó)
Lackfi János dedikálja Élô hal c. új verses- és A legnehezebb kabát
c. új novelláskötetét (Helikon Kiadó)

150

tôségek közül melyiket választja a folytatáshoz. Mint lépcsôfokokon, úgy lehet fellépdelni a könyvben a sanzontól a parafrázisig
vagy a rafinált prózaversig.
– Hogyan dôl el, hogy felnôtt vagy gyerekverset ír? Összefüggésben
van ez a gyerekei életkorával?
– Elsô felnôtteknek szóló kötetem 1992-es, az elsô gyerekverses
2004-bôl való, vagyis határozottan a „felnôttirodalom” felôl jövök. A
gyerekvers nálam kevesebb veszôdéssel-kínlódással, bizonytalansággal jár. Úgy készül, mint egy építészeti makett, bütykölgetéssel, jól
kézben tarthatóan. A „felnôttvers” veszedelmesebb fajzat, betonkeverôsökkel és kômûvesekkel kénytelen huzakodni az ember… Hogy
egy adott szöveg milyen közönségnek szól majd, jól érzékelhetô az
ötlet bevillanásakor. Sokszor „újraírok” olyan témát is a kicsiknek,
amit „nagyoknak” már megfogalmaztam, csak persze másképp. A
gyerekvers írása örömzene, a felnôttverssel kapcsolatban csak akkor
nyugszom meg, amikor nagyjából végleges formában lebeg a számítógépben, vagyis elkészült a „master copy”. Ez nem a gyerekirodalom lekicsinylése, csak máshol lehet a két „központ” az agyamban.
Amúgy éktelenül bosszant az a gôg, amellyel sokszor a legmûveltebb
irodalmárok is gyagyás bohóckodásnak, bocsánatos bûnözésnek tekintik a gyerekkönyveket.
– Szerencsére ez változóban van manapság.
– A változás elején tartunk, de jó jel, hogy olyanok is kapnak József
Attila-díjat, akik „csak” az apróknak írnak, így tavaly Marék Veronika
vagy idén Berg Judit. Szaporodnak a pályázatok (legfontosabb az
Aranyvackor), a forgatagos-fergeteges, koncertes-felolvasós esemé-
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nyek, idén már Magyar Mese Napja is lesz, nagy örömömre. Én is
igyekszem megfertôzni minél több író embert ezzel a vírussal, ennek
bizonysága a negyven kortárs költô munkáiból általam összegereblyézett Aranysityak antológia, illetve az ugyanennyi írót mozgósító,
most megjelenô meseantológiám, a Nini néni és a többiek. Ugyanakkor másutt külön irodalomtörténete, egyetemi tanszékei, intézetei,
nagy összegû díjai, mozgalmas fesztiváljai vannak a gyerekkönyveknek. Idehaza néha partizánként lövöldözünk innen is, onnan is, aztán
gyorsan fedezékbe bújunk a literátori nehéztüzérség elôl.
– Nyugaton az írásmûvészetet is tanítják.
– Igen, ez afféle „láthatósági mellénye” lehetne az irodalomnak mint
szakmának. Ehhez képest, számos üdvözlendô civil íróiskola mellett
Vörös István kollégámmal mi mûködtetjük nyolcadik éve az egyetlen
komplex kreatív írás képzést a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
– Hogy mikor és milyen prózát ír, mivel függ össze? Hogy mit rendelnek öntôl?
– A legnehezebb kabát gerincét két füzérnyi tárcanovella képezi,
az egyik széria az Élet és Irodalomban, a másik a Magyar Nemzetben jelent meg. Az egyik típusnál maguk a hôsök vagy antihôsök mesélnek, a másiknál külsô nézôpontból látjuk a történéseket. Az egyik sorozat címei csupa állatnevek, a másik esetében
egy-egy tárgy a cím. Ezek a motívumok aztán átszövik a történeteket: drótot fon és drótba fonja életét például Pali bátya, aki láb
nélkül megmássza a templomtornyot, kabátokat és vele sorsokat
cipelget a ruhatáros néni, aki megteszi a Föld-Hold közti távolságot, a kövek megszállottja Lajcsi, aki eltalicskázza a Kálvária
dombot. A vállra tetovált tigris, a videóval filmezett kakas vagy a
repülôgépet modellezô sas is egy-egy emberi életút „ikonja”.
Évek óta dolgozom egy regényen, szeretnék hosszú elbeszéléseket is írni, csak ehhez egy kicsit zaklatott az életmódom. Tavaly
nyolcvan alkalommal léptem fel országszerte.
– Min múlik, hogy ennyit kell utaznia? Ki szervezi ezeket az utakat?
– Jönnek a megkeresések folyamatosan, és én örömmel teszek nekik eleget. Ezt is feladatomnak érzem, azon túl, hogy a szobámban
ücsörgök és írok. Van bennem ripacsvér, nem csoda, tenorista
akartam lenni annak idején! Sokat nyavalygunk, hogy jaj, meghalt
az irodalom, senki sem olvas, ám a gyerekek olvasóvá nevelésében egy lendületes rendhagyó irodalomóra óriási szereppel bírhat. Az óvodától az idôsek otthonáig mindenki hálás, ha embernyelven szólnak hozzá az irodalomról. Bonyolult egyensúly-játék
aztán, hogy jusson idô emellett a feleségemre, öt gyerekemre és
írásra is. Közben tanítok, blogolok a Liget honlapján és a Bárka
Online-on, karbantartom
saját holnapomat.
– Milyen gyorsan ír?
– Kodolányi János mondta,
hogy „az ember néha belül ír”.
Ez nem csak hangzatos szlogen, hiszen például Petôfi alighanem azért is tudott ilyen rövid idô alatt ilyen jelentôs életmûvet létrehozni, mert rengeteget gyalogolt, és fejben dolLackfi János
gozott. Úton járva az én
ÉLÔ HAL
agyam is zakatol egyfolytában.
Helikon Kiadó
Van, hogy a kormányra te2011, 276 oldal
szem a noteszt, és úgy jegyzek
Lackfi János
fel ezt-azt, bár tudom, életveA LEGNEHEZEBB KABÁT
szélyes. Az irodalom ölhet. De
Helikon Kiadó
szerencsére éltet is.
Jolsvai Júlia
2011, 174 oldal
Fotó: Zsólyomi Norbert
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Kollektív amnézia
Beszélgetés György Péterrel

„Ezentúl minden könyvedet
úgy kell megírnod, mint ezt:
olvasmányosan” – mondta
György Péternek az egyik
barátja az Apám helyett
megjelenése után. A szerzô
nem kalandozik el a szépirodalom mezsgyéjére, s valójában nem ír másról, mint korábban: társadalmi viszonyainkat boncolgatja, könyörtelenül. Csakhogy ezúttal személyes érintettséggel. A
könyv alapjául szolgáló ÉScikk megírására akkor szánta el magát a szerzô, amikor
édesapja halála után szembesült vele, hogy másnap
esetleg a Jobbik fogja méltatni György Lajos életútját,
közben ô, a fiú, apja viszonylag frissen megismert két
naplóját tartotta kezében. Az
egyikben a keresztény zsidó
munkaszolgálatos bori emlékei lapultak, a másikból kiderül, hogy a kutatóorvos
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György Lajos a kommunista
párt tagjaként az 1956-os forradalom mellett állt ki.
– Hogyan lehetséges, hogy
ezek a naplók hosszú évtizedeken át rejtve maradtak
Ön elôtt?
– Nem volt otthon nosztalgia, nem folyt beszélgetés
arról, hogy létezett az akkori
elôtt egy másik világ. Túl az
apám személyén és az enyémen, jellemzôen szimptomatikusnak tartom az esetet,
hogy valaki szöveget ír az
élete fontos eseményérôl,
utána kvázi eldugja maga
elôl, aztán egy másik feljegyzéssel bíbelôdik, azt pedig
ott felejti, ahonnan elmegy,
mármint tôlünk, amikor más
családot választott magának.
A szocializmus alatti mélységes paranoia tünetszerû
jelenségét látom az írás és
elfojtás, írás és felejtés kettôsségben.

– Vagyis ez nem egyéni felejtés volt, hanem kollektív
és vállalt amnézia, amelynek a kezdetét a könyvében
1957. május elsejére teszi.
Miért pont akkorra?
– Ez szimbolikus dátum. Magyarázatra szorul, hogy mit
keresett ott a felvonulási téren annyi ember a forradalom leverése után fél évvel.
Érdekes, hogy Tavaszi tárlat
címû regényében Spiró is elkezdte ezt piszkálni, anélkül,
hogy összebeszéltünk volna.
Az 1957. május 1-jei hivatalos
ünnepségen egymillióan vettek részt, pedig nem tették
kötelezôvé nekik. Azt sem
állíthatjuk, hogy féltek Kádártól vagy mind sztálinisták
voltak, mert ennyi sztálinista
nem is volt Magyarországon.
Szerintem az egyetlen magyarázat, hogy ott mindenki
megérthette, miként fog jól
járni. Fausti eljárás volt: a tö-

meg az egyik, Kádár a másik
oldalon garantálta, hogy mit
nem fognak számon kérni
egymáson. A párttitkár világosan elmondta: nem jönnek
többet vissza az úri bitangok.
Mintegy
biztosítékként,
hogy a továbbiakban senki
sem fog érdeklôdni az 1944es gyalázatos és elképesztô
viselkedésrôl. Cserébe azt
várta Kádár, hogy az emberek hallgassanak az októberben történtekrôl. Innen eredeztethetô a Kádár-rendszer
önlegitimitása. A hatalom és
az elnyomott nép is pontosan tudta, van mit elfelejtenie. A közös titok, közös
bûn, közös bûntudat a legjobb cement.
– Olyannyira, hogy a társadalmi konszenzus családon
belül mély elhallgatást eredményezett?
– Akármilyen keveset csinált
az apám 1956-ban, arról jobb,

KÖNYVHÉT

INTERJÚ
hogy nem beszélt a gyerekei
elôtt, ôrültség lett volna.
1944-et meg egyszerûen el
akarta felejteni, minden erejével. A felejtés munka, nem
jön könnyen, sokat kell dolgozni rajta, pont annyit, mint
az emlékezésen. Látszatra
egyszerû valakit elfelejteni,
csak nem kell róla beszélni,
de legbelül folyton tevékenykedni kell, mire az ember
sok-sok tonna felejtésréteget
ráhurcol az elfojtandóra.
– A Kádár felkínálta fausti
egyezség rovására írható,
hogy a 20. század történéseit, a németekkel ellentétben,
Magyarországon még mindig
nem beszéltük ki magunkból,
nem tárgyaltuk meg, s ez,
mint a feldolgozatlan históriák általában, rátelepszik a
mindennapjainkra?
– Ott is mindent a feledés homálya takarna, ha nincs a Német Ôsz, ha a Rote-ArmeeFraktion bele nem kényszeríti a köztársaságot az emlékezésbe. Ez nagyon magas ár
volt. Magyarországon mi
most ott tartunk, ahol ôk
1960-ban. A holokausztról
való beszélgetés nálunk még
el sem kezdôdött. Ennek
számtalan máig ható következménye van. Kiindulhatunk abból, hogy a rettenetes Rákosi-diktatúrát nem
bírta volna ki a magyar lakosság, ha nem költözik be
az országból elhurcolt négy-
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György Péter
APÁM HELYETT
Magvetô Kiadó
312 oldal, 3490 Ft
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százötvenezer ember lakásába, nem használja a bútoraikat, nem hordja a zakóikat,
nem termel a földjeiken.
Négyszázötvenezer embert
elengedni Magyarországról,
késôbb fölzabálni a vagyonukat, ez olyan iszonyatos
traumát okozott azoknak,
akik megélték, hogy morálisan nem volt módjuk megszólalni Rákosi ellen. Retteghettek tôle, joggal. És itt tartunk a mai napig. Nem jutottunk el a konszenzuális emlékezetpolitikáig. Addig itt
nem lesz rend, amíg képtelenek vagyunk belátni, hogy a
nácizmus volt a 20. század
legnagyobb tragédiája, hogy
minden egyéb rossz abból
következik, s itthon mi csináltuk, nem pedig Eichmann
vitt el innen félmillió embert, és nem zsidót, hanem
magyar állampolgárt.
– Mennyiben változtattak az
Ön identitásán édesapja
naplói, az azokkal való foglalkozás?
– A napló nem annyira, bár az
kétségtelenül zavarba ejtô
volt, hogy az apám nyolcvanéves koráig elfelejtette megmondani: alsó tagozatosként
zsidó iskolába járt és héberül
is tanult. A fô változás azonban a könyv megírása alatt
történt. Az apámról való emlékeim és közém odaállt a
szöveg, amelyet én hoztam
létre. Itt látom a fényképét a
falon, van tehát egy privát
apám, de mégsem az, mert kirakták egy könyv címlapjára.
– Mit szólt volna a könyvhöz?
– Gondolom, nem örült
volna, részben viszont úgy
vélem, tudta, hogy mit csinálunk mi ketten, noha
konkrétan nem beszéltünk
róla. Ritka intelligens ember volt az édesapám, párját ritkítóan sok ésszel áldotta meg ôt a teremtô. Egy
idô után feltûnt neki, hogy
én elég hidegen és keményen érdeklôdöm bizonyos
dolgokról. És végül is alájátszott ennek.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Silver John és internetes utódai
Beszélgetés Votisky Zsuzsával
A kulturális piac normasértô eseteirôl
egy könyv kapcsán beszélgetek Votisky
Zsuzsával, a Typotex Kiadó igazgatójával.
– Mindenekelôtt arra kérem, mutassa be a
szerzôt és A szerzôi jog kalózai címû mûvet.
– Bodó Balázs a BME adjunktusa, médiakutató, eredeti szakmája szerint közgazdász. A
PhD dolgozatát a szerzôi jog korlátait támadó, különbözô szellemi és technikai arzenálról írta. Úgy tûnik, a magyar szakirodalomban egyedülálló, persze külföldön többen többféle aspektusból foglalkoznak a témával. Azt vizsgálják, hogy a technikai változások, az információ szabadsága és a
szerzôi jogok rendszere hogyan befolyásolja a kulturális termékek és értékek cseréjét,
hol húzódik meg a határ legális és illegális,
az ingyenes és fizetôs között.
– Ô a könyvében elmondja a saját véleményét a fájlcserélésrôl, úgy, hogy történetileg szól a valódi kalózkodásról, majd ezt a
metaforát átviszi a könyvnyomtatás terére,
a film feketepiacára, illetôleg a könyvek
digitalizációjára. Azt állítja pl., hogy ezek a
kalózok kulcsfontosságú innovátorok.
– Annyi bizonyos, hogy technikailag gyakorlott számítógép-felhasználók. Fiatalos
aktivitásukat file-cserélésben élik ki, de
közben valaki megkeresi számukra a betevôt. Az, hogy hogyan lehet a szerzôi jogtiprásokkal szemben fellépni, ez nekem különösen fontos kérdés. E könyv kiadását
részben azért vállaltam, hogy magam is
jobban értsem a gondolkodásmódjukat.
Részben pedig azért, hogy Bodó Balázs, aki
egyik teoretikus vezéralakja a szerzôi joggal
kapcsolatos jelenkori polémiáknak, megtapasztalja mint szerzô, hogy élôben hogyan
mûködik egy kiadó, mi az, amit egy kiadó a
szerzô mögé tesz. Mondhatni egyedi módja ez a kiadók és kalózok közötti értékkülönbségek egyeztetésének. Mégis, van ennek értelme, bízunk a könyvben, és jól szórakozunk, vitázunk, egyeztetünk, ellenkezünk, bajvívók módjára küzdünk.
– Az önök kiadói tevékenységében – tudományos, tan- és szakkönyveket adnak
ÁPRILIS 15. 10.30 – 11.30 ÓRA KÖNYVTÁROS KLUB
A szerzôi jog kalózai
Elôadó: Bodó Balázs (BME) és
Votisky Zsuzsa (Typotex Kiadó)
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ki, papíralapút és most már e-könyvet is
– hogyan történhetik a lopás?
– Az az igazság, nincs annyi idônk, hogy föltárjuk az összes minket ért sérelmet. Nem
célirányosan keressük, csak alkalomszerûen
botlunk bele a legváratlanabb esetekbe,
ahogy ez épp tegnap is megtörtént velem.
Egy könyvet keresve bukkantam a Sribd
websitejára, ami úgy mûködik, hogy ha feltesz valaki egy könyvet, akkor le is tölthet
egy másikat. Kipróbáltam, több mint 10
könyvünket találtam meg. közülük az egyik
„bestsellerünk”, Jarred Diamond Háborúk,
járványok, technikák címû mûve. Van lehetôség a letiltásra, úgyhogy már le is tiltottuk.
Remélem holnap már nem lesz letölthetô,
legalábbis az a tíz. Megemlítem, hogy többen pert indítványoztunk az egyik vidéki
könyvtár ellen, ahol a felsôoktatási könyveinket kínálták teljesen szabadon letölthetôen. Az elôbbi példában – a nemzetközi portálon – az említett könyvbôl hétszáz letöltést láttam, ezen a könyvtári portálon is láthattam több ezer letöltést, hála a könyvtár
és programozója nyíltságának. Gondolnánk,
nincs mit magyarázni, ezt nem szabad! A kiadó pénzt, munkát nem kímélve megjelentet egy könyvet, más pedig sokszorosítja, és
még ha ingyenesen is, de boldog-boldogtalan számára közreadja. Könyvtári igérvény,
hogy digitalizálni fogják a kurrens könyvállományt, erre pályázaton elnyerhetnek
pénzt. És akkor esetleg fognak foglalkozni a
szerzôi joggal, esetleg nem. Nyitott portálon
azt olvasom, hogy a könyvtárak buzdítják az
olvasókat, ôk maguk scanneljék be a könyveket, ezzel aktivizálják ôket, és ezzel kívánják csökkenteni a munkaerôköltségeket. Én
azért tartom ezt sérelmesnek, mert nagyon
olcsón és jogtisztán adom elektronikusan a
könyveinket a www.interkonyv.hu oldalon.
Hozzáteszem: a könyvtárak számára minden lehetô módon közzé tettük, hogy van ez
az oldalunk. Komoly fejlesztés volt ez részünkrôl. De a könyvtárosok nem jelentkeztek, hanem scanneltek, vagy scanneltettek,
ingyenesen közzé tettek, jogokkal nem bíbelôdtek, még a copyright oldalt is annak
rendje módja szerint lemásolták.
– Bodó Balázs felveti azt a kérdést, hogy
nem lehetne-e bevezetni a mindenre kiterjedô, korlátozó szerzôi jog helyett a
néhány jog fenntartva elvét.
– Igen, ebben a könyvben, szemben az
imént említettekkel, az All rights reserved

(Minden jog fenntartva) helyett az fog állni, hogy Some rights reserved (Bizonyos
jogok fenntartva). Például fénymásolóval
nem másolható, idézni csak a szerzô és kiadó feltüntetésével lehet, stb. A szerzô
egyébként azt akarja, hogy teljes olvashatóságot engedélyezve rakjuk fel a könyvét
a Google Books-ra, ahonnan nem lehet letölteni, kimásolni, de az egész elektronikusan ingyenesen elolvasható. A hackerek,
úgy tudom, a Google-Books-szot nem
törték fel, jól van az megcsinálva.
– Ebben a könyveket, zenemûveket, filmeket másoló-cserélô világban van-e Ön szerint megoldás? És ha van, miben látja ezt?
– Amikor múlt év decemberében a Mûegyetemen végre volt egy konferencia a
szakkönyvtárak és szakkönyvkiadók között, finoman szólva, parázs vita kerekedett. A meg nem értés szinte tapintható
volt. Én akkor is, és azóta is, azon a párton
vagyok, hogy muszáj beszéljünk, kísérletet kell tegyünk, hogy megértsük egymást. Sokféle párbeszédre volna szükség,
technicistára és jogelemzôre és gazdaságira, és ötletelôre, amely kipróbál új módokat. A könyvtáraknak nincs fogalmuk a
kiadói munkáról, felteszik, hogy míg ôk
szolgálják a mélyen tisztelt Olvasót, addig
a kiadók haszonlesôk, túl sokat kérnek,
nem is ismerik fel, hogy nincs pénz
könyvre, se könyvtárnak, se olvasónak.
Mondjuk, a kiadók innovatív gondolkodását és aktivitását, amitôl évente 10 ezer új
könyv lesz Magyarországon, nem realizálják. Nekem nem dolgom megoldani ezt a
szerteágazó témakört, nekem az a dolgom, hogy azon a kicsi területen, ami a
hatóköröm, azon viszonylag rendet tartsak és viszonylag bátor legyek.
Csokonai Attila
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A svéd író látogatása
Enquist Budapesten
Az idei Könyvfesztivál díszvendégeként
Per Olov Enquist svéd író veheti majd át
a Budapest Nagydíjat. Enquist járt már
nálunk kétszer is, legutóbb 2003-ban: az
akkori Könyvfesztiválon emlékezetes beszélgetést hallgathatott meg a magyar közönség a svéd írónagyság és Esterházy
Péter között, akkor aktuálisan a Lewi útja
címû regény magyar nyelvû megjelenése
alkalmából.
Enquist hazájában számos elismerést
kapott: többek között 1977-ben Selma Lagerlöf-díjjal tüntették ki, 2003-ban kapta
meg az Independent címû brit lap Foreign Fiction-díját, 2009-ben pedig az
osztrák állam európai irodalmi díját, amit
egyszerûen Európai Irodalmi Díjként
szoktak emlegetni. (Az elismerés nívóját
jelzi, hogy Enquist elôtt az utóbbi években például Jorge Semprun, Claudio Magris és Umberto Eco is átvehette).
Az író nemzetközi hírnevét A királyi
orvos látogatása címû történelmi regénye tette átütôvé. Ebben a gyengeelméjû
VII. Keresztély király udvari orvosának,
Johann Friedrich Struensee-nek történetét beszéli el, aki 1786-ban lett udvari orvos. A király és a királyné bizalmába férkôzve lassacskán átveszi a hatalmat, és
forradalami módon modernizálja Dániát.
Szintén nagy nemzetközi sikert aratott a
2001-es Lewi útja, amelynek fôhôse Lewi
Pethrus, a svédországi pünkösdita mozgalom megalapítója. Enquist saját anyja
révén még gyerekként csöppent a pünkösdisták külsô szemlélô számára bizarrnak ható világába és összejöveteleire,
– ez az élményanyag az alapja ennek a
20. századi svéd történelmet, elsôsorban
annak népmozgalmi „szeletét” feldolgozó jelentôs mûnek. Enquist már ebben a
regényben is középpontba állította az
elôítéletek felszámolásának kérdését,
amely minden mûvének sarkköve.
Népszerûségéhez hazájában minden bizonnyal hozzájárult újságírói és televíziós
múltja: a 60-as, 70-es években közvetítések, viták riportereként, moderátoraként
dolgozott. Már független íróként töltött el
egy kis idôt Berlinben ösztöndíjasként és
oktatott vendégprofesszorként a Kalifornia Egyetemen.
Az idei Könyvfesztiválra az Európa
Kiadó az Egy másik élet címû önéletrajzi regényét, illetve elsô gyermekköny-
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vét, A Három Barlang hegye címû meseregényt jelenteti meg. Az Egy másik
élet nagyszabású vállalkozás: már a cím
is magában hordozza azt az eltávolító
gesztust, ahogyan az író egyes szám harmadik személyben beszámol Enquist
nevû hôse életútjáról, és arról a törésrôl, ami a 80-as, 90-es évek fordulóján
következik be: a mélyrepülés az alkoholizmus bugyraiban, illetve az elvonókúra kórházbörtönében.
Enquist szikár elbeszélô: szinte hallani
hangját a mondataiban – Kúnos László
érzékletes magyar fordításában – ahogyan visszafogottan, halk szavúan szorítkozik a lecsupaszított lényegre: mintha verset írna. E hangját megôrzi az
életrajz legdrámaibb pillanataiban is:
ahogyan feleleveníti a Fekete Szeptember csoport terrortámadását az 1972-es
müncheni olimpián, ahol Enquist tudósítóként vett részt; az 1977-es közös színházi munkát a Bergman-színészekkel,
vagy a háború utáni elsô berlini utazást.
Enquist nem kíméli a fôhôs Enquistet: az
idô szövetét átvágó írói-boncnoki kése
munkájában egyszerre csillog a szakszerûség ridegsége és az önmagához
való irgalom. „A Berliner Künstlerprogramm minden résztvevôje le van
fényképezve egy széken ülve. (…) Enquist a lelki dokumentumnak szánt
könyvborítón merev tartásban, jeges
nyugalommal ül a széken, fekete keretes, szinte fasisztoid szemüveg van rajta, egyenesen elôrenéz. Testtartása,
szándéka ellenére, jellegzetesen svéd,
szinte sportos, de arckifejezésén és tekintetében, reményei szerint, ôsi bölcsesség honol, mintha azt mondaná,
»bejártam már a fél világot«”.
A „kisepizódokban” Enquist, a drámaíró
kitûnô dramaturgiai érzéke jelenik meg: a
nyolcanas évek végén a párizsi lakásban
összegyûlô vendégsereg, köztük olyan
vendégekkel, mint például Nurejev, aki

KÖNYVRÔL
Per Olov Enquist
EGY MÁSIK ÉLET
Európa Könyvkiadó
508 oldal, 3800 Ft

ÁPRILIS 14. 14.30 ÓRA TEÁTRUM
Pódiumbeszélgetés a Könyvfesztivál
díszvendégével, Per Olov Enquisttel
A svéd íróval Váradi Júlia beszélget.
A Budapest Nagydíj átadása
A díjat Tarlós István, Budapest fôpolgármestere adja át Per Olov Enquistnek.
Esterházy Péter mond laudációt.

„elterpeszkedve ül a díványon, ott, ahol
August szokott feküdni, ami az ô helye, és
ez a Nurejev valamit hablatyol a maga
nyelvén. Odamegy ehhez a Nurejevhez,
és nagyon udvariasan azt mondja neki,
svédül: Figyelj öreg, August helyén ülsz,
legalább megkérdezhetted volna, de ez a
Nurejev csak bámul rá közönyös arckifejezéssel, sejtelme sincs, mirôl van szó, és
hablatyol tovább, feltehetôleg franciául.
Ennek a Nurejevnek semmit nem mond a
svéd nyelv és irodalom.”
A naplóregény eseményei megállíthatatlanul sodródnak a címben jelzett másik élet kezdete felé. Az alkoholbetegek
számára fenntartott kórházi internálótábor elsô közös foglalkozásán való részvétel leírásában döbbenetes erôvel köszön vissza a gyerekkori vallási összejövetelek közösségi-bûnbánati eksztázisa.
A kezelés „modellje” a beutaltak megtörésére alapoz: „amíg eljutnak a mélypontig, helyzetük belátásáig.” A kéthetes
mélyrepülés örökkévalóságnak tûnik, és
olyan határvonal az írói életmûben, ami
után születnek meg a legnagyobb mûvek: a színdarabok, Az udvari orvos látogatása, a Lewi útja, A Három Barlang hegye… S a kezelést követô májusban már
„nem lehetett megállítani. Csak írt, megállás nélkül. És azután ezt a könyvet,
amivel most végre elkészült.” És amit
most a Könyvesztiválon immár a magyar
olvasók is kézbe vehetnek.
Laik Eszter
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„Ez a feszültségek és
az indulatok regénye”

Háborús történet
Beszélgetés Petôcz Andrással

– Tekinthetjük ezt a mûvet az Idegenek címû könyv folytatásának?
– Valóban, a Másnap címû regény az Idegenek folytatása, hiszen a
történet ott kezdôdik, ahol és amikor az elôzô történet véget ér,
vagyis akkor, amikor a fôszerepelô, Anna, a tízéves kislány egy alagúton keresztül átjut a „szabad” világba.
– Minek a másnapjáról van szó ebben az új regényben?
– Az Idegenek közvetlenül a háború kirobbanása elôtti pillanatban
fejezôdik be. Vagyis, a háború voltaképpen akkor robban ki, amikor
Anna átjut az alagúton. Így a mostani regény kezdetekor – idôben –
a háború kirobbanásának másnapján vagyunk. Ez az egyik jelentése
a címnek. És van még egy jelentése is: a regény végén Anna a barbárok érkezését várja. És azon gondolkodik, hogy miután majd megérkeznek a barbárok, vagyis másnap, akkor is lesz élet... Így ennek a
címnek kettôs jelentése, kettôs értelme van.
– Mi ez az idegenségérzés, ami mindkét regénynek fontos üzenete? Mibôl adódik?
– Azt gondolom, hogy ez az érzés alapvetôen korunk problémája.
Olyan világban élünk, ahol az idegenség – ab ovo – jelen van mindannyiunkban. Nehéz ma már meghatározni, hogy ki milyen közösÁPRILIS 15. 18.00 – 19.00 ÓRA KNER IMRE TEREM
Petôcz András Másnap címû könyvének bemutatója
Résztvevôk: a szerzô és Szörényi László irodalomtörténész
(Noran Könyvesház)
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séghez tartozik, kinek milyen az identitása. Kérdés az is, léteznek-e
még közösségek, ha tetszik, „nemzeti közösségek” ebben a mai, igencsak változó világban, és, ha léteznek, mit is jelent a nemzeti közösséghez való tartozás. Modernkori népvándorlás zajlik: újabb és újabb
populációk indulnak meg a fejlett világ felé, és ezzel együtt viselkedésben, vallásban is kultúrák harcának is szemtanúi vagyunk. Mindezért mondom azt, hogy az idegenség érzése ténylegesen alapvetô
problémája lesz a 21. század emberének.
– Nincsenek a regényben pozitív érzések: sem barátság, sem szerelem, sem család, csak a különállás és szorongás van jelen.
– Ezzel nem értek egyet. Anna számára nagyon fontos a barátnôje,
Amélie, akit kivégeztek a terroristák. Szintén nagyon fontos a számára az is, hogy rátaláljon ismeretlen apjára, aki reményt adhat a
túléléshez. Az igaz, hogy a regényemnek nem egyértelmûen pozitív a végkicsengése, de erôs kötôdések, emberi kapcsolatok is kialakulnak a nagyon szomorú, háborús körülmények között. Azt
akarom megmutatni, mennyire elveszettnek érzi a napjainkban élô
ember önmagát, hogy mennyire szomorú, hogy egyre nehezebben
tudja megvalósítani a vágyait, a céljait, hogy egyre perspektívátlanabb az élete. Nem gondolom, hogy ezt az idegenség-érzetet fel lehet számolni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy igenis érezhetjük
magunkat komfortosan a világban, ha megteremtjük saját közegünket, ahol jól érezzük magunkat.
– A könyv fôszereplôje, Anna, nem képes megteremteni maga körül saját „komfortos világát”, sôt, még önmagát sem tudja azonosítani, a saját identitása is kérdéses marad.
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– A kislány, Anna, ahogy ezt ô maga többször ki is jelenti, „túl akar
élni”. Háborús történet ez, a mai kor háborús története, amiben a
túlélés a legfontosabb kérdés. Nyilvánvalóan létezik ilyen élet, amilyenrôl én írok, valahol, ahol terror van, háború van, ezért lehet
mindez hiteles. Biztos vagyok abban, hogy abban a világban, ami
például Irakban vagy Afganisztánban van, ott hasonló korú kislányok néznek szembe a pusztulással és a halállal, ugyanolyan borzalmakkal, amikrôl én is írok. Vajon mit ért egy tízéves kislány abból
Afganisztánban, hogy ott van a katona, egy idegen katona, és fenntartja a rendet? Ráadásul ezek a katonák is sokfélék lehetnek, bár a
kislány – a valóságban – azonosnak látja ôket, tudjuk, hogy ôk a legkülönfélébb nációkat képviselik. Így nem csoda, ha ebben a helyzetben ez a kislány teljesen kiúttalannak érzi magát. S amikor egy ilyen
kislány mégis átjut egy szabad világba, rácsodálkozik az általunk
természetesnek vélt dolgokra. Például a kézszárítóra, arra, hogy autók vannak, autópálya van, lift, s ebben a 21. századi komfortos világban sem találja a helyét. Ez az én hôsömnek a története.
– Hiányregénynek is nevezhetnénk? Kevés az esemény, néhány
gondolatszál köré szôhetô a történet, számomra olyan volt, mintha
egy menekülésbe beleôrült nô monológját olvastam volna.
– Talán ez is, hiányregény. Anna, a fôhôs elmeséli a saját történetét,
hogyan jutott el abba a különös városba, ahol aztán hajléktalanként
él, és ahol talán az apjára is rátalál, az ismeretlen, soha nem látott apjára. Anna világa kétségtelenül egy beszûkült világ, mert a saját tudata is beszûkült.
– Az álom és a valóság összekeveredik, összemosódnak a szereplôk és a helyszínek, ez is a háború okozta szürreális életérzést erôsíti az olvasóban.
– A regényben az álom és a valóság mindig szétválasztható, bár
értelmezhetô a történet egésze szürreális látomásként is. Anna,
miközben felnôtt nôvé érik, gyakran visszaálmodja magát a kislánykorába, vagy éppen megálmodik olyasmit is, ami talán a háború után, a jövôben történik majd meg. Mondhatom talán ezt a
könyvet egyfajta „neoegzisztencialista” mûnek, azért is, mert –
ahogy azt a mottóban is jelzem – munkáimra legnagyobb hatással
Camus szemlélete volt.
– Lesz harmadik kötet? Lesz a Másnapnak folytatása?
– Lehetséges, hogy igen. A Másnap úgy fejezôdik be, hogy nyitva marad egy kérdés, amit idôvel illik megválaszolni. Maga a
regény családtörténetté is fejlôdött, hiszen Anna – valószínûleg – az apját is, a testvéreit is megtalálja. Kétségtelen azonban,
hogy ez a családtörténet,
nagyon is „amortizálódott”
családról szól, vagyis nagyon is 21. századi. Az Idegenek alapgondolata Beszlan, az ottani tragédia volt.
Azok a gyerekek, akik azt a
katasztrófát túlélték, már
nem fognak normálisan
beilleszkedni a társadalomba. Mivel ez a kiindulópont, ezért mind az Idegenek, mind a Másnap a
feszültségek, és az indulatok regénye. Azt gondoPetôcz András
lom, a 21, század majd naMÁSNAP
gyon sokaknak ezekrôl a
Feljegyzések a háborúból
feszültségekrôl fog szólni.
Noran Kiadó
Ez a regény, mint vízió, ezt
272 oldal, 2999 Ft
sugallja.
Illényi Mária
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Tarka, tavaszi könyvcsokor
Doboz, lapozó, mese
Az elsô ismertetett tárgy nem könyv, hanem egy doboz, amely feladatlapokat tartalmaz. „A Tudatos Szülô program keretében készült játékok célja, hogy segédanyagot kínáljanak az ismeretbôvítéshez,
továbbá az egyes részképességek (gondolkodás, memória, fantázia, kifejezôkészség stb.) fejlesztéséhez” – írja ajánlójában a kiadó. És még hozzáteszik: Az ismeretátadáshoz felnôtt közremûködése
szükséges. A doboz
8 játéklapot tartalmaz feladatsorokkal,
és ha a lapokat megfordítjuk, egy 48x68
cm-es puzzle-t állíthatunk össze belôlük. Mindegyik lap
egy
mondókával
kezdôdik, majd négy feladatot ad meg, illetve kérdéseket tartalmaz. Az oktató játék, amely 3 éves kortól használható, a
mindig jókedvû, aranyos Vincsi nyuszitól
lesz igazán vonzó a kicsik számára. (Készült Deákné B. Katalin tervei alapján. Illusztrálta Jámbor Lajos.)
A Mit? Miért? Hogyan? szakkönyvsorozat kisgyerekeknek 2 éves kortól. Ezek a
képeskönyvek kihajtható ablakaikkal még
jobban felkeltik a
kicsik kíváncsiságát, hiszen bôvítik a rövid szövegek és a színes illusztrációk közvetítette információkat. Apró, csúszó-mászó és repülô állatokról
tudnak meg alapvetô és érdekes
dolgokat, akik nézegetik, végiglapozzák a Mi csúszik, mi
mászik itt? c. könyvet. Erdôk, mezôk lakói
ôk: a földigiliszta, a csiga, a hernyó, amely
idôvel lepkévé alakul át. Aztán láthatunk
itt citromlepkét, méhet, dongót, szitakötôt, zöldfátyolkát, molnárpoloskát, sárgaszegélyû csíkbogarat. Majdnem minden
oldalon szerepel a hatlábú, hétpettyes katicabogár, melynek piros a szárnyfedôje.
De látható egy sokpöttyös, sárga színû
katica is, ami nagyon ritka. A szöveg és az
illusztráció Irmgard Eberhard munkája.
Fordította Gulyás Lenke.
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Újabb kötetekkel gyarapodott a Mi micsoda
mini sorozat. Ezúttal a
Gyere velünk az állatkertbe! és a Nézzük
meg az építkezést! c.
kötetekbe lapozzunk
bele. Maja negyedik
születésnapján a barátaival az állatkertbe megy, ahol az ott
dolgozó Tamás számos érdekes kérdésre
ad a kicsiknek választ.
Például: Miért rózsaszínûek a flamingók? Miért
van ormánya az elefántnak? Mit esznek az állatok
az állatkertben? A játszótéren játszanak és az állatsimogatóba is bemennek,
s ebbôl megtudhatjuk,
melyeket lehet és melyeket nem megsimogatni. A
kötet minikvízzel fejezôdik be. A 3 éves
kortól ajánlott környezetismereti
sorozat másik darabja is szép színes ábrákkal és a minikvízben kihajtható fülekkel jelent meg. Elôtte az olvasók megtudják, mi történik az építkezésen, mire és hogyan használják a markológépet, a
darut valamint a betonkeverôt.
Anni és Peti már új házban lakik, a
szomszéd utcában még javában tart az építkezés. A
kicsik kíváncsiak mindenre. A velük egykorú olvasók is több mint fél tucat
érdekes kérdésre kapnak
választ. (Fordította: Varga Csaba.)
„Mesekönyvünk tarka ízelítôt ad
a növényeknek az emberiség páratlanul színes kultúrájában betöltött szerepérôl” – olvashatjuk a
Mesés növények, növényes mesék c. kötetben,
amelyet Fráter Erzsébet
állított össze és írt. A
történetek között olvashatók népmesék, eredetmondák, legendák. A
rövid mesék helyszíne a
lehetô legváltozatosabb:
a mesék elvezetnek az
ókori Egyiptomba, az afrikai busmanok közé, az
aztékok földjére, Óperzsiába, az ókori Hellászba, a Római Birodalom-

ba, a 13. századi Skóciába, de a mi
Debrecenünkbe és Borsod megyébe is. Szerepel egy-egy mesében Buddha, Szent Erzsébet,
Szent László, egy indiai herceg, a
zen buddhizmus megalapítója. Megtudjuk,
hogyan
született meg a
papirusz helyett
a
pergamen,
hogyan fedezték fel kopt
szerzetesek a
kávé élénkítô hatását, miképpen kísérletezték ki a finom svájci csokoládét. A
mesék alatt a botanikus szakszerû leírásai olvashatók a mesés növényekrôl (kék
tündérrózsa, majomkenyérfa, szôlô, rizs,
dália, babér, nárcisz, gránátalma stb.) A
növények rajza pontos. Csíkszentmihályi
Berta gyönyörû, egész oldalas színes rajzai fokozzák a mesék hatását.
Az angol költô és
író Rudyard Kipling Indiában született, s talán senki
sem tudta olyan hitelesen, átélten és
izglmasan ábrázolni a dzsungel világát, mint ô A
dzsungel könyvé ben. Ebben a soha
el
nem
avuló
könyvben nemcsak
Maugli történetét írta meg, hanem rövidebb írásokban is rögzítette az ôserdô mélyén rejlô csodákat. A Riki-tikitévi arról szól, hogyan menti meg egy
mongúzkölyök egy angol család életét.
Igaz, elôbb ôk gondoskodnak a halottnak látszó kis állatról, aki
akár egy felnôtt mongúz
száll szembe a kertben ölni
kész mérgeskígyókkal. A
kötet könnyen olvasható,
mert nagy betûs, Damó István színes, ihletett rajzai illusztrálják. A Már tudok olvasni sorozatban jelent meg
a
gyermekirodalom
e
klasszikus darabja, amelyet
elsôsorban a 7–9 éveseknek
ajánl a kiadó. (Fordította
Benedek Marcell.)
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Idôutazók, ifjú detektívek,
boszik
Tisztázzuk: a csodakunyhó – nagy betûvel
írva Mary Pope Osborne sorozatának címe –
egy Morgan le Fay nevû hölgyé, aki a híresnevezetes Artúr király udvarában élt mint
varázsló és könyvtáros. Gonosz varázslat
sújtotta, és csak akkor
menekülhet meg, ha
Annie és Jack megtalálnak négy különleges dolgot. Az elôzô
számunkban ismertetett kötetben egy drágakövet (malachitot)
találtak meg a nindzsa mester útmutatása alapján Japánban.
A folytatásban, amely az Õserdô mélyén címet viseli, a második dolgot a hatalmas
Amazonas folyó menti esôerdôben keresik.
Utaznak is a folyón egy kivájt fatörzsben. Veszélyes vidék ez, látnak kígyót, krokodilt, piranját, jaguárt. Egy majom nagy, piros gyümölccsel hajigálja ôket. Természetesen most
is velük van a barna-fehér egérke, Mogyoró,
aki ismét segít nekik. (Illusztrálta Sal Murdocca. Fordította Moldova Júlia.)
Mint ahogy az Idôdetektívek sorozat többi
darabjában is kalandos történelmi utazásra
indul a három kamaszkorú fôszereplô, Kim,
Julia és Leon (meg persze Kija, a rejtélyes
egyiptomi macska), A jósda rejtélye c. részben is bûnözôk nyomát kutatják. Delphoi neve sokaknak ismerôs lehet, itt mûködött a leghíresebb és
legfontosabb jósda
és zarándokhely,
amely a Parnasszosz
hegy oldalában található. Most nagy az
izgalom a templomnegyedben, mert
ide várják Makedónia királyát, Nagy
Sándort, aki azt
akarja megtudni a Püthiától, indítson-e hadjáratot Athén és Théba ellen. Irini, a Püthia
minden reggel megmosakszik a Kasztaliaforrásban. Így történt ez azon a napon is,
amelyen a három gyerek felbukkant szinte a
semmibôl. Irinit azonban hiába várják vissza,
eltûnt. A három nyomozó vért talál a forrás
melletti köveken. Bûntény történt! Sikerül
bejutniuk a szentélybe, az egyik paptól feladatot is kapnak, de hamar feltûnik nekik,
hogy valaki szemmel tartja minden mozdulatukat. Nem veszélytelen vállalkozás, hogy
Irini nyomára jussanak. Az idôdetektívek rá-
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jönnek, hogy a jósdában valaki csaláshoz folyamodik…Az izgalmas
ókori krimi mögött hiteles a történelmi háttér. Fabian Lenk könyve
végén ismerteti a történeti tényeket, utána pedig szószedetet találunk a korszak (az i. e. 4. században
vagyunk) jellemzô kifejezéseivel.
(Illusztrálta Almud Kunert. Fordította Sárossi Bogáta.)
Az Andersen-díjas és német
nyelvterületen évtizedek óta
rendkívül népszerû Christine
Nöstlinger magyar fordításban legújabban
megjelent Szép kis család c. regényének
három testvér a fôszereplôje. Hogy Karli,
Ani és Speedi közül ki a fiú és ki a lány, kiderül az olvasás során.
Ôk hárman felváltva mesélnek arról, hogy szüleik házassága tönkrement, a
sok veszekedés után apjuk
elköltözik, de gyerekeivel
természetesen a legjobb
viszonyban marad. (Eddig
se volt sok ideje rájuk, új
élettársa mellett sincs.)
Anyjuk vállalkozásba fogott, ami rengeteg gonddal,
anyagi teherrel jár. Családi
házukat fel kell adni, az új lakás szûkös. Az
unokáknak gondjuk van a két nagymamával
is: egyikük betegeskedik, másikuk elviselhetetlen. „A felnôttek furcsák és kifürkészhetetlenek” – állapítják meg a bajtársakká vált
testvérek. Az írónô humorban nem szûkölködô regénye valóságismeretre
szoktat. A fordulatok és a nyitott
befejezés teszi igazán izgalmassá, szórakoztatóvá és elgondolkoztatóvá a könyvet, amelyet
szerzôje illusztrált.(Fordította
Szlukovényi Beáta.)
Sarah Mlynowski regénysorozatának manhattani gimnazista
fôhôse, Rachel kb. egy évvel ezelôtt szembesült azzal, hogy
nemcsak a húga, ô maga is, sôt
az édesanyjuk úgyszintén boszorkány. A Buli és bájital c. kötetben Rachel
összejön Reffel, aki viszontszereti. Majd az
események során szakít vele. Rachel és Miri
készül a szamszortájára, ami a boszorkányok
beavatása. Elvégzik az elôkészítô tanfolyamot, majd eljön a nagy nap, amikor a 13 és 15
éves testvérpárt bemutatják a boszorkánytársadalomnak. Közben Rachel és Miri elszórakoztat bennünket pár varázslattal (pl.
transzportálás mint közlekedési mód), ha
bajba kerülnek, kisegítik egymást. Rachelnek
és húgának, aki szintén talál fiúbarátot magának, komoly gondot okoz, elárulják-e új csa-

ládjával élô apjuknak, hogy
boszorkányok. Rachel azért
választja a szakítást a fiújával,
mert az neszorkány, és egy
boszorkány meg egy neszorkány viszonya nem lehet harmonikus. Vajon hogyan éli
meg a lány a boszorkányság
öt pillérét (ötparancsolatát):
ôszinteség, bizalom, bátorság, szeretet, karma? (Fordította Kada Júlia.)
A nyurga, 13 éves Malvinának még nincs fiúbarátja. A lány csak Lizzyvel barátkozik, vele védi meg a lakótelep közelében álló üres villát a rejtekhelyre pályázó
fiúcsapattól. Péntekenként pedig zongoraórára jár. Ugyanabban az utcában lakik a nagyapja, aki nemrég megözvegyült. Az öregembernek Malvina a
legkedvesebb unokája, szeretetét
azonban furcsa módon fejezi ki, ami a
lányt zavarba hozza, szégyelli magát,
minden összekeveredik benne. Érzi,
hogy nagyapja viselkedése nem egészen természetes, de hiába szól a szüleinek, azok nem figyelnek oda panaszára. A tavaszi szünetben Lizzy nem
lehet vele, és ekkor megismerkedik a
villára pályázó fiúk közül eggyel. A
vonzalom kölcsönös. Egyvalaki veszi észre,
hogy az öreg túlmegy a szeretet normális kifejezésének határán: a sokgyerekes szomszédasszony, egy lengyel nô, aki egy történetet mesél el egy apa és lánya(i) tragédiával
végzôdô természetellenes kapcsolatáról. Beate Teresa Hanika Soha senkinek c. regénye kényes témát
dolgoz fel, mondhatni tabu témát. A Móra Kiadó új sorozatának, a Tabunak elsô kötetét
Gyôri Hanna fordította.
Cs. A.
Bondarenko, Birgit – Krust, Anja:
Gyerünk az állatkertbe! Tessloff és
Babilon, 16 old., 1990 Ft; Eberhard, Irmgard: Mi csúszik, mi mászik itt? Scolar Kiadó, 16 old.,
2250 Ft; Ehrenreich, Monika – Richter, Stefan:
Nézzük meg az építkezést! Tessloff és Babilon, 16
old., 1990 Ft; Fráter Erzsébet: Mesés növények,
növényes mesék. Scolar Kiadó, 55 old., 2975;
Hanika, Beate Teresa: Soha senkinek. Móra Kiadó,
192 old., 2190 Ft; Kipling, Rudyard: Riki-tiki-tévi.
Móra Kiadó, 56 old.,1690 Ft; Lenk, Fabian: A jósda rejtélye. Scolar Kiadó, 160 old., 1990 Ft;
Mlynowski, Sarah: Buli és bájital. Móra Kiadó, 280
old.,2290 Ft; Nöstlinger, Christine: Szép kis család.
Animus, 152 old., 1980 Ft; Osborne, Mary Pop:
Ôserdô mélyén. Animus, 72 old., 995 Ft; Vincsi
nyuszi ajándéka. Tudatos Lépés Kft., 3360 Ft.
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A múlt nélküli herceg
Ki vagy te, különös, múlt nélküli idegen,
aki legalább öt nyelven beszélsz hibátlanul? Ki vagy te, hegyeket, falakat, tornyokat pókként megmászó emberfeletti
ügyességû lény? Ki vagy te, fantasztikus
történeteiddel nôi szíveket rabul ejtô
úriember? Azt mondod, múltadat te
sem ismered, kevésre emlékszel gyermekkorodból, csak annyira, hogy valahol, közel Szicíliához vetett partra a
tenger. Nevelônôd, Mademoiselle tanított meg mindenre, amit érdemes szeretni a világon, a többit (szédítô magasságban függeszkedni a meredek sziklafalon a robajló tenger felett, beszélni a
madarak nyelvén) határtalan szabadságodban magad sajátítottad el, míg egy
napon kicsi lett számodra a világ, és kíváncsi lettél, mi van szigeted határain
túl. Hajóra szálltál, hogy felfedezd a világot – s leromboltad ezzel a gyermeki
ártatlanság illúzióját. Angyali és ördögi
játszmák közepébe csöppenve a háborúra készülô Európa forgatagában keresed a múltadat és a jövôdet.
Vango – egy név, amit oly sokan ismernek Oroszországtól, Németorszá-

könyveihez hasonlóan ismét két ellentétes világ (a szabadság és az elnyomás)
csap össze.
A mese hosszú (de nem követhetetlen) és fordulatos, minden fejezet újabb
meglepetéssel szolgál. Idôsíkok, elbeszélôi hangok váltakoznak, de egy pillanatra sem érezzük, hogy elvesztettük
volna a fonalat. A kihagyások éltetik a
rejtélyt, a múlt titkokat rejt magában
Vango számára, az elbeszélô(k) a jelent is csak töredékesen fedik fel.
Szinte minden szereplô nyomoz – és
így tesz az olvasó is, a szerzô keményen megdolgoztatja az agyat, s a fáradságos munkáért cserébe hol váratlan fordulatokat, hol kacagtató
jellemkomikumot kínál. Ilyen vicces
figurája a történetnek a francia rendôrség jó étvágyú, mindenre elszánt idôs
nyomozója, Auguste Boulard, aki a maga szerény eszközeivel (és szerény képességû munkatársaival) próbál Vango
nyomára bukkanni, ám úgy tûnik, hogy
a fiú mindig egy lépéssel elôtte jár.
Ügyetlenkedései az izgalmas történet
feszültségét humorral oldják.

„Timothée de Fombelle lenyûgözô világteremtô képességérôl
meggyôzôdhettünk már Ágrólszakadt Tóbiás történetét
olvasva, most újra mesél nekünk, s mi szájtátva hallgatjuk
a krimi-elemekkel átszôtt kalandos történetet...”
gon át Skóciáig, ám arcot csak kevesen
tudnak hozzá kapcsolni. Egy tizenéves
fiút, aki szellemként suhan végig a világon, akit keres az orosz titkosszolgálat,
a francia rendôrség és két fiatal lány.
Mesebeli, sôt mitikus figurája ô a két
világháború közti Európának, egy kivételes tehetségû, múlt nélküli ember.
Vango valamilyen furcsa küldetéstudat okán pap szeretne lenni, de felszentelése közben rábukkannak üldözôi, s
menekülnie kell. A párizsi Notre-Dame
tornyába mászik éppen fel, amikor részeseivé válunk életének, egy kalandnak, amelyre oly sokáig emlékezni fogunk. Timothée de Fombelle lenyûgözô
világteremtô képességérôl meggyôzôdhettünk már Ágrólszakadt Tóbiás történetét olvasva, most újra mesél nekünk, s mi szájtátva hallgatjuk a krimielemekkel átszôtt kalandos történetet,
amelyben az író korábban megjelent
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A könyvnek különleges ízt ad a történet atmoszférája. A két háború közötti
idôszak újságokból, filmekbôl ismert
hangulata hamisítatlanul köszön vissza
a könyv lapjairól: Zeppelin repül át Párizs felett, náci katonák masíroznak a
Bodensee partján, repülôgépmotor hajtotta nyitott sportkocsiban száguldja keresztül Európát a skót arisztokrata család sarja. Ám az ismerôs díszletek között a legváratlanabb pillanatokban a
legvalószerûtlenebb események zajla-

KÖNYVRÔL
Timothée de Fombelle
VANGO
Ég és föld között
Móra Kiadó
352 oldal, 3490 Ft

nak: Vango az Eiffel-torony csúcsán üldögél egy lánnyal, Vango a láthatatlan szerzetesek számára fôz isteni vacsorát egy kis dél-olasz szigeten, „Vango
most a Temze feletti vasúti hídon találta
magát, ott rohant a vágányok között.”
A hangulat megteremtéséhez a korhû
díszletek természetesen nem elegendôek, ahhoz, hogy a cselekmény lendületet
kapjon, kellenek olyan élettel teli karakterek is, akik képesek elhitetni az olvasóval, hogy az a világ, amelyet a szerzô teremtett, akár valóságos is lehetne. (Hugo
Eckener, a Graf Zeppelin parancsnoka,
valóban élt, mint ahogy valóságos szereplô a történetben néhány jelenet erejéig felbukkanó Prokofjev és Sztálin is,
mindez azonban mit sem változtat a kalandok meseszerûségén.) A szereplôk
legalább olyan összetettek, mint amilyen
szövevényes a múltjuk, a sok-sok rejtély
végül teljes képpé áll össze. Összeesküvések, gyilkosságok és nemes szövetségek szálai bogozódnak ki, látjuk már,
hogy hôseink sorsa merre vezet, csak valahogy a megoldásig nem jut el a történet. Vangótól éppoly hirtelen veszünk
búcsút, mint amilyen hirtelen beléptünk
az életébe, az sem nyugtatja meg a katarzisra éhes olvasót, hogy a fiú sem tud
meg többet rejtélyes múltjáról, mint mi.
Ám mindez nem véletlen, hiszen Vango
kalandjai hamarosan folytatódnak A hazátlan herceg címû könyvben, amelyben
újra találkozhatunk a szépséges Ethellel,
Vakonddal, Viktor Volkinnal, a bûnözôk
királyával, Boulard felügyelôvel és láthatatlan szerzetesekkel.
Pompor Zoltán

KÖNYVHÉT

A HELIKON KIADÓ szeretettel várja olvasóit, barátait
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a JÖVÔ HÁZA 9-es standján!
Lackfi János
ÉLÔ HAL
Versek 2004–2010
280 oldal, 2990 Ft

A FESZTIVÁLI KÖNYVAJÁNLAT
IRÁNYTÛ A VÉGTELENHEZ
Csaba testvér gondolatai
az isteni parancsolatokról
232 oldal, 2990 Ft
Az új kötet Csaba testvér
és Karikó Éva beszélgetését,
közös gondolkodását
tartalmazza a Tízparancsolatról
és a Jézus Krisztus által
megfogalmazott szeretet
parancsáról. Csaba testvér
szívmelengetô történetei,
erôt adó tapasztalatai minden
olvasónak hasznára válnak.

Lackfi János
A LEGNEHEZEBB KABÁT
Történetek
176 oldal, 2990 Ft

„Miért éppen Élô hal? Hát mert
élek, akár hal a vízben. Mert
a hal ôsi szakrális jelkép. Mert
élek-halok életért-halálért. Mert
élô és holt költôk társaságában
szeretek mulatni. Mert az élô
halak olyan esendôen tátognak
az áruházi akváriumokban, hogy
nem tudja nem önmagát látni
bennük az ember.” Lackfi János
Márai Sándor
HARMINC EZÜSTPÉNZ
234 oldal, 2999 Ft
Az emigrációban írt
Júdás-regény teszi teljessé
Márai történelmi
témájú prózáját.
A mû központi kérdése:
az áruló, illetve az árulás
természetrajza.

A világ egyetlen, szakadatlan
történés-láncolat, csak mi
nyiszálunk belôle pletykát,
anekdotát, hogy legyen eleje és
vége. Negyvenhárom szeletnyi
élet, olykor kegyetlenül,
máskor humorosan vagy
szomorkásan ábrázolva.

Weöres Sándor
EGYBEGYÛJTÖTT
SZÍNJÁTÉKOK
496 oldal, 4990 Ft

Márai Sándor
SZÉLKIÁLTÓ

Az életmûsorozat most
megjelenô kötete ismert és
játszott darabjait adja közre
az 1938-ban írt Theomachiától
az 1968-as Kétfejû fenevadig,
megmutatva mûfaji, hangulati,
nyelvi sokszínûségét, gondolati
gazdagságát.

FESZTIVÁLI PROGRAMOK
DEDIKÁLÁSOK:
április 15. péntek 16.00 óra: WATZATKA ÁGNES
április 16. szombat 11.00 óra: GÁBOR JÚLIA – SZIGETI GÁBOR
15.30 óra: BÖJTE CSABA
18.00 óra: LACKFI JÁNOS
április 17.vasárnap 11.00 óra: KÁNYÁDI SÁNDOR
14.00 óra: LACKFI JÁNOS
16.00 óra: CSOÓRI SÁNDOR
Hangzó Helikon
4990 Ft
A Szélkiáltó együttes felfedezte az érzékeny
lírai dalokat, amelyet a pályája csúcsára érô
Márai Sándor is felvett az életmûvet fémjelzô
kötetébe. Sokszínû líra ez, amely magába olvasztja
a Nyugat elsô nemzedékének vívmányait éppúgy,
mint az avantgárd eredményeit.

A szabadtéri nagy színpadon április 17-én 15.00 órakor
a SZÉLKIÁLTÓ EGYÜTTES ad koncertet MÁRAI verseibôl!

HELIKON KÖNYVESHÁZ
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35.
E-mail: konyveshaz@helikon.hu ; Telefon: (06/1) 331-2329

MAGYAR IRODALOM AZ EU-BAN

„Nem érezzük szükségét annak,
hogy tájékozódjunk”
Csordás Gábor
A Jelenkor Kiadó igazgató-tulajdonosával,
Csordás Gáborral arról beszélgettünk, hogyan
képviselheti egy magyar könyvkiadó a szerzôit
külföldön, ki és miért lehet határainkon kívül sikeres.
– Nyugat-Európában teljesen bevett szokás,
hogy a szerzôk jogait a kiadójuk közvetíti.
Szerzôdést kötnek, hiszen a kiadó profi módon tárgyal, és a szerzô nem kerül abba a lehetetlen helyzetbe, hogy magát kelljen dicsérgetnie. Külföldön ez a normális. Magyarországon azért nem így van, mert '89
elôtt nem lehetett ilyen szerzôdéseket kötni,
és mire lehetett, mire megalakultak a magánkiadók, addigra már a legfontosabb szerzôk jogai külföldi kiadóknál voltak. Az olyan
szerzôknek, mint Esterházy Péter, Nádas Péter, Kertész Imre már régen külföldön voltak
a jogaik a rendszerváltáskor. Ezért eleinte
nem is jutott eszébe senkinek ilyen szerzôdéseket kötni. Talán mi voltunk az elsôk,
akik a legfontosabb szerzôinkkel olyan szerzôdést kötöttünk, hogy külföldön is képviselhessük ôket. Õszintén szólva most már
egyre kevésbé tudjuk csinálni. Annyira sok a
költsége, és annyira nem fizetôdik ki, nem
éri meg, hogy nem tudjuk mibôl finanszírozni. Akkor érdemes csinálni, ha komoly bevételt jelent, vagy ha tudom valami másból finanszírozni. De most már nem tudom. Utazni kell, idegen nyelvû szóróanyagokat kell
gyártani, rendszeresen kijárni a Frankfurti
Könyvvásárra, és ha lehet, más vásárokra is.
– Milyen magyar irodalmi mû tarthat érdeklôdésre számot külföldön? Nyilván vannak
mûvek, amelyek érdeklôdésre tarthatnak
számot külföldön és vannak olyanok, amelyek nem.
– Nem is a téma dönti el, hiszen vannak
olyan szerzôk, akik ugyan speciálisan magyar témákról írnak, de az még érdekes is
lehet, mert a külföldiek számára egzotikus.
Ami elsôsorban a nyelv sajátosságaira épül,
az nyilván eléggé reménytelen. Az összes
szerzô közül, akikkel ilyen szerzôdést kötöttem, talán a felénél sikerült elérnem,
hogy kiadják ôket külföldön. Tehát elég
rossz a dolog hatásfoka. Nagyon nehéz eltalálni, mi tarthat érdeklôdésre számot
más nyelvterületen. Hogyan lehet mégis
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megpróbálni? Ismerni kell az adott piacot,
hogy milyen magyar szerzôket adnak ki, és
abból lehet következtetni, hogy mi érdekli
azt a közönséget. Kiket fordítanak le és adnak ki, közülük kinek van sikere, hogy mûködnek ezek a mechanizmusok. Meg lehet
kérdezni ismerôsöket, barátokat, akik olvasnak magyarul, vagy tájékozottak a magyar irodalomban, hogy nekik mi a véleményük; ki lehet kérni az ismerôs kiadók
véleményét. Ha valaki több országban sikeres, az általában arra utal, hogy a témája
miatt olvassák, tehát nem az az érdekes,
ahogyan ír, hanem amirôl ír. Az írásmód a
fordításnál hol megmarad, hol nem.
– A fordítás során mindig sérül az eredeti szöveg.
– Igen, a fordítás soha nem ugyanaz, mint az
eredeti. Szükségmegoldás. Persze vannak
híres példák, amikor a fordítás jobb, mint az
eredeti, ilyen például a Micimackó. És van
olyan is, hogy a fordítás nagyon jó, de éppen
azon az áron, hogy hûtlen az eredetihez.
Nem olyan régen összehasonlítottam Joyce
Ullyssesét Szentkuthy Miklós fordításával,
amely nagyon jó szöveg, de meg kellett állapítanom, hogy nagyon messze van az eredetitôl. Most készül egy új fordítás, kíváncsi
vagyok, milyen lesz.
– Mi lehet az oka, hogy a magyar irodalom
ennyire sikeres német nyelvterületen?
– Több oka is van. Egyrészt közel vagyunk
hozzájuk; a magyar irodalom mindig is a német kultúra hatókörébe tartozott. Az is elég
kézenfekvô volt, hogy '89 után, amikor már
lehetett, Németországba települtek hosszabb
-rövidebb idôre a magyar írók – létezett ennek egy hagyománya, amelybe vissza tudtak
illeszkedni. Így aztán elkezdtek jelen lenni a
magyarok a német kulturális életben. Nyilván eleve van a magyar kultúrának valamilyen rokonsága a némettel, valamilyen alapvetô hasonlósága, éppen a nyolcszáz éves
kulturális együttélés okán. És ami még legfontosabb, ezen az azonosságon belül van

egy radikális különbség – ez az, ami érdekessé tesz minket. A németek számára bizonyos értelemben egzotikum a magyar
kultúra. Nemcsak a szocializmus tapasztalata miatt, hanem a keletiség miatt is, amely
megjelenik a mentalitásunkban, a kultúránkban, és amelyet a németek sokkal erôsebben érzékelnek, mint mi – és mint mások. Az azonosságon belül ugyanis jobban
érezhetô a különbség.
– Sosem értettem, hogy miért nem ismerjük a környezô országok irodalmát és ôk
sem a mienket.
– Ennek is több oka van. A nyelvi különállásunk: a környezô nemzetek mindegyike
olyan nyelvi csoporthoz, nyelvcsaládhoz tartozik, amelyen belül jobban kommunikálnak
egymással, mint velünk. A másik oka a politikai elszigeteltségünk, amely történetileg
elvágta a kapcsokat, a közéleti kapcsolatokat. És az a gyanúm, hogy nagyon nagy szerepe van benne a magyar kultúra zártságának is. A magyar kultúra nagyon hajlamos
arra, hogy a saját kontextusában értelmezze
a világ dolgait, ahelyett, hogy a saját dolgait
értelmezné a világ kontextusában. Valószínû, hogy ma már ez a legfôbb ok, hiszen a
nyelvi elszigetelôdésünk lassan megszûnik,
ahogy egyre többen beszélnek nyelveket, és
egészen más okokból a politikai elszigeteltségünk is megszûnôben van. Ám a magyar
kultúra zártsága, önmagára koncentráltsága
nem oldódott. Minthogy mindent csak a
magyar kontextusban értelmezünk, nem is
érezzük szükségét annak, hogy tájékozódjunk. Elvben deklaráljuk, hogy ismerni kell
ôket, de valójában szinte senki sem olvassa
például a cseheket vagy szerbeket.
Jolsvai Júlia
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A fordítás mûalkotás, mûvészi munka
Károlyi Dóra a fordítástámogatás mai helyzetérôl
A Magyar Könyv Alapítvány égisze alatt
1997 májusában alakult meg a FORDÍTÁSTÁMOGATÁSI IRODA, mely magyar irodalmi mûvek idegen nyelvre való fordítását
támogatja külföldi kiadóknál, és információs
irodaként is mûködik kiadók és fordítók számára. Az eltelt csaknem 15 év alatt az iroda
240 magyar szerzô 800 mûvének fordítását
támogatta 46 nyelvre, eközben kb. 500 külföldi kiadóval és 300 fordítóval mûködtek
együtt. Noha a kelet-európai országok egyre
felkészültebbek, nagy apparátussal ajánlják
országuk irodalmát, és jelen vannak a szakmai vásárokon, a fordítástámogatásra költött összegek Hollandiában és a skandináv
országokban a legmagasabbak. Míg Hollandiában a 2010. évi keret (fordítások, utaztatás, rendezvények, reklám) forintra átszámolva kb. 390, Finnországban pedig 125 millió forint, és a kelet-európaiak közül 280
millióval igen jól áll Románia, és 168 millióval Lengyelország, addig a kisebb országokban (pl. Lettország, Szlovákia) 17-60 millió
közötti a keret (itthon tavaly erre a célra 50
millió Ft volt). Az Iroda tevékenységérôl Károlyi Dórát, a Magyar Könyv Alapítvány
igazgatóját kérdeztem.
– Eddig független szervezetként az állami
költségvetésbôl kaptak, a MASZRE-tôl, és
az NKA-tól nyertek támogatást. Mûködésüket irodaházuk bérbeadásával finanszírozták. Most integrálják az alapítványt, de
hova is?
– A tevékenységünket átszervezik egy költségvetési intézménybe, a legutolsó információnk szerint a Petôfi Irodalmi Múzeumhoz
fogunk tartozni, amely amúgy is foglalkozik
kortárs irodalommal, ott van a Digitális Irodalmi Akadémia is.
– A költségvetésük egyre csökken. 2008ban a Reneszánsz Év kapcsán még 100
milliót kaptak, tavaly már csak összesen 51
milliót adott a kulturális tárca.
– Az idei év még bizonytalan, folynak a tárgyalások. A Márai-programról sem tudjuk,
részt tudunk-e benne venni, és ha igen, milyen módon, bár ott 60 milliót szántak a Publishing Hungary projektre. Jó lenne látni itteni szerepünket, szaktudásunk hasznosulását.
– Akkor beszéljünk a sikerekrôl. Több száz
könyv hazai és külföldi megjelenését támogatták az évek során. Milyen kialakult módszereik vannak a támogatások megszervezésére?
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– A 15 év alatt jelentôs tudásanyag és kapcsolatrendszer épült ki a külföldi kiadókkal.
A támogatások pályázati úton dôlnek el, az
pedig, hogy miért dönt egy kiadó épp az
adott magyar mû idegen nyelven való megjelentetése mellett, nagyon összetett kérdés:
hallgathat a saját ügynökére, a saját fordítójára, a nála már megjelent magyar író tanácsaira, mi csak egy szál vagyunk ebben.
– Mely országokkal vannak szoros kapcsolatban?
– Mint mindig is, Németország az egyik
legerôsebb piaca a magyar irodalomnak, az
utóbbi két évben 30-40, magyarról fordított cím jelent meg a német könyvesboltokban. Felívelô a spanyol piac, évi 5-6
könyv is megjelenik jó kiadóknál, mert
Cserháti Éva személyében van egy mûfordító, aki agilis, és sokat tesz a magyar irodalom népszerûsítéséért is. Franciaországban lassan, de biztosan jelennek meg a legjobb magyar könyvek, angolszász nyelvterületen kevés, hiszen az angolok nem oly
szívesen adnak ki mûfordítást. A legjobb
szerzôk azért ott is teret kapnak. A környezô országokra igyekszünk külön is hangsúlyt fektetni. Nálunk sajnos még mindig
nem tudjuk támogatni a szerzôk kiutaztatását saját könyvük kinti bemutatójára, pedig más országokban ez megszokott gyakorlat. Létezik egy toplistánk, amely az eddig támogatott könyvszámot mutatja egyegy nyelvre: német 78, bolgár 55, szlovák 53,
spanyol 47, szerb 46, francia 44, lengyel 43,
olasz 41, cseh 39, orosz 36, román 35, angol

33. De eljutnak a magyar mûvek az arab országokba is, 9 könyvet támogattunk eddig
Egyiptomban és Szíriában. Kínában, Indonéziában, Vietnamban is jelennek meg általunk támogatott könyvek.
– Kik a legkeresettebb szerzôk? Márait, Esterházyt, Kertész Imrét, Szabó Magdát
szokták emlegetni.
– Az általánosságok helyett itt is beszéljenek inkább a számok. Az elmúlt tizenöt év
alatt a következôképpen alakult a szerzôk
toplistája (a legtöbb alkalommal támogatott szerzôk): Márai Sándor mûvei 47 esetben nyertek el támogatást, Kertész Imre 45,
Esterházy Péter 43, Kosztolányi Dezsô 34,
Szabó Magda 27, Nádas Péter 25, Dragomán György 24, Bartis Attila 18, Hamvas
Béla 17, Bodor Ádám 15, Szerb Antal 14, Örkény István 13, Krasznahorkai László 12, 8
és 10 közt még: Tar Sándor, Závada Pál,
Csáth Géza, Darvasi László, Lázár Ervin.
Persze nem minden kiadó kér és kap tôlünk támogatást, így ezek a számok nem
adnak teljes képet egy-egy szerzô teljes
külföldi megjelenésérôl. A Magvetô Kiadó
ma már erôteljesen képviseli magyar szerzôit külföldön, és például Márai, Kertész,
Nádas, Esterházy jogai nem Magyarországon vannak. Mi a klasszikusokra helyezzük
a hangsúlyt, hiszen rájuk mások nemigen
figyelnek, illetve azokra a kortársakra, akik
nem a Magvetônél publikálnak.
– A külföldi könyvvásárok fontos találkozópontok, gondolom.
– Minden frankfurti könyvvásárra elvisszük
az elôzô év könyvtermésének válogatását,
és készül egy ismertetô, a New Books from
Hungary is, ha lehet, több nyelven. Az érdeklôdôknek ebbôl ajánlunk könyveket és
szerzôket. Elôfordul, hogy a klasszikusokat
új fordításban kell kiadni, így lett siker Kosztolányi vagy Márai, vagy Szerb Antal, az
Utas és holdvilágból három év alatt 70-80
ezer példányt adtak el német nyelvterületen. A kiadók általában ezer példánnyal kezdenek, és ha van igény, utánnyomnak, a háromezres példány már sikernek számít.
– Mik az idei tervek?
– A külföldi kiadóknak szóló fordítástámogatási pályázatot még ôsszel kiírtuk, március 31-én zárul és szeretném, ha a külföldi kiadók a lehetô legkevésbé rendülnének meg
a folytonosságba vetett hitükben. Nem tudom, mikor születik döntés.
Szénási Zsófia
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Fordítópont az EU-ban
Beszélgetés Kovács Imrével
Létezik Magyarországon egy KultúrPont elnevezésû iroda, amely éppen tizenegy évvel ezelôtt jött létre a Hungarofest keretein belül azzal a céllal, hogy az Európai Unió
Kultúra Program pályázataival kapcsolatos tájékoztató, segítô, tanácsadó feladatot lásson el, ilyen összekötô szervezet mûködtetése kötelessége minden tagállamnak.
A kultúra többszörösen képviselteti magát az EU intézményrendszerében. Az
Európai Parlamentben Kulturális és Oktatási Bizottság is mûködik, az Európai
Bizottságban külön biztos felügyeli a területet, és szintén itt dolgozik az Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság, amely a
magyar iroda feladatait is meghatározza.
A KultúrPont tevékenységi körébe tartozik a tematikus idôszakos rendezvények,
mint például 2008-ban a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve sikeres lebonyolítása, valamint az, hogy nemzeti
összekötôként szolgáljon az EU Kultúra
keretprogram éppen esedékes pályázatainál. Például a mûfordítói kiírások esetében, amelyek évrôl évre megjelennek, s
ahhoz nyújtanak támogatást, hogy az
uniós országokban született irodalmi
mûveket a tagországok átültessék az EUban beszélt valamely más nyelvre.
A budapesti irodában Kovács Imre programszervezôt kerestem meg, hogy a részletekrôl tájékozódjam. Egész paksamétányi táblázattal, grafikonnal és diagrammal
jelent meg a találkozón. A kimutatásokat
nézve meglepôdve kérdeztem:
– Mintha 27 tagországa volna az EU-nak,
miért szerepel hát a táblázatokban olykor
harminchat rubrika, s például az albán és
a katalán nyelv?
– A programhoz harminchat ország csatlakozott, köztük nem uniós tagok is,
mondjuk, Szerbia és Törökország.
– Hogyan remekelt Magyarország a legfrissebb eredménylista szerint, amely a
2010. februári leadási határidejû pályázatok elôválogatásáról készült?
– Dobogós helyen végeztek a magyar fordítóházak. Övék a legtöbb nyertes pályázat és a kiosztott, összességében közel 2,8
millió euróból a legnagyobb részesedés:
háromszázötvenezer euró. A lefordítandó
munkák számát tekintve csak a szlovénok
elôzik meg a magyarokat, ôk a támogatás-
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ra érdemesnek talált, összesen 509 könyvbôl 66 mûvel lettek elsôk, a mieink pedig
60 kötet megjelentetéséhez kaphatnak segítséget. Vagyis a program a magyar célnyelvre való fordítást támogatta leginkább.
– Nincs itt valami ellentmondás: a legtöbb
nyertes pályázattal büszkélkedhetünk, de
csak a második legtöbb könyvvel?
– Nem egyes könyvekkel kell pályázni, hanem szervezetek fordítói tervével, maximum tíz irodalmi mû lefordítására. Az
unió társfinanszírozást nyújt, az elgondolás teljes költségvetésének ötven százalékát lehet elnyerni, a kiadások másik felét a
kérvény beadója köteles elôteremteni. Az
Uniótól remélt ötven százaléknak 2000 és
6000 euro közötti összegnek kell lennie.
Van egy minimumérték is.
– Az elújságolt siker tehát mûvek magyar
nyelvre való lefordítását illeti. Mi a helyzet
a magyar alkotások európai uniós megjelenésének támogatásával?
– Erre kisebb a rálátásunk, mivel külföldi
pályázók nem fordulnak a KultúrPonthoz,
mondjuk, technikai segítségért, de tudom,
hogy számos híres magyar mûvet lefordítottak, mégis jellemzôbb a programban a
külföldi alkotások tolmácsolása magyarul.
– Mely kiadók nyertek el ilyen közösségi
támogatás 2010-ben?
– A Geopen, a Gondolat Kiadói Kör Kft., a
Göncöl, a Könyvmolyképzô, a L'Harmattan., a Mandorla Ház Kft., a Napkút Kiadó
Kft., a People Team Millenium Kft., a Scolar Kft. A kilenc nyertes pályázó összesen
ötvennégy mûvet jelentet meg magyarul,
emellett két szlovák kiadó is magyarra fordíttat három-három könyvet.
– A magyar szerzôk közül ezúttal kiket választottak ki külföldi kiadók a program támogatta megjelentetésre?
– Idén a külföldi kiadók az olvasóik körében hosszú ideje népszerû Füst Milán,
Márai Sándor mûvei mellett Bánki Éva,
Gordon Agáta, Grecsó Krisztián, Nádas

Péter, Schein Gábor és Szécsi Noémi
könyveit fordítják le különféle nyelvekre a
keretprogramon belül.
– Arról értesülünk-e, ha valamely magyar alkotást közvetítô nyelv segítségével juttatnak el külföldi olvasókhoz?
Mondjuk, albánra vagy katalánra a magyar szerzô mûvét nem eredetibôl, hanem egy esetleg angolul már megjelent
kiadásból ültetik át?
– Ez a statisztikákban úgy jelenik meg,
mint albán vagy katalán cél- és angol eredeti nyelvû pályamû.
– Tehát az nem mutatható ki, hogy ez
eredetileg magyar szerzô mûve volt?
– A statisztikából csak a pályázat idejében
szerepeltetett nyelvek olvashatók ki, amelyek között közvetítés történik. Egy korábbi állapot itt már nem követhetô nyomon.
– A magunk, e programon belül átvett
magyar irodalmával, gondolom, nem vagyunk az élmezônyben…
– Inkább a hátsó kétharmadban, az uniós
országok összehasonlításában. Természetes, hogy ebben a közegben az angol és a
francia a leggyakoribb forrásnyelv, melyeket a német követ.
– Mit válaszolna, ha kiadóként fordulnék a
tanácsadó szervezetükhöz, s kérdezném,
milyenfajta mûvekkel jelentkezzem, ha
kedvezményezett szeretnék lenni?
– A programnak alapvetôen az a célja,
hogy európai értékeket közvetítsen, kultúrák közötti párbeszédet hozzon létre, a
magyarra fordítani kívánt mû témájának,
szerzôjének érdemes tehát ezen elvekhez
igazodónak lennie.
– És ha magyar mûveket jelentetek meg,
s azt szeretném, hogy azok a programon
belül minél több nyelvre lefordíttassanak?
– Erre informális utakat javasolnék, egyfajta lobbi-tevékenységet, hogy sikerrel
ajánlja ezeket a mûveket a külföldi fordító irodáknak.
(mátraházi)
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Magyar irodalom spanyolul
Beszélgetés Cserháti Évával
A magyar irodalom spanyolországi jelenléte korábban fôleg a magyar mûfordítók tevékenységének, illetve néhány,
magyar szerzôk mûveit megjelentetô
kiadónak volt köszönhetô. 2007 ôszétôl
azonban e jelenlétet a www.lho.es spanyol és katalán nyelvû magyar portál tovább erôsíti, melyen az olvasók a régebbi és a kortárs magyar irodalomról tájékozódhatnak.
A magyar irodalom spanyolországi
helyzetérôl, illetve az irodalmi honlapról annak fôszerkesztôjével, Cserháti
Éva mûfordítóval beszélgettünk.
– Egy korábbi cikkében említi, hogy a
magyar irodalom ritka népszerûségnek
örvendett a 20-as évek Barcelonájában. Milyen ma a magyar kortárs irodalom ismertsége, megítélése Spanyolországban?
– Ha kortárs irodalom alatt a ma is folyamatosan publikáló szerzôket értjük,
akkor Esterházy Pétert emelném ki, akitôl számos mû jelent meg spanyol nyelven. Természetesen ismert Kertész Imre is a Nobel-díjnak köszönhetôen.
Ugyanakkor a barcelonai Acantilado kiadó, mely a legtöbb magyar irodalmi
kötetet adja ki, megjelentette Bodor
Ádám és Krasznahorkai László szinte
összes mûvét. Nádas Pétertôl már kevesebb mû olvasható. Tavaly jelent meg
Tóth Krisztinától a Vonalkód, és remélem, még az idén megjelenik Háy János
A gyerek címû regénye. Nem állítanám
azonban, hogy sikerkönyvekrôl beszélhetünk e kortárs írók esetében. Könyveiket egy szûk olvasói réteg vásárolja,
és így a példányszámok sem magasak.
Ha az egyszeri átlagos spanyol olvasónak feltesszük a kérdést, milyen magyar
írót ismer, szinte százszázalékos biztonsággal Márai Sándor nevét fogja említeni. Egyes Márai-regények százezres példányszámban keltek el.
– Minek köszönhetô Ön szerint a népszerûség?
– A „népszerû” magyar irodalom ma
Spanyolországban Márai Sándor és érdekes módon az itthon alig ismert Bánffy Miklós nevéhez kötôdik. A spanyolok – mint véleményem szerint minden
olvasó – szeretik az olvasmányos történeteket. Magyarország hívószava a Mo-
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narchia, a kommunista múlt, de nehezen értik a mi sajátos közép-kelet európai humorunkat, az esterházys nyelvi
iróniát. „Ez miért is vicces?” – szokták
kérdezni ismerôseim.
– Kik azok a szerzôk, akik különösen
kedveltek?
– Igazán ismert magyar író volt Zilahy
Lajos, akinek a mûveit újra és újra kiadják, örökzöld szerzô. Az évente megjelenô Márai-regényekrôl is mindig van
kritika a nagyobb napilapokban. Talán
csak az utóbbi években lohadt némileg
az iránta tapasztalt lángoló lelkesedés.
Bánffy Miklós Erdélyi történet trilógiája viszont már több kiadást megért.
Fontos megjegyezni, hogy nem mindegy, melyik kiadó jelenteti meg a mûvet, és mekkora figyelmet fordít a „termék” marketingjára.
– A magyar irodalom népszerûsítéséhez
Ön korábban fôleg mûfordítóként járult
hozzá, majd 2007 ôszén elindult az
lho.es spanyol irodalmi és fordítási portál – az Ön szerkesztésében – a hazai
irodalom bemutatására. Mesélne errôl a
vállalkozásról? Mi adta az ötletet? Milyen anyagokat találhatnak rajta az érdeklôdôk, milyen a látogatottsága?
– 2005 óta figyeltem a spanyol piacon
megjelenô magyar irodalmi mûvek sorsát, és az volt a benyomásom, hogy a
magyar szerzôket megjelentetô kiadók
véletlenszerûen választanak a kínálatból. Az olvasók pedig nem látják a különbözô mûvek közti összefüggést. Spanyolországban nem a „magyar irodalom” van jelen, hanem magyar könyvek
jelennek meg. Az LHO célja az volt,
hogy kontextusba helyezzük a mûveket,
keretet és formát adjunk a piacra került
anyagnak. A lapot a Magyar Könyv Alapítvány adja ki, amelynek hihetetlen
szerepe van a magyar irodalom külföldi
megjelenésében. Nélkülük a mûvek
ötöde sem jelenne meg. Az LHO különbözô rovatai – mint például a Kék Duna
vagy az Irodalmi helyszínek – az olvasóknak szólnak, míg a Lektori jelentések vagy a Hónap olvasmánya fôleg a
könyvszakma tájékozódását szolgálja.
Havonta érkeznek olvasói levelek, gyakorlatilag a spanyolajkú országok mindegyikébôl. Amíg lapunk havonta meg
tudott újulni, egy mexikói olvasónk

szombat délutánonként egy pohár bor
mellett olvasta cikkeinket. A lapnak hála, fedeztük fel, hogy egy spanyol katonai bíró 1975 óta gyûjti a magyar irodalmi mûveket, áldozatos munkájáért Pro
Hungarica-díjat kapott. Az LHO belépô
a spanyol kiadókhoz, olyan hátország,
amelyre bátran hivatkozhatunk. A lap
olvasottsága nem kiemelkedôen magas,
de beváltotta a hozzá fûzött reményeket: referenciává vált mind a spanyol,
mind a katalán olvasók számára, és a
kiadók is jól ismerik. Sajnálatos, hogy
éppen a közös spanyol–belga–magyar
EU-elnökség idején nem tud az LHO
megújulni a szükséges anyagi támogatás hiányában.
– Mondana néhány szót a személyes –
spanyol irodalomhoz/nyelvhez való kötôdésérôl? Miért választotta ezt a fordítási területet?
– Kamaszkorom óta mûfordítónak készülök, a spanyol egyszerûen szerelem.
Amikor egy iskolalátogatáson elôször
meghallottam, eldöntöttem, hogy ezzel
a nyelvvel szeretnék foglalkozni.
– És fordítva milyen a helyzet; – az Ön
megítélése szerint – Magyarországon
mennyire ismert/elismert a spanyol
(kortárs) irodalom?
– Nem vagyok kompetens ennek a kérdésnek a megítélésében. Nem hiszem,
hogy a magyar olvasók sok kortárs spanyol – kiemelném spanyol és nem latinamerikai – szerzôt tudnának felsorolni.
A spanyol kultúra hazai fogadtatása
semmiképpen nem összemérhetô a magyar könyvek spanyol olvasottságával,
mivel két alapvetôen eltérô piacról és
olvasóközönségrôl van szó.
Maczkay Zsaklin
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Nyugat 100 + 2
Nem kellett attól tartani, hogy a 2008 januárjában megült Nyugat-centenárium, illetve az ünnepi Nyugat-év elmúltával a folyóirat és szerzôi iránti szakmai, filológiai és olvasói érdeklôdés csökkenni fog. E lap kiiktathatatlan a modern magyar szellem történetébôl, utóélete s
rangja pedig azon (itt nem részletezendô) atrocitásokat is elviseli, visszaveri, amelyek nemtelen támadások formájában érték tavaly, tavalyelôtt. Az elsô nemzedék nagyjaira pillantva
ezúttal négy életmû kiegészülésérôl, gyarapodásáról szólunk.

Kaffka Margit
Válogatott
levelezésének
(Nap Kiadó) sajtó alá rendezését Simon Zsuzsanna még
a legelismertebb Kaffka-kutató, a lektorként feltüntetett
Bodnár György mentori irányításával kezdte. A 2008
ôszén elhunyt Bodnárnak a
végsô ellenôrzésre, valamint
az elôszó megírására már nem futotta erejébôl.
Ez nagy veszteség, mert bizonyára észlelte volna, hol lenne szükség a jelenleginél alaposabb
eligazításra, következetesebb és pontosabb
jegyzetekre, kiforrottabb apparátusra, utalásrendszerre. Sajnos a kötet a sajtóhibáktól is
hemzseg. Mindössze kétoldalas névmutatója
alig használható súlyos hiányosságai, az ábécérend megbolygatása és egyéb okok miatt. A
könyv gondozója a levelek ismert vagy kevésbé ismert címzettjeirôl, szereplôirôl gyakorta
semmit sem tudat, máskor véletlenszerûen jár
el (Guttmann Leonie, Kaffka barátnôje a 243.
oldalon kap egy semmitmondó sort, pedig korábban is említôdik stb.). Mindazonáltal Simon
Zsuzsanna szerkesztôi áldozatossága hozott
eredményeket, és a levelek általa elgondolt
szokatlanabb csoportosítása kedvez az áttekinthetôségnek. Jó szolgálatot tesz az írónô, továbbá elsô és második férjének életrajza. Sok
az érdekesség, a megszólítások cirkalmaitól a
mellékes tárgyak jelentôségének megnövekedéséig, Kaffka kisfiának korafelnôtt soraiig (a
gyermeket az anyjával szinte egyszerre ragadta el a spanyolnátha 1918-ban). Kaffka Margit
levelei sok tekintetben igazolják Németh László merész (1931-es) portréjának megállapítását: „Eredendô tisztasága felsugárzik a legkikeresettebben »emancipált« helyzetek mögül
is; mint ahogy tiszta ábrázoló ereje,
az apróságok iránti nôies érzéke is
rögtön kicsillan, ahol úgy érzi, hogy a
korszerûségnek eleget tett s most
már egy kicsit magára maradhat”.
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Babits Mihály
Mûveinek Kritikai Kiadásába illeszkedik a Kisprózai alkotások gyûjteménye (Argumentum), Némediné
Kiss Adrien és Szántó Gábor András sajtó alá rendezésében. A Sipos Lajos által
szerkesztett sorozat közel ezeregyszáz oldalas
epikai tömbje „regényes legendát”, novellát,
mesét, példázatot, regénypótlást (másfelôl kézirattöredéket, nyomdai kefelevonatot, kéziratot és egyebet) egyként tartalmaz. Mégsem
csupán a bennfentes literátort érdekelheti, a Robur álnevû serdülô Babits miféle szövegajándékot fûzött össze „kedves nénjének”, mikor hódította meg az
író a számára nem igazán otthonos mûfajt, az elbeszélést (például A dezentorban), hogyan birkózott A vak úr és a rádió témájával, mivel egészítette ki a Halálfiait. A jegyzetek itt sem egészen a kritikai kiadások megszokott gyakorlatát
követik. Az olvasónak két futamban kell
keresnie a tudnivalókat. Elôbb a keletkezés- és
fogadtatástörténeti áttekintésben, mely a kezdetektôl 1941-ig, Babits haláláig, és 1959-tôl
2009-ig (utóélet) ível, majd a Tárgyi és nyelvi
magyarázatok mûvek szerinti bontásában. A szó-, név-, fogalom- és eseménytár a biztonság okán inkább túlmagyaráz, minthogy átsiklana valamin (megadja a lator, kompromittál,
lajhár és más szavak jelentését stb.).
Mélyebben érti Babits Mihályt (mitológiai vonzódását, természetképét,
állítólag nem létezô humorát), aki
idôt szán e könyvre.

Krúdy Gyula
Összegyûjtött Mûvei sorozatának (Kalligram)
a saját erénye lehet ártalmára. A sorozatszerkesztô Bezeczky Gábornak és Kelecsényi
Lászlónak köszönhetôen tiszteletet parancsoló
iramban érkeznek a szép pirosas-bordó/arany
színû, de egymástól alig megkülönböztethetô
kötetek. A kevésbé jártas könyvbarát talán
nem számít ilyen gyakorisággal újdonságokra;
a filosz úgy okoskodik: várjuk ki a végét, akkor
majd összegezhetjük a kiadás hozadékait, tanulságait. A legfrissebb gyûjtemény gerincén a 20
és az 5. szám olvasható. Tehát kétötödénél jár a folyam (félszáz kötetre tervezik), és az Elbeszélések
ötödik foglalatánál. Az 1898. március – 1898. október közötti idôszak még mindig nem Krúdy
nagy korszaka (hiszen csak a hú-

szat töltötte be annak az évnek az
ôszén), de A kapitány nôcskéit, az
Estvéli látogatást, a Kísértések éjszakáját, sôt a feledhetôbb szövegeket is elmélázó tetszéssel lehet
olvasni. Krúdy tolláról sem akartak lemaradni a századforduló népszerû témái,
hangulatai. Novellába, novellacímbe öltözködött álom, sejtelem, köd, árnyék, bánat, mese.
Bezeczky mellett Szatmáry-Horváth Anna,
Hradeczky Móni és Jeney Éva vett részt a nem
kritikai jellegû, azonban akkurátusan szakszerû publikálásban. E sorok írója mint olvasó –
olvas, és sóhajtozó ámuldozással veszi tudomásul: például a ködmön, pagony, batár, sparhelt szavakat talán már tényleg részletesen
jegyzetelni kell… A kasztent (pohárszék), ámbitust (veranda) valóban: e kettô és néhány
társuk akár háromszor is elnyeri ugyanazt a
részletes feloldást. Nem lenne jobb a jegyzetszótáros megoldás az ismételgetés helyett?

Kosztolányi Dezsô
Édes Anna címû regényének kiadása a Kosztolányi Dezsô Összes Mûvei sorozatban (Kalligram; sorozatszerkesztô: Szegedy-Maszák
Mihály és Veres András) filológiai mestermû.
Mivel ennek technikai megjelenítése is elüt a kritikai szövegkiadási hagyományoktól, Rövid útmutató készít fel a genetikus textológia módszerével közzétett szöveg
rugalmas, értô befogadásra. Aki
„mindössze” a kész Édes Annát
szeretné elolvasni, könnyen megteheti (bár 900 oldalnyi könyvsúlyt kell tartania). Aki a regény
szövegváltozataiba és a könyvnek
majdnem felét kitevô Jegyzetekbe merül, ismeretkincseket kap, melyeknek kamrájában
Veres András szerkesztô a kalauz. A csupa tûz
alkatú irodalomtörténész hideg fejjel halad végig a tudnivalókon, az idézésben, vitában
nagyvonalú, a problematikus kérdések mérlegelésben józan és nyitott. Jelen keretek közt
nem részletezhetôk érdemei, említsük inkább
mondandói egy töredékét: A gyorsírásos feljegyzésekrôl; Idegen nyelvû kiadások; Az Édes
Anna színpadi terve; Az alapötlet; A regényalakokról; A történelmi háttér; kritikák ismertetése (1926–2010, a recepció periódusai szerinti bontásban). A kiragadott címek visszautalhatnak azokra, amelyeket nem citáltunk. E
tárház (és korábbról a „most elmondom, mint
vesztem el” kötet Kosztolányi-dokumentumai)
még inkább csigázzák a Kosztolányi-sorozat
iránti, régtôl érlelôdött érdeklôdést.
Tarján Tamás
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Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
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A mûvek további adatai a www.kello.hu
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
Magyarországi gondolkodók. 1. Bp.: Kortárs 1086 p.
Kötve 6000 Ft

FILOZÓFIA
Marcelli, Miroslav: A Barthes-példa. Pozsony: Kalligram
344 p. Fûzve 2600 Ft
Pszichológia
Boswijk-Hummel, Riekje: Harag: felismerni, megérteni,
elengedni. Bp.: Ursus Libris 323 p. Fve 3500 Ft
Brown, Simon: Arcolvasás: kulcs az egészség és a kapcsolatok
megértéséhez. Bp.: Bioenergetic 144 p. Fve 3400 Ft
Covington, Stephanie – Beckett, Liana: Szabadulás a
kapcsolati függôségbôl. Bp.: Animula 167 p. Fve 2951 Ft
Csorba János: Öngyilkosság és önsértô magatartás
serdülôkorban. 199 p. Fve 2951 Ft
Freud, Sigmund: Totem és tabu. [Miskolc]: Belsô EGÉSZség 182 p. Fve 2050 Ft
Lélek-képek: tanulmányok a 60 éves Révész György
tiszteletére. [Pécs]: Pro Pannonia 207 p. (Pannónia
könyvek) Fve 2400 Ft
Stöckert Károlyné: Kis játékpszichológia. Bp.: Eötvös J.
Kvk. 98 p. Fve 2006 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Brooke, John Hedley: Tudomány és vallás. Pozsony:
Kalligram 502 p. Fve 2800 Ft
Kereszténység. Biblia. Bibliamagyarázatok.
Kamarás István: A „Keresztények”: egy szekta születése és
gyermekbetegségei. Bp.: Gondolat 96 p. (Universitas
Pannonica, 1.) Fve 900 Ft
Lepahin, Valerij Vladimirovics: Ikon és ikonikusság. Bp.:
L’Harmattan: Petôcz M. Alapítvány 301, [3] p., 14 t.
(Katekhón monográfiák, 1.) Fve 3100 Ft
Szigeti Jenô: A Tízparancsolat. Bp.: Olvasók Háza 143 p.
(Keresztény élet) Fve 1950 Ft
Általános és összehasonlító vallástudomány.
Nem-keresztény vallások
Jász Géza: A vallás filozófiája: I. köt.:A vallás alapelemei.
[Repr. kiad.] [Miskolc]: Belsô EGÉSZ-ség 160 p. Fve 1950 Ft
Ravitzky, Aviezer: A kinyilatkoztatott vég és a zsidó állam.
Pozsony: Kalligram 384 p. Fve 2700 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Erôszakprevenció: kutatáson és tényeken alapuló
beavatkozási stratégiák. Bp.: Oriold 302 p. (Lélekben
otthon könyvek) Fve 5000 Ft
Gordon, Thomas – Burch, Noel: Emberi kapcsolatok. Bp. :
Gordon K. 115 p. (Gordon könyvek) Kve 2500 Ft
Kemény István: Közelrôl s távolból. Bp.: Fapadoskonyv.hu
207 p. Fve 2100 Ft
Médiajártasság: szöveggyûjtemény. Bp.: AKTI: Gondolat
550 p. Fve 4990 Ft
Szerdahelyi István: Nemzet és nemzeti kisebbség. Bp.:
Eötvös J. Kvk. 69 p. Fve 1260 Ft
Politika. Politikatudomány
Balogh László Levente: Az erôszak kritikája. [Debrecen]:
Debreceni Egy. K. 165 p. Fve 2122 Ft

Bokor Pál: Obama: az út Honolulutól a Fehér Házig, és
mindig tovább... Bp.: Atlantic Press 311 p., XVI t. Kve
4390 Ft
Cameron, David – Jones, Dylan: Cameron Cameronról:
kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel. Bp.: HVG
Kv. 360 p. Kve 4900 Ft
Demokrácia és vallás: az egyház és állam közötti
kapcsolatok fejlôdése Franciaországban és
Magyarországon a 19. századtól napjainkig. Bp.: Gondolat
192 p. Fve 1500 F Fve 2951 Ft
Halász Iván: Diplomácia és diplomaták. Bp.: Aula 318 p.
Fve 3500 Ft
Mairet, Gérard: Mundus est fabula: filozófiai vizsgálódás a
szabadságról korunkban. Bp.: L’Harmattan: SZTE BTK
Filozófia Tanszék 278 p. (Rezonôr) Fve 2700 Ft
Mao Ze-dong: A vörös könyvecske: idézetek Mao Ce-tung
elnöktôl. Bp.: Fapadoskonyv.hu 222, [4] p. Fve 3054 Ft
Szabó Márton: Politikai episztemológia. Bp.: L’Harmattan
313 p. (Posztmodern politológiák) Fve 3000 Ft
Szakolczai György: Két kísérlet a proletárdiktatúra
elhárítására: Barankovics és a DNP, 1945–1949: Bibó és
a DNP, 1956. Bp.: Gondolat 375 p.
Varsányi Erika: A szociáldemokrata párt várospolitikája
Budapesten a két világháború között. Bp.: Napvilág 319 p.
(Critica) Fve 3200 Ft
Gazdaság. Közgazdaság-tudomány
Akerlof, George A. – Shiller, Robert J.: Animal spirits avagy
A lelki tényezôk szerepe a gazdaságban és a globális
kapitalizmusban. Bp.: Corvina 266 p. Fve 2690 Ft
Botos Balázs: Az iparpolitika metamorfózisa. Bp.:
L’Harmattan 315 p. Fve 3300 Ft
A gazdasági és társadalmi érdekérvényesítés stratégiái és
szervezeti modelljei a 20. században. Bp.: L’Harmattan
408 p. Kve 3800 Ft
Munkaerôpiaci tükör 2010: közelkép: a válság munkapiaci
hatásai. Bp.: MTA KTI: Orsz. Foglalkoztatási Közalapítvány
350 p. Fve 4001 Ft
Somogyi Gábor: Munkabaleseti jegyzôkönyv 2011: amit a
kitöltésrôl tudni kell. Bp.: Complex 208 p. + szoftver Fve
16800 Ft
Tálné Molnár Erika: A munka díjazása. Bp.: Complex 402
p. (Tematikus bírósági döntések) Fve 5145 Ft
Jog. Jogtudomány
Anka Tibor: A megújult hagyatéki eljárás. Bp.: HVG-ORAC
353 p. Fve 6000 Ft
Szociális gondoskodás és gondozás
A gyermekvédelem nagy kézikönyve. Bp.: Complex 1340
p. (Meritum) Kve 20895 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Budainé Balatoni Katalin: Így tedd rá!: táncos
mozgásfejlesztés az óvodában: [óvó- és táncpedagógusok
részére]. Ráckeve; Bp.: Saramis Bt. 112 p. + CD Fve
2490 Ft
Csizmadia Ferencné: Keresem a páromat... Bp.: A Családi
Nevelésért Alapítvány 117 p. Fve 700 Ft
Csizmadia Ferencné: Küzdelem a csodáért. Bp.: A Családi
Nevelésért Alapítvány 303 p. Kve 3000 Ft
Gordon, Thomas: P.E.T.: a gyereknevelés aranykönyve.
Bp.: Gordon K. 252 p. (Gordon könyvek) Fve 3200 Ft
Gordon, Thomas: A tanári hatékonyság fejlesztése: a T.E.T.
módszer. Bp.: Gordon K. 338 p. (Gordon könyvek) Fve
3500 Ft
A hadarás. Bp.: Eötvös J. Kvk. 86 p. Fve 1718 Ft
Kuhn Gabriella: Dinamikus gyakorlatok az írás
elôkészítésére óvodásoknak és kisikolásoknak. Bp.: Trefort
60 p. Fve 1200 Ft

A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és
gyakorlati alapjai. Bp.: Nemz. Tankvk. 271 p. Fve 2900 Ft
Néprajz. Etnológia. Foklór.
Torockói népmûvészet. Kolozsvár: Kriterion. 423. p. [16]
t. Kve 4500 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Matematika
Gordiusz Matematika Tesztverseny feladatai ...
2007/2008. Kecskemét: Mategye Alapítvány 95, [4] p.
(Kecskeméti matematikai füzetek, 8.) Fve 1260 Ft
Növénytan
Szterényi Hugó: Növénytan: a középiskolák felsôbb
osztályainak használatára, úgyszintén tanítóképzô intézetek
számára. Bp.: Fapadoskonyv.hu 269 p. Fve 3380 Ft
Állattan
Schöber, Ulrike: 1000 állatkölyök. Pécs: Alexandra 382 p.
Kve 5999 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
Dahlke, Margit – Dahlke, Rüdiger: Nôi egész-ség: a nôi
betegség üzenetei. Bp.: Bioenergetic 343 p. Fve 2949 Ft
Robbins, Anthony: Óriás léptek: látványos eredmények apró
változtatásokkal: segítô gondolatok az év minden napjára.
Bp.: Bioenergetic 186 p. Fve 1901 Ft
Természetgyógyászat. Terápiák
Allen, Jon G. – Fonagy, Peter – Bateman, Anthony W.:
Mentalizáció a klinikai gyakorlatban. Bp.: Oriold XVIII, 373
p. (Lélekben otthon könyvek) Fve 5000 Ft
Hoare, Joanna – Wilson, Sarah: Az aromaterápia teljes
módszertana. Bp.: Bioenergetic 256 p. Fve 4350 Ft
K e l e m e n G á b o r : Átlendülés: vázlatok a reflektív
klinikai szociális munkához. Bp.: Animula 148 p.
Kve 2949 Ft
Schäfer, Thomas: Hogyan válik a munka hivatássá. Bp.:
Bioenergetic 195 p. Fve 1950 Ft
Yesudian, Selvarajan – Haich Erzsébet: Sport és jóga: ôsi
hindu testgyakorlatok és légzésszabályozás európaiak
számára. Szeged: Lazi 200 p. Kve 2600 Ft
Technika. Technikatörténet. Mûszaki tudományok
Kádár Péter: A vízimalmoktól a vízerômûvekig. Bp.: Ú-M-K
552 p. Kve 6800 Ft
Mezôgazdasági épületek
Reischl Gábor: Mezôgazdaság és építészet. Bp.: Terc 235
p. Kve 4800 Ft
Mezôgazdaság. Hobbiállatok tartása
Collins, Sophie: A kutyatartás kézikönyve. Bp.: Corvina
191 p. Fve 2989 Ft
Állati termékek és elsô feldolgozásuk
Binder, Egon: Füstölés: hús, kolbászféleségek, hal. Bp.:
Mezôgazda 121 p. (Házunk táján) Kve 2900 Ft
Gahm, Bernhard: Házi vágás, bontás, töltelékáru-készítés:
sertés, marha, juh, házinyúl. Bp.: Mezôgazda 94 p., [16]
t. (Házunk táján) Kve 3500 Ft
Scholz, Wolfgang: Házi sajtkészítés juh-, kecske- és
tehéntejbôl. Bp.: Mezôgazda 156 p. (Házunk táján) Kve
3500 Ft
Méhészet
Lampeitl, Franz: Méhészek könyve. Bp.: Mezôgazda 120
p., [8] t. (Házunk táján)Kve 3500 Ft
Vendéglátás. Szakácskönyvek
Gahm, Bernhard: Hurka, kolbász, szalámi és más
finomságok házi készítése. Bp.: Mezôgazda 155 p.
(Házunk táján) Kve 3500 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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Samwald, Achim: Aszalás, szárítás: gyümölcsök,
zöldségek, fûszerek. Bp.: Mezôgazda 123 p. (Házunk
táján) Kve 2900 Ft
Sforza, Valentina: 500 mediterrán étel. Bp.: Gabo 288 p.
Kve 2990 Ft
Vezetéstudomány. Menedzsment. Marketing
García, César: Bob könyve: [az Új Reklám a XXI.
században]. Bp.: hat Márka Mûvek 595, [9] p. Kve
11900 Ft
Magyar posta- és illetékbélyeg katalógus 2011. Bp.:
Philatelia Hungarica 544 p. + CD-ROM + Magánkiadások,
emlékívek Kve 6873 Ft
Marketing a 21. században: kihívások, trendek,
szemléletváltás. Mór: Kheops Automobil-Kut. Int. 255 p.
Kve 4200 Ft
Számítástechnika
Rákócza Richárd: A WikiLeaks-botrány. Bp.: K.u.K. K. 165
p. Fve 1800 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Építészet. Urbanisztika
Bradbury, Dominic – Powers, Richard: Korszerû
természetes ház. Bp.: Terc 256 p. Kve 6800 Ft
Déry Attila: Öt könyv a régi építészetrôl. 1. Alapozások és
szerkezeti anyagok. Bp.: Terc 233, [2] p. Fve 2800 Ft
Déry Attila: Öt könyv a régi építészetrôl. 2. Falak,
boltozatok, tagozatok, lépcsôk. Bp.: Terc 348, [3] p. Fve
3900 Ft
Déry Attila: Öt könyv a régi építészetrôl. 3. Faanyagú
födémek, tetôk, falak. Bp.: Terc 262 p. Fve 3200 Ft
Déry Attila: Öt könyv a régi építészetrôl. 4. Fémanyagú
szerkezetek. Bp.: Terc 193, [2] p. Fve 2500 Ft
Déry Attila: Öt könyv a régi építészetrôl. 5. Festések,
burkolatok, üvegek, gépészet. Bp.: Terc 197, [2] p. Fve
2500 Ft
A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve. Tudományos
konferencia a Dohány utcai Zsinagógáról, 2010. május
2–3. Bp.: Gabbiano Print [6], 162 p. Kve 4001 Ft
Kemény Mária: A Szent István-bazilika: építészet, város,
történelem. Bp.: Terc 239 p. Kve 4200 Ft
Vukoszávlyev Zorán – Szentirmai Tamás: Kortárs portugál
építészet. Bp.: Terc 323 p. Fve 6800 Ft
Képzômûvészet. Rajzmûvészet
McCloud, Scott: A képregény mestersége. Bp.: Nyitott
Kvmûhely [6], 255 p. (Artcomix) Fve 2980 Ft
Festészet
A festmény ideje: az újraértelmezett hagyomány: [...
Magyar Nemzeti Galéria ... 2007. március 16 – június
24.]. Bp.: MNG 208 p. (A Magyar Nemzeti Galéria
kiadványai, 2007/1.) Fve 5455 Ft
Zene
Balogh Sándor: A magyar népi furulyajáték alapjai: a
gyermekdaloktól a furulyás táncdallamokig. Bp.: Flaccus
143 p. + CD (Óbudai Népzenei iskola kiadványsorozata)
Fve 2800 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
András Ferenc: A kommunikációs tér filozófiája. Bp.:
Gondolat 128 p. (Universitas Pannonica, 2.) Fve 1250 Ft
Hári Gyula: Név és környezet viszonya a
létesítménynevekben: a névrészek funkcionális-szemantikai
jegyeinek tanulságai Mór környéki helynevek alapján. Bp.:
Gondolat 75 p. (Universitas Pannonica, 3.) Fve 900 Ft
Molnos Angéla: Megmaradásunkért: a magyar nyelv
ügyében. Debrecen: A M. Nyelvért és a Lélektani
Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány 254, [2]
p. Fve 2100 Ft
Irodalomtudomány
Acél Zsolt: Orpheus éneke: Ovidius metapoétikus
elbeszélései a Metamorphosesben. Bp.: Ráció K. 252 p.
(Classica & theoria, 2.) Fve 2800 Ft
Hegedüs Géza: A szépirodalom mûfajai. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 215, [4] p. Fve 2120 Ft
Kántás Balázs: A közvetlenség illúziója – utalások a
medialitásra Paul Celan költészetében. Dunaharaszti: NAP
Alapítvány II, 38 p. Fve 483 Ft
Kántás Balázs: A szépség aktualizálása Paul Celan kései
költészetében. Dunaharaszti: NAP Alapítvány [2], 22 p.
(Irodalomtudományi füzetek, 1.) Fve 420 Ft
Kiss Gy. Csaba: Hol vagy, hazám?: Kelet-Közép-Európa
himnuszai: egy nemzeti jelkép történetéhez. Bp.: Nap K.
245 p. (Magyar esszék) Kve 2900 Ft

KÖNYVHÉT

Kovács Árpád : Prózamû és elbeszélés : regénypoétikai
írások. Bp.: Argumentum 206 p. (Diszkurzívák) Fve
2300 Ft
Kovács Árpád: Versbe írt szavak. Bp.:Argumentum 224 p.
Fve 2200 Ft
Ungvári Tamás: Fielding. Bp.: Fapadoskonyv.hu 204 p.
Fve 2100 Ft
Valyon Eszter: A nyelvi képek osztályozása és elméleti
megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikákban.
[Debrecen]: Debreceni Egy. K. 209 p. Fve 2491 Ft
Magyar irodalom
Baranyai Norbert: „...valóságból táplálkozik s mégis
költészet”: Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási
lehetôségei. Debrecen: Debreceni Egy. K. 250 p.
(Csokonai könyvtár, 47.) Fve 2553 Ft
Cseke Péter: Álom egy kolozsvári Solveig-házról:
eszmetörténeti írások, dokumentumok. Bp.: Széphalom
Kvmûhely 216 p. Fve 2000 Ft
„...friss szellô eleven virágból...”: versértelmezések Sipos
Lajos tiszteletére. Piliscsaba: PPKE BTK 232 p. (Pázmány
irodalmi mûhely, 9.) Fve 3850 Ft
Hegedüs Géza: A költôi mesterség: bevezetés a magyar
verstanba. Bp.: Fapadoskonyv.hu 233 p. Fve 2147 Ft
Hegedüs Géza: Arcképvázlatok: száz magyar író. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 530, [4] p Fve 2720 Ft
Hegedüs Géza: Heltai Jenô alkotásai és vallomásai
tükrében. Bp.: Fapadoskonyv.hu 167 p. Fve 2023 Ft
Illés Endre: Krétarajzok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 413, [4] p.
Fve 2502 Ft
Kosztolányi Dezsô napilapokban és folyóiratokban
megjelent írásainak jegyzéke. 3. Budapesti magazinok,
heti-és havilapok 1. Bp.: Ráció K. 237 p. Fve 1300 Ft
Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak: poétikai
problémák Szabó Lôrinc költészetében. Bp.: Ráció K. 363
p. (Ráció-tudomány, 14.) Fv 3200 Ft
Nagy András: „Dráma van”: [a kortárs drámairodalom
arcai]. Bp.: Gondolat 82 p. (Universitas Pannonica, 4.)
Fve 900 Ft
„Orpheusz úr”: Deák László emlékezete. Bp.: Orpheusz
244, [3] p. Fve 2600 Ft
Semmi mozdulat most: [Mikszáth Kálmán összes
fényképe, válogatott ábrázolások]. Bp.: PIM 127 p. Kve
2940 Ft
Szabó Ádám: Canudos ösvényein: Márai Sándorral és
Mario Vargas Llosával Euclides da Cunha nyomán. Bp.:
L’Harmattan 165, [2] p. Fve 2000 Ft
Szitár Katalin: A regény költészete – Németh László. Bp.:
Argumentum 157 p. (Diszkurzívák) Fve 2100 Ft
Völgyesi Orsolya: Írók, szerepek, stratégiák. Bp.: Ráció K.
239 p. Fve 2940 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Egerszegi történeti tanulmányok 2010. Zalaegerszeg:
Millecentenáriumi Közalapítvány 242 p. (Zalaegerszegi
füzetek, 11.) Fve 1800 Ft
Fényes Elek: Magyarország leírása. 1–2. r. [Repr. kiad.]
Bp.: Históriaantik Kvház K. 2 db Kve 8400 Ft
Kádár Péter : Óbudai kockák. Bp.: Ú-M-K 87 p. Fve
2010 Ft
Rejtvényes barangoló. [13.]. Európa : városok, tájak,
folyók. Bp.: Tessloff és Babilon 25 p. Fve 990 Ft
Végh Ferenc: Egerszeg végvár és város a 17. században.
Zalaegerszeg: Millecentenáriumi Közalapítvány 191 p.
(Zalaegerszegi füzetek, 10.) Fve 1499 Ft
Útikönyvek
Watzatka Ágnes: Budapesti séták Liszt Ferenccel. Bp.:
Helikon: Liszt F. Zenemûv. Egy. 248 p. Fve 3290 Ft
Életrajzok. Családtörténet
László György: 39 történet az emberrôl: László György
interjúi. Bp.: Tudomány K. 336 p. Fve 2980 Ft
Mûvelôdéstörténet
Érték és értelmezés. Bp.: OSZK: Gondolat 309 p.
(Bibliotheca scientiae & artis) Fve 3900 Ft
Imrehné Sebestyén Margit: Divatok és korok. Celldömölk:
Apáczai 320 p. Kve 11257 Ft
Ráth-Végh István: Az emberi butaság: esszé. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 547 p. Fve 2749 Ft
Ráth-Végh István: A pénz komédiája. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 387, [8] p. Fve 2464 Ft
Ráth-Végh István: A varázsvesszô. Bp.: Fapadoskonyv.hu
419, [6] p. Fve 2520 Ft

Terepszemle: utazások a Monarchia német nyelvû
publicisztikájában: [felsôoktatási szöveggyûjtemény]. Bp.:
Gondolat 319 p. (Mû-helyek, 9.) Fve 3250 Ft
Európa (és az európai államok) története
Kárpátalja, 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Bp.:
Argumentum: MTA ENKI 640 p. Kve 4500 Ft
Magyarország és a magyarság története
Bánhegyi Ferenc: Deák Ferenc, a haza bölcse. Celldömölk:
Apáczai 160 p. Kve 9029 Ft
Benedek Elek: A magyar nép multja és jelene. 1. köt. A
szolgaságtól a szabadságig. Bp.: Fapadoskonyv.hu 443
p. Fve 2282 Ft
Benedek Elek: A magyar nép multja és jelene. 2. köt. A
bölcsôtôl a sírig. Bp.: Fapadoskonyv.hu 406 p. Fve 2185 Ft
Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk
legkritikusabb kérdései. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. 177 p. Kve 3000 Ft
Fraknói Vilmos: A nádori és országbírói hivatal eredete és
hatáskörének történeti kifejlôdése. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 173 p. Kve 3000 Ft
Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. [8], 247 p. Kve 3400 Ft
Hegedüs Géza: Így élt Dózsa György. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 105, [2] p. Fve 1909 Ft
Horthy Miklós: Emlékirataim. Bp.: Európa 437 p., [8] t.
(Emlékezések) Kve 3500 Ft
Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja:
1370–1395. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 191
p., [11] t.fol. Kve 3300 Ft
Pór Antal: Szent István király: történelmi tanulmány. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 152 p. Kve 2900 Ft
Szalay József: Városaink a tizenharmadik században.
[Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. VII, 168 p. Kve
3000 Ft
Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György: 1593–1648. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. [5], 424 p., [8] t.fol.,
[2] t. Kve 4600 Ft
Szilágyi Sándor: II. Rákóczy György: 1621–1660. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 212 p., [14] t.fol., [2] t.
Kve 3400 Ft
Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája,
1000–1301. Bp.: História: MTA Törttud. Int. 382 p.
(História könyvtár, 11.) Kve 3500 Ft

SZÉPIRODALOM
A pillangók nyelve: XX. századi galego próza. Bp.: Prae.hu
161, [3] p. Fve 1790 Ft
Antalfy István: Botladozva. Kecskemét: Maxima 125 p.
Fve 1909 Ft
Arany János balladái. Bp.: Fapadoskonyv.hu 175, [3] p.
Fve 3894 Ft
Awdry, Wilbert: Klasszikus mesegyûjtemény 2.: [régi és új
mesék]. Bp.: Egmont-Hungary 104 p. Kve 2999 Ft
Balzac, Honoré de: A szamárbôr. Bp.: Fapadoskonyv.hu
230 p. Fve 2138 Ft
Balzac, Honoré de: Az aranyszemû lány. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 91 p. Fve 1871 Ft
Balzac, Honoré de: Modeste Mignon. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 226 p. Fve 2138 Ft
Benedek Elek: A tûzmadár. Bp.: Fapadoskonyv.hu 514,
[4] p. Fve 2405 Ft
Benedek Elek: Mátyás király juhásza + Mátyás király és a
százesztendôs ember + A kolozsvári bíró. Csíkszereda:
Gutenberg [35] p. Kve 2300 Ft
Berkesi András: A bosszú. Bp.: Fapadoskonyv.hu 216 p.
Fve 2128 Ft
Berkesi András: A fekete mappa. Bp. Fapadoskonyv.hu
319 p. Fve 2349 Ft
Berkesi András: A gyûrû. Bp.: Fapadoskonyv.hu 355 p. Fve
2415 Ft
Berkesi András: A sors keze. Bp.: Fapadoskonyv.hu 303 p.
Fve 2273 Ft
Berkesi András: A tanút meg kell ölni. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 273 p. Fve 2273 Ft
Berkesi András: Akik nyáron is fáznak. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 472, [3] p. Fve 2566 Ft
Berkesi András: Az ezredes. Bp.: Fapadoskonyv.hu 120 p.
Fve 1938 Ft
Berkesi András: Az öt kódex titka. Bp.: Fapadoskonyv.hu
292 p. Fve 2273 Ft
Berkesi András: Barátok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 423, [2]
p. Fve 2548 Ft
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Berkesi András: Bunker. Bp.: Fapadoskonyv.hu 140 p. Fve
2273 Ft
Berkesi András: Bûnös vagy áldozat? Bp.:
Fapadoskonyv.hu 296 p. Fve 2273 Ft
Berkesi András: Fönn az emeleten. Bp.: Fapadoskonyv.hu
185 p. Fve 2062 Ft
Berkesi András: Ha az igazságra esküdtél... Bp.:
Fapadoskonyv.hu 309 p. Fve 2291 Ft
Berkesi András: Húszévesek. Bp.: Fapadoskonyv.hu 203 p.
Fve 2091 Ft
Berkesi András: Hûség. Bp.: Fapadoskonyv.hu 308 p. Fve
2128 Ft
Berkesi András: Játék a tisztességgel. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 367 p. Fve 2443 Ft
Berkesi András: Különös ôsz. Bp.: Fapadoskonyv.hu 283
p. Fve 2128 Ft
Berkesi András: Küszöbök. Bp.: Fapadoskonyv.hu 393,
[2] p. Fve 2520 Ft
Berkesi András: Magány. Bp.: Fapadoskonyv.hu 258 p.
Fve 2262 Ft
Berkesi András: Mónika. Bp.: Fapadoskonyv.hu 271 p. Fve
2262 Ft
Berkesi András: Októberi vihar. Bp.: Fapadoskonyv.hu 333
p. Fve 2273 Ft
Berkesi András: Pisztrángok és nagyhalak. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 363 p. Fve 2415 Ft
Berkesi András: Sellô a pecsétgyûrûn. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 502 p. Fve 2664 Ft
Berkesi András: Siratófal. 1. + 2 . r. Bp.: Fapadoskonyv.hu
362 + 348 p. Fve 4470 Ft
Berkesi András: Szélcsend. Bp.: Fapadoskonyv.hu 294 p.
Fve 2291 Ft
Berkesi András: Szerelem három tételben. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 373 p. Fve 2453 Ft
Berkesi András: Vihar után. Bp.: Fapadoskonyv.hu 356 p.
Fve 2387 Ft
Berrios, Frank: Matuka titkos élete 2:[[3 újabb
szupersztori]. Bp.: Egmont-Hungary 72 p. Kve 2799 Ft
Bornemisza Péter összes költeménye, 1535–1586. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 58 p. Fve 1527 Ft
Bradford, Barbara Taylor: Szabályszegôk. Bp.: Európa
467, [2] p. Kve 3500 Ft
Burnett, Frances Hodgson: A titkos kert. Bp.: Olvasók Háza
235 p. (A gyermekirodalom kincsei) Fve 2499 Ft
Chere, Jeanette: A remény szerelmesei. Bp.: Szerzô 280 p.
Fve 3818 Ft
Christie, Agatha: A titokzatos kék vonat. Bp.: Európa 333
p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
Christie, Agatha: Macska a galambok között. Bp.: Európa
277 p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
Church, Lisa: A dzsungel könyve. Pécs: Alexandra 151 p.
(Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
Church, Lisa: Nemo kapitány. Pécs: Alexandra 154 p.
(Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
Clarke, Arthur C.: A Mars titka. Bp.: Metropolis Media 224
p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2670 Ft
Collins, Suzanne: Futótûz. Bp.: Agave Kv. 313 p. Fve
2980 Ft
Cooper, Jilly: Pandora. Bp.: Jaffa 500 p. Fve 2940 Ft
Csápek József: Múltidézô. Szeged: Bába 183, [3] p. Fve
1545 Ft
Dani Imre: Csillagot hordok. Csongrád: Raszter 110 p. Fve
1336 Ft
Dávid Csaba: Ókori kalandok. Bp.: Argumentum 185, [2]
p. Fve 1901 Ft
Davys, Tim: A halállista. Bp.: Agave Kv. 300 p. Fve 2980 Ft
Deák Botond: Egyszeri tél. Bp.: JAK : Prae.hu 81, [2] p.
(JAK-füzetek, 164.) Fve 1490 Ft
Deepwell, Amos B.: Második. Sopron: Novum Pro 259 p.
Fve 4070 Ft
Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel – Marlier, Jean-Louis :
Márti védi a természetet. [Kaposvár]: Holló 21 p. Kve
950 Ft
Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel: Márti az állatkertben.
Kaposvár]: Holló 21 p.
Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel: Márti erdôn, mezôn.
[Kaposvár]: Holló 21 p. Kve 950 Ft
Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel: Márti lovagol.
[Kaposvár]: Holló 18 p. Kve 950 Ft
Dick, Philip K.: Az elektromos Lincoln. Bp.: Agave Kv. 277
p. Fve 2880 Ft
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Dickens, Charles: A Pickwick Klub. 1-2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 2 db Fve 4276 Ft
Doherty, Paul C.: A halál álarca. [Debrecen]: Gold Book
259 p. Kve 2499 Ft
Dumas, Alexandre: A fekete tulipán. Bp.: Fapadoskonyv.hu
207, [2] p. Fve 2091 Ft
Dumas, Alexandre: Bragelonne vicomte vagy Tíz évvel
késôbb. 1-5. köt. Bp.: Fapadoskonyv.hu 5 db Fve 8120 Ft
Engels-Fietzek, Petra: Sulibuli történetek. Bp.: Fabula Stúdió
58 p. (Olvasó Leó) Kve 1790 Ft
Eötvös József: A falu jegyzôje. Bp.: Fapadoskonyv.hu 517
p. Fve 2424 Ft
Fábián Ernô: Naplójegyzetek, 1980–1990. Kolozsvár:
Kriterion 454 p. Kve 4500 Ft
Feketéné Bencsik Julianna: A XX. század gyermeke voltam.
Miskolc: Z-Press: Szerzô 251 p. Fve 2600 Ft
Flaubert, Gustave: Bouvard és Pécuchet. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 254 p. Fve 2176 Ft
Flaubert, Gustave: Bovaryné. Bp.: Fapadoskonyv.hu 347 p.
Fve 2367 Ft
Flaubert, Gustave: Érzelmek iskolája. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 442 p. Fve 2558 Ft
Follett, Ken: Tû a szénakazalban. Bp.: Gabo 375 p. Kve
2990 Ft
Ford, Michael Curtis: Attila kardja: a Római Birodalom
végnapjai. Bp.: I.P.C. Kv. 365 p. (I.P.C. könyvek) Kve
3490 Ft
France, Anatole: A pingvinek szigete. Bp.: Metropolis Media
359, [4] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 3.) Kve
2990 Ft
Goethe, Johann Wolfgang von: Utazás Itáliában. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 301, [4] p. Fve 2291 Ft
Gorkij, Makszim: Az Artamonovok. Bp.: Fapadoskonyv.hu
260 p. Fve 1909 Ft
Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz. Bp.: Magvetô 287 p.
Kve 2989 Ft
Hart, John: Elveszett remény. Bp.: General Press 395 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
Hauptmann, Gerhart: A soanai eretnek. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 90 p. Fve 1871 Ft
Helfand, Lewis – Kumar, Vinod: Utazás a Föld középpontja
felé. Bp.: Ventus Libro 68, [4] p. (Klasszikusok
képregényben) Fve 1290 Ft
Herbert, Frank: Tengeri sárkány. [Szeged]: Szukits 290 p.
Kve 3900 Ft
Ho, Oliver: A három testôr. Pécs: Alexandra 148 p.
(Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
Ígéretek: antológia. 4. Bp.: Garbó K. 168 p.
Kve 2900 Ft
Ilf, Ilja A.– Petrov, Jevgenyij P.: Tizenkét szék. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 300, [2] p. Fve 2004 Ft
Jacq, Christian: A múmia pere. Bp.: Európa 429 p. Kve
3200 Ft
Jammes, Francis: A nyúl regénye + Almaïde d’Etremont.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 67 p. Fve 1814 Ft
Jókai Mór: A Damokosok. Szeged: Lazi 201, [2] p. Kve
2500 Ft
Jókai Mór: A kôszívû ember fiai. Bp.: Fapadoskonyv.hu
464, [3] p. Fve 2291 Ft
Jókai Mór : Egyszer volt Budán kutyavásár + Róka fogta
csuka, csuka fogta róka, varga fogta mind a kettô + A
három kérdés. Csíkszereda: Gutenberg [35] p. Kve
2300 Ft
Joyce, Brenda: Halálos ölelés.Bp.: General Press 370 p.
(Romantikus regények) Kve 2500 Ft
Katona József: Bánk bán. Katona József összes verse.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 177, [2] p. Fve 1756 Ft
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 286 p. Fve 2004 Ft
Kenneth, Claire: A hermelines hölgy: kisregények. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 232, [3] p. Fve 2176 Ft
Kenneth, Claire: Egon naplója. Bp.: Fapadoskonyv.hu 177
p. Fve 2044 Ft
Kenneth, Claire: Éjszaka Kairóban. Bp.: Fapadoskonyv.hu
282 p. Fve 2176 Ft
Kenneth, Claire: Halálos háromszög. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 231 p. Fve 2158 Ft
Kenneth, Claire: Holdfény Hawaiiban. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 238 p. Fve 2176 Ft
Kenneth, Claire: Így látom New Yorkból: elbeszélések. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 76, [3] p. Fve 1851 Ft

Kenneth, Claire : Különös kaland: összegyûjtött
elbeszélések. Bp.: Fapadoskonyv.hu 311, [3] p. Fve
2300 Ft
Kenneth, Claire: Május Manhattanben. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 247 p. Fve 2176 Ft
Kenneth, Claire: Minden tavasz véget ér. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 156 p. Fve 2004 Ft
Kenneth, Claire: Neonfény a Nílus felett. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 314 p. Fve 2291 Ft
Kenneth, Claire: Panoptikum. Bp.: Fapadoskonyv.hu 109
p. Fve 1909 Ft
Kenneth, Claire: Randevú Rómában. Bp.: Fapadoskonyv.hu
275 p. Fve 2253 Ft
Kenneth, Claire: Sanghaj szépe. Bp.: Fapadoskonyv.hu
141, [2] p. Fve 2100 Ft
Kenneth, Claire: Szerelemrôl szó sem volt... Bp.:
Fapadoskonyv.hu 215 p. Fve 2108 Ft
Kenneth, Claire: Vesztett játszma + A rubin kereszt +
Femme fatale + Holtverseny. Bp.: Fapadoskonyv.hu 245,
[2] p. Fve 2176 Ft
King, Stephen: A ragyogás. Bp.: Európa 500, [4] p. Fve
2900 Ft
King, Stephen: Állattemetô. Bp.: Európa 451, [2] p. Fve
2900 Ft
Kocsis Ernô: Komoly(talanságok és anti)mesék.
Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. 131 p. Fve
1200 Ft
Krúdy Gyula: Magyar királyok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 146
p. Fve 1700 Ft
Kuhn, Krystyna: A völgy. 1. évad/[1]. A játék: thriller. Bp.:
eMentor 255 p. Fve 3490 Ft Kve 950 Ft
Leger, Elke: Tom Sawyer kalandjai. Bp.: Ciceró 75, [2] p
(Klasszikusok kisebbeknek) Kve 2490 Ft
Logue, Mark – Conradi, Peter: A király beszéde. Bp.: Gabo
271 p., [16] t. Kve 3490 Ft
Lukács Norbert: Az elsô könyv avagy Frank Mullin igaz
története. Sopron: Novum Pro 110 p. Fve 3590 Ft
Mándy Iván: Robin Hood. Bp.: Palatinus 275, [3] p. Kve
1800 Ft
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Bp.: Helikon 502 p.
Kve 3990 Ft
Marianacci, Dante: Sconfinamenti. Bp.: Széphalom
Kvmûhely 237 p. Kve 2400 Ft
Maupassant, Guy de: Az örökség. Bp.: Fapadoskonyv.hu
255 p. Fve 2196 Ft
Maupassant, Guy de: Egy asszony élete. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 194 p. Fve 2062 Ft
McFadden, Deanna: Az utolsó mohikán. Pécs: Alexandra
160 p. (Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
Mekler Ferenc – Mekler László: Mindennapjaink. Családi
történetem + Napló katonakoromból. Szeged: Bába 83,
[2] p. Fve 1455 Ft
Merezskovskij, Dmitrij Sz.: A hattyúölô. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 147, [2] p. Fve 2004 Ft
Merezskovskij, Dmitrij Sz.: Az istenek születése:
Tutankhamon Kréta szigetén. Bp.: Fapadoskonyv.hu 123
p. Fve 2004 Ft
Merle, Robert: Francia história. 4. Íme, a király! Bp.:
Európa 658 p. Kve 3700 Ft
Mickiewicz, Adam: Pan Tadeus vagy Az utolsó
birtokfoglalás Litvániában: nemesi történet 1811-12-bôl
tizenkét verses könyvben. Bp.: Fapadoskonyv.hu 356 p.
Fve 2387 Ft
Mikszáth Kálmán: A fekete város. Bp.: Fapadoskonyv.hu
386 p. Fve 2196 Ft
Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak A jó palócok. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 180 p. Fve 1765 Ft
Mikszáth Kálmán: Pernye: elbeszélések. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 132, [3] p. Fve 1700 Ft
Milhoffer Kázmér: Olvasónapló. Bp. Mondat Kft. 228 p. Fve
1800 Ft
Mohai V. Lajos: Az emlékezés melankóliája. Bp.: Prae.hu
177, [2] p. Fve 2190 Ft
Moly Tamás: Az utolsó pillanatban: Vörösbegy újabb
kalandjai. Bp.: Fapadoskonyv.hu 205, [2] p. (A magyar
ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Moly Tamás: Bluff! Bp.: Fapadoskonyv.hu 169, [2] p. (A
magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Moly Tamás: Kalandok és kalandorok: huszonhat novella.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 193, [2] p. (A magyar ponyva
klasszikusai) Fve 1814 Ft
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Moly Tamás: Karnevál: egy francia nemes ifjú kalandjai
Velencében, anno Domini 1788. Bp.: Fapadoskonyv.hu
100, [2] p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Moly Tamás: Vörösbegy kalandjai: álarcos játék. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 185, [2] p. (A magyar ponyva
klasszikusai) Fve 1814 Ft
Móra Ferenc: A szalontai kovács + Az aranycsináló + Ki
álmodta a legszebbet? Csíkszereda: Gutenberg [35] p. Kve
2300 Ft
Nabokov, Vladimir: Másenyka. Bp.: Európa 139 p. Kve
2800 Ft
Nagy Károly: A sárga pokol. Bp.: Fapadoskonyv.hu 131 p.
(A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nagy Károly: A Szahara rabszolgái. Bp.: Fapadoskonyv.hu
152, [2] p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nagy Károly: A vigyorgó légionista. Bp.: Fapadoskonyv.hu
99 p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nagy Károly: Az elsodort lány. Bp.: Fapadoskonyv.hu 170
p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nagy Károly: Az öngyilkos század. Bp.: Fapadoskonyv.hu
165 p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nagy Károly: Az ördög cimborája. Bp.: Fapadoskonyv.hu
139 p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nagy Károly: Csontváz kis hibával. Bp.: Fapadoskonyv.hu
200, [2] p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nagy Károly: Ki nevet a végén? Bp.: Fapadoskonyv.hu 123
p. (A magyar ponyva klasszikusai) Fve 1814 Ft
Nemes Z. Márió: Bauxit. Bp.: Palimpszeszt: Prae.hu 83,
[4] p.Fve 1990 Ft
Nietzsche, Friedrich: Aforizmák. [Miskolc]: Fraternitas
Mercurii Hermetis 115 p. Fve 1500 Ft
Olmstead, Kathleen: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete.
Pécs: Alexandra 154 p. (Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
O’Malley, Bryan Lee: Scott Pilgrim az univerzum ellen. Bp.:
Nyitott Kvmûhely [184] p. (Scott Pilgrim, 5.) Fve 1990 Ft
O’Malley, Bryan Lee: Scott Pilgrim bekeményít. Bp.: Nyitott
Kvmûhely [216] p. (Scott Pilgrim, 4.) Fve 1990 Ft
Osvát Erzsébet: Dúdoló. Bp.: General Press 46 p. Kve
2500 Ft
Õszi Anita: Ani-máció. [Sopron]: Novum Pro 150, [2] p.
Fve 3590 Ft
Pancsatantra azaz Ötös könyv: az életbölcsességnek régi
indiai tankönyve Bp.: Fapadoskonyv.hu 275, [4] p. (Kelet
klasszikusai) Fve 2253 Ft
Párdi Petra: Méredzkedés. Bp.: Garbó K. 191 p. Fve 2400 Ft
Parks, J. R. – Kumar, Vinod: A sátán kutyája. Bp.: Ventus
Libro 68, [4] p. (Klasszikusok képregényben) Fve 1290 Ft
Parsons, Tony: Apa és fia. Bp.: Európa 340 p. Kve 3300 Ft
Parsons, Tony: Egyetlen szerelmem. Bp.: Európa 391 p.
Kve 3500 Ft
Parvela, Timo: Ella újabb kalandjai. Bp.: Pongrác K. 176,
54] p. Kve 2600 Ft
Pázmány Péter: Válogatott prédikációk. Bp.: PPKE 408 p.
(Pázmány Péter válogatott mûvei, 1.) Kve 3990 Ft
Petelei István: A fülemüle. Bp.: Fapadoskonyv.hu 122 p.
Fve 1509 Ft
Pfister, Marcus: Miértek és hogyanok: [nagy kérdések kis
gondolkodóknak]. Bp.: Pongrác K. [32] p. Kve 2700 Ft
Pivárcsi István: Jónás töke: 1989–1996. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 99 p. Fve 1909 Ft
Pivárcsi István: Meleg a pite: 1997–2000. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 119 p. Fve 1909 Ft
Pollágh Péter: A Cigarettás. Bp.: Prae.hu: Palimpszeszt 55,
[4] p. Fve 1979 Ft
Quinn, Julia: Mr. Bridgerton csábítása. Bp.: Gabo 426 p.
(A Bridgerton család, 4.) Fve 2290 Ft

Rahn, Sabine: Lovas történetek. Bp.: Fabula Stúdió 59 p.
(Olvasó kalóz) Kve 1790 Ft
Roberts, Nora: Folyóvég panzió. Bp. : Gabo 519 p. Fve
1990 Ft
Rott, Vladimir: A sors ellenében. 2. A fölfedezés öröme:
Garadna, Miskolc, Bobrujszk, Tomszk, Togliatti, Toronto.
Bp.: Széphalom Kvmûhely 599 p. Kve 4900 Ft
Sage, Alison: Aranyhaj. Bp.: Manó Kv. [32] p. Kve 2490 Ft
Salvatore, R. A.: Átmenetek. 3. köt. A szellemkirály. Bp.:
Delta Vision 446 p. Fve 2890 Ft
Saramago, José: Vakság. Bp.: Európa 384 p. Kve 3000 Ft
Scarrow, Simon: A sas hódítása. [Debrecen]: Gold Book
354 p. Kve 2499 Ft
Schubert, Ulli: Iskolai barátságok. Bp.: Fabula Stúdió 57,[
2] p. (Olvasó Leó) Kve 1790 Ft
Shakespeare, William: A két veronai ifjú. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 89 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: A makrancos hölgy.Bp.:
Fapadoskonyv.hu 99 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: A szentivánéji álom. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 81 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: A velenczei kalmár. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 101 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: A vihar: dráma. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 89 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: A windsori víg asszonyok. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 105 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: Ahogy tetszik: dráma. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 101 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: Antonius és Cleopatra. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 133 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: Hamlet, dán királyfi. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 122 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: János király. Bp.: Fapadoskonyv.hu
97 p. Fve 1622 Ft
Shakespeare, William: Romeo és Júlia : dráma. Bp. :
Fapadoskonyv.hu 106 p. Fve 1624 Ft
Shakespeare, William: Sok hûhó semmiért. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 99 p. Fve 1624 Ft
Sidebottom, Harry: Róma harcosa. 2. kv. Királyok királya.
[Debrecen]: Gold Book 346 p. Kve 3499 Ft
Singer, Isaac Bashevis: A sátán Gorajban. Bp.: Metropolis
Media 248, [3] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 4.)
Kve 2990 Ft
Singh, Nalini: Angyalcsók. Bp.: Egmont-Hungary 432 p.
(Angyali vadász, 2.) Fve 3999 Ft
Smelka Sándor: Istenem, mi ez a lárma? avagy Kegyes
napok karácsonytól újévig. Kiskunfélegyháza: Parakletos
159 p Fve 500 Ft
Steel, Danielle: Családi kötelékek. Bp.: Maecenas 317 p.
Fve 1650 Ft
Steel, Danielle: Nem lehet. Bp.: Maecenas 333 p. Fve 699 Ft
Steel, Danielle: Szerelmes agglegények. Bp.: Maecenas
339 p. F 699,- Ft
Stendhal: A pármai kolostor. Bp.: Fapadoskonyv.hu 415 p.
Fve 2482 Ft
Stendhal: Séták Itáliában. Bp.: Fapadoskonyv.hu 365, [2]
p. Fve 2405 Ft
Stendhal: Vörös és fehér: Lucien Leuwen. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 563 p. Fve 2769 Ft
Stendhal: Vörös és fekete. Bp.: Fapadoskonyv.hu 431, [3]
p. Fve 2540 Ft
Stilton, Tea: A legdrágább kincs. Pécs: Alexandra 235,
[21] p. (Tea angyalai) Kve 2999 Ft
Swift, Jonathan: Gulliver utazása Lilliputban. Bp.: Ciceró
85, [3] p. (Sulikönyvtár) Fve 990 Ft

Szabó Emma: A szerelmes holdfiú. Dunaharaszti: NAP
Alapítvány IV, 134 p. Fve 1680 Ft
Szabó Emma: Szexre éhes gazdag nôk. Dunaharaszti: NAP
Alapítvány II, 100 p. Fve 1890 Ft
Szárnypróbálgatók: pályakezdô költôk országos
antológiája. 2011. Csongrád: Raszter 112 p. Kve 1718 Ft
Széchenyi István gróf munkáiból. 1. köt. Hitel, Világ,
Stádium, Úti rajzok.: Fapadoskonyv.hu 342 p. Fve 2358 Ft
Széchenyi István gróf munkáiból. 2. köt. A Kelet népe,
Politikai programtöredékek, Széchenyi beszédeibôl, Egy
pillantás a névtelen „Visszapillantás”-ra, Széchenyiaforizmák, A Széchenyi-irodalom. Bp.: Fapadoskonyv.hu
325 p. Fve 2329 Ft
Szikora József: A vízben. Bp.: Széphalom Kvmûhely 167
p. Kve 1600 Ft
Szvitil Ila: Életjátékok. Bp.: Garbó K. 99 p.Fve 1950 Ft
Tamenaga Shunsui: Hûséges róninok. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 125, [2] p. (Kelet klasszikusai) Fve
1660 Ft
Tarjányi György: Non dum: mégsem...? Szeged: Bába
138, [4] p. Fve 1145 Ft
Thury Zsuzsa: Szökés karácsonykor. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 149 p. Fve 2004 Ft
Tompa Mihály összes költeménye. 1-3. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 3 db Fve 6644 Ft
Vincenzi, Penny: Viharos évek. Pécs : Alexandra 702 p.
Fve 3499 Ft
Wass Albert : Tizenhárom almafa. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 224 p. (Wass Albert életmûve, 23.) Fve 1380 Ft
Wass Albert minden verse. 2. bôv. kiad. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. XI, 293 p. (Wass Albert életmûve, 1.) Kve
2300 Ft
Wass Albert minden verse. 2. bôv. kiad. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. XI, 293 p. (Wass Albert életmûve, 15.) Fve
1800 Ft
Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet!
Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 235 p. (Wass Albert
életmûve, 11.) Kve 1880 Ft
Wass Albert: Rézkígyó + Hagyaték. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 265, [2] p. (Wass Albert életmûve, 2.) Kve 1980 Ft
Wass Albert: Rézkígyó; Hagyaték. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 265, [2] p. (Wass Albert életmûve, 16.) Fve 1481 Ft
Wass Albert: Tavak és erdôk könyve. Pomáz : Kráter
Mûhely Egyes. 132 p. (Wass Albert életmûve, 22.) Fve
1280 Ft
Wass Albert: Tizenhárom almafa. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 224 p. (Wass Albert életmûve, 9.) Kve 1880 Ft
Wass Albert: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945–1950. 2.
kiad. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 146 p. (Wass Albert
életmûve, 28.) Kve 1680 Ft
Wass Albert: Vérben és viharban; Egyedül a világ ellen.
Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 163, [2] p. (Wass Albert
életmûve, 21.) Fve 1280 Ft
Whyte, Jack: A templom lovagjai. 2. kv. A becsület
lobogója. [Debrecen]: Gold Book 444 p. Kve 3499 Ft
Wilde, Oscar: Dorian Gray arcképe. Bp.: Fapadoskonyv.hu
187 p. Fve 2091 Ft
Wodehouse, Pelham Grenville: Igenis, Jeeves! Bp.: Ciceró
299, [2] p. Fve 2200 Ft
Woodside, Martin: Gulliver utazásai. Pécs: Alexandra 154,
[3] p. (Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
Yeats, William Butler: Vörös Hanrahan legendája: történetek
és versek a kelta homályból. Bp.: Metropolis Media 265,
[4] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 5.) Kve 2990 Ft
Young, William Paul: A viskó: [ahol a tragédia megütközik
az örökkévalósággal]. Szombathely: Immanuel Alapítvány
256 p. Fve 2450 Ft
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Andrea Cremer: Nightshade – Az ôrzôk
Calla Tor, a félig ember, félig farkas tizenéves
lány sorsa szinte a születésekor megpecsételôdött: miután befejezi az iskolát, Ren Laroche, a
szívtipró vérfarkas társa lesz. Alig néhány héttel a kitûzött esküvô elôtt azonban Calla, az
Õrzôk törvényeit áthágva, megmenti egy kiránduló fiatalember életét. És Shay Doran ellenállhatatlanul vonzza ôt…
A lány kételkedni kezd kijelölt sorsában, és
egész addigi életének értelmében. Ugyanakkor azt is tudja, ha a szívére hallgat, elveszíthet
mindent. Még az életét is. Megéri-e a tiltott
szerelem a legnagyobb áldozatot?

(Részlet a könyvbôl)
– Baj van. Azok a fickók követnek minket.
Vigyáztam, nehogy azt mondjam: „téged”.
Még nem voltam vele tisztában, milyen szerepet játszik Shay a mi kis világunkban.
– Micsoda? – Shay levette a szemét a vonalaimról, és hátrafordította volna a fejét, de rásziszegtem:
– Ne! Sétálj tovább, nézz elôre!
Mikor szorosan közel húztam magamhoz,
éreztem, ahogy dobog a szíve. Ahogy az
enyém is. Önkéntelenül a szemét néztem,
szép ívû szemöldökét. A fülébe súgtam:
– Mikor elérünk a háztömb végéhez, kezdj el
futni. Rohanj vissza a klubig, mondd meg a kidobónak, hogy van itt egy kis zûr. Ô küld majd
segítséget.
– Nem foglak egyedül hagyni! – tiltakozott.
– Dehogynem! – rámosolyogtam, és éles metszôfogaimon megcsillant az utcai lámpa fénye.
– Meg tudom védeni magam, de csak akkor, ha
közben nem kell rád is odafigyelnem.
– Van nálam mobil, ne hívjam a rendôrséget? –
kérdezte.
– Nem, semmiképp se! – feleltem.
– Nem indulok, míg meg nem ígérsz valamit.
Találkozzunk holnap reggel, a hegyen! – kérte.
– Az nem jó…
– Gyere el – szakított félbe. – Ígérd meg, különben itt maradok!
Már majdnem a saroknál jártunk.
– Ne holnap! Inkább vasárnap reggel. Ott
leszek!
– Vasárnap? – az ujjai közé fogta a tenyerem.
– Megígérem! De most szaladj innét, gyorsan!
Elvigyorodott, aztán elrohant és befordult a
sarkon. Mögöttem gyors lépések zaja hallatszott. Megpördültem, és széttártam a karom,
hogy elálljam a két férfi útját.
– Félre innét! – förmedt rám az elsô.
Felemelte a kezét, hogy félretaszítson. Öklömet alacsonyan lendítve éles ütést mértem a
gyomrára. Sípolva szökött ki a levegô a tüdejébôl, és meggörnyedt a fájdalomtól. Most, hogy
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már közel volt, megéreztem az illatát. Nem
ember volt, hanem keresô.
Felhevült testemet jeges áramlás hûtötte le.
Nem hittem el, hogy képes voltam ôket ilyen
közel engedni magamhoz! A figyelmetlenségem akár az életembe is kerülhetett volna!
Shay nagyobb veszélyt jelentett, mint hittem.
A második fickó is rám vetette magát. A járdára buktam, elgurultam elôle, és átváltoztam
farkassá. A férfi cifra káromkodásokat hallatott.
– Ôrzôk vigyáznak a kölyökre, Stu!
Az elsô keresô magához tért az ütésemtôl. Kezét hosszú bôrkabátjába dugta, és leguggolt.
Megvetô fintorra görbült a szája.
– Nézzük, mit tudsz, te bolhazsák!
Valami megcsillant a kezében. Idejében észrevettem csuklójának rándulását ahhoz, hogy kitérjek a szúrás elôl, és a kés a járdán landolt.
Kivicsorítottam a fogam, és ráugrottam. Kiáltása megszakadt, ahogy állkapcsom bezárult,
kettéroppantva a nyelôcsövét.
A másik keresô rémült arckifejezéssel bámult rám.
***
– Szóval át tudsz alakulni farkassá? – döbbent
meg Shay. – Úgy értem… amikor csak akarsz.
Nem kell hozzá telihold? – Feltartotta a kezét,
mintha egy ütést akarna kivédeni. – Nem akarlak megbántani. Csak azt mondom, amit a filmekben is láttam.
– Persze, világos – mondtam. – És a válaszom
igen. Át tudunk alakulni, amikor csak tetszik. A
holdnak ehhez semmi köze.
Ez nagy hatással volt rá.
– És egy pillanat alatt átalakulsz, ami érdekes.
Úgy értem, nem szakad le rólad a ruhád darabokban. – Elpirult, amint kimondta a szavakat.
Majdnem kilöttyintettem a maradék kávét.

– Nem akartam csalódást okozni – mormoltam, miközben én magam is elvörösödtem.
– Úgy értem… – elakadt, keresve a helyes szót.
– Ez bonyolult mágia – magyaráztam, túllendülve a suta témán. – Egyszerre vagyok ember
és farkas, állandóan. Én döntöm el, melyik formát veszi fel a lelkem, és szabadon mozgok a
kettô között. Amelyik alakom épp nem látható, attól még jelen van – mint valami másik dimenzióban -, míg újra fel nem veszem. A ruháim, a holmim, bármi, ami ember alakomban
utoljára velem volt, nem változik. És fel tudom
venni a másik alak néhány tulajdonságát, ha
szükséges. Például a fogaimat emberi alakban
is élessé tehetem.
Egy pillanatra elhallgattam.
– Tudod, honnét származtok? – a szemét a
kezemen tartotta, még akkor is, miután az
ölembe ejtettem. Gyorsabban kezdett verni
a szívem.
– A legenda szerint az elsô ôrzôt egy csatában megsérült vigyázó hívta életre. A sebesült vigyázó az erdôben keresett menedéket.
Nagyon gyenge volt, közel a halálhoz. Egy
farkas jelent meg mellette. Enni vitt neki, és
elriasztotta a többi ragadozót. A vigyázó be
tudta kötni a sebeit, míg a farkas továbbra is
ellátta élelemmel. Amikor a vigyázó meggyógyult, felajánlotta, hogy ôrzôvé teszi a farkast.
Félig ember, félig ragadozó, a régi mágia erejének köszönhetôen. Cserébe a farkas hûségéért és kitartó szolgálatáért, a vigyázó vállalta, hogy mindig gondoskodni fog az ôrzôkrôl
és utódaikról. Õ volt az elsô ôrzô, és mi azóta
is a vigyázók harcosai vagyunk.
Shay értetlenül nézett rám.
– Kik azok a vigyázók?
Felmordultam. Most jöttem csak rá, milyen veszélyessé válhat ez a beszélgetés. Túl közlékennyé váltam Shay közelében. Akaratlanul is
túl sok mindent árultam el neki.
– Mi a baj? Bizonyos kérdéseket nem kellene
firtatnom?
– Nem tudom. – Jólesett, ahogy közelebb hajolt hozzám. Éreztem a bôrérôl párolgó izgatottság szagát, ami a közelgô viharfelhôkére
emlékeztetett.
Simogató melegség öntötte el a testemet. A
körmömet a farmerembe mélyesztettem. A
kávétól van, csak a kávétól.
Andrea Cremer: NIGHTSHADE – AZ ÔRZÔK
Fordította: Barta Tamás
472 oldal, 3999 Ft
Egmont-Hungary Kft.
egmont@egmont.hu
http://www.egmont.hu/egmont_dark.php
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LAPMARGÓ

Ez az az év?
Most azon muszáj elmerengenem, hol éltem
én 2010-ben?
Meg azon is, hogy két évvel ezelôtt, itt, ezeken a hasábokon (2009. április) vajon miért
igazoltam vissza azt a törekvést, amit most, ha
nem is kárhoztatok, de kifogásolok?
Kezdjük az elején. Március végén a Nemzeti
Múzeumban megnyílt a 29. Magyar Sajtófotó
kiállítás, s aznapra idôzítve megjelent Az év fotói 2010 címet viselô képeskönyv. A két esemény hosszú ideje furcsa szimbiózisban kapcsolódik egymáshoz, úgy, mint, mondjuk, egy
ikerpár. Egymás nélkül nemigen tudnak létezni, de az évek múlásával egyre inkább meg is
kívánják magukat különböztetni egymástól. A
tárlatra Szalay Zoltán, a kötetbe Bánkuti András válogatja ki a beérkezett és lezsûrizett
anyagból a kedvére valót. S még egy kicsit
visszább a történetben: a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége védernyôje alatt tevékenykedô fotóriporteri szakosztály, amely megítélésem szerint szélesen vett szakmámban az
egyik legjobb önszervezôdô és érdekérvényesítô társaság, eddig minden évben meg tudta
szervezni ezt az országos sajtóeseményt, a tárlatot, s polcomon ott sorakoznak, immár két
évtizedre visszamenôen a „katalógusok”. Két
évvel ezelôtt úgy éreztem, hogy, idézem, „érdemes egy kicsit elgondolkodni a kiállítás és a kötet címe között feszülô apró különbségen”,
vagyis azon, hogy az évenkénti sajtófotó-mustra egyfajta „képmûvészeti fordulatot” hajtott
végre. Vagyis a fotóriporterek, akik évközben
képkrónikásként ott vannak minden kilométerkônél, lencsevégre kapnak minden politikai,
mûvészeti, társadalmi, stb. eseményt, katasztrófát, gyászt és örömet, fûszálnövekedést, nos,
ugyanôk, a nagy megmutatkozásnál egy kicsit
másik, mûvészibb énjüket helyezik elôtérbe, a
mögöttük lévô év históriájának rovására.
Ezt a tendenciát két évvel ezelôtt elismerôen
regisztráltam, mondván, jó dolog az, hogy a
nagyon jó színvonalon száguldófotóriporterkedô képkrónikások egy évben egyszer megállnak, s a mustrán visszatekintve áttételesebb,
nézôi, befogadói együttgondolkodásra késztetnek, még azokon a pillanatfelvételeken is, amelyek pedig hamisítatlan helyszíni riportok.
Most meg ugyanezért berzenkedem? Igen,
ez a helyzet. Azt, persze, nem tudom eldönteni, hogy véleményem átformálásában a 2010es, „különleges” év játszott-e nagyobb szerepet, vagy az, hogy a „tökéletes sûrítésre való”
törekvés oltárán az események áldozódnak fel.
Pedig: az emlékezetes pillanatokat, képremekléseket most is szinte vég nélkül sorolhatom,
kezdve az év leg-jével, az ország szempontjából szörnyûséges, a fotósoknak talán „leghálá-
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sabb” történésével, a vörösiszap világra szóló tragédiájával. A nemzetközi zsûri díjesôvel igazolta vissza azt a
félelmetesen kemény munkát, melyet a Devecsert és
környékét elözönlô fotósok
végeztek. Itt igazán csak
„ízlés” dolga, hogy valaki a
nagydíjas Huszti István
Túlélôk címû képének macskamentô
asszonyát, az Escher Károly-díjjal elismert Kovács Tamás Vöröslô fájdalom címû, egy végletekig elcsigázottan ülô mentôemberét, Kurucz
Árpádnak vagy Stiller Ákosnak a szemlélôdôbe égô képriportját érzi magához közelebb állónak. S a méltatást folytathatom: mi mindent
sikerült például megragadni a mûvészet kategóriában diadalmaskodó Székelyhidi Balázsnak azzal a 2010. november 10-én meglesett
pillanattal, mikor a Magyar Nemzeti Galéria
munkatársa helyére igazította Munkácsy Mihály Ecce homo címû festményét. A nevezetes
olajkép és a fotón megörökített kézmozdulat
közös harmóniája, az átszellemült tekintetek
találkozása felemelô. Telitalálat Bakró-Nagy
Ferenc Szóló szinkronúszó gyakorlat a melegek úszóversenyén címû pazar képe, amely
tényszerû, de talán szándékoltan provokáló címe nélkül is azt üzenné, hogy a sport mindenkié. És döbbenetes a 15 évvel korábbi srebrenicai vérengzés 800 áldozatának temetôsérôl tudósító Dudás Szabolcsnak a rettenetet nem
a naturalizmussal közvetítô négy képe, és a
szerencse lányának tekinthetô Pályi Zsófia,
hogy jó pillanatban, jó szögben kaphatta el a
filmproducer Andy Vajna újdonsült, túlságosan felpolcolt mellû barátnôjének villantását.
A kiállításra, illetve a kötetbe válogatott képeket szinte kivétel nélkül hasonlóképpen méltathatnám, joggal.
S mégis: az érzékeny, bravúros, precíz, meghökkentô vagy mosolyt fakasztó felvételek
együtt eltakarják 2010-et. Legalábbis nekem,
mert az én emlékeimben a múlt esztendô egyáltalán nem úgy él, mint ahogy azt a kiállítás és
a „katalógus” láttatja. Ez a kötet nem közvetíti,
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AZ ÉV FOTÓI 2010
Szerkesztette:
Bánkuti András
MÚOSZ–Viva
Média Holding
216 oldal, 2960 Ft

nem mutatja meg azt a
zaklatottságot, vibrálást,
egymásnak feszülést, amelyet én a korrupcióval, az
elsöprô, fülkeforradalmas
választással, a már-már
megsemmisült baloldallal,
rasszizmussal, cigánygyûlölettel, a „bukott demokrácia”
jogi, hatalmi átformálásával,
szabadságjogok megnyirbálásának igyekezetével, válsággal, munkanélküliséggel, a szélsôségek felerôsödésével, türelmetlenséggel, rosszkedvvel, (hamis) bizakodással, Magyarország elszigeteltségével jellemeznék. S ha az én érzetem, felfogásom netán
egyoldalú, elfogult nézôpont lenne is, magam,
persze, nem így gondolom, a szóban forgó
képkrónikából akkor is hiányoznak az általam
netán túlértékelten felemlített események.
De próbálok még pontosabban fogalmazni,
merthogy a felsoroltakból számos kérdéskör
azért áttételesen ott rejtôzik a képekben. Csakhogy ez már olyan háttértudást feltételez,
olyan ismereteket igényel a nézôtôl, amely
már a korban benne élôktôl sem biztos, hogy
elvárható, hát még a mindennapokat nem
megélô utókoriaktól. Mondanék egy, szerintem, plasztikus példát. Itt van Somogyi Nóra
Így lettem közellenség címû sorozata. A fotóriporter arra kérte a fekete egyenruhás, bakancsos, árpádsávos kendôs új magyar gárdistákat, üljenek modellt, mutassák meg eltakart arcú, egyenruhás és civil formájukat a nagyvilágnak. Ha jól értem a riportert, sorozatával bizony azt az örök kérdést feszegeti, miként lesz
az egyenként Jézus szabadulását óhajtók tömegébôl Barabbás nevét kiáltó kórus. Abban
azonban már nem vagyok biztos, hogy ez az
üzenet átjön-e a képeken, s fôleg: a köteten.
Anélkül pedig, hogy a képkrónika-kötetbôl kiderülne, hogy a paramilitáris gárda miként is
gerjeszt félelmet (nem, nem 2011 Gyöngyöspatájára gondolok, „csupán” a Hôsök terei masírozásokra), nos, enélkül nehéz értelmezni (s
fôleg néhány évvel késôbb, remélhetôleg nehéz lesz mér érteni is), miért van (volt) oly
nagy a hajcihô a gárdások körül. S nem ellenpontozásként hiányolom a kötetbôl Schild Tamás két – a Szép cigánynak lenni és az Isten
háta mögött címû –, a végtelen magárahagyatottságot, kiszolgáltatottságot tükrözô sorozata
mellé annak a fenyegetettségnek az ábrázolását, amely e népcsoportnak jut osztályrészéül.
A magyar sajtófotózás és 2011 történései kapcsán jövôre talán érdemes lenne néhány dolgot újragondolni.
Murányi Gábor
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Vári Fábián László: Tábori posta
Szovjet mundérban Poroszföldön
Vári Fábián László új, lényegében önéletrajzi regényének szerkezeti alapegységét is
ilyen életszilánkok és anekdoták adják. Apropójuk az a különleges élethelyzet, amely
során a szerzô-elbeszélôt kárpátaljai magyarként a szovjet hadseregbe sorozzák be.
Kétéves szolgálata során így kerül a – ma
már úgy mondható, „ megszálló hadtesttel”
együtt a néhai, ulbrichti NDK-ba.
Vári Fábián az „iskola”- vagy „katonaregények” hagyományait követi egy, ma már talán
történelmi soknemzetiségû hadsereg tipikus
figurái közt: a kegyetlen, iszákos orosz tizedes,
a szervilis ukrán zászlós, a jólelkû, méla tatár
hadtápos, a félelmetes kozák ezredes és a
büszke grúz, a csendes észt és a nyelvrokonság
tudatát lelkesen ápoló mordvin sorkatonák
személyében. Tabló ez a regény, amely ugyan a
tradíciós próza útját járja, de emelkedettségével, szikár, pontosra strukturált nyelvével, olykor derûs életbölcsességével lendületes és
magával ragadó olvasmánnyá teszi ezt a munkát. Vári Fábián mûve jogosan sorolható abba
prózai vonulatba és tradícióba, amelyek a legjobb katonaregényeket adták a literatúrának,
de az olvasóknak is.

(Részlet a kötetbôl)
„Apai nagyszüleim háza, születésem és
gondtalan gyermekkorom földes, szobakonyhás hajléka egy kerítésnyire volt csak
tôlünk. Az öregek ott álltak már a düledezô
deszkapalánk túloldalán, nagyapám a görbebotra, nagyanyám egy kerítéságasra támaszkodva, s vártak sorukra, várták az elválástól
nehézzé váló perceket. De mire odáig eljutottam, csak nagyapámat találtam egyedül.
Derekát, térdét megroggyantották az utóbbi
évek, le kellett hajolnom hozzá, hogy megcsókolhassam borostás, öreg arcát. El-elcsukló zokogás tört fel a kebelébôl. Ez hát a
végsô búcsú – futott át bennem. Hallottam
hangját, értettem szavait, de nekem úgy tûnt,
hogy nem is ô beszél már, hanem egy felsôbbrendû akarat jövôbe nézô üzenetét sírja:
– Drága fiam, sose látlak többet!
– Nagyapa, a lakodalmamban még táncolni
kellesz!
Hiába. Könnyeit restellve elfordult, s csak
intett:
– Menj a házba, nagyanyád nem gyôzött
várni! (…)
– Nagymama! – szólítottam volna, amint a
konyhába léptem, de ô nem válaszolt. Ott
ült pedig a félhomályban, arccal a varrógép
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lapjára borulva. Így pihent máskor is, ha elgyötörték a
napi gondok, mert a kis földes konyha
egyetlen szabad fekhelye, az agyonhasznált
rozoga dívány a nagyapámé volt. Az asztalt
megkerülve néhányat léptem felé, s a vállát
megérintve hozzá hajoltam.
– – Lacika, nagyon… elfáradtam. – Ezt is sóhajtotta inkább, mint mondta, s a fejével elkezdett mozdulatnak vége szakadt.
Az ablakon át visszanézô alkonyi nap még
megengedte, hogy arcába nézzek, de mindig
tiszta, világoskék tekintetét hiába kerestem,
az már nem volt sehol. Két bíborban parázsló, alvadni készülô vérgolyó ült a szemgödreiben, s én hátrahôköltem, mert onnan a
halál nézett vissza rám. A falon az orosz
nyelvû falinaptár aznapi, még le nem szakított lapja 1972. május 16-át mutatott…(…)
Valahol az Elba völgyében, Magdeburgtól
vagy ötven kilométernyire, egy Gardelegen nevû takaros falucska közelében állt egy fehér falú, szilikát-téglából emelt kaszárnya. Itt tett
földre az álom, itt nyitottam ki a szemem. Az
ablakok felôl látszott, hogy az ég alatt szakadozik már a sötétség, hamarosan virradni fog. A
faliórát kerestem a folyosóról beszüremlô bizonytalan erejû fényben, de azt mintha eltüntette volna az éjjel valaki, s a helyén egy hatalmas szem ült a falon. Mi ez? Ki küldte utánam,
miért figyeltetnek még itt is? Nem tudom, mire véljem, mivel magyarázzam, de abban biztos vagyok, hogy nem az Isten világot vigyázó
szeme néz. Akkor csak a Sátáné lehet, csakis
az övé, s tán kíváncsiságának az okát is sejtem.

Mert hogy kerül egy magyar anya fia a szovjet
hadseregbe, s ha már egyszer homlokára vette
a vörös csillagot, miért pont német földön kell
védenie a szovjet hazát? Van erre elfogadható
magyarázat? Joggal bámul hát az a szem, s tolakodhat akár az álmaimba is. Mert ô ébresztett fel. Vagy talán… még most is álmodom?
Nem. Az álombeli otthoni táj helyett jöjjön
inkább az idegen környezet már-már megszokott valósága, s hadd vegye birtokába teljesen
a tudatot. Tisztul a fejem, s arra gondolok, bárhogy is van, mégiscsak biztonságban vagyok
ebben a tágas ember-istállóban, ahol a hortyogó, szuszogó társak felôl az emberi testek melege és nyugalom árad, s e pár órára ugyancsak
lepihent, letette a szolgálatot a velünk élô folytonos fegyelem. Csak a kaszárnya kínos rendje
mutatja, hogy itt él, velünk van. Az ágysorok
elôtt zsinórba állított nehéz tölgyfaszékek sorakoznak, frissen bokszolt marhabôrcsizmák
igazodnak hozzájuk. A rájuk terített vászonkapcák már nem párolognak, de sokáig ôrzik
még az izzadt lábujjak sárgából sötétbarnába
hajló lenyomatait. A székek tetején gondosan
összehajtogatott, méregzöld felsôruházat lapul, a gallérok belsô oldalán frissen fércelt, fehér gyolcsbetétek világítanak, hivalkodnak
szinte az állandó tisztaság látszatát keltve.
Ebben a környezetben, erre a látványra ébredek lassan már négy hónapja. Nincsen hát
semmi baj, nyugtattam magam, de tekintetem újból a falra, ott meg ismét a szem bûvöletébe tévedt, és sugarainak fogságából
már nem tudott megszabadulni. Végig kellett néznem még egyszer az imént látott
álomképek nyomasztó filmtekercsét, pedig
emlékezetem az elsô alkalommal rögzítette
a maga kópiáját, s most már bizonyos vagyok benne: örökre. És egyáltalán nem volt
nehéz. Annak idején pontosan úgy történt
minden, ahogy most álmomban újraéltem,
de az utolsó, igen, az utolsó képsor mégsem
a valóságot mutatja. Egy hete írt apám, szokása szerint most is óvatosan, szûkszavúan.
Azt írja, ôk valamennyien megvannak, és jó
egészségnek örvendenek, amit nekem is
szívbôl kívánnak. Az álom ellenben azt az
üzenetet hozta, hogy nagymama meghalt…”
Vári Fábián László: TÁBORI POSTA
Szovjet mundérban Poroszföldön
(Kortárs próza)
304 o., 117x200 mm, kartonált, 2500 Ft
Kortárs Kiadó
www.kortarskiado.hu
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X ÚR A KH-BAN
Asperján György
könyvei
Kaphatók az
Alexandra, valamint
a Líra Könyv
bolthálózatban
Asperján György:
KIÁLTÁS A
MINDENSÉGBEN
versek
MOST JELENT MEG!
Az ember az evolúció csodás eredménye és bántó kudarca, s mint ilyen, a
mindenség
része.
Problémája – halandó voltával együtt –
egyetemleges. A semmibôl jövünk és oda hanyatlunk, s bámulatos módon képesek vagyunk ennek a rettenetes tehernek a
tudatával élni, mert nem gondolunk rá. Ez a verseskötet ezt
az állapotot, a teremtettségnek ezt a majdnem földöntúli, de
nagyon is földi és esendô csodáját mutatja be.

(X)
Attisz Kiadó, 160 oldal, keménytáblás, védôborítós, 2690 Ft

Asperján György:
CSAPATAINK HARCBAN ÁLLNAK – 1956 REGÉNYE
Ez a könyv történelem alulnézetbôl, vagyis azoknak a
szemszögébôl, akik a Corvin
közben és másutt fegyverrel
a kezükben azt az arcot adták '56-nak, amely egyre inkább felnagyítódva (és hamisan) él és újjászületik a mai
nemzedékek képzeletében.
A szerzô az egyetlen magyar
író, aki a Corvin közben hat
napon át harcolt, átélte a
Vörös Hadsereg november 4-i támadását. A regény ötvenhat
egészét és az utána következô idôszakot egyaránt bemutatja,
olykor szatirikus éllel, hiszen mint minden korábbi történelmi eseményünkrôl, errôl is sok hazug és hamis legendát költöttek, akiknek ez az érdekük. '56 nem a szájaló írók és politikusok miatt kapott nemzetközi figyelmet, hanem azért, mert
az ún. pesti srácok, elsôsorban mi, a munkásszállások lakói,
felvállaltunk egy ügyet, amelynek a lényegét nem is értettük.
A Corvin közben abban bíztunk, hogy jönnek az ENSZ- és
NATO-csapatok. Szerencsére nem jöttek, mert a fôváros azóta sem épült volna újjá. Errôl ad érzékletes képet ez a regény, amely az egyetlen igaz, ötvenhatot a fényével és
szennyével együtt vállaló szépirodalmi mû.
(X)
A/5, 584 oldal, keménytáblás, védôborítós, 3290 Ft
Most árengedménnyel: 1645 Ft!
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Asperján György:
FOGADJ SZÍVEDBE
József Attila életregénye
A kortárs-barát Fejtô Ferenc szerint a
legjobb életrajzi mû, amit magyar alkotóról valaha is írtak. Az eleven embert, az ellentmondásoktól gyötört
költôt, gondolkodót idézi meg olyan
elevenséggel, hogy – miként Fejtô fogalmazott – ô is ebbôl a könyvbôl ismerte meg igazán József Attilát, pedig éveken át szomszédja volt és naponta találkoztak. Csupán két rövid
jelenet van a regényben, amely az írói képzelet szüleménye, minden
más a József Attila-kutatás dokumentumain, megállapításain alapul.
A könyv mégis más, és több, mint irodalomtörténeti feldolgozás: áthidalja az egyes dokumentumok közötti szakadékot, igyekszik megértetni azokat az emberi és politikai körülményeket, amelyek a költô
mindennapjait alkották. A szerzô tudatosan senkit nem bánt meg, de
visszaemlékezô állításaikat szembesíti másokéval és a realitásokkal,
akár a legfôbb legendagyártó és sokat füllentô nôvérrôl, József Jolánról van szó, akár Vágó Mártáról, esetleg a nagy riválisról, Illyés Gyuláról és feleségérôl, Kozmutza Flóráról vagy az igazi és az utólagos
barátokról. A könyv megbízható forrás és izgalmas olvasmány diáknak, tanárnak és minden érdeklôdônek.
(X)
788 oldal, kötött védôborítós, 3990 Ft
Most árengedménnyel: 2000 Ft!

Asperján György:
JÉZUS ÉS JÚDÁS AKTÁJA
apokrif regény
Jézus a szív királya a hívô emberek
számára az európai kultúrkörben. De
eddig csak az evangéliumok többféleképpen megmutatott, meghamisított és felmagasztosított Jézusát ismertük. Az adott történelmi, gazdasági, vallási körülmények között élô,
megfeszített Jézusról szépirodalmi
mû még soha nem adott valós képet.
A szenvedéstörténet olyan képzetet
kelt, mintha Jézus lett volna az egyedüli, akinek el kellett viselnie a kereszthalál iszonyatát. Hamis és szemforgató beállítás ez. Jézus úgy élt,
mint korának szegény zsidói, majd alig egy-két éves nyilvános szereplése során mint valamennyi vándorprófétája. Eszméiért, a zsidóság
megmentésének vágyáért a rabszolgák és lázadók százezreire mért
büntetést, a kereszthalált kellett elviselnie. Az evangéliumok sok zavaros, egymásnak ellentmondó állításaival szemben a szerzô tisztázni
igyekszik, Jézus halála mennyiben volt önkéntes vállalás, és milyen
szerepet játszott benne a zsidó fôpapság, valamint Poncius Pilátus, aki
ez ügyben egyáltalán nem mosta kezeit, mivel nem is volt miért. Ebben a regényben a hívô és a történelem iránt érdeklôdô egyaránt szíve királyával: az Atya fiával és az emberarcú, zsidó testvéreit az Isten
országának gondolatával megmenteni igyekvô Jézussal találkozik.
(X)
888 oldal, kötött, védôborítós, 3990 Ft
Most árengedménnyel: 1600 Ft!
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Balassi Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 21.
T: 483-07-50
F: 266-83-43
balassik@t-online.hu
www.balassikiado.hu
www.szakkonyv.hu
Ri Hocshol:
DÉLIEK, ÉSZAKIAK
Az önéletrajzi indíttatású regény
elsô része novellaként 1982-ben jelent meg, majd az epizódok 1996ra álltak össze regénnyé. A mû ekkor jelent meg Koreában, majd sikere nyomán tíz nyelvre fordították le, Európában és Ázsiában egyaránt nagy érdeklôdést keltett.
Témája a II. világháború következményeként kettészakadt,
majd az 1950-ben háborús övezetté vált ország népének máig
feloldatlan konfliktusa. A regény fôhôse az északi származású, az északiak hadseregébe gimnazistaként besorozott, majd
a déliek fogságába került, érzékeny fiatalember. Az ô sorsa,
testi és lelki kálváriája, a hagyománytisztelet és az új eszmék
közti gyötrôdése, rácsodálkozása az emberi természet vonzó
és visszataszító megnyilvánulásaira pontosan tükrözi a bármely ideológiára alapozott háborúk értelmetlenségét és
hosszú távú pusztító hatását.
Fordította Kwon Hyukyang, a fordítást ellenôrizte Jokkel Nóra.
(X)
A/5, 268 oldal, kartonált, 2200 Ft
ISBN 978-963-506-858-6

Sántha István–Tatiana Safonova:
AZ EVENKIK FÖLDJÉN
Kulturális kontaktusok
a Bajkál-vidéken
Az evenkik Szibériában a Jenyiszej folyó és a Csendes-óceán között elterülô tajgában, hatalmas
területen, több helyen, 200–300
fôs kis csoportokban élnek. Napjainkig megôrizték kultúrájukat, a
vadászó-gyûjtögetô életmódot,
egy olyan környezetben, ahol a
több évszázados orosz, esetükben burját megtelepedés-betelepülés óta az állattartás, bányászat, s az ezzel járó modernebb társadalmi viszonyok váltak meghatározóvá. Évszázadok óta kontaktusban állnak más nagy népekkel, így érthetô, hogy az alkalmazkodás elengedhetetlen a fennmaradásukhoz.
A szociálantropológus szerzôk az elmúlt évtizedben több alkalommal töltöttek el hosszabb idôt e kevéssé ismert, dinamikusan
fejlôdô, ellentmondásos világban, a Kelet-Szibériában, a Bajkál-tó
vidékén élô evenkikkel. Beszámolójukban élményszerûen, de
ugyanakkor szakszerû megközelítéssel elevenítik meg az evenkik
gondolkodásmódját, hétköznapjait.
A könyvhöz mellékelt DVD a helyszínen készített filmjüket tartalmazza.
(X)
B/5, kb. 240 oldal, 1 ív képmelléklet + DVD, 3200 Ft
ISBN 978-963-506-856-2
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BBS-INFO Kiadó
1630 Bp., Pf. 21.
Tel.: 407-17-07
www.bbs.hu
Bártfai Barnabás:
OFFICE 2010
E könyv mindazok számára
ajánlott, akik meg szeretnék
ismerni az Office 2010 programjainak kezelését. A közérthetô nyelvezet miatt bátran
ajánljuk akár kezdôknek is, de
hasznos lehet azok számára is,
akik ECDL vagy egyéb vizsgára készülnek, vagy akik a program további lehetôségeivel kívánnak megismerkedni. A könyvet ajánljuk azok számára is, akik a
2007-es verziót használják, mivel a kezelés tekintetében jelentôs
különbség nincs, bár a 2010-es több funkcióval kiegészült, illetve
minden program megkapta a szalagos elrendezést. Ismertetjük a
Word szövegszerkesztôt, az Excel táblázatkezelôt, az Access adatbázis-kezelôt, a PowerPoint prezentációkészítôt, az Outlook levelezô, névjegy- és idôbeosztás nyilvántartót, valamint egyéb Office
alkalmazásokat, funkciókat és lehetôségeket is. Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy elsôsorban ne azt mutassuk meg, hogy egy
adott programfunkció mire való, hanem azt, hogy egy adott feladatot miként lehet megoldani. A könyv számos helyen olyan további mintákat, magyarázó ábrákat, példákat és kiegészítéseket is
tartalmaz, amelyek bár nem részei a programok kezelésének, de
az esztétikus dokumentumkészítéshez és a kényelmes munkához
viszont szükséges, így hasznos lehet a munkánk során.
(X)
ISBN 978-963-9425-72-9
464 oldal, B/5, 3920 Ft.

Cathrin Smith:
TEREMTÔK
Egy ásatás már önmagában
is izgalmas, ha találnak valamit, vagy valakit, különösen
ha az épp a sokak által titokzatosnak vélt Ehnaton fáraó. Milyen titkokat rejthet
még az egyiptomi sivatag a
méltatlanul eltemetett uralkodón kívül? Mi köze lehetett a Frigyládához és annak
apró, de hiteles másolatához neki, és a mellette talált
két megnyúlt fejû múmiának? Hogyan jönnek összefüggésbe a hotelban történô gyilkosságok, a Nagy Piramis, az igazi Frigyláda, és az ókori halottak „beszéde”? A szálakat a lentrôl
és fentrôl felbukkanó idegenek bonyolítják tovább, akik olyan titkokat mesélnek el az emberiségrôl a fôhôsnônek, s olyan világot
mutatnak meg, amely minden képzeletét felülmúlja.
(X)
ISBN 978-963-9425-73-6
312 oldal, A/5, 1970 Ft.
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Kozmajer Viktor:
PHP ÉS MYSQL AZ
ALAPOKTÓL
Ez a zsebkönyv ajánlott mindazok
számára, akik már rendelkeznek
minimális ismeretekkel a HTML
nyelvvel kapcsolatban, megtanulták a weboldalszerkesztés alapjait,
de szeretnének tovább lépni, a dinamikus weblapok irányába. Szintén hasznos lehet azon olvasóknak
is, akik már megismerkedtek más
programnyelvekkel és most betekintést szeretnének nyerni, hogyan is mûködik mindez webes környezetben. Számukra a legideálisabb választás a világ egyik legkedveltebb webprogramozói nyelve, a PHP és a szintén elterjedt MySQL webes adatbázis-kezelô
rendszer, mellyel professzionális honlapokat programozhatunk be,
összeköthetjük ôket az általunk készített, webes adatbázisokkal,
amelyeket a világon bárhonnan elérhetünk az Internet segítségével.
Weboldalainkat dinamikussá téve, akár másodpercenként frissülô
információkkal láthatjuk el, az adatok felvételét, módosítását és törlését elvégezhetjük pár kattintással, a saját készítésû admin felületünkön és adatbázisunkban. A könyv egymásra épülô fejezetein végig haladva az olvasó megismerkedhet a PHP nyelv alapjaival, képes
lesz önállóan is kisebb PHP programok megírására, valamint a
MySQL adatbázis-kezelés alapjait is megtanulhatja.
(X)
ISBN 978-963-9425-74-3
172 oldal, B/6, 1490 Ft.

Katáng Zenekar –
Fenyô Iván:
HÉTMADÁR
A Katáng Zenekar második lemeze – hasonlóan
az elsôhöz – egy zenével,
verssel körített mese. A
történetben megjelennek
a minden gyerek számára ismerôs mondókák, népi találós kérdések és megzenésített versek is – többek között Nemes Nagy Ágnes és Kányádi Sándor versei.
A rímekbôl, mondókákból, dallamokból szôtt történetben jól ismert, népmesei fordulatok köszönnek vissza: az egyszeri legény
útra kel, hét aranytollú madarat követ, akiket nôvérével együtt
meglátott. Útközben önzetlen és segítséget nyújt – ezért pedig
segítséget is kap. Így találja meg a Héterdôben a hét madarat és
egy hétfejû sárkányt, akinek üvöltése mindent kôvé változtat. Az
egyszeri legény pedig elég bátor és találékony ahhoz, hogy végül
gyôzelmet arasson, és elnyerje a legszebb leány szívét is.
A mese-cédé zenevilága ötvözi a kelta és a magyar népzenei
motívumokat, ettôl egyedi, ismerôs és mégis különleges hangulatot teremt. Nemcsak az ének alatt szól a zene, hanem a mese
minden egyes eseményét különbözô zajok, hangulatteremtô dallamok kísérik. Magát a történetet pedig – ha nem a zenekar tagjai éneklik a szereplôk szavait – Fenyô Iván meséli.
A CD a Naphegy Kiadó gondozásában jelent meg.
(X)
CD, 2900 Ft

Filosz Kiadó
1066 Bp. Oktogon tér 3.
Tel: 321-6459
www.filosz.hu

Papirusz Book Kiadó
T: 214-5530
papirusbook@gmail.com

Shah, Idries:
DERVISTÖRTÉNETEK
Szúfí mesterek tanmeséi
az elmúlt ezer évbôl

Czigány Ildikó:
NAPFONAT-NAPOK
Tudat- és testébresztô
találkozások a természettel

A Dervistörténetek lapjain olvasható elbeszélések, parabolák, legendák és tanmesék nem ismeretlenek
az európai olvasók elôtt, hiszen a
nyugati irodalmi hagyomány is jól
ismeri a szórakoztatva okító, csattanóval és erkölcsi tanulsággal záruló, rövid, szellemes, olykor pikáns történetek mûfaját. Ám azt talán csak kevesen tudják, hogy e történetek valódi, gyakorlati funkciója a tanítás volt: az iszlám spirituális felfogását valló szúfí mesterek
évszázadok óta használják ôket, hogy általuk közvetítsék tanítványaiknak a mesék mélyebb rétegeiben megbúvó ôsi bölcsességet.
A 7. századtól a múlt század közepéig terjedô idôszakot átölelô
antológia a klasszikus szúfí szövegekebôl és szóbeli forrásokból
egyaránt válogat. A történeteket az indiai születésû Idries Shah
magyarázó kommentárjai kísérik, egy-egy rövid pillanatképet adva az elbeszélés eredetérôl, valamint a szúfí hagyományban betöltött használatáról és helyérôl is.
(X)
260 oldal, keménytáblás, 3200 Ft
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Naphegy Kiadó
www.naphegykiado.hu

Czigány Ildikó legújabb könyvében a boldogság útját keresi. A
természet szeretetén keresztül vezet ez az út. Az elégedettség, a béke, a rend megtalálásán múlik az
ember életében sok minden.
A kötet életmód-táborok során át tár elénk egy élhetô, néha filozofikus világot, szép képekkel és okos gondolatokkal.
A könyvhöz Czigány György és Baranyi Ferenc írt kedves és
megfontolandó ajánló sorokat, és számos ismert gondolkodó útmutatása vezeti az olvasót a lélek és test erôsítésének útján.
A szerzô – az ismert pilótanô – szavait idézve : „ Az iskolát ki
kell járni, végigmenni az úton, melyet a Mesterek mutatnak nekünk. Karatemesterek, jógik, írók, tudósok és filozófusok.”
Kortól függetlenül válhat mindannyiunk számára élménnyé e könyv.
(X)
A kötet megrendelhetô a Bookline portálon és a kiadónál:
papirusbook@gmail.com
112 oldal, keménytáblás, színes természetfotókkal, 2500 Ft
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(Papirusz Book Kiadó)
D. Kardos Éva:
NE BÁNTSÁTOK
AZ ÖREGEKET
Haragvó vallomások
életrôl, halálról
D. Kardos Éva igazi író. 87.
évében is nyitott a világra,
és nyers ôszinteséggel tárja olvasói elé legbensôbb
érzéseit s gondolatait. Prózai írásai után most versekben is megszólít minket, jósnôként szembesít
önáltatásainkkal, félelmeinkkel, majd lírai sorokban
repíti el olvasóját az „idilli”
faluba, ahol bizony szánandóak és gyarlóak az emberek. Minden szavából süt a harag, de a megértés és a megbocsátás is.
Ebben a könyvében pellengérre állítja önmagát, de nem kíméli
a politikát és az eszmét sem – annak minden demagógiájával és
hazugságával együtt.
Katartikus, amit ír, és szíven üti soraival az embereket.
Élmény számomra, hogy kiadója lehetek már negyedik alkalommal, és azt kívánom: alkosson tovább, hogy ébren tartsa mindannyiunk lelkiismeretét.
(X)
60 oldal, grafikákkal, kartonált, füles borító, 1500 Ft

Pro Pannonia Kiadó
7621 Pécs, Király u. 33.
T/F.: 72/516-866, 315-927
info@propannonia.hu
www.propannonia.hu
Fedeles Tamás:
„EZTÁN PÉCS TÛNIK
SZEMÜNKBE”
A város középkori históriája
1009–1526
A püspöki székhely, a regionális
vonzerejû város történetének érdekes fordulatai, a városszerkezet
(a Püspökvár, a káptalani városrész, a Harangozó városnegyed, a világi városközpont, az ezeket összekapcsoló utcák), a szakrális és a
profán térhasználat, a tornyok, a lakóépületek, a város gazdasága,
kézmûipara és kereskedelme, társadalma (az egyháziak és a világiak, a polgárjoggal rendelkezôk és az ettôl megfosztottak), az 5-6 ezres lélekszám, a városigazgatás, a székesegyházi iskola, a szerzetesrendi fôiskolák és az ország 1367-ben létrehozott elsô egyeteme – ez
dióhéjban a város középkori történetét elsôként összegzô monográfia tartalmi kivonata. A régi és a legújabb történeti, régészeti, mûemléki, irodalom-, mûvelôdés-, könyv- és könyvtártörténeti kutatási eredmény szintézise. Vitákat nyugvópontra juttató, és újabb vitákat útjára indító vállalkozás. Gazdag irodalomjegyzék, személy- és
helységnévmutató, félszáz ábra, térképek, épületrekonstrukciók,
táblázatok, angol nyelvû rezümé – igazi hiánypótló mû.
(X)
B/5, 200 oldal, keménytáblás, 2800 Ft
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TIMP Kiadó
Tel.: 06 29 320 081
www.timpkiado.hu
Celler Tibor:
TÁVOLI KIRÁLYSÁGOK
Európán kívüli
uralkodócsaládok
Bahreintôt Tongáig
A legtöbb ember a múlt relikviái között tartja számon
a monarchiákat, pedig a várakozásokkal ellentétben
ennek a több ezer éves intézménynek, különösen az
uralkodócsaládok ifjú tagjainak a népszerûsége a kilencvenes
évek óta egyre növekszik. Kik is ôk és milyen szerepet játszhatnak még világunk jövôjének alakításában? Dr. Celler Tibor könyve megismertet bennünket a világ 27 monarchiájának és számtalan uralkodócsaládnak a múltjával és jelenével.
A könyv bemutatja a 2007 májusában hivatalosan köztársasággá alakult polinéziai Szamoát és a maoista lázadók által
2008 májusában megdöntött himalájai monarchiát, a világ
utolsó hindu királyságaként is számon tartott Nepált is. A
több mint ezer életrajz mellett a mû terjedelmes képanyaggal
teszi érdekessé a monarchiák különleges világát. A szerzônek
ebben a témában ez a negyedik kötete, melynek anyagához a
sok forrásmunka és egyéni kutatás mellett sok esetben az
érintett királyi családok tagjaival való személyes kontaktus,
interjú és levelezés is hozzájárult.
(X)
165 x 235 mm, keménytábla, védôborító, 416 oldal, 6500 Ft

Könyvkiadók kitüntetése
Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök
javaslatára március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést
adományozta:
Bedô Györgynek, a Kairosz Kiadó vezetôjének, a nemzeti és
keresztényi értékek fennmaradásához és megújulásához tevôlegesen hozzájáruló, több évtizedes könyvkiadói tevékenysége elismeréseként
Farkas Olivérnek, a Szent István Társulat igazgatójának, az
egyetemes és a keresztény szellemiségû könyvpiac megújításáért végzett tevékenysége elismeréseként
Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök javaslatára március 15-én a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta:
Turcsány Péternek, a Kráter Mûhely Egyesület Könyvkiadó
vezetôjének

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy
KINDL ISTVÁNNÉ a könyvkereskedelem ismert dolgozója
életének 93. évében 2011. március 23-án elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2011. április 8-án 13.15 órakor lesz a
Csepeli temetõben.
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X ÚR A KH-BAN
Scolar Kiadó
www.scolar.hu
Sofi Oksanen:
SZTÁLIN TEHENEI
Vad szexualitás, bulimia – mint jellegzetes civilizációs betegség – és a
vasfüggöny mögötti történelem drámai természetességgel fonódik egybe Sofi Oksanen debütáló regényében, a Sztálin teheneiben. Oksanen az elsô nyugati író, aki egyszerre belülrôl s mégis kívülrôl ír a szovjet idôkrôl.
Példátlanul erôteljes irodalom nôk három generációjáról, akiket
a politika, a háború, a szerelem és a betegség sodort el egymástól… és önmaguktól.
Noha Anna egészségesnek tûnik, mégsem tipikus finn kamasz
lány – anyja a vasfüggöny mögül került az 1970-es évek nyugati világába, más szokások, más viszonyok közé. Anna lakóhelyén, a
„tôsgyökeres finn kisvárosban” az emberek gyanakodva tekintenek
a keleti blokkból menekült emberekre – legyenek bármilyen nemzetiségûek, ôk már csak ruszkik maradnak. A nôk pedig kurvák…
E bélyeg beleégett Anna lelkébe, s hogy lemossa magáról származása „szégyenét”, anyjával együtt a titkolózást választja – soha
ki ne derüljön semmi!
Sofi Oksanen, 34 éves finn-észt írónô, 2003-ban e könyvével
robbant be a kortárs északi irodalomba. Napjaink egyik legnépszerûbb északi szerzôje Tisztogatás címû regénye magyar nyelven 2010-ben jelent meg a Scolar Kiadónál.
(X)
3450 Ft

Wolf Haas:
MINT AZ ÁLLATOK
Scolar Krimik –
Brenner nyomozó 5.
Ezt ismered? Mármint, hogy a férj azt
mondja egyszer csak a feleségének: „Te, figyelj, csináljuk már egyszer úgy, mint az
állatok!” Mire az asszonyka: „Fúj, szóba se
jön, mit képzelsz!” Másnap a férj megint
ezzel jön: „Te, ugyan csináljuk már egyszer
úgy, mint az állatok!” Mire az asszony:
„Szó sem lehet róla! Menj pszichológushoz, te perverz disznó!” De másnap a férj megint csak rákezdi: „Figyelj, csináljuk már egyszer úgy, mint az állatok!” Mire a fele…
Nagyjából eddig tudja elmesélni Brennernek a viccet Schmalzl,
a bécsi White Dog nevû karikás 18-as besorolású vendéglátóipari egység fônöke, mert közben kap egy telefont, mire elôveszi a
revolverét, és aztán, mi sem természetesebb...
A Schmalzl azért fogadja fel a Brennert, hogy derítse ki, ki szórja szét a gombostûvel ellátott kutyakekszeket az Augartenben,
Bécs leghíresebb barokk parkjában. Ki áll a kutyagyilkosságok
mögött? Egy kutyaellenes szülô? Egy ôrült korkedvezményes
nyugdíjas? Egy kutya harapta kamaszlány? Egy eszelôs építész?
Vagy a tisztiorvosnô? Netán az Augarten fölött kerengô varjak?
Mindezekre szellemes választ kapunk Wolf Haas zseniális nyelvi humorral megírt regényében, a Brenner-sorozat ötödik darabjában.
(X)
2450 Ft
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Fabian Lenk:
KLEOPÁTRA ÉS A KOBRA
OROSZLÁNSZÍVÛ RICHÁRD
Idôdetektívek 7–8.
A sorozat 9–13 évesek kedvence, izgalmas
történelmi krimi, újabb és újabb helyszíneken, kalandos nyomozással a múltban.
Krimi az ókori Egyiptomból
A három kis idôkalandor és lángelméjû
macskájuk, Kija történelmi nyomozásai
folytatódnak! Ezúttal az ókori Egyiptomba, Alexandriába, idôszámításunk elôtt 30-ba repíti ôket a félelmetes idô-tér, a Tempusz. A
szépséges Kleopátrát holtan találják hálótermében. Valóban kobramarás okozhatta a halálát? Vagy esetleg több embernek is érdekében állt eltenni láb alól a Nílus titokzatos királynôjét? A mindenre elszánt idôdetektívek utána akarnak járni a történelmi rejtélynek, s a nyomok egy alávaló méregkeverô házába vezetik ôket.
Krimi a lovagok korából
1194-ben járunk. Oroszlánszívû Richárd angol uralkodó, a harmadik
keresztes hadjárat vezére a Szentföldrôl hazafelé tart Angliába. Útközben azonban támadás éri a vitézek csapatát. Ellenfelei elfogják a
lovagkirályt, és bezárják egy bevehetetlen erôdbe. Szabadsága fejében váltságdíjat követelnek. A merész idôdetektívek és új barátjuk,
Blondel, az énekmondó veszélyes küldetésre vállalkoznak…
(X)
2250 Ft

BUDAPESTI KIS BOSZORKÁNY
Lizi kalandjai
Spote Stany ötlete alapján a történetet
írta: Bosnyák Viktória
Rajzolta: Spote Stany
Ki lesz a legfiatalabb budapesti boszorkány?
Ez a kérdés izgatja a mesés történet
két hôsét, Analitika és Anarchia boszorkányokat. Sürgôsen találniuk kell egy harmadik társat, különben elveszítik varázserejüket. Végigjárják Budapest utcáit, bekukkantanak az ablakokon, huncut lánykák után szimatolnak, majd úgy
vélik, meg is találták, akit keresnek: Lizit, a boszorkányos, talpraesett kislányt, akit aztán végigkísérnek keresztül-kasul a városon.
A kislány édesapjával együtt bebarangolja a várost, megcsodálja a legérdekesebb köztéri szobrokat, a Lánchidat, a Várat, a Halászbástyát, régi budapesti albumokat lapozgatnak… Közben Lizi
kérdez, vitatkozik, kíváncsiskodik, és mesél, és rányitja apja szemét is olyan dolgokra, amelyeket a felnôttek maguktól sose vennének észre, hiába koptatják évtizedek óta a nagyváros flaszterét.
A boszorkányok végül kislány nélkül maradnak, de megkerül elveszettnek hitt harmadik társuk, Amnézia, így az ô történetük is
szerencsésen végzôdik.
A kedves gyerekkönyv a felnôttek számára is sok tanulsággal
szolgál, hiszen a Magyarországon élô belga grafikus szemével
olyan csodákat láthatunk a néha talán kicsit megunt, megkopottnak vélt Budapestünkön, amelyeket magunktól sose vettünk volna észre…
(X)
2750 Ft
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A könyv átalakuló gazdasági
jellemzôi III. rész – A könyvek árai
A Könyvhét elôzô két számában kísérletet tettem arra, hogy
a nyomtatott könyvek, hangoskönyvek, elektronikus könyvek
közös tulajdonságai alapján, az egész csoportra vonatkozóan
a Könyv fogalmát újra definiáljuk, és meghatározzuk az elôállításukhoz és értékesítésükhöz kapcsolódó közös és eltérô ráfordításokat, dologi és személyi erôforrás-áldozatokat. Ez a
cikk a könyvekhez mint egyedi termékekhez tartozó üzleti
modellekrôl és árakról szól.
Egy autót megvehetünk, bérelhetünk, de akár taxizhatunk
is. Egy termékhez különbözô üzleti modellek kapcsolódnak,
amelyek lehetnek termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások is. Így van ez a könyvek esetében, fôként az e-könyvnél, megvásárolhatjuk termékként is, de saját eszközeinkre
is letölthetjük, igénybe véve a digitális könyvtárak szolgáltatásait. A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás elválasztása különösen fontos a számlák ÁFA tartalma miatt,
ezért idézem a törvényt:
„Termék értékesítése: birtokba vehetô dolog átengedése,
amely az átvevôt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja….” (2007. évi CXXVII. tv. 9§.)
„Szolgáltatás nyújtása: bármely olyan ügylet, amely e törvény értelmében nem termék értékesítése.” (13§.)
Ezek a definíciók kerülnek alkalmazásra a nyomdai termékértékesítés és szolgáltatás, a könyv értékesítés és kiadói
szolgáltatás elválasztásakor, és sajnos nem indokolt ÁFA
kulcsbeli eltérés is kapcsolódik hozzájuk. A termékértékesítés 5%-s kulccsal adózik, a szolgáltatás 25%-s kulccsal. Adathordozójával árult hangoskönyv és e-könyv ára 2011. január
1-tôl 5% alá esik.
Visszatérve, a nyomdai úton elôállított könyvek, adathordozóval együtt árult hangos- és elektronikus könyvek értékesítéséhez a könyvkiadóknál megkülönböztethetünk három üzleti modellt:

A. Kereskedelmi árrés ellenében, bizományosi, illetve fix
termékértékesítést
piaci ár – árréstömeg = elvárt hozam + eladott termékekhez
tartozó erôforrás áldozatok.

C. Saját boltban történô termékértékesítést
piaci ár= elvárt hozam + eladott termékekhez,
és mintabolthoz tartozó erôforrás áldozatok.

A kereskedô és terjesztô cégek üzleti modelljét a következôképp írhatjuk fel:
piaci ár= árréstömeg + eladott áruk beszerzési értéke,
árréstömeg= elvárt hozam + raktárak, bolthálózat, logisztika
mûködésének erôforrás áldozatai

Az A.-C. modellek bal oldala a könyvkiadó bevételét jelenti.
A piaci ár nem azonos a könyvre nyomtatott eladási árral.
Amikor a kereslet és kínálat egyensúlya tartósan megbomlik, akár a fizetôképes kereslet elégtelensége, akár a túlkínálat, vagy mindkettô miatt, jönnek az akciók és leárazások. Ez
a jelenség a magyar könyvpiacon 2010-re szinte uralkodóvá
vált. A piaci ár olyan eladási ár, amelyen az átlagos fogyás és
forgás biztosítható. A reális eladási ár meghatározása nem
egyszerû feladat, a könyv egyedi termék, az ugyanazon
könyvágazatba tartozó és kapható hasonló termékek piaci
árait ismerni kell ehhez. Bizományosi rendszerben a könyvkiadók nincsenek birtokában a megfelelô árdöntéshez szükséges teljes információ mennyiségnek.
Az értékesített termékekhez kapcsolható erôforrás-áldozatok értéke nagyobb, mint a termékek elôállítási önköltsége,
errôl bôvebben az elôzô számban volt szó. Két példával illusztrálom ezt az állítást.
1. A raktári és selejtezési költségek figyelembevétele az árkalkulációkban:
Legyen a 2500 példányban megjelentetett könyv önköltsége 350 Ft, eladási ára 2000 Ft, a forgási sebesség 2 év, az átlagos selejtezési hányad 5%, az egy forintnyi készletre esô
raktárhoz kötôdô (személyi és dologi) erôforrás-felhasználás 10 fillér. Minden elsô évben eladott könyvnek fedeznie
kell egy második könyv raktározását – a kétéves forgási sebesség miatt, továbbá a selejtezésbôl rájutó részt. Ez 70 forinttal növeli a 350 Ft elôállítási önköltségét.

B. Direkt termékértékesítést, közvetlenül a kiadóból
piaci ár – árengedmény=elvárt hozam + eladott termékekhez
tartozó erôforrás áldozatok.
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2. A web-áruház fejlesztés és mûködtetés költségének beállítása az árkalkulációkba:
A könyvkiadó web-áruházának fejlesztési költségei
(hardver-, szoftvervásárlás, termék- és vevôi adatbázis kialakítása) 4 millió forintba került. Az aktiválás-
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kor becsült hasznos élettartam 4 év, ennek letelte
után a fejlesztésnek nem lesz maradványértéke, tekintettel a gyors fejlôdésre. A mûködtetés személyi és
dologi költségei évi 2,6 millió forintot tesznek ki
(operátor bére és juttatásai, vírusvédelem, internet,
irodahelyiség költsége, számlázási adminisztráció).
Az eladások várható forgalmi terve 45 millió forint
(évi 15.000 ügylet), a kiadó 15% engedményt ad a vásárlóinak. A példa megoldása 240 forint/ ügylet. Ha
egy ügylet egy könyv, akkor a bevétel 8 %-a csak a webáruház mûködtetését fedezi.
Az egy könyvre jutó informatikai erôforrás- áldozat becslése:
EÁ=(MK +(B – Mé)/Hé) /ÜL
ahol:
EÁ:

egy eladási ügyletre jutó informatikai erôforrásfelhasználás
MK: a webáruház éves mûködtetési költsége
B:
az informatikai beruházás értéke
Mé: várható maradványértéke
Hé: elôre becsült hasznos élettartama
ÜL: éves ügyletszám

Ilyen eljárásokkal a beruházási kiadások és folyó rezsiköltségek nagy részét be tudjuk vonni az árkalkulációkba. A módszer különösen hasznos az egy példányban letölthetô elektronikus könyvek (letölthetô hangoskönyvek) árának megállapításánál.
D. Letöltési szolgáltatás üzleti modellje:
piaci ár = elvárt hozam + letöltô központ erôforrás
felhasználása + e-könyv elôállítási, beszerzési költsége.

Összehasonlítva a hagyományos és az e-könyv ráfordításaihoz tartozó erôforrásokat, a következô megállapításokat
tehetjük:
– a letöltô központot mûködtetô e-kereskedônél – megfelelô vevôszám és termékszám elérése után – az egy ügyletre jutó erôforrás-felhasználás egy nagyságrenddel alacsonyabb, mint a raktári és bolthálózatot mûködtetô hagyományos terjesztônél. (Átlagos nyomtatott könyvárat tekintve, az 50%-os árrés 1000 Ft-nál magasabb ártényezôt
jelent, ami e-kereskedônél néhány száz forint nagyságrendûre csökkenhet.)
– az e-könyv kiadója mentesül a nyomdaköltségtôl, tárolási
költségtôl, selejtezési résztôl, erôforrás-felhasználása a
szövegfájl-elôállítás és e-könyvvé konvertálás ráfordításaira szûkül. Ez alacsonyabb elôállítási ráfordítást jelent a
nyomtatott könyvhöz képest.
Eltekintve az ÁFA kulcs eltéréstôl, a letöltési szolgáltatásoknál – a nyomtatott könyvek árához hasonlítva – alacsonyabb
ár, illetve magasabb hozam elérésének lehetôsége áll fenn. Ez
az alacsonyabb ár tovább osztható, amennyiben az e-könyv
fejezetenként, az e- hangoskönyv (például egy novellagyûjtemény) trekkenként is letölthetô.
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Az informatikai beruházások mindkét félnél (e-kereskedô, e-könyvkiadó) elôre fizetést, tôkebefektetést igényelnek, és lassú, idôben elhúzódó, bizonytalan megtérülést
tesznek lehetôvé. A bizonytalanság a várható élettartam,
várható ügylet és ügyfélszám becslésébôl ered. A könyvkiadók helyzete az egyszerûbb, e- könyveikkel csatlakozhatnak az e-kereskedôk áruházaihoz, minden értékesítésbôl
jutalékot kapnak, amelybôl a szerzôi díjakat kifizetve,
hosszan tartó pótlólagos hozamokat szerezhetnek, igaz, elaprózott, alacsony összegekben. Az egytevékenységû kis
és közepes kiadóknak érdemes ezt az utat választaniuk.
Célszerû ezért, hogy ne csak a nyomtatott könyv kiadási
jogát szerezzék meg, hanem az elektronikus kiadási jogok
feletti rendelkezéshez is hozzájussanak. Ilyen jog szerzése,
royalty fizetése ellenében a mai számvitelben még nem
látható erôforrás-áldozat.
Az e-könyv árának meghatározásakor a keresleti oldalon is
több szempontot érdemes megfontolni. Az internetes fogyasztói világ részben nemzedéki kérdés, részben divat. Ki
ne szeretne korszerû mobillal, netbookkal, e-readerrel villogni a baráti körben. Az elsô szempont az olcsó (sôt ingyenes!) letöltéseket, míg utóbbi szempont a magasabb árat is
preferálja.
Nyomtatott könyvként is kapható – csak az interneten
elérhetô termék. Szakkönyvek, jegyzetek, archív kötetek,
amelyek boltban és antikváriumban nem szerezhetôk már
meg, e-könyv formátumban a papírkönyv árát is elérhetik.
Az ármeghatározónak figyelembe kell vennie a ritkaság
faktort, de ezzel együtt azt is, hogy hosszabb távon kevés
egyedi megrendelés lesz egy címbôl. Itt mûködik a
Hosszú Farok elv is (ld. Könyvhét 2009. év szeptemberi
szám). A nagy letöltô központok forgalmának töredék részét adják a nagy darabszámú letöltések, viszont jelentôs
árbevétel származik a szinte végtelen választék kispéldányszámú értékesítésbôl.
Az elektronikus könyv az információs világ új terméke,
az innovációs folyamat valahol a kereskedelmi forgalomba
hozatal és a tömeges elterjedés fokozatai között tart. Korai lenne még rögzíteni az e-könyvek szokásos árszintjét,
például a nyomtatott könyvek árának százalékában. A tömeges elterjedés szerintem a termékre jellemzô árszint
fokozatos csökkenésével megy végbe, kölcsönhatásban a
könyvek olvasásához kapcsolódó szükségleteink fokozatos
átalakulásával..
Bódis Béla
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A

TEKINTET 2010/6. számában bukkantam rá Gyertyán
Ervin hallatlanul izgalmas esszéjére, mely Knoll István
nemrég kiadott Az emberiség jövôje címû könyve kapcsán íródott. Knoll tudós: orvos, agykutató, farmakológus, pszichiáter; nagy szerencsém, hogy a filosz Gyertyán közvetíti nekem, a professzor kutatásának eredményeit.
Knoll egzakt állatkísérletekkel igazolta, hogy az embernek emberszerû, vagyis az embert emberként definiálható tulajdonságai
az agykérgi tevékenységbôl fakadnak, kontrollálhatóak, mérhetôek, számszerûsíthetôk. Ugyanaz az agykérgi tevékenység produkálja az ésszerû gondolkodást, az együttmûködés-, vagyis a társadalomalkotás képességét, a beszédkészséget, mint a hamis elôítéleteket,
a logikátlan gyûlölködést, beteges
szadizmust, a gyilkos hajlamot, a negatív mítoszokat. Vagyis a rációvezéreltség, illetve a mítoszvezéreltség,
nemcsak hajlam, kultúra dolga, de egzakt fiziológiai jelenség.
Következésképp a „lélek” nem afféle
emberbe lehelt megfoghatatlan „akármi”, hanem az emberrel fiziológiailag, az evolúció eredményeként veleszületett entitás. A
tudományos kutatás tárgya.
Az ember a rációvezérelt agykérgi tevékenység nélkül nem maradhatna életben, de a mítoszvezérelt tevékenységek nélkül (morál, hitek – olykor tévhitek – álmok, illúziók, víziók, mûvészetek
nélkül) nem volna érdemes élnie.
Az emberiség elôtörténete – következtet Knoll professzor tudományos eredményei alapján – a fölvilágosodásig tartott. Ez a káosz világa volt, a túlnyomóan mítoszvezérelt létezés. A fölvilágosodástól kezdôdik az ember igazi történelme, ahol a rációvezéreltség növekedni kezd. Lassan tudni kezdjük, amit eddig csak
hinni volt módunk. Az egzakt tudományos ismeretek gyarapodása következtében, az arány nagyon lassan, hullámvölgyekkel, de
átbillen a rációvezéreltség dominanciája felé.

Pozitív mítoszok nélkül nem lehet élni. Pozitív mítosz a morál,
akár istentôl, akár az embertôl eredeztetem. Az empátia. A jóság
és a szeretet képessége. A verseny képessége (nem a harácsolás
szabadversenye, hanem a nemes versengés, az ambíció pozitív
oldala). A hiúság, mondta Füst Milán, a fejlôdés motorja. Attól
függ, ki mire hiú.
Knoll jövôképe arra épül, hogy lassan a mítoszokat leváltja a ráció. Ez persze tendencia, de a folyamat (hullámvölgyekkel) irreverzibilis.
A folyamat vége egy olyan világ, ahol az egy nyelvet beszélô, racionálisan gondolkodó, jóhiszemû, segítôkész emberek túlnyomó
többsége fölszámolja az emberi elôélet minden káoszát; a fanatizmust,
dogmatizmust, a fundamentalizmust,
antiszemitizmust, a romagyûlöletet,
általában a rasszizmust, az iszlám
dzsihádot, öngyilkos terrorizmust – és
az emberiség egyetlen gondja az összemberi életminôség állandó javítása
lesz, és hogy Knoll ezt a reményt tudományosan bizonyítható, egzakt tételként nyújtja nekünk, ez
minôségi változást jelent a tudomány fejlôdésének történetében,
és nemcsak tudományos, de morális eredmény is! És Marxot is
igazolja Knoll: az osztálynélküli és kizsákmányolás nélküli társadalom lehetséges voltát, ahol az ember, mint nembeli létezô, végre megvalósíthatja önmagát, és föladata az lesz, hogy harmóniában éljen együtt a természet erôivel.
Ennél, amiben most élünk, egy szép, békés, nyugodt, unalmas
falanszter is jobb.
De reméljük azt is, hogy azért az ember megmarad esendônek,
infantilisnak, kicsit hülyének és hülyíthetônek, illúziót kergetônek, szerelmesnek és pofára ejthetônek, fölszarvazónak és fölszarvazottnak. És egyszer gyáva lesz, másszor meg vakmerô. És
nem felejt el sem sírni, sem nevetni – tökéletlen marad.
Se tökéletes embert, se tökéletes emberiséget nem lehet szeretni.

Pajzán eleink

szeti alkotásokat valamint a tárgyi leleteket is. Részletesen beszámol
uralkodóink és családjuk magánéletérôl, vizsgálja a korra jellemzô nemi betegségeket, a fontosabb társadalmi csoportokat. A szöveg nyomán egyfajta budoár-történelem bontakozik ki a kötet lapjain.
Vizsgálódásai a hetedik–nyolcadik századtól egészen a tizenhatodik
század végéig terjednek. A szexuális viselkedést a mai ember szemével elemzi. Számos tévhitet eloszlat a középkorban leprának hitt betegség kapcsán, vagy az utólag szentté avatott királyokkal és királylányokkal összefüggésben. Sôt a pszichológia eszköztárát hívja segítségül, hogy megérthessük a szûzi életet élô, szexuális elfojtástól szenvedô királyi sarjak vallási fanatizmusát, extázisát. Számos pikáns
részletet megtudhatunk a hatalmas szexuális étvágyú Luxemburgi
Zsigmondról és féktelen feleségérôl, Cillei Borbáláról, Mátyás királyról és fiáról, Jánosról, Beatrixról és Ulászlóról. A szerzô beszámol az
önkínzásról, és kitér a 14. században Európa-szerte ismert önkínzó
mozgalomra, a flagellánsokra is. Külön fejezet szentel a szexuális zavaroknak, aberrációknak és a nemi betegségeknek.
A szerzô felkészültségérôl nemcsak a szöveg, hanem a kötet végén található közel húszoldalas irodalomjegyzék is tanúskodik.
Dr. Józsa László, mint maga is írja kötete elôszavában „nem lévén
történész” nem törekedett egy teljes átfogó monográfia összeállítására, de olvasmányos kötete számos érdekességgel szolgálhat
mindazok számára, akik érdeklôdnek a régebbi korok emberének
magánélete iránt.
Hományi Péter

Kertész Ákos
Mítosz és ráció
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Az utóbbi években sorra jelennek meg azok a mûvek,
melyek egy-egy kor, korszak
hétköznapi, illetve magánéletét taglalják. Dr. Józsa László
kötete is e könyvek sorába illeszkedik. A szerzô több mint
kétszáz oldalas tanulmányában a középkori Magyarország szexuális életének lehetséges térképét készítette el.
Mivel forrásaink – fôként a
honfoglaló magyarokról – elDr. Józsa László
enyészôk, természetesen több
SZEX A KÖZÉPKORI
hipotézis is található a könyvMAGYARORSZÁGON
ben leírt sorok közt, mégis a
Históriaantik Kiadó, 3400 Ft
szerzô kitartó kutatásának köszönhetôen a fôbb irányvonalak kikristályosodnak.
Dr. Józsa László többféle forrást is figyelembe vett a kötet megírásakor. Felhasználta a különbözô korokból származó és már feltárt sírok
leleteit, a nyelvi emlékeket, a különbözô írásos emlékeket – krónikákat, feljegyzéseket, vallásos, ájtatos könyveket, törvényeket –, mûvé-
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A JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ AJÁNLJA
KÖNYVFESZTIVÁLI MEGLEPETÉSEIT
Nagy V. Rita
TEOLÓGIA ÉS ANTISZEMITIZMUS
Krisztus megfeszítésétôl a 20. századig
143x204 mm, 218 old., kartonált
bolti ár: 2790 Ft
A könyv az emberiség súlyos fekélyének,
az évezredeken átnyúló antiszemitizmus
kialakulásának, elterjedésének és sajnálatos
megmaradásának teljességre törekvô kézikönyve.
Mindenki könyvtárában ott a helye.
Rugási Gyula (szerk.):
ÖRÖK KÉPMÁS
Kép-teológia a zsidó–keresztény hagyományban
143x204mm, 223 old., kartonált, bolti ár: 2790 Ft
Az ikon mint szellemi kép nem más, mint az isteni
aláereszkedés színtere. E tanulmánykötetben a
szerzôk az egyes képteológiák izgalmas kérdéseirôl
írnak: az örök képmás szerepét keresik a zsidó, a
katolikus, a református és a pravoszláv hitvilágban.
Didier Daeninckx:
A LEMEZLOVASOKAT
LELÖVIK, UGYE?
122x192 mm, 112 oldal, kartonált
bolti ár: 1990 Ft
A „Suite noire” – a társadalom alsó régióinak
kiváló ábrázolása és a krimi ötvözete –
klasszikusának mûve magyarul elsô ízben
lát napvilágot. Izgalom, fordulatok szinte
minden oldalon, s megdöbbentô slusszpoén.
Ínyenc-krimi.

KÖNYVBEMUTATÓ A KÖNYVTÁROS KLUBBAN:
április 16. (szombat) 12.30 a TEOLÓGIA ÉS ANTISZEMITIZMUS címû
kötet szerzôjével, Nagy V. Ritával Gábor György filozófus beszélget
április 16. (szombat) 13.00 az ÖRÖK KÉPMÁS címû tanulmánykötet
szerkesztôjének, Rugási Gyulának beszélgetôpartnerei a könyv szerzôi
A JÓSZÖVEG MÛHELY 34. SZ. STANDJÁNÁL DEDIKÁL:
április 16. (szombat) 11.30 Nagy V. Rita
április 16. (szombat) 13.30 Rugási Gyula
április 17. (vasárnap) 15.00 Nagy V. Rita
április 17. (vasárnap) 16.00 Rugási Gyula
HAPPY HOURS A JÓSZÖVEG MÛHELY 34. SZ. STANDJÁNÁL:
április 16. (szombat) 16.00–18.00
április 17. (vasárnap) 10.00–12.00
EGY KÖNYVET FIZET, EGY MÁSIK KÖNYV A KIADÓ AJÁNDÉKA!

KERESSE A STANDOKON ÉS A KÖNYVESBOLTOKBAN!
JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ
1066 Budapest, Ó u. 11. Postacím: 1244 Budapest, Pf. 826.
Telefon: 302-16-08 • Fax: 226-59-35
www.joszoveg.hu • E-mail: info@joszoveg.hu
Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

KÖNYVSZEMELVÉNY

Az ismert civilizáció vége
José Rodrigues dos Santos második, magyarul megjelenô könyvének hôse ismét
Tomás Noronha, a portugál történész,
aki Einstein isteni formulájának megfejtését követôen újabb rejtéllyel néz szembe: ezúttal a klímakatasztrófa árnyékában próbál nyomára bukkanni a Jelenések könyvébôl ismert hetedik pecsét
próféciájának nyitjára.
Míg a közelmúltban az iráni atomrejtély megfejtése, egy gyönyörû, arab lány
szerelme és az apja hirtelen halála döntötte romokba Noronha professzor
megszokott életét, újabban úgy tûnik,
nyugodtabb hetek várnak rá, és végre az
egyetemi munkájára fókuszálhat. Bár
aggasztó jelek továbbra is vannak: férje
elvesztése Thomas anyját nagyon megviseli (gondolkodása már nem a régi,
gyermekkorának világába menekül
vissza, rendszeresen eltéved, kiszámíthatatlanul viselkedik), ráadásul újabb
rejtjelfejtô megbízás érkezik – ezúttal az
Interpoltól. A lisszaboni katedrát és
anyja kétségbeejtô állapotát félretéve
hôsünk nem kis lelkiismeret-furdalással
indul a megbeszélt találkozóra, amely
egy csapásra megváltoztatja életét. Az
Interpol orosz tisztje arra kéri, segítsen
megfejteni egy misztikus rejtélyt: a
holttestek mellett talált 666-os szám a
nyomozó szerint arra utal, hogy a két,
azonos idôpontban elkövetett gyilkosság között mélyebb összefüggések lehetnek. Noronha elôbb vonakodik, ám a
15 000 eurós havi megbízási díj vonzónak bizonyul: kutatói hevülettel veti
magát a rejtély megfejtésébe.
A regény felépítése és stílusa a megszokott Dos Santos-i sémát követi, ami
nem baj, hiszen ez alapvetôen mûfaji
sajátossága a populáris irodalomnak:
egy-egy sikeres szerzô éppen attól sikeres, hogy olvasójának azt nyújtja, amire
az számít. Ezzel együtt a portugál szerzô elôzô könyvét ismerô olvasó talán
kevesellheti a mûfaj sajátosságaként
szintén „kötelezôen elôírt” változatosságot, a cselekmény megoldásai, a történet mozgatórugói nem gazdagodtak
lényegesen új elemekkel, csak új karakterek kerültek a játszmába. Tomás Noronha alakja továbbra is a Dan Brownkönyvekbôl ismert Robert Langdonra
emlékeztet, az eddigi repertoárja viszont újabb elemmel bôvül: hôsünk fiatalabb korában nagy csábító volt (barátai csak Casanovának hívták), így aztán
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érthetô, miért kap minden kalandjához egy-egy gyönyörû
nôt segítôtársul. A fôhôs szerepeinek skálája tehát a kicsit
félszeg professzortól, a szuperagyú zsenin át a menekülômûvészig terjed. Az Interpoltól kapott pénzen Noronha beutazza a fél világot, ezúttal
Bécs, az orosz sztyeppe, a Bajkál-tó és Ausztrália lesz nyomozásának színhelye. Nyomában természetesen maffiózókkal és titkos ügynökökkel, akik
megpróbálnak eltenni láb alól
mindenkit, aki a mit sem sejtô
professzor közelébe kerül.
Az isteni formulában bevált
képletet követi az író akkor is,
amikor kilépve a kalandregénybôl, lelassítja a cselekményt,
hogy megossza olvasóival olvasmányélményeit az ismert
civilizáció
apokalipszisével
kapcsolatban. Merthogy A hetedik pecsét megírását is
hosszas kutatómunka elôzte meg: „A regényben feltüntetett történelmi, mûszaki és tudományos adatok mind valósak”
– olvassuk a könyv elsô lapjain. Kétségtelen, hogy a szerzô kellô alapossággal
merült el a klímaváltozás és annak következményeinek tanulmányozásában.
Ezeket az elméleteket nagy kedvvel át is
adja az olvasónak, hol egyik, hol másik
szereplô mondja el az elkövetkezendô
évtizedek tragikus vízióit, elképesztve
ezzel a professzort és az olvasót.
Dos Santos regénye nem a kitalált izgalmak miatt érdekfeszítô olvasmány,
ami engem személy szerint megdöbbentett a könyvben (s lett ezzel letehetetlen
olvasmánnyá), az a való világunk pusztulásáról felvázolt vízió volt. A tényekkel
és elméletekkel alátámasztott fejtegetések, napjaink külpolitikai eseményeit
(például az arab országok „demokratikus” törekvéseit) látva, többnek tûnnek
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José Rodrigues
dos Santos
A HETEDIK PECSÉT
Kossuth Kiadó
480 oldal, 3980 Ft

összeesküvés-elméleteknél. Az apadó olajkészletek, az emelkedô átlaghômérséklet, a szén-dioxid-kibocsátás mértéktelensége mind abba az irányba
mutatnak, hogy hamarosan komoly
társadalmi és civilizációs problémákkal kell szembenéznünk.
Mi lehet a megoldás? Míg a könyv kellô alapossággal fejti ki a jelenlegi állapotok tragikus voltát, a sanyarú helyzetre
adott választ túl egyszerûnek érzem: az
energiaszükségletre a víz jelenti a megoldást, a jövô energiáját a hidrogén adja
majd. A lírai lecsengésû történet – Tomás és a szociális otthonban élô, múltjába zárkózott anyjának beszélgetése –,
nem ad választ az olvasót érdeklô kérdésekre: és mi lesz a tengerszint-emelkedéssel, az egyre fokozódó élelmiszerhiánnyal vagy a sivatagosodással?
Vagy talán mégis. A könyvet lezáró
Epilógusban számos olyan, angol nyelvû
szakirodalmat sorol fel a szerzô, amelybôl a nyitott szemmel járó, klímatudatos
olvasó tájékozódhat a világ állásáról, a
klímaváltozás lehetséges következményeirôl és az arra adandó válaszokról. A
hetedik pecsét csupán látszólag krimi,
Dos Santos a könnyed formát arra használja fel, hogy nagyobb titkokra nyissa
fel a szemünket: ajtót nyit a fantáziából
a valóságba.
Pompor Zoltán
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Betyárromantika helyett
emberi figurák
Beszélgetés Dóka Péterrel
Sobri Jóska, Savanyú Jóska,
Juhász Andris, Druzsin Ferkó,
Benkô Sanyi, Kényes Lajcsi,
Csirkó és Buckó. Ismert és ismeretlen betyárok a múltból.
Futóbetyárok, akik a nép ajkán
hôssé lettek. Komjáthy István
az 1960-as évek legelején mintegy 250 szöveget gyûjtött a betyárokról Somogy megyében,
de a kéziratot betegsége és halála miatt már nem tudta
befejezni. A szövegek évtizedekig hányódtak, míg egy mesés
fordulattal a Móra Kiadó fiatal
írója és szerkesztôje, Dóka Péter
kezébe nem jutottak, aki végleges formába öntötte ôket.
– A kézirat évtizedekig lappangott a Móránál, ha jól értem.
– Nem nálunk, hanem a hozzátartozóknál volt. Az örökösök folyamatosan törekedtek arra, hogy a kiadatlan Komjáthy-mûvek
megjelenjenek, így került a kézirat a Mórához. A betyárokról szóló szövegek egy nagy, komoly gyûjtés részét képezték, amely a
Legendás Somogyország címet viselte volna. A betyártörténetek
voltak a legkevésbé megfogalmazva, nekem viszont épp ezek tetszettek. Gyerekkorom óta rajongok a betyárokért, egyik elsô olvasmányom Christian Vulpius (Goethe sógora) Haramiák kapitánya címû könyve volt, melynek Rinaldo Rinaldini a fôszereplôje.
Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy semmiféle politikai
szándék nem állt a Betyárvilág megírása mögött. Nemrég döbbenten olvastam, hogy az egyik szélsôjobboldali, rasszista mozgalom tagjai betyároknak nevezik magukat. Mint minden normális ember, elítélem az ilyen mozgalmakat, azt pedig szeretném leszögezni: a tizenkilencedik századi betyárok közönséges bûnözôk voltak, akik többnyire disznókat és birkákat loptak, és etnikaÁPRILIS 16. SZOMBAT 15.00–16.00 ÓRA 10 STAND
Komjáthy István – Dóka Péter Betyárvilág címû kötetét Dóka Péter és
Szántói Krisztián grafikus dedikálják
(Móra Kiadó)
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ilag ugyanolyan sokszínûség jellemezte ôket, mint az országot,
amiben éltek. Soha rasszista betyárról még nem hallottam. Szomorú, hogy errôl egyáltalán beszélni kell.
– Mi történt a Komjáthy-féle gyûjtés többi részével?
– Úgy éreztem, hogy a betyártörténetek érdekelhetik leginkább az olvasókat, ezekben volt a legtöbb kuriózum. Egyébként a gyûjtés szereplôi nemcsak kifejezetten somogyiak, hiszen a betyárok gyakran átszöktek egyik megyébôl a másikba,
mert a pandúrok csak a megyehatárig üldözhették ôket. Savanyú Jóska és Sobri Jóska például Vas megyébôl származott. A
gépelt kézirat sok története egyes szám elsô személyben volt
megfogalmazva, akadtak köztük néhány sorosak és dramaturgiailag kidolgozott egyoldalas történetek egyaránt. Találtam
olvasmányos mûmeséket is, amelyek a ponyvairodalomból
szállhattak alá. Ezek voltak a leginkább készre szerkesztettek,
és ezeket használtam fel legkevésbé, mert nagy valószínûséggel megjelentek már valahol.
– Kutakodott a könyvtárakban, megnézte a néprajzi gyûjtéseket,
amikor elkezdett foglalkozni a szövegekkel?
– Természetesen végeztem kutatómunkát. Egyik kedvenc íróm,
Mándy Iván volt a példaképem: valami olyasmit akartam csinálni, mint ô, amikor gyerekeknek újraírta a Robin Hoodot. A 250
szövegbôl elôször is kiválasztottam azokat, amelyekben más is
történt azon kívül, hogy valaki ellopott valamit és elszaladt vele.
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Kigyomláltam a véres történeteket, a mûtörténeteket, és azokat
a betyárokat, akikrôl kiderült, hogy nem voltak történelmi személyek. Több betyár is volt, akinek a történetek alapján egyszerûen nem volt egyénisége, ki is derült róluk, hogy valójában több
betyárból gyúrta össze ôket a hagyomány. Így maradt negyven
történet, ezekbôl írtam húsz elbeszélést. Komjáthy István csatolt
a gyûjtéshez egy betyárlistát, amelyben pár szóban leírta, hogy
melyik betyár hol élt, és mirôl volt nevezetes, ezt is felhasználtam a munkámban. Bevallom, gyakran meglódult a fantáziám, és
ilyenkor nem is igyekeztem kordában tartani. Nem az volt a célom, hogy néprajzi hitelességre törekedjem.
– A nép ajkán is sok párhuzamosság van, ha egy-egy betyárt
vagy történetet megnézünk.
– Ez így természetes. Ez a kötet – reményeim szerint – nem egy
folyamat vége, én csak egy mesélô vagyok, aki szerette volna továbbmondani, amit neki Komjáthy István ilyen sajátos módon
továbbadott. Remélem, hogy utánam is lesz valaki, aki még bátrabban nyúl ezekhez a történetekhez, még humorosabbá vagy
még drámaiabbá teszi azokat, csinál belôlük betyár képregényt,
vagy filmet, amit csak akar. Nekem az volt a célom, hogy korrekt,
olvasmányos elbeszéléseket írjak.
– A három kiemelt betyáron kívül (Sobri, Savanyú és Juhász) sok
kevésbé ismert vagy ismeretlen betyár is szerepel a kötetben.
– Az ismert betyárvezérekhez mindig kapcsolódnak kihagyhatatlan történetek, ilyen Juhász Andris és az osztopáni bíró
esete, vagy Sobri Jóska porkolábnéval való szerelme. Az említett betyárvezérek mellett sok más gyalogbetyárt ismer a
népi emlékezet, én azokat választottam ki, akik szimpatikusabbak voltak. Nem akartam a hamis betyárromantikát feléleszteni, igyekeztem a hôseimet emberi, esendô figuráknak
ábrázolni. Csirkó és Buckó történetei szinte már paródiák,
olyan betyárok ôk, akik nagyon igyekeznek, mégis mindent
elszúrnak. Az ô szemükben a híres betyárok igazi szupersztárok, és ôk is ilyenné szeretnének válni. De nem sikerül nekik.
Talán ôket szeretem a leginkább.
– Létezik ma egyáltalán betyárromantika az idegenforgalmi vonatkozásokon túl? A mai szuperhôsökön nevelkedett gyerekek
mennyire tudnak vajon azonosulni a betyárokkal?
– A Betyárvilágot hiánypótló könyvnek gondolom, amely szándéka szerint hagyománytisztelô, ugyanakkor kortárs megközelítés
jellemzi, mivel a mai kor
problémáit is rávetíti a történetekre. Ez a kettôsség
tetten érhetô Szántói Krisztián grafikáiban is, aki a kötetet illusztrálta. Túlzás
nélkül zseniális munkát
végzett, még az is elôfordult, hogy a kedvéért néhány ponton kicsit változtattam az egyik történeten.
Krisztián alaposan tanulmányozta a dunántúli pásztorfaragásokat, és grafikáival nem csupán imitálta a
stílust, hanem továbbgonKomjáthy István–Dóka Péter
dolta, maivá tette és egyben
BETYÁRVILÁG
parodizálta is. Neki köszönIllusztrátor: Szántói Krisztián
hetô, hogy a kötet pontosan
Móra Könyvkiadó
olyan lett, amilyennek sze160 oldal, 2990 Ft
rettem volna.
Szénási Zsófia
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Képességek és képtelenségek
Szörnyû szóalak, leírni: a világéi. Zbigniew
Herbert könyve szól a dologról (Barbár a
kertben), valamint Daniel Arasse újabb piktúraelemzô mûve (Festménytalányok).
Herbert századunk nagy alkotóinak, jeles
szellemeinek egyike. Arasse pompás esszéista. A „Barbár...” a Kalligram nagyszerû telitalálatainak
egyike, a „...talányok”-elemzéssorozat a Typotex mûhelyét dicséri ismételten. Nézzük az utóbbi munkát.
A klasszikus mûveltség nem pótolhatja a modernség ismeretét. De a
mai kor tanulmányozása is kevésnek
bizonyulhat, ha nem ismerjük legalább valamelyest az elôzményeket.
Arasse most a klasszikumot teszi
vizsgálat tárgyává. Tintoretto, Tiziano, Brueghel és még sokak mûveivel
ismerkedhetünk, remek stílusban, kérdezzfelelek módszerrel. Kiderül, mennyi kérdés
lapul ott, ahol a kész eredményt akarnánk
már-már elfogadni. Izgalmas erotika szelleme lengi be, erezi a könyvet (a légiesebb feltevéseknél, a bizonyságosabb anyagban), és
pompás fotók tarkítják a vizsgálódás útját.
Vénusz, udvarhölgyek (Velázquez: Las Meninas), kurtizánok (régi szó, régikép-hû)...
egészen Manet nôjéig elkalandozhatunk, a
nevezetes papucsos-hanyatt-heverôhöz,
ôfehérségéhez, ami nem hófehérkei. Kiderül, hogy ama kor „felfedezése” a kitûzôlány,
bizony, a nemes mitológiai nôalak „pasiját
váró prostituált”. Bizony, az udvarhölgyek...
nem folytatom. Többféle nézôpontot érvényesít Arasse, sok történetet hámoz elô, és
végbeviszi a bûvészmutatványt: „vissza is
hámozza a hagymát” (szótalálmányom). Nagyon ajánlom ezt a könyvet tudásszomjas és
gyönyöréhes lelkeknek.
(A könyv: bô 200 oldal, álomszerû színekkel, kiállításban.)
***

A Barbár a kertben három alapmû együttese. Az egyik ciklus maga a címadó. A másik:
A hangyák királya. Befejezôként áll (képzavar ne legyen épp itt, részemrôl) A gordiuszi csomó.
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Kiemelkedô könyve az évnek (2010). Herbertrôl Ottlik Gézától hallottam elôször
(1960 körül), ô a költôért rajongott. Igaz, a
cenzúra által annakidején elutasított esszéket így érdemben
csak késve, majdnem-teljesen-poszthum ismerhette meg
az olvasó „rendes
könyv” alakban. Mirôl szólnak ezek az
esszék?
A görögségrôl, a
klasszikumról... a
középkorról és az
i n kv i z í c i ó r ó l . . .
Hamletrôl... nem
folytatom a nevesített, tágasabb terekbe mutató
általános-tárgy-sorolást. Herbert maga a
„barbár”, a „kert” meg a mûveltség, az emberiség, az emberség és az embertelenség
nagy foglalata. A világ történelembe oltódott kultúrája, kétféle küzdelme. A szépért –
és a gonoszság ellen.
Pályi András, a kötet remek
fordítóinak egyike, a lengyel
irodalom egyik „apostola”
mifelénk, Herbert mély értôje, maga is jeles író: elhivatottságot bizonyít megint.
Utószava tömör, eligazító.
Lapozzunk bele ott, magam
nem választom itt a könnyû
utat, hogy ismertetés helyett kivonatoljam.
Másról akarok beszélni.
Mi is az ilyen kultúrafeldolgozás, amilyen a Herberté? Történelemlélektan... a lélek
történetének kifürkészhetetlenje... megannyi képe és képtelensége. Az egyszerû,
de agyongyötört igazság (ne mondjam:
Igazság), féligazságok, hiedelmek stb. elemzése. Nyilvánvaló, hogy a görög–római mítoszvilág elôtt én kezdtem. Ne tettem volna?
Egy olyan költô esetében, aki itt esszéistaként sem tagadja meg azt a fajta poézist,
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BARBÁR A KERTBEN
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melynek „sarkalata”: „És nincs is a világon
Dánia.” Van, a világon van, és a kizökkent
idôben van. Talán idôk és terek hû analizálása ez az esszéhármas, és nem vitás, hogy
sziporkázásai is azzá tennék, ám többrôl van
szó itt. Átélt szemléletrôl, hûségrôl... szavak
értékének visszaadásáról.
Elkötelezettség... a kultúra mellett. A megvertek mellett. Közben mégis a világ lehetetlenjeinek boncolása. A szépség nem koldusi
birtokbavétele. A gondolkodó, az élvezetkeresô ember öntudata. Hedonizmus csak titkosan. Okosság csak plasztikusan. Megdöbbentô rávilágítások. Összefüggô séták.
Márvány és kô. Ez az anyagszerûség lüktet
Hamletnél, a lázadók lelkében-testében. A
megtörhetetlenség... aminek a vége sok-sok
roncsolódás és mégis-törés. Csonkán is
épenmaradás.
A séták során sok a növény, zöldjük tapad a szobrokra. Lábunk alatt murva csikordul, agyunkban gondolat csócsálódik.
Ha gondolkodunk: mondhatni: agynak dôlünk. A rémülettôl – danteian – a földre
esünk. De vezetônk, Herbert felsegít minket. Támasza sosem
olcsó. Kovakövesen pattognak az említett kis tûzjelenségek. A könyv nem könnyû
olvasmány, de a fajsúly olvasmányos. Elég belôlem.
Az impresszionizmus a legkevésbé illik a nagy mûhöz. Mégsem járhattam el másként, a
csaknem 400 oldal bajosan idézgethetô. Remélem, kedvet kerekítettem töredékességhez, lélegzetfojtó-nehéz kô-egészekhez
egyaránt. Herbert poéta a legjavából az esszé jobban becsülendô
mûfajában is. A világirodalom nagy-nagy alkotóinak egyike. És nagyon európain lengyel.
Attól tartok, tudom, ráadásul, az esszéista szava miért fontos. Mert különben atyafiak, széplányok, közéleti szereplôk stb.
nyilatkozgatnak a világban össze-szerte.
És vannak kevesek (nem, nem! lennének
sokan!), akiknek a hitelesebb szó, értékelés, töprengés a fontosabb, a vágyott-hitelesebb. Herbert, mint ember, így gyakorlati szellem. Az esszé, a latolgató elemzés
így tud nekem – talán még a borászatról, a
szerelemrôl, a múlandóságról, az aktualitásról és az öröklétrôl is – hitelesebbet
mondani, mint az atyaéleti kereplôk, képlányok, közfiak. Távol az álmodernizmustól, és fôleg a paternalizmustól.
Tandori Dezsô
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IRODALMI EURÓPA

Hôsök és írók lába nyomában
Meglehetôsen nagy feladatra vállalkozott
kötetében Wiesl⁄awa Czapińska lengyel
írónô, amikor jelentôs világirodalmi mûveknek és kommerszebb alkotásoknak a
nyomába eredve feltérképezte azoknak
földrajzi-történeti hátterét. Az irodalmi
Európa mágikus városai (Gondolat Kiadó) a „szellemi topográfia” hagyományát
próbálja feleleveníteni, modern útikönyves eszközökkel. Stílszerûen szólva, nem
Czapińska „találta fel a spanyolviaszt”
(természetesen Cervantes és La Mancha
is szerepel a könyvben), az efféle irodalmi
bédekker nem elôzmény nélküli, de az a
szerteágazó mód, ahogyan a szerzô közelít táj és mû egységéhez, csakugyan egyedivé teszi ezt az útikalauzt.
Azzal együtt, hogy épp e szerteágazóság következtében gabalyodnak össze a
kötet gondolati szálai, s ha az utazás, a
világjárás metódusában e csapongás
mûködik is, irodalomtörténeti lenyomata nehezen követhetô.
Mint a kötet bevezetôje is utal rá, a mû
„kulcsa az érzelmek”, és Czapińska egyes
szám elsô személyû útinaplója valóban
szubjektív szempontokra van hangolva:
tényszerûségében is szívesen követi érzelmeit. Ezt tükrözi a mûvek kiválasztása is,
amely nem meghatározott szempontrendszerre enged következtetni: a választások
inkább tûnnek intuitívnak. Felbukkannak
itt többek között Canetti, Cervantes, Moravia, Shakespeare és Thomas Mann mûvei, melyeknek egyetlen közös vonásuk a
színtér: mind a tizenhét vizsgált regény
vagy dráma Európához kötôdik.
Czapińska azonban mentes az irodalomban is már-már divatossá lett modern európaiság-eszmétôl: szívesebben kutatja a
múltat, az eredetet, a kevésbé reflektorfénybe került összefüggéseket írók és hôseik életébôl. Ez alapján sorolhatnánk
Wiesl⁄awa Czapińskát a konzervatív irodalomtörténeti, -elméleti iskolák valamelyikébe, de mûve sokkal üdébb és hangulatosabb annál, mint bármilyen pozitivista
kutakodás eredménye. Már csak azért
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sem kérhetô számon efféle tudományosság Az irodalmi Európa mágikus városain, mert az általa vizsgált írók jó részének
(Thomas Mann, Kafka, Hašek, Canetti)
életrajzi adatait, mûvei születési körülményeit olyan gazdagon feldolgozták, hogy
az írónô valóban nem akarhatott többet
letenni az asztalra, mint egy érdekfeszítô
irodalmi bédekkert. Ennek tudatában az
olvasó akár a helyenkénti érdektelenséget
is könnyebben megbocsátja. A szerzô
gyakran belecsúszik a középszerû útikönyvek sablonos megállapításaiba, elidôzik jelentéktelen részleteknél, vagy egyszerûen csak hosszasan elmélázik pillanatnyi benyomásai felett. Vajmi kevés derül ki például Helsingör váráról, Canetti
Bécsérôl, Kafka Prágájáról, és számunkra
fájdalmasan keveset mond a magyar kiadásba gesztusértékkel illesztett, a Pál utcai fiúk Budapestjérôl szóló fejezet. Az
életrajz szilánkjai sokszor nem kapcsolódnak szervesen a helyszínekhez: a szöveg
gyakran váltogat a várostörténet és az
életrajziság kérdései között.
A kötet szerkezetében, a fejezetelés szisztémájában sok a következetlenség, bár van
egy érdekes vonása a fejezetek összekapcsolásának. Czapińska gyakran vezet át
egy-egy motívumot a következô ciklusba:
például Klaus Mann Berlinjében a Marlene
Dietrich tér kapcsán idézi fel a színésznô
alakját, aki a következô fejezetben tárgyalt
Diadalív… két fôhôsébôl Joan megformálásához szolgált mintának Remarque számára. E rejtett szerkezeti szálak ellenére
Hašek Prágájától érthetetlenül messze került Kafka Prágája, Thomas Mann Velencéje két külön fejezetet is kapott – némi funkcióval ugyan: a másodikban a Halál Velencében fôhôse mintájául szolgáló magyar

származású férfi unokaöccse számol be
nagybátyjáról –; Sidonie-Gabrielle Colette
(idehaza kevésbé olvasott romantikus francia írónô) Párizsának bemutatása pedig inkább csak hangulatfestészet Remarque
nyomainak felkutatása után…
A jobban sikerült fejezetek kirajzolják a
Czapińska által preferált mûveket és helyszíneket (ezek mind a kötet elsô felébe
kerültek, ami szintén szerkezeti problémát vet fel): Bulgakov Moszkvája, Klaus
Mann és Isherwood Berlinje, Remarque
Párizsa… Ezekben a fejezetekben megérinti az olvasót a genius loci és a belôle
születô géniusz, majd a tolla nyomán keletkezô mû szelleme – feltehetôen Czapińska eredeti szándéka szerint. Szintén
érdemes nagyobb érdeklôdéssel fókuszálni a Tadeusz Konwicki Varsóját bemutató
fejezetre, amely a lengyel írónô autentikus
beszámolója a Családi Tejbár, a Nowy Swiat és a Górski utca ihletô helyszíneirôl.
Szintén gesztusértékû, hogy a Konwickifejezetet követi a Pál utcai fiúk Budapestjének bemutatása, mivel az író Égszakadás címû regényét gyakran szokták a
lengyel Pál utcai fiúk-ként is emlegetni.
Az írónô kötetének megjelentetése
egyébként is kapcsolható a március végén immár negyedik éve megrendezett
Magyar–Lengyel Barátság Napjaihoz, s e
kötet szép példája a közép-európaiságból, a történelmi párhuzamosságokból fakadó rokon látásmód irodalmi lecsapódásának. Ha valaki üdvözli a határok fokozatos felszámolását, nem csak a térképen,
de adott esetben a mûfajok között is, bizonyosan örömét leli e naplót, útirajzot,
város- és irodalomtörténetet felölelô kalandos vállalkozásban.
Laik Eszter
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Tévhitek a történelemben
Hahner Péter a 100 történelmi tévhit címû kötete igazi
csemege, nagy sikert aratott. Új könyvében újabb
100 történelmi tévhitet publikál.
– Talán sikerül az érdeklôdô olvasókban némi kételyt elültetnem a közkeletû megállapításokkal és értelmezésekkel kapcsolatban – mondta az elsô kötet megjelenésekor. Milyenek voltak a
reakciók? Milyen tapasztalatokat nyújtott könyve sikere?
– A reakciók kedvezôek voltak, és igen
nagy örömöt jelent számomra, hogy a
legkülönbözôbb olvasók egyaránt érdeklôdéssel fogadták könyvemet.
– Tulajdonképpen mi gerjeszti a tévhiteket?
– Egy részüket az a
meggyôzôdés, hogy
valakik, akik térben
vagy idôben távolabb állnak tôlünk,
valamilyen
okból
gyanúsak: bûnösebbek, butábbak, gyengébbek, fejletlenebbek nálunk. Ezek a
valakik lehetnek nôk,
bizonyos kisebbségek,
nemzetek, egyházak,
szervezetek
tagjai,
vagy más történelmi
korban élô személyek.
Más elôítéletek tudatosan terjesztett ideológia
vagy politikai propaganda következményei. Olyanok is vannak, amelyek korábbi, azóta meghaladott tudományos
eredményeken alapulnak. Külön csoportot alkotnak az erotikus tartalmú
téveszmék. Néhány mondás pedig egyszerûen jól hangzik, gyakran elô lehet
rángatni, és ezért könnyen terjed. De ne
feledkezzünk meg azokról sem, akik hivatásszerûen gyártják az összeesküvéselméleteket.
– Az ember természete már csak olyan,
hogy szeret misztifikálni, kedveli a rejtélyeket. Mit gondol, miért gyökereznek
ÁPRILIS 15. 15.30 – 16.30 ÓRA SUPKA GÉZA TEREM
Történelmi tévhitek – Beszélgetés
Hahner Péter történész az Újabb
100 történelmi tévhit címû könyvérôl
Résztvevôk: a szerzô és Nagy György
tévériporter (Animus Kiadó)
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meg az emberekben bizonyos megállapítások? Milyen esélyt lát arra, hogy a
téves legendákat el lehet oszlatni?
– Nem baj, ha az emberek egészséges
gyanakvást táplálnak mindennel kapcsolatban, amit hallanak. De azért néha
nagyobb figyelemmel kísérhetnék a történészek eredményeit. A legendákat
nem lehet eloszlatni, mert egyre újak
keletkeznek, s az internet jóvoltából soha nem látott gyorsasággal terjednek. E
szempontból a történész feladata olyan,
mint a kertészé: a gyomnövényeket sohasem lehet teljesen kipusztítani,
de azért némi gyomlálásra mindig szükség
van, különben megtelik
velük a kert.
– Olyan témákat, személyeket vizsgál, amelyek iránt nagy az érdeklôdés; mint például
Lady Diana halálának
körülményei, a Nostradamus-ügy, Napóleon
magassága, halála,
Sztálin mûveletlensége vagy Hitler állítólagos szobafestôi pályafutása. Valóságos nyomozói munka
lehet az öné! Hogyan kezd neki?
– Saját magam csak a francia forradalom kapcsán végeztem kutatómunkát.
A többi tévhitnél azokra az eredményekre hivatkozom, amelyeket a magyar
és külföldi történészek tanulmányai
alapján ismerhetünk meg.
– Néhány evidenciáról is lehull a lepel.
Például, hogy a középkorban nem ismerték sem az erényövet, sem az „elsô éjszaka jogát.” XIV. Lajos pedig sohasem mondott olyasmit, hogy „Az állam én vagyok” Megemlítene néhány
újabb érdekességet?
– Meglepôen széles körben elterjedt,
hogy az Egyesült Államoknak kis híján
a német lett a hivatalos nyelve. Pedig
ennek semmi alapja. 1795-ben Virginia
egyik megyéje azt kérelmezte, hogy a
törvényeket adják ki német nyelven is,
hogy a bevándorlók könnyebben megis-

merkedhessenek új hazájuk törvényeivel. Az USA képviselôháza azonban ezt
egyetlen szavazattöbbséggel elvetette.
Ebbôl született meg az a legenda, mely
szerint az amerikai törvényhozás komolyan fontolgatta, hogy a német vagy
az angol legyen az új nemzet nyelve.
Végül az angol nyelv hívei kerekedtek
felül egyetlen szavazattal – de csak
azért, mert a német nyelv egyik híve a
szavazás idején az árnyékszéken tartózkodott. Ugyanilyen alaptalan az a legenda is, hogy a kínai Nagy Fal az egyetlen
emberi építmény, amely a Holdról is
látszik. Ennek a megcáfolásához igazán
nem kell más, mint józan ész! Ha
ugyanis a legfeljebb 9 méter szélességû
fal látszódna a Holdról, akkor számtalan más építmény is látszódna, amelyek
jóval szélesebbek.
– Nagyon izgalmasak a történetei, személyes hátteret, intimitásokat is feltár,
sokszor mulattató az illúziórombolás.
Önnek melyik a kedvenc tévhite?
– Az, amely szerint Clemenceau francia
miniszterelnök azért kényszerítette rá a
trianoni békét a magyarságra, mert a
románok ennek fejében tizenhat szüzet
ígértek neki. Milyen büszke lett volna
az 1920-ban 79 éves politikus, ha ezt
meghallja!
Szepesi Dóra
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INTERJÚ

A versek ideje lejárt?
Asperján György költészetrôl és világról
„Nem az a probléma, hogy ezek baljós költemények, hanem az, hogy maga a világ egyre
baljósabb.” Asperján György költôvel most
megjelent Kiáltás a mindenségben címû
verseskötetérôl és a világról beszélgettem.
– Megdöbbentett a fülszövegben olvasható
gondolata: napjainkra „a versek ideje lejárt,
lírai költônek lenni szégyen…” A világgal
van a baj?
– A mûvésznek, írónak, költônek nagyon
nehéz megmutatni önmaga lelkét, amikor
annyi más gond és probléma nyomasztja az
emberiséget. Szinte félô, hogy embertársai
irritáló megnyilvánulásnak vesznek minden
egyes költeményt.
– A költôt, mint „vészcsengôt” említi. Ön
szerint ma is feladata a lírikusnak figyelmeztetni a társadalmat?
– Költôje válogatja. A lírának semmiképpen
nem feladata, hogy a politika és az emberek
közé állva ágáljon. Ha valami feladata mégis
van, csak annyi, hogy megmutassa önmagát.
Így a saját személyiségén átszûrve írhat arról, amit lát, azaz ami a társadalomban zajlik.
A mûvésznek hasonlítania kell arra a világra, amely körbeöleli. Ha a többi emberben a
költô nem ismeri fel, mint egy tükörben, a
saját arcát, és azok sem látják meg a költôében a magukét, akkor mindketten vesztesek.
A költônek, amikor verset ír, olyan felelôsséggel kell gondolkodnia, mint egy Boeing
repülô tervezôjének: a gépnek nemcsak
szépnek kell lennie, hanem biztonsággal föl
és le is kell tudnia szállni. Ha a vers nem
ilyen, akkor inkább csak játék, mintsem komoly mûvészet.
– A kötet fô témájául a világ mai problémái szolgálnak. Vagy talán nem is annyira maiak ezek a gondok? Inkább általános
emberiek?
– Az ember a világmindenség része, és
mint ilyen, hordozza magában az univerzumot. Sajnos manapság az emberek többsége úgy él, mintha azt gondolná, hogy az
élete majd örökké tart, tehát bármilyen felelôtlenséget elkövethet, mert bôven marad ideje korrigálni. De ez nem így van. Tudatosítania kéne magában mindenkinek,
hogy miként születtünk, úgy el is megyünk
innét, és egyáltalán nem mindegy a jövô
generációja számára, hogy míg létezünk,
mit és hogyan cselekszünk.
– Mondhatjuk, hogy ezek a versek víziók az
emberiség jövôjérôl?
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– Az én verseim nem baljósak, hanem realisták, a földi civilizáció ugyanis ténylegesen
veszélyezteti önmagát. Azt szerettem volna,
hogy ezek a versek a valóság arányait magukon viselô víziók legyenek sorsunkról, a jövônkrôl. Elfogadom Stephen Hawking, angol fizikusnak a véleményét: az emberiség
még soha nem volt olyan közel önmaga elpusztításához, mint a 21. században. A bolygó az evolúció fáradhatatlanságának köszönhetôen talán teremt majd helyünkre
egy új, intelligens létezôt, aki persze nem
lesz több, vagy másabb, mint mi voltunk,
mert ugyanúgy az evolúció termékeként
alakul ki, miként mi magunk is. Tehát semmi sem fog változni, mert ôk is a kényszerûség hatására cselekszenek majd.
– Borúlátó világszemlélete és több verse
emlékeztet Berzsenyi gondolatvilágára.
Eszmei rokonságot érez vele?
– Szeretem a klasszikus költôket. Sok mai
problémát felismerhetünk mûveikben, mert
a világ igen, mi emberek viszont alig változtunk. Itt van friss példaként Líbia. Gátlástalanul gyilkol mindenki mindenkit, és mindegyik fél jogosnak érzi a maga sértettségét,
hatalmi vágyát s így felhatalmazottságát a
gyilkolásra.
– Maradt még múzsa ebben a megbomlott
világban?
– Az a bizonyos múzsa valójában nem a külsô világban van, hanem a költô lelkében születik meg, alakul ki és ott él, ha él, így és ebben az értemben nekem van múzsám. Azt
mondhatnám: a saját személyiségem.
– „… a vers, az irodalom, bármily fontos
emberi lom…” – írja a fölszövegben, hivatkozás nélkül felidézve József Attila egyik
verssorát. Úgy gondolja: tényleg nem kell
már az embereknek az irodalom?
– Az emberek sokkal többre becsülik napjainkban azt, amit magukra ölthetnek, ami
praktikus dolog. Így, ennek következtében
folyamatosan elveszítik önmagukkal a lényegi kapcsolatot. Az emberiség eddigi tör-

KÖNYVRÔL
Asperján György
KIÁLTÁS A
MINDENSÉGBEN
Attisz Kiadó
160 oldal, 2690 Ft

ténete során az igazi lelki tükör az irodalom,
a mûvészet volt, s most éppen ez az, ami kitöredezni látszik az életébôl.
– Akkor talán még inkább szükség volna erre a lelki tükörre…
– A világ züllik, egyre nagyobb szerepet kap
az erôszak. Ha az emberek nagy többsége
nem tudja elviselni, hogy tükrök veszik körbe, akkor szétzúzza azokat. Ez a szomorú
igazság. Szóval hiába akarna vagy tudna a
vers segíteni, ha éppen a segítségre szoruló
ûzi el magától.
– A jobbító szándékot szalasztja el, aki irodalom és mûvészet nélkül él?
– Nem gondolom, hogy az emberiség önszántából javulni akarna, erre mindig a körülmények kényszerítik rá. Nem hiszem,
hogy az emberekhez közelebb lehet juttatni a verset. A költészet a többség számára
idejét múlt megnyilvánulási forma. Ahogy
visszagondolok a beszélgetés elején mondottakra, kicsit módosítom az álláspontomat: talán mégiscsak akad feladata a költônek: öntudatának megformálása, hogy esetleg így embertársaiban is felébressze az öntudat igényét.
– Gondol-e arra, hogy derûsebb tartalmú
költeményeket is írjon?
– Aki reális képet alkot az emberiség mai állapotáról, az kénytelen a baljós elôjelekrôl is
írni, hiszen ez a tényleges helyzet. De ettôl
még nem pesszimista, inkább derûlátó,
mert a bajokat számba véve reménykedik,
hogy megôrzôdik, tovább él az emberi faj. A
remény segíthet rajtunk, hogy jobbak legyünk. És ebbôl a küldetésbôl talán részt
kaphatnak a versek is.
KO
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Ördögi sors
Borbély László évekig gyûjtötte az anyagot új – éles társadalomkritikát megfogalmazó – regényéhez; szociális
munkások, rendôrök, ifjúságvédelemben
dolgozó
szakemberek elbeszéléseibôl igyekezve minél átfogóbb képet kapni a csellengô, sokszor a drogban „szabadulást” keresô fiatalok világáról, mely nem egyszer a
kriminalitás határáig vezet.
A tárgyi megalapozottságnak köszönhetôen, a Büntetlenek szinte szociografikus
mélységgel adja vissza a társadalmi peremlét atmoszféráját, s mutatja be sajátos
szereplôit: az alkoholista,
börtönviselt
családfôtôl
kezdve a gyereküket prostitúcióból fenntartó nôkig, és
e zaklatott életforma áldozataiig, az értelmes (élet)cél
nélkül, csapatokba verôdô
kamaszokig, akik a kisebb lo-

Ranschburg Jenô
1935–2011
Szülôk ezreinek, tízezreinek
adott tanácsokat a Tanár úr, a
80-as évek Családi kör tévémûsoraitól kezdve napjainkig: jelenleg is hetente 40–50
levél érkezik a honlapjára.
Rendkívüli empátiával vette
sorra a kérdéseket és válaszolta meg azokat: tapintatosan figyelmeztette a szülôket:
legfontosabb a gyerek testi és
szellemi fejlôdése, és a gyere-
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pásoktól elindulva – a történet során – eljutnak a legsúlyosabb bûntényekig. A regény ezt az életutat, vagy ha
úgy tetszik, a bûnözôi karrier kialakulását követi nyomon, a lejtôn egyre lejjebb
csúszó fôhôs, Ördög Máté,
illetve az ôt körülvevô bandatagok sorsán keresztül.
Máté helyzete jól mutatja,
hogyan lesz valaki áldozatból elkövetô, s hogy milyen
egyéni tragédiák vezetnek el
a „lejtôig”. A 14 éves fiú nevelését a nagymama vállalta
föl, miután Máté apja emberölésért börtönbe került
(anyja évekkel korábban
meghalt). A fiú nehéz anyagi
körülmények között, barátok
nélkül, szeretetlen légkörben
él, amikor is a fosztogató, agresszív banda „rátalált”. Ebben a bandában, életében
elôször, megéli a valahova
tartozás élményét, pontosabban annak illúzióját. És ettôl
kezdve nincs szabadulás.

Ebbe a kilátástalan, értékvesztett világba érkezik Csontos Ferenc, testnevelô tanár és
ökölvívóedzô, aki a maga letisztult, filozofikus szemléletmódjával, emberszeretetével
és hitével igyekszik értéket

mutatni diákjainak, köztük
Ördög Máténak. A regény
egyik kérdése, hogy vajon egy
ember egyedül képes-e megváltoztatni egy másik ember
életét, „átfordítva” sorsát? A
mû tragikus végkifejlete
pesszimista választ ad, megfogalmazva egy szélesebb körû
összefogás szükségességét.
A regény igazi tragikuma
ugyanis az a felismerés, hogy
a társadalmi peremlét-helyzet,
bele értve a szegénységet, a
különbözô szenvedélybetegségeket és gyakran a kriminalitást is – generációról generációra „újratermeli” önmagát.
Ördög Máté sorsa nem más,
mint saját – a fiút álmában lidércként kísértô – börtönbüntetését töltô apja sorsának
megismétlése.
A kötetet Gyulai Líviusz
Kossuth-díjas grafikusmûvész
– a szöveggel teljes szinkronban lévô – drámai hangulatú
fametszetei teszik teljessé.
Maczkay Zsaklin

keknek minden korban azt
kell érezniök, hogy BIZTONSÁGBAN vannak. A szülônek
meg kell értenie és kezelnie
kell gyermeke cselekedeteit:
míg kicsi, a sírását, késôbb
félénkségét, féltékenységét,
agresszióját. Honlap-könyvek: Kérdések és válaszok
kötetei a gyerekek kora szerint csoportosította az anyagot. A Mi rontottuk el? a legkisebbek, fôként a csecsemôk
és a három év alattiak, a Kis
gyerek, kis gond... az óvodá-

sok, míg A serdülés gyötrelmei a kamaszok szüleinek
kérdéseire válaszol. Az iskoláskorú és serdülôkorú gyerekek problémáiról, a szülôk
gondjairól több könyvet is írt.
Nyugtalan gyerekek c. kötetében a hiperaktivitásról
és agresszióról ad képet, s
felteszi a kérdést: amikor a
gyerek vagy a serdülô bûnözôvé válik, viselkedése mögött genetikai szabályozást
kell-e feltételezni, vagy a
környezet személyiségromboló hatását? A kamaszkori
rendellenességek a stresszhatások révén halmozódhatnak, így kerülhet sor nemcsak a depresszióra, de az
öngyilkosságra és kábítószer fogyasztásra is. A mélységbôl kiáltok kötetben a
pszichológus a családi nevelés fontosságára hívja fel a
figyelmet, hogy ezáltal hatékonyan segítsen elérni a serdülôknek a „gödörbôl” kivezetô utat.
Ranschburg Jenô munkásságának talán legfontosabb

területe a gyereknevelés témaköre. A Szülôk könyve
anyagát többször is kibôvítette, mindig talált új és
fontos témákat, új fejezeteket. Fontos intelme, amit
sok szülô nem tud, vagy
nem mer megtenni: „idônként magához emelni gyermekét vagy éppen leguggolni melléje, nemcsak testével, de gondolataival, érzelmeivel, világképével is,
hogy a gyerek ne rettegett,
jutalmazó és büntetô hatalmat, de jóízû, meleg emberi kapcsolatot érezzen szülei társaságában.” Ezt a meleg emberi kapcsolatot tartotta a Tanár úr a legfontosabbnak a gyerek–szülô viszonylatban.
Kérdéseikre a szülôk már
csak Ranschburg Jenô könyveibôl kaphatnak választ, a
személyes kontaktust mindannyian fájóan nélkülözzük.
Szeretetreméltó bölcsessége, okos tanácsai mindannyiunknak hiányozni fognak.
Szabó Erzsébet

Borbély László
BÜNTETLENEK
Magyar Írók Egyesülete,
184 oldal, 2500 Ft
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Iparkodó
magyarok
Mit gondol a kedves olvasó,
vajon mit láthatott a honatya a
19–20. század fordulóján, ha
az Országház ablakán akár
Délre, akár a Duna felé, akár a
Lipótváros irányába kitekintett? Gizellát, Lujzát, Erzsébetet, Árpádot. Gôzmalmokat,
amelyekbôl azokban a boldog
békeidôkben nem kevesebb
mint tizenkilenc mûködött a
székesfôvárosban.

Klement Judit
GÔZMALMOK
A DUNA PARTJÁN
Holnap Kiadó, 2010.
163 oldal, 4900 Ft

Mobillal a kézben
A mobiltelefon az ember mindennapi kommunikációjának
egyik fontos, ha nem a legfontosabb eszközévé vált az elmúlt
évtizedben Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a készülékgyártók és szoftverfejlesztôk folyamatos fejlesztésekkel több,
különbözô mobil operációsrendszert készítettek el. Ezen platformok közül a viszonylag fiatal
Android rendszert ismerhetjük
meg Marziah Karch jóvoltából,
akinek a Szak Kiadónál jelent
meg Az Android munkában
cím_ kötete magyarul. A kötet
elôször a megfelelô telefon kiválasztásában nyújt segítséget (ami
persze nem könnyû feladat, hiszen az igények és lehetôségek
száma nagyon sokféle lehet). Ezt
követôen megismerhetjük az
ilyen típusú készülék kezelésé-
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Budapestet a gôzmalmok városaként emlegették, a magyar liszt
pedig világhírnévre tett szert. Keresett termék volt nemcsak Nyugat-Európában, de Dél-Amerikában is. Az Újvilágból jött mérnökök tanulmányozták a magyar ôrlési technika furfangos titkát,
amelynek köszönhetôen tizenkétféle lisztet lehetett elôállítani a
0-ástól a 9-esig terjedô skálán, s
ehhez még hozzájött a finom és a
közönséges korpa, valamint
négyfajta fogósliszt, a süteménykészítô háziasszonyok kedvencei.
Mindezen érdekességeket a
Holnap Kiadó Iparkodó Budapest címû sorozatának elsô darabjából tudhatjuk meg. Klement
Judit Gôzmalmok a Duna partján
címû kötetét olvasva kellemesen
csalatkozik, aki azt gondolja,
hogy az ipartörténet valamifajta
száraz tudomány. A szerzônek sikerült olvasmányos, történelmi
korrajzot festô, a gyárosok és az
ipari munkások világába is betekintést nyújtó könyvet írnia.
Megtudhatjuk például, hogy milyen társadalmi, foglalkozási réteg hozott létre malmot az adott
idôszakban a magyar fôvárosban.
Az alapítók ötven százalékban
termény- és egyéb kereskedôk
voltak, malomipari szakemberek

csak két-három százalékban
akadtak közöttük, nagyjából
olyan arányban, mint bankárok,
illetve arisztokraták, nemesek és
földbirtokosok.
A malmok a kapitalista vállalkozások hírnökei lettek Budapesten. A malomipar fontos kiindulópontja, ma úgy mondanák, húzó ágazata volt a magyar ipari fejlôdésnek. Megtorpanása az elsô
világháború idejére tehetô, s részint az infláció rovására írható.
A könyv részletesen foglalkozik az objektívtôl a spekulációig
terjedô okokkal, melyek következtében pár évvel ezelôtt az
utolsó malom is bezárt Budapesten. Ma már annak kell örülnünk,
hogy az egykori malomépületek
némelyike ipari mûemléki védettséget kapott.
Rímel erre a Holnap másik kiadványa: Gál Vilmos Világkiállító
magyarok (1851–2010) címû, képes-szöveges összeállítása, melybôl kiderül, hogy az elsô három
„expó”-ról sok arany és ezüstérmet, továbbá egyéb kitüntetéseket hozott haza malomiparunk.
A korabeli ábrázolások, majd a
késôbbiek során fotók segítségével gazdagon illusztrált kötet, miközben huszonhét jelentôs világkiállítás helyszínét, elgondolását

nek alapjait: miként lehet vele hívásokat, üzeneteket (ezen belül
az e-mailes üzeneteket is), dokumentumokat kezelni, naptárfunkciót használni.
Az utóbbi alkalmazások a sokak által ismert Google lehetôségeit használják ki, így ajánlott egy
Google felhasználói fiók megléte. Szerencsére az Android nem
hagyja cserben a Microsoft használókat sem: egy rövid leírásból
megtudhatjuk, miként szinkronizálhatjuk telefonunkat különbözô MS-rendszerekhez.
Egy teljes fejezet foglalkozik a
fényképek és videók elkészítésével, amiket aztán az interneten
meg lehet osztani másokkal, a
megosztáshoz is kapunk hasznos
tanácsokat.
Ma már nélkülözhetetlen egy
mobiltelefonnál a webböngészés
lehetôsége. Ehhez és a népszerû
közösségi oldalak használatához

is segítséget nyújt a szerzô. Egy
másik fejezetben olvashatunk arról, mit jelent – a számomra ro-

Marzia Karch
AZ ANDROID MUNKÁBAN
Szak Kiadó
264 oldal, 5600 Ft

Gál Vilmos
VILÁGKIÁLLÍTÓ
MAGYAROK
Holnap Kiadó, 2010.
292 oldal, 6900 Ft

és az azon megjelent magyar kiállítókat mutatja be, szintén a hazai ipar-, építészet-, tudományés mûvelôdéstörténet érzékletes
és élvezetes tárháza. S hogy az
ilyesfajta,
visszaemlékezést,
múltidézést, sikertörténetet felvillantó munkák iránt nemcsak
itthon mutatkozik kereslet, jelzi,
hogy Gál Vilmos mutatós albumát most, a sanghaji világkiállítás kapcsán angol nyelven is
megjelentette a kiadó.
(-zi)

konszenves – „helyérzékeny telefon” kifejezés: arra utal, milyen lehetôségeink (alkalmazások) vannak arra vonatkozóan, hogy a telefonunkkal „reagáljunk” a földrajzi
tartózkodási helyünkre. Ezeknek
az alkalmazásoknak – meg persze
magának a telefonnak – köszönhetôen könnyen tervezhetünk útvonalat magunknak, találhatunk
meg egy közeli boltot, mozit, szórakozóhelyet avagy rögzíthetjük,
merre jártunk.
Mindezek mellett a szerzô rengeteg olyan alkalmazást ajánl figyelmünkbe, melyeket a könyvben lévô QR-kódok valamint
megfelelô program segítségével
Androidos készülékünkkel tölthetünk le.
A könyv hasznos segítség lehet
annak, aki Androidos készülék
vásárlását tervezi, vagy éppen
frissen szerzett be egy ilyet.
Cs. D.
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A történelem
mérlegén
Az új megszületéséhez sokszor a réginek el kell enyésznie. Mohács után Magyarország három részre szakadt,
pusztulás, kínszenvedés, állandó háborúskodás járt a
másfélszázados török (és az
annál is hosszabb Habsburg)
elnyomással. Az oly sokáig
egységes és egyedüli, katolikus keresztény hitet Luther
Márton wittenbergi tézisei ingatták meg. A reformáció
szellemét, a vallási megújulás
hírét a német földön tanuló
peregrinus diákok hozták Magyarországra, belôlük lettek
késôbb az elsô prédikátorok,
tanítók, bibliafordítók. A protestáns hit hôsei a három
részre szakadt országban a
magyar nyelvû kultúra ôrzôi
voltak, az istentiszteleteken
magyarul hangzottak a Károli

A gömbnadrágtól
a csôrös cipôig
A divat sajátos kategóriája társadalmi létünknek, ezernyi oldalról meghatározott, befolyásolja a technika fejlettsége, a
társadalmi hierarchia, az ehhez a hierarchiához való viszonya és persze a közegnek sajátos kultúrája, amelyben létezik, és amely kultúra oly sokoldalúan határozza meg színét
és fonákját egyaránt – gondoljunk csak a kultúra és szubkultúra
viszonyrendszerére,
amelynek általános vonatkozásait a divat is képes tükrözni a
maga különös és egyedi módján, és persze tükrözi is elkerülhetetlenül. Némi lazaságra
törekedhetünk talán a divatot
fölemlegetve – hiszen napjaink
divatjában ez a fogalom is
irányzatot jellemez – s így
mondhatjuk azt, a kommunikációelméletbôl kölcsönözve s
lazán átalakítva a gondolatot:
nem lehet nem divatosnak lenni. Azaz ha valaki elszántan
„nem-divatos” akar lenni, azt

KÖNYVHÉT

Biblia szavai, egyre-másra jelentek meg a magyar nyelvû
könyvek.
Tóth-Máthé Miklós nagy
kedvvel és odaszánással foglalkozik a magyar történelemnek ezzel a különösen izgalmas korszakával. A református lelkészcsaládból származó
író, aki ezer szállal kötôdik
Debrecenhez, talán saját sorsát is kutatja, amikor a reformátor elôdökhöz fordul példáért, témáért, legyen az a
debreceni prédikátor, Mélius
Juhász Péter, a bibliafordító
Károli Gáspár vagy a zsoltáros
Szenczi Molnár Albert.
Történelmi regényeit és drámáit egybegyûjtô két kötete tavaly jelent meg. Négy történelmi regényét Miként a csillagok
címmel a Kálvin Kiadó adta ki,
a Tûz és keresztben pedig hét
drámája került egymás mellé
idôrendben. A Tûz és kereszt
íve IV. Lászlótól Rákócziig rajzolható meg, közben a regé-

is csak úgy teheti, ha a tegnapi
vagy a holnapi divat szerint –
azaz mégiscsak valamilyen divat szerint – öltözködik.
Ennyibôl is látszik, nem kis
dologra vállalkozik az, aki a divat történetét akarja végigkísérni korokon át: Imrehné Sebestyén Margit nagy fába vágta a fejszéjét – Divatok és korok címû kötetében az ôskor-

Imrehné Sebestyén Margit
DIVATOK ÉS KOROK
Apáczai Kiadó
320 oldal, 9850 Ft

nyekbôl ismert reformátori
életutak találhatók dramatikus

formában újrafogalmazva. A
két könyvet párhuzamosan olvasva szembetûnik, hogy a
szerzô a drámákhoz hasonlóan
regényekben is a címszereplô
sorsának drámai fordulataira
helyezi a hangsúlyt. Nem véletlen ez, Tóth-Máthé Miklósnak márcsak színészi múltja
okán is nagy érzéke van a drámai kompozícióhoz, a szereplôk sorsában rejlô fordulatok
kibontásához. Mindehhez képes megtalálni azt a nyelvet,
amelynek segítségével az olvasót fél évezredet átugorva az
adott történelmi korba repíti.
Történelmi témájú szépirodalmi mûvek írásakor elengedhetetlen, hogy szerzôjük tisztában legyen az adott kor történelmi hátterével. Tóth-Máthé
Miklós regényei, drámái ezt a
követelményt is hibátlanul teljesítik, s válnak ezzel kordokumentum-értékû alkotásaivá a
magyar kultúrtörténetnek.
P. Z.

tól napjainkig kíséri nyomon
az emberi öltözködés történetét. Itt rögtön rögzítem is: az
eredmény impozáns, rendkívül meggyôzô.
Alighanem csak a teljesség
kedvéért indul a kötet az ôskortól, hiszen barlangrajzokon
és némi régészeti leleten kívül
nem sok támpontot találunk
arról, hogyan is öltözködhetett
az ôsember, de röviden összefoglalja az ôsi viseletrôl mindazt, ami tudható. Innen azután
idôben a 20. század végéig jut
el a viselettörténeti leírásban a
szerzô, miközben térben bejárjuk az ismert világot az ókori Kelettôl a mediterráneumon
keresztül a mai Nyugat-Európáig bezárólag. A divat bizonyos szempontból öntörvényû
– e tételt igazolandó mondom:
nehezen lehetne racionális
okot találni például a ma oly divatos testékszerekre –, ugyanakkor a szerzô ama öntörvényûség bemutatása mellett az
egyes történelmi és divattörténeti korszakokat tárgyalva kitér mindazokra a történelmitársadalmi összefüggésekre is,

amelyek befolyásolják a divat
alakulását.
A változó divat persze regionálisan is változik, és egyidejûleg létezik markánsan különbözô változatában a más-más
társadalmi rétegeknél. A szerzô nem törekedett – nem is törekedhetett – teljességre: a divat ilyen típusú hajtásait és
vadhajtásait nem vizsgálja, a
civilizációtörténet által kijelölt
vonallal párhuzamost tartva
mutatja be a divat történetét.
A kötet a divat változásait, a
különbözô viseletek, ruhák leírásait nagyon gazdagon illusztrálja, számos fotó és grafika segítségével, de a mûvet igazán
különlegessé Imrehné Sebestyén Margit számtalan, aprólékosan kidolgozott, részletekben
gazdag színes illusztrációja, magyarázó ábrája és rekonstrukciós rajza teszi. Az illusztrációk
segítségével vizuális élménnyé
válik a meséinkbôl és történelmi olvasmányainkból megismert számtalan különleges viselet a gömbnadrágtól a csôrös
cipôig és tovább…
Kovács Antal

Tóth-Máthé Miklós
MIKÉNT A CSILLAGOK
Kálvin Kiadó
576 oldal, 3500 Ft
Tóth-Máthé Miklós
TÛZ ÉS KERESZT
Uropath Kiadó

201

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. február 16. – 2011. március 15.

Bookline sikerlista
2011. február 16. – 2011. március 15.

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2011. február 1. – február 28.

Szépirodalom
1. Mark Logue, Peter Conradi:
A király beszéde
Gabo Könyvkiadó
2. Paul W. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány
3. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Könyvkiadó
4. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Könyvkiadó
5. Danielle Steel: Családi kötelékek
Maecenas Könyvkiadó
6. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
7. Lôrincz L. László:
A sólyom kinyújtja karmait
Studium Plusz Kiadó
8. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Könyvkiadó
9. Pittacus Lore: A Negyedik
Cartaphilus Könyvkiadó
10. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-ház Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
2. Logue, Mark – Conradi, Peter:
A király beszéde
Gabo Kiadó
3. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Könyvkiadó
4. Lôrincz L. László:
A sólyom kinyújtja karmait
Studium Plusz Könyvkiadó
5. Young, William P.: A viskó
Immanuel Alapítvány
6. Picoult, Jodi: Házirend
Athenaeum 2000 Kiadó
7. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-ház Kiadó
8. Gilbert, Elizabeth: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Kiadó
9. Follett, Ken: A titánok bukása
Gabo Kiadó
10. Larsson, Stieg: A kártyavár összedôl
Animus Kiadó

Szépirodalom
1. Logue, Mark – Conradi, Peter:
A király beszéde
Gabo Kiadó
2. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Kiadó
3. Hart, John: Elveszett remény
General Press Kiadó
4. Hoag, Tami: Elhantolt igazság
Alexandra Kiadó
5. Brown, Sandra: Vihar az édenkertben
Maecenas Kiadó
6. Delinsky, Barbara: Dacszövetség
Gabo Kiadó
7. Bradford, Barbara Taylor: Szabályszegôk
Európa Könyvkiadó
8. Child, Lee: Megérte meghalni
General Press Kiadó
9. Barry, Sebastian: Messze, messze
General Press Kiadó
10. Steel, Danielle: Családi kötelékek
Maecenas Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
2. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely Kiadó
3. Veiszer Alinda: Záróra
Alexandra Kiadó
4. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó Kft.
5. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó
6. Sütés – Ellenállhatatlan finomságok
lépésrôl lépésre
Art Nouveau Kiadó
7. dr. Csernus Imre, Pampuryk Péter:
Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó
8. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
9. Cesar Millan, Melissa Jo Peltier:
A csodálatos kutyadoki
Gabo Könyvkiadó
10. Bagdy Emôke, Koltai Mária, Pál Ferenc,
Popper Péter: A belénk égett múlt
Kulcslyuk Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó
2. Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj!
Alexandra Kiadó
3. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó
4. Bartos Erika:
Hoppla meséi – Kirándulás Pécs városába
Alexandra Kiadó
5. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kft.
6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Családi fészek
Alexandra Kiadó
7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó
8. Geronimo Stilton: Boldogulj angolul
Alexandra Kiadó
9. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô: Petikönyv
Alexandra Kiadó
10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Süss fel, Nap!
Alexandra Kiadó
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Grecsó Krisztián:
Mellettem
elférsz
Alexandra Könyváruházak sikerlistája,
szépirodalom, 3.

Nem mondhatjuk túlságosan
gyakorinak a
kortárs magyar
irodalom szereplôinek sikerlistás jelenlétét,
emiatt is öröm,
hogy megjelenését követôen hamar a listák elején bukkant fel
Grecsó Krisztián kötete.

Színezd ki…
és számolj te is
Bookline sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 8.

Elôzô számunkban e kötet
testvérpárjáról
– a „…rajzolj te
is” címûrôl – bizonyosodott be,
hogy sikeres,
most az derülhetne ki talán,
ha utánajárnánk, hogy aki
rajzolni szeret,
az a számokat
is szereti.

Ismeretterjesztô
1. Bagdy E. – Koltai M. – Pál F. – Popper P.:
A belénk égett múlt
Kulcslyuk Kiadó
2. Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék
Móra Kiadó
3. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó
4. Werle, Loukie; Cox, Jill: Hozzávalók –
Fôzési alapanyagok nagykönyve
Vince Kiadó
5. Feldmár András:
Szabadíts meg a Gonosztól!
Jaffa Kiadó
6. Byrne, Rhonda: Az Erô
Édesvíz Kiadó
7. Frost, Jo: Szuperdada
Park Kiadó
8. Millan, Cesar – Peltier, Melissa Jo:
A csodálatos kutyadoki
Gabo Kiadó
9. Spencer, Bud: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely
10. Pál Ferenc: A függôségtôl az intimitásig
Kulcslyuk Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Jakabosné Kovács Judit (szerk.): Kerekítô
Naphegy Kiadó
3. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
5. Bartos Erika: Bogyó és Babóca
Pozsonyi Pagony Kiadó
6. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Könyvkiadó
7. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
8. Színezd ki... és számolj te is
Göncöl Kiadó
9. Jakabosné Kovács Judit (szerk.): Kerekítô 2.
Naphegy Kiadó
10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Köteles Viktória: 88 magyar találmány
Sanoma Budapest Kiadó
2. Frost, Jo: Szuperdada
Park Könyvkiadó
3. Ranschburg Jenô: A serdülés gyötrelmei
Saxum Kiadó
4. Péterfi Rita:
A Harry Potter nemzedék és a könyvek
Hatágú Síp Alapítvány
5. Pannon enciklopédia
Urbis Könyvkiadó
6. Balázs Géza – Grétsy László:
Régi magyar mesterségek
Tinta Könyvkiadó
7. Cziegler Orsolya: Egyedül nevelem...
Saxum Kiadó
8. Baer, Heide: Húsvéti tojásdíszítés
Cser Kiadó
9. Stöckert Károlyné: Kis játékpszichológia
Eötvös József Könyvkiadó
10. Karoliny Mártonné – Poór József: Emberi
erôforrás menedzsment kézikönyv
Complex Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Delahaye, Gilbert: Márti védi a természetet
Holló és Társa Kiadó
2. Stilton, Geronimo: A nagy jégkorszak
Alexandra Kiadó
3. Brezina, Thomas: Nini, egy bébiboszi!
Egmont Hungary Kiadó
4. Delahaye, Gilbert: Márti az állatkertben
Holló és Társa Kiadó
5. Delahaye, Gilbert: Márti erdôn, mezôn
Holló és Társa Kiadó
6. Delahaye, Gilbert: Márti lovagol
Holló és Társa Kiadó
7 Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Sage, Alison: Aranyhaj
Manó Könyvek Kiadó
9. Eberhard, Irmgard:
Mi csúszik? Mi mászik itt?
Scolar Kiadó
10. Stilton, Geronimo: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó

KÖNYVHÉT

Ranschburg Jenô:
A serdülés
gyötrelmei

Libri sikerlista
2011. február 1. – február 28.
Szépirodalom
1. Mark Logue, Peter Conradi:
A király beszéde
Gabo Kiadó
2. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
3. William P. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány
4. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Kiadó
5. Frei Tamás: A megmentô
Ulpius-ház Kiadó
6. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Kiadó
7. Vass Virág: Sokszor csókol, India!
Ulpius-ház Kiadó
8. Ken Follett: A titánok bukása
Gabo Kiadó
9. Konrád György: Zsidókról
Európa Könyvkiadó
10. Elizabeth Gilbert: Hûség
Ulpius-ház Kiadó

Könyvtárellátó sikerlista, ismeretterjesztô, 3.

Néhány évtizeden keresztül
Ranschburg Jenô
jelképezte a
megértô, szelídlelkû pszichológust, akinek tanítása nemzedékek
számára volt
meghatározó,
most itt hagyott
minket, de mûvei velünk maradtak.

Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
2. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely Kiadó
3. Barney Stinson: A Tesó Kódex
Könyvmolyképzô Kiadó
4. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
5. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
6. Cesar Millan – Melissa Jo Peltier:
A csodálatos kutyadoki
Gabo Kiadó
7. Horthy Miklós: Emlékirataim
Európa Könyvkiadó
8. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
9. Csernus Imre: Felnôtt húsleves
Jaffa Kiadó
10. Rhonda Byrne: A Titok
Édesvíz Kiadó

Mérei Ferenc –
V. Binét Ágnes:
Ablak-Zsiráf
Líra sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 6.

A sikerlistáknak
az idônkénti távolmaradás után
újra meg újra felbukkanó szereplôi közé tartozik
az Ablak-Zsiráf,
ami alighanem
tartósan vonult
be a legkisebbek
iskolai tanulmányainak kezdetét
segítô kiadványok közé.

Gyermek, ifjúsági:
1. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít
Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Lisa Jane Smith: Vámpírnaplók 5.
Könyvmolyképzô Kiadó
3. Bartos Erika: Bogyó és Babóca ünnepel
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Jeff Kinney: Egy ropi naplója
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a jelmezbálban
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Rajzolj tavaszi-nyári cuccokat!
Móra Könyvkiadó
8. Rajzolj karneváli ruhákat!
Móra Könyvkiadó
9. Jeff Kinney: Egy ropi naplója 2.
Könyvmolyképzô Kiadó
10. Rajzolj táncosnôket!
Móra Könyvkiadó

Zavartalan diskurálva

„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.”
(Részlet Mátraházi Zsuzsának
a Konrád Györggyel készített,
januári számunkban megjelent
interjújából.)
Konrád György: Zsidókról

Líra sikerlista
2011. február 16. – március 15.
Szépirodalom
1. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Kiadó
2. Conradi – Logue: A király beszéde
Gabo Kiadó
3. Danielle Steel: Családi kötelék
Maecenas Kiadó
4. Jodi Picoult: Házirend
Athenaeum Könyvkiadó
5. W. Paul Young: A viskó
Immanuel Alapítvány
6. Leslie L. Lawrence:
A sólyom kinyújtja karmait
Studium Plusz Kiadó
7. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó
8. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Kiadó
9. Ljudmila Ulickaja: Elsôk és utolsók
Magvetô Kiadó
10. Ken Follett: A titánok bukása
Gabo Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2011
Educatio Kft.
2. Mesterképzések felsôoktatási
felvételi tájékoztatója
Educatio Kft.
3. Házi receptjeim
Corvina Kiadó
4. Rhonda Byrne: Az Erô
Alexandra Kiadó
5. Emelt szintû érettségi – Történelem 2011
Corvina Kiadó
6. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó
7. Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Magvetô Kiadó
8. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely
9. Veiszer Alinda: Záróra
Alexandra Kiadó
10. Horty Miklós: Emlékirataim
Európa Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton: Ajjaj, micsoda baj
Alexandra Kiadó
2. Bartos Erika: Hoppla meséi
Alexandra Kiadó
3. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek
4. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Petikönyv
Alexandra Kiadó
5. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó
6. Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Könyvkiadó
8. Arany János: Toldi
Talentum Kiadó
9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Óriásböngészô
Manó Könyvek

Libri sikerlista, szépirodalom, 9.

A Kiss József Könyvkiadó ajánlja
JULIA NAVARRO – a történelmi kaland-krimi nagymesternôje
A katárok elpusztítása…

Ábrahám teremtéstörténete…

Csak keresni kell – a könyvesboltokban
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UNICUS

„A könnyezô szék”
Annak, aki ma a hagyomány szellemében
valóban autentikus költôi világot akar létrehozni, kiépíteni, majd pedig belakni,
mindenekelôtt saját, összetéveszthetetlen
hangra van szüksége, – ami egyébként
minden hiteles és ütôképes líra erjesztô
kovásza. Az összecserélhetetlen, egyénített beszédmód nem beavatási procedúrák során adódik, sem a kánonba való beilleszkedés hasonulási gesztusai nem garantálják. Szilágyi András, hála Istennek,
egyik módszerrel sem igyekszik siettetni
a saját hang beszerzését, hanem egyszerûen és magától értetôdôen, megvan neki. Nem kell törekednie rá, nem kell erôlködnie, hogy megszülessen a stílus, mert
maga a dolog, nem póz, hanem természetes, eredeti beszédmód.
Most is, mint korábbi köteteiben, az ihletô energiát legtöbb esetben a vizuális
élmény adja, de nem tankönyv-ízû definiálások regiszterein fut, hanem extrém
metonímiák struktúráin. Az új könyv
négy ciklusból áll. Így lehetne leíró módszerrel jellemezni négy szóval a négy szobát, ahová a verseit kiporciózta a költô:
színek, formák, személyek, fények. A cikluscímek között nyelvi-logikai játék zajlik.
Az elsô ciklus a Felszakadt szín, a második a Föld nélküli határ, a harmadik szakasz az Emberek vidékei, a negyedik
összecsomózás: a Fényben porló. Az elsô
ciklusban az esztéta versei, a másodikban
a filozófus, a harmadikban a mûvészettörténész, a negyedikben a kulturális menedzser találékony és inspiratív impressziói
kerültek egy-egy „üvegkalitkába”. Szilágyi
a struktúra, a keretezés és a szisztematizálás mûvésze. Mindenben meglátja a
magot, amibôl az egész kibomlik, érzékeli
a csírát, a kezdetet a folyamatok mélyén.
Látja a korszakokat, az idôn átfutó történet szellemi szövôdményeit, a jelenségek
mögött meghúzódó fejlôdést (horribile
dictu) vagy ha épp úgy alakul, a degeneráció folyamatait. Belelátja az elbeszélésbe
a mögötte játszódó lelki háttér bonyolódó
– szövôdô kataklizmáit is.
A recenzens kedvenc verse – engedtessék meg ezzel kezdeni – az írás címét
adó: A könnyezô szék. Gubis Mihály, békéscsabai képzômûvész elôtt tiszteleg,
joggal. Életmûve jelentôs kezdet volt,
sajnos tragikusan félbeszakadt. „Majd
elszakadt a láncfûrész,/ aztán a vas-fa
szék könnyezett,/ ásó, kapa, koporsó, jászol/ kocsikerék és kincsesláda-barátom,/ ÖRÖKKÉ ENNYI.” Reflexió, képi
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megjelenítés, kommentár. Ez az algoritmus jól bevált rítusa-játéka a Szilágyi
András-féle építkezésnek. Az elsô ciklus
a Némaság címû verssel indít, „mint a
kifogott halak verdesô rémülete”, majd
jön a Víz sodrása és A bennünk kibontott, Ézsiás Kovács József avantgárd festômûvész emlékére, majd az Op-art kép
– ötvenhatos gondolatok és a dadaizmus egymásra fényképezése, egymásba
játszás, áttûnés. „S mint megváltás/ küszöbén patinázott minták,/ ragyog, ragyog,/ akár egy/ karácsonyi ikonosztáz.” Majd az Arcod és a Medrem halott párja. Mind eleven, groteszk és
felejthetetlen szerzemények. Kiemelkedô vers a Stílus által kiégett korok.
Formailag váz és váza egyszerre. Jelentés-bôvülései koncentrikus körök. Nagyon megkapó az utolsó két vers, a Napjaim végtelenek és a Rétegrôl rétegre
(Banner Zoltán, mûvészeti írónak).
A második ciklus a Történeti horizonttal nyit, stílusosan, cáfolhatatlan reflexiók morajlanak benne, mint a „A hit hatalmas/ víztere. Alig volt iható,/ végig
mások prédikáltak vele.” A Feketében
teste a fehér és a Messze el tôle csak
ennyi jól kiegészíti a történeti horizont
által megnyitott gondolatmenetet, utána
csupa jelentôs opus következik. A Két
platán között, a Körberajzolt és a Léthiány. Majd a Hamvas vers és a Mert ismétlôdô (Szintén alapvetô Szilágyi András-ars poetica). A recenzens másik kedvence a Léthiány. Tandori Dezsô és Rába
György bravúros szó-ecsetkezelése fedezhetô fel itt. De Szilágyi-módon, kellô
distanciával. Valóban a formák játszanak
itt a bensô árnyaival.
A harmadik ciklus az emberek szobája, a
személyiség „kiállítása” több traktátusban. (Wittgenstein az egyik inspirátora
Szilágyinak). Az Agancsos kóbor állat
szerzôje nem „magamutogató” költô, leg-
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alábbis exhibicionizmusa kódolt, más
individuumok lelkén át mutatkozik: bújik
ki a lénye. A szerelem is csak nagyon halkan, intelligensen szólal meg. A ciklus
nagy ömlései, kifolyásai és áradásai a
Nem akartam és az Ezek a holtak. A versekben megszólaló én a tettek embere.
„Ekkor még földerengett, két világ van/ s
ez egy másik élet,/ az elfelejtett fogalom
örök/ én a vattás idôvel visszatérek.” (A
kifeküdt ágyon) Van benne spiritusz,
olyan hangulata lesz az olvasónak, ha ezt
a ciklust olvassa, mint amikor Bocelli
Kékszakállúként énekel és a háttérben
Woody Allen mutat neki szamárfület.
A negyedik ciklus a fény versei. Tûnôdések, érett kompozíciók. A legerôsebb
ciklus. A legkidolgozottabb darabokkal.
„Az összes szín fehérben oldva,/ vakolt
festék árkaiban tûz és víz/ indulatában
alvadt vér, / nyugalma ez mind annak,
ami kihûlt.” (Dobszó a naphoz) Itt van
egy példa, ami jelzi, nemcsak a festészet,
hanem a zene is motivációi közé tartozik
ennek a költészetnek. „Aki sohasem látott hangjegyet, / az csupán egy rejtett
ösvény/ de a dal tudja hová vezet.” (Ablakban) A Lehunyt szemmel sorai sem
akármi, ahogy TD mondaná, remélem,
olvassa ezeket a sorokat majd, és a felidézésre méltó alábbi idézeteket: „…kezem
szemével kereslek./ A talált világosság a
megszentelt derû gondja.”
Újra van a kánon-szövôknek feladata,
beiktatni Szilágyi András líráját a mátrix
szelvényei közé, hogy egyre színesebb
kortárs verselésünk új tónussal és hanggal gazdagodjon. Vagy telítôdjön, megteljen, kicsorduljon? Ahogy a folyó is kilép a
medrébôl, ha bô áldást kap.
Kántor Zsolt
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Irodalom vigaszdíjul
Jogász, aki a világos beszédet fontosnak értékelve arra panaszkodik, hogy olyan hivatalos irodalom olvasására kényszerül, amely „az euro-magyar bikkfanyelven íródott,
mesterségesen körmönfonttá tett mondatokat tartalmaz, s
ettôl a szöveg megfejthetetlenné és többértelmûvé, így a
jog számára használhatatlanná válik”? Eddig azt hittem,
csak a közember reszket hivatali levéltôl, pláne jogi szerzôdéstôl. A nyelvi állapotot kritizáló, igényességre utaló
kifakadással Mezey Barna jogtörténész örvendeztetett
meg, aki tavaly augusztus 1-je óta az ELTE rektora.
– Deák jogi nyelvén nevelkedtem – magyarázza –, Arany János a kedvenc költôm, aki
sokak szerint avítt. Szerintem pedig az ô
mûveihez kell fordulni, ha szép magyar szöveget akarunk olvasni. Az ô szókincsgazdagságával senki sem vetekedhet. Miatta lettem
szerelmese a magyar nyelvnek. Nagyapámnak köszönhetem ezt, aki élete vége felé,
amikor elveszítette a szeme világát, mindig
odahívott maga mellé: ülj ide, kisember, elmondom neked… Fejbôl tudta Az ember
tragédiáját, a Toldi-trilógiát.
Véletlenül vezetett a jogtörténethez beszélgetôtársam életútja. A gimnáziumban
még a magyar–történelem szakos tanárság mellett kötelezte el magát, olyannyira,
hogy amikor érettségi elôtt állt, osztályfônöke rábízta a másodikosok oktatását. A
jogra az akkori felvételi rendszer sajátossága miatt került. Az a fontos, hogy bent
legyél, aztán majd csak történik valami,
tanácsolták neki. Az történt, hogy amikor
elsôévesként demonstrátornak hívta meg
professzora, Kovács Kálmán, Mezey Barna rájött: a jogtörténet majdnem ugyanaz,
amit középiskolásként életpályául elképzelt magának.
Tizenötezer kötetes könyvtárat gyûjtött
össze, de nem ô hódol elsôként a családban
ennek a szenvedélynek.
– Édesapám is hatalmas könyvgyûjteményt rakott össze, kicsit fájdalmában –
mondja a rektor –, mert nagyapámnak, aki
Mezôtúron a református gimnázium igazgatójaként mûködött, óriási könyvtára volt. A
háború alatt eltûntek a kötetek, néhány
egérrágta példány még felnôtt koromban is
elô-elôkerült a környékbeliektôl.
A vegyészmérnök édesapa rajongott az
irodalomért. Mezey Barna még mindig szívesen emlékezik vissza a gyerekkori szombat délutánokra:
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– Ilyenkor ebéd után apám mindig így
szólt: na, fiam, indulunk a boltba. A Puskin
mozi melletti Akadémiai Könyvesboltba
mentünk, ahol apám végigböngészte az újdonságokat. Imádtam az új könyv illatát, a
szépséges borítókat, s gyerekként rajongtam az illusztrációkért; az ifjúsági könyvek
pedig tele voltak grafikával. Apu hat-nyolc
könyvvel tért haza, és nekem is engedélyezett egyet, de csak akkor, ha egy hét múltán,
amikor újra ballagtunk a bolt felé, beszámoltam neki arról, mi is volt a legutóbbi kötetben. Másik könyvforrásom az Erkel Színház
volt. Édesanyám lényegesnek tartotta, hogy
a fiúval megismertesse az operairodalom
gyöngyszemeit. De egyáltalán nincs hallásom, noha szeretem a zenét. A bérletes napokon tanúsított kitartásomért az Erkel
földszinti könyvárudájában vigaszdíjként
választhattam egy kötetet. Ehhez a rítushoz
nosztalgiából mindaddig ragaszkodtam, míg
a Köztársaság téri dalszínház mûködött.
Az apával kötött egyezség miatt alapvetô
érdeke volt, hogy olyan könyveket válasszon, amelyeket el is olvas: eleinte a Verne-sorozat darabjai, valamint Dékány András meg a Rónaszegi Miklós mûvei vezették
a mezônyt, s említi Kôszegi Imre lélekbe
markoló ifjúsági regényeit is, amelyekbôl a
szerelem sem hiányzott. Az iskolában kötelezônek számító klasszikusokkal hadilábon
állt, helyettük Maupassant-t Victor Hugót
választott magának. Generációjának P. Howard volt a kihagyhatatlan ponyva, ôs is birtokolta Rejtô minden könyvét. A gimnáziumi idôkben vonzódott az archeológiához,
áttért az ismeretterjesztô irodalomra, például Vojtech Zamarovsky Trójáról szóló könyveire, Graves regényeire. Ellenpontozásként
olthatatlan vágyat érzett a sci-fi iránt. És
Pierre Boulle A majmok bolygóján át vezetett az út Merle-hez.

– Amikor komoly dolgozatokat kezdtem
írni, rákaptam az erdélyiekre, ilyen alkalmakkor sokszor Sütô Andrást vettem elô,
mert az a csengô-bongó nyelv képes átszüremleni a saját írásába is – árulja el titkos
trükkjét. – A történész szakmai nyelvnek az
a sajátossága, hogy rátelepszik a tanulmányíróra a tárgyalt kor nyelve. Ilyen esetekre
ajánlotta édesapám, hogy lazításként olvassak Kosztolányit.
Mióta a rektori idôszaka beköszöntött, inkább a könnyedebb prózát keresi, kikapcsolódás reményében, de egyelôre ezeket is
csak gyûjti, hogy majd nyáron Csopakon nekilásson az olvasásnak. Michel Foucault A
bolondság története címû munkája mellett
David Baldacci- és Dan Brown-könyvek,
Ken Follett legújabb regényfolyama és Umberto Eco-mûvek várják az utazást.
– A gyerekeimre azt még sikerült átörökítenem – mondja búcsúzóul –, hogy
könyvekkel vegyék körül magukat. De az
ô példájuk is mutatja, hogy nem környezeti, hanem nemzedéki és társadalmi hatásokról van szó. Amikor a fiam kicsi volt,
s látta, hogy este a feleségemmel mindketten olvasunk elalvás elôtt, bemászott
közénk, s noha még nem ismerte a betûket, hozott egy könyvet, és nagy komolyan, sokszor fejjel lefelé tartva mímelte
az olvasást. A sikerkönyvek még ma is elkerülnek hozzá. A hat évvel fiatalabb lányomnál már bekövetkezett a generációs
váltás, ô, ha teheti, az interneten tájékozódik. A legifjabb hallgatóimat pedig már el
sem lehet szakítani a világhálótól. Alapvetô fordulat tanúi vagyunk, mint amilyen a
Gutenberg-galaxis kezdetén lehetett. Már
„csak” a rájuk zúduló információözön hitelességét kell valahogy biztosítaniuk az
utánunk jövôknek.
Mátraházi Zsuzsa
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