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A Könyvhét kiadója a MATESZ tagja

Még benne vagyunk persze a nyár kellôs közepében, de
már az ôszre is figyelünk, ebben a számunkban hírt
adunk egy kora ôszi programunkról: a Könyvhét LapNap szeptember 6-án esedékes rendezvényének a témája annak körüljárása, hogy az olvasás hol foglal helyet mûveltség-, illetve kultúrafogalmunk rendszerében. Elôzô számunkban adtuk közre a Supka Géza Alapítvány felhívását az olvasás népszerûsítéséért, az abban foglaltak is megerôsítik: annak ellenére, hogy folyamatosan visszatérô téma az olvasás helyzete, még mindig van mit mondani róla. Ahogyan az alapítványi felhívás fogalmaz: „a világban lejátszódó folyamatok –
gazdasági válság, zsugorodó könyvpiac, az elektronikus
kiadványok robbanásszerû terjedése, illegális másolása, megváltozott olvasói szokások…” befolyásolják a tömegek olvasáshoz való viszonyát, ám nem
magyaráznak meg minden, e tárgykörhöz tartozó jelenséKönyvhét-törzsasztal
get. Mélyebb okai is lehetnek annak, ha a befogadók elfora Hadik Kávéházban
dulnak az olvasástól. Ezeknek az okoknak a feltárását kí(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
séreljük meg a Könyvhét LapNap rendezvényen.
Nyílt szerkesztôségi fogadóóra
„Csak az ember olvas”, vált közismertté a Márai Sán2011. augusztus 11., 17 óra
dortól idézett állítás, és a logika szabályai szerint azt
mondhatjuk, hogy „tehát aki olvas, az ember”, de ennek
az ellenkezôje már persze nem lenne igaz, az viszont
biztos, hogy a Könyvhét „csak az olvasó embernek” készül, és csak olyan könyvekrôl beszél, amelyeket szerzôik is az „olvasó embernek” szántak.
Egészen bizonyosan csak az olvasó embernek készült Márton Lászlónak az „állatságot” középpontjába állító elbeszéléskötete, amely így emberben az állatot, állatban az embert felmutatva az olvasó ember számára nyújt irodalmi élményt, és a Márton Lászlóval készült interjúból az irodalom érvényességérôl, az elbeszélések születésének körülményeirôl is tudomást szerezhetnek.
Kozma Mária elmondja, hogy az olvasásra szánt kötet, amelyrôl a Könyvhét munkatársával beszélgetett, elôször élôszóban született meg: unokájának mesélte a történeteket az író,
és az ennek nyomán megszületett könyv teszi immár lehetôvé, hogy a „csíkországi” legendákat, meséket, regéket más gyerekek is megismerhessék.
Tolnai Ottót A tengeri kagyló címû új kötetérôl kérdeztük, a szerzô bevall, hogy a kötetrôl
még nem nyilatkozott, és errôl a kötetrôl talán nem is fog, de a kérdésekre adott válaszai külön-külön irodalmi mûalkotásként hatnak, nagy élvezetet szerezve így az olvasónak.
Tôzsér Árpád visszaemlékezés-, naplófolyamának új kötetérôl szólva beszélt a napló mûfajáról is, arról hogyan alakult ki naplóinak hangvétele és tervezi-e a folytatást.
Ugron Zsolna népszerû, sikeres könyve megszületésének körülményeirôl beszélt lapunknak a vele készített interjúban, és kitért arra is, hogyan élnek most családjával férjének a romániai kárpótlási törvények alapján visszakapott erdélyi kastélyában.
Rendkívül szép kiállítású kötetben mutatja be Szabó Lilla a szlovákiai magyar könyvmûvészet 1918–1945 közötti történetét, a képzômûvészeti, könyvmûvészeti hatások érvényesülését nagyon sok könyvcímlappal, belsô grafikával illusztrálva; a kötetet lapunkban Laik Eszter
ismertette.
Ennyi fért most el itt, ajánljuk magunkat, olvassák a Könyvhetet.
(A Szerk.)

www.konyv7.hu
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Te egy állat vagy!
Állattörténetek emberekrôl, embertörténetek állatokról. Márton László elbeszéléskötete
rólunk szól tehát, emberekrôl, és állatokról.

– Most megjelent elbeszéléskötetének címe Te egy állat vagy!
Ember- és állattörténetek sorakoznak a könyvben, de senki ne
aesopusi megoldásokra gondoljon. Önnél hogyan kapcsolódik a
kettô egymáshoz?
– Az ihlet onnan jött, hogy magam körül sok állatos történetet
hallottam, láttam, így régóta gondolkodtam azon, hogy jó volna
ezeket kötetbe szedve megírni. Érdekes számomra, hogy az ember az állatokkal együtt élve, vagy akár csak találkozva másképpen viselkedik, sokkal ôszintébben, mint ha nincs a közelében állat. Nyilvánvaló azonban, hogy ezek az elbeszélések nem klasszikus állattörténetek, tehát elsôsorban nem az állatokról szólnak,
hanem az állatok körül csoportosuló, köréjük csôdülô emberekrôl. Fontos megjegyezni, hogy állat és ember ebben az értelemben nem választható el egymástól, hiszen az emberben is gyakran megmutatkozik különbözô állatok sok-sok jellegzetessége,
mint ahogyan az ember környezetében élô állatok is igen sokat
tanulnak az emberektôl. Ezt a folyamatot ábrázoló történeket
szerettem volna tehát papírra vetni.
– Megtörtént eseteken alapulnak ezek az elbeszélések?
– Történeteim fikciós, imaginációs foka merôben különbözô.
Maradjunk annyiban, hogy az elsô elbeszélés, A kutyuska, egy saját történet, míg a második, A makákó, mely bevallottan a fôváros tizenkettedik kerületében játszódik, egy újsághíren alapul.
Merítek tehát a valóságból, s költök is hozzá, mikor mennyit kell.
Szerettem volna a régi hagyományos, példázatos állatmeséket el-
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kerülni, de azt gondolom, hogy mivel ember és állat együtt él,
együttesen alakítja ki azt a feltételrendszert, aminek megformálása, bemutatása íróilag szerencsésnek tud mutatkozni, tehát,
hogy igazán jó történet keletkezzen, ahhoz együtt kell valóság és
fantázia, ember és állat.
– Melyik történet áll a legközelebb a szívéhez?
– Nem jó, ha egy írónak a szíve csak egyetlen helyen kezd el
dobogni egy kötetben, hiszen minden bekezdésben, minden
mondatban dobognia kell. Ezzel együtt ha úgy tesszük fel a
kérdést, hogy melyik történetnek van legnyomatékosabban
érzelmileg önéletrajzi háttere, akkor a kötet amúgy is legterjedelmesebb elbeszélését, A papagájt emelném ki. A részleteket most titkolnám, hiszen erre az olvasónak magának kell rájönnie. Miközben olvassa a történetet, ott lesz elrejtve minden, de eléggé vastag rétegek vannak itt, tehát le lehet ásni
egy méter mélyre, két méter mélyre, három méter mélyre.
Lejjebb nem mennék.
– Beszéltünk a régi állatmesékrôl, s arról, hogy szándékosan kerüli a példázatot mostani írásaiban, de vajon van-e valamiféle,
ha nem is tanulságuk, de intelmük ezeknek a történeteknek?
– Ha tanulság adódik, mondjuk ötszáz évvel késôbb, az jó. De ha
az író azzal az elhatározással vág neki egy szövegnek, hogy az olvasó majd le fog szûrni belôle valami tanulságot, akkor íróként
meghalt. Magára a történetre kell koncentrálni, annak saját belsô
törvényszerûségeire, amit minden beleerôltetett tanulság csak
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szétroncsolni, meghamisítani tud. Az a legjobb, amikor valaki
csak azt veszi észre, hogy milyen jót olvasott, aztán mégis valahogyan hat rá a mû. Persze másképpen van hatással bármi egy tizenhat éves olvasóra, és másképpen egy ötvenhárom évesre.
Adott esetben ez persze lehet ugyanaz a személy, csak közben eltelt egy kis idô.
– A fülszövegben a „szerencsétlen emberekrôl” ír a szerkesztô.
Miért szólnak szerencsétlen emberekrôl az elbeszélések?
– Az ember, úgy ahogy van – ha elfogadjuk a bibliai teremtéstörténetet – szerencsétlen teremtmény, aki számára csak halványan villant fel a boldogság ígérete. Ebbôl lehet gazdálkodni.
Íróilag persze ez szerencsés dolog. Mert mi az érdekes? A szerencsétlen ember vagy a szerencsés? Természetesen az elôbbi.
Mi érdekli az orvost? Az egészséges vagy a beteg emberi test?
Nyilvánvalóan az utóbbi. Mindig olyasmi érdekli tehát az írót is,
amiben problémát talál. Akkor tud valamirôl szólni a mû. Mindenhol létezik idill persze, de csak akkor érdekes az egész, ha
ezt az idillt fenyegeti valami.
– Akkor tulajdonképpen bátran állíthatjuk, hogy ezek az állattörténetek nagyon is emberi történetek.
– Bizony, hiszen hiába szólnak állatról és emberrôl, elbeszéléseimet nem maguk az állatok ihletik, hanem a körülöttük lévô
emberek. Persze nem mindegy, hogy egy ember éppen csak
észlelni vél egy állatot a történet végén, vagy átváltozik egy állattá, netán meg is öli az állatot, amivel kapcsolatba kerül. Alapjában véve el lehet mondani errôl a könyvrôl, hogy maga az állat annyiban érdekes a mûben, amennyiben a körülötte levô
emberek érdekesek.
– Segíteni lehet a kötettel a szerencsétlen embereken?
– Az írásnak annyiban van értelme, amennyiben segít az embereken. Az embereken itt az olvasókat kell értenünk, akik jobb belátásra térnek, nem pedig a történetek hôseit. A történetek hôsein nem lehet segíteni.
– Kiknek szól ez a tíz elbeszélés?
– Röviden és tömören: azoknak írok, akik elolvassák. Öt-hatévenként egyszer látok a villamoson egy-egy utast, amint éppen a könyvemet olvassa. Az ô számára írok. Korát nem lehet meghatározni,
szerintem az emberek, az olvasók különben is mind egyenlôk. Legalábbis azok, akiknek az életkora kétjegyû számmal leírható, tehát
tízéves kortól kilencvenkilencéves korig nagyjából mindenki. Szerintem az a jó, ha minden egyes olvasó a maga módján érti meg
ezeket a történeteket, így szól neki személyesen az írásom.
– A családja olvassa a köteteit?
– Ha olvassa is, én nem tudok róla. Van feleségem, és három felnôtt gyermekem. Bár nagyon jó a
kapcsolatunk, sok mindenrôl
szoktunk beszélgetni, az én írásaimról, arról, hogy befejezett,
megjelent állapotban milyen hatással vannak rájuk, nem emlékszem, hogy valaha is szó esett
volna. Azt sem tudom megmondani, hogy én olvasom-e a saját
elbeszéléseimet. Pontosabban
olvasom ôket, mint korrektúrát,
hogy a hibákat kijavítsam. De azt,
Márton László
hogy olvasmánynak milyenek,
TE EGY ÁLLAT VAGY!
nem tudom megmondani, mert
Jelenkor Kiadó
én csupán megírom ôket.
Kurcz Orsi
272 oldal, 2900 Ft
Fotó: Szabó J. Judit
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Ildefonso Falcones: Fátima keze
www.fatimakeze.konyv7.hu • www.facebook.com/fatimakeze

(Részlet)
Aben Humeya táborában nagy volt a forgalom, sorra érkeztek
azok a moriszkók, akik még hittek a felkelésben és a gyôzelem lehetôségében, ugyanakkor sorra távoztak azok, akik elvesztették a
reményüket, és már csak abban bíztak, hogy Mondéjar márki betartja, amit a felhívásában ígért, vagyis kegyelmet ad és szállást biztosít azoknak, akik megadják magukat. A király sátra, bár
megvolt benne minden, amire
szüksége lehetett, és a többiekénél
jóval tágasabb is volt, közel sem
volt olyan díszes és hivalkodó, mint
annak idején az ugíjari szállása.
Hernandót, aki kissé kényelmetlenül érezte magát a pompás ruhában,
és a kard mellé akasztott pénzes
bukszával a derekán, a király emberei tisztelettel fogadták. Miután kardját átadta egy hölgynek, Partal és Gironcillo közé ültették le, a nagydarab
monfi széles mosollyal köszöntötte.
Hernando tekintetével Brahimot kereste, de sehol nem találta.
– Béke legyen azzal, aki óvta és védte népünk vagyonát a viszontagságokkal teli úton – mondta üdvözlésképpen Aben Humeya.
A köszöntést a sátorban összegyûltek egyetértô morajlása követte, Hernando pedig még jobban zavarba jött, próbálta minél kisebbre összehúzni magát a két monfi vezér között.
– Jó szórakozást, érezd jól magad, fiam – kiáltott ekkor Gironcillo, és barátságosan hátba veregette Hernandót –, ez az ünnepség
neked szól!
Még érezte a hátán Gironcillo tenyere nyomát, amikor megszólalt a zene. Fiatal lányok léptek ekkor a sátorba, mazsolával teli
kosarakkal és limonádés kancsóval a kezükben. A kancsókat a
körben ülô férfiakkal szemben, letették a szônyegre. A vendégsereg evett, ivott, miközben a táncoló lányokban gyönyörködött: a
lányok hol egyesével, középen lejtették csábító táncukat, hol kézen fogtak egy-egy monfit, és úgy folytatták az elôadást. Még a
hatalmas testû, ügyetlenül mozgó Gironcillót is sikerült megtáncoltatni az egyiküknek. Sôt a végén dalra is fakadt!
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– Ki ne táncolna, ha szól a muzsika – kurjongatott, miközben próbálta követni a táncoslány lépéseit –, nincs akkor vita, mindenki
csak mulatna, benned, szeretett, egyetlen Alhambra!
Az Alhambra! Amikor Hernando meghallotta, hogy Gironcillo az
Alhambrát emlegeti, eszébe jutott a Sierra Nevadán túl fekvô
gyönyörû építmény, és a város, Granada, ami olyan nagyon szép
tudott lenni a délutáni napsütésben. Elképzelte magát, ahogy
Fátimával táncol a Generalife kertjében, micsoda híre van annak a helynek, azt mondják, csodálatos! Nem tudott másra gondolni, csak a lányra, a testére, a nyakában, a két melle között
fénylô amulettre... A táncoslány, aki ellejtett most Hernando
elôtt, ugyanolyat viselt, kézen fogta, a fiúnak nem volt más választása, fel kellett állnia. Hallotta, ahogy a vendégek tapsolnak
és biztatják, miközben a lány táncra csábította. És akkor minden pörögni és forogni kezdett körülötte, a lábait ügyesen
mozgatta, nem is kellett odafigyelnie, szinte maguktól táncoltak, nem is tudta megállítani ôket, sem uralkodni rajtuk. A
lány csak nevetett, egyre közelebb húzódott hozzá, érezte a
teste közvetlen közelségét, ahogy nemrég Fátimáét...
Miközben táncoltak, az egyik lány újabb kancsó italokat hozott. Édesítô labdacsot morzsolt, zellert és kendermagot tett
minden egyes kancsóba, és jól elkeverte, amíg fel nem oldódott benne minden.
Gironcillo és Partal koccintottak, majd nagyot kortyoltak a limonádéból.
– Hasis – sóhajtott a nagydarab monfi –, úgy látszik, ma nem a
keresztények ellen vetjük be magunkat a segítségével. Partal bólintott, majd ismét kortyolt egyet az italából. – Hát akkor legalább
táncoljunk, érezzük jól magunkat, mintha az Alhambrában lennénk! – emelte fel ismét a bódító szerrel ízesített limonádéval teli poharát.
Hernando nem találta a helyét, a lantok és csörgôk lassan elhallgattak, a lány, még mindig belé kapaszkodva kérdô pillantást vetett a királyra, aki beleegyezôen bólintott. A lány akkor a sátor
belseje felé cipelte a fiút, egy függöny mögé, ahol a király háremének többi tagja is tartózkodott.
Ildefonso Falcones: Fátima keze
Fordította: Bakucz Dóra, Smid Bernadett
Kiss József Könyvkiadó, 720 oldal, 3980 Ft
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Feltörni egy könyvet, mint egy kagylót
Tolnai Ottó „nem beszéli szét” új könyvét
Arról ír, amiben él – hasonlítják Faulknerhez vagy Hrabalhoz, akik létrehoztak egy
világot, kicsit megemelték és mitizálták.
Az ô esetében ez a táj a Délvidék, Magyarkanizsa, a palicsi fürdôhely, vizek és ligetek… A fürdôváros lakói maguk is fürdôvendégek – életre szóló élményeket jelentô szép nôk alakjában, akiket gyerekszemmel meg lehet lesni a fürdôben. A Tolnai
lexikon, a bélyeggyûjtés szenvedélye, a
tárgyi környezet – mind a gyerekkort idézik. Tolnai Ottó véget nem érô meséiben
eltûnik a határ köznapi és szürreális között. Merthogy a valóság túl van a tényeken és a tények innen vannak a valóságon.
– Szeretném, ha mesélne arról, ami új
könyve, A tengeri kagyló megírására
indította.
– Most még zárt valami számomra ez a
kagylós könyv (vannak kagylós dobozaim is,
olyan vásári holmik, kagylókat ragasztgattak
mindenféle dobozkákra, majd ráírták a város, fôleg dalmát városok nevét), nem kezdtem el beszélni, nyilatkozgatni róla, úgy
tûnt, errôl a könyvrôl nem is fogok… Mert
akár szép pillanatnak is nevezhetném kagylós könyvemnek ezt a pillanatát. Kár lenne
bemaszatolni. Feltörni a könyvet. Talán a kora reggeli park emlékével kezdôdött. Amikor nemcsak a zongorát hangolja a vak hangoló, hanem a liget (elôbb Erzsébet ligetnek
nevezték, majd Népkertnek) összes madarait is. És amikor a sétányon feltûnik a két
alacsony növésû kertész. Akárha ôk ilyenkor, hajnalban sétálnának. Valami nagy kosarat cipelnek. meg majd a hintákat ellenôrzik
– el ne repüljön valamelyik gyerek, mint bolondkocsiról, ringlispilrôl ahogy olykor elrepülnek – megolajozzák ôket, ne nyikorogjanak, ne zavarják a fürdôvendégeket. Hogy
aztán maguk is kipróbálják. Felülnek, hintáznak. Boldogan, mosolyogva. Mert napközben nincs hely, állandóan foglaltak a hinták;
vannak gyerekek, akik csak azért hintáznak,
hogy mások ne hintázhassanak. Mosolyognak, de tán az sincs kizárva, sírnak. Ezt csak
a béna parkôr tudná megmondani, aki már
szintén elindult körútjára fától fáig, viszont
ô ilyen dolgokról nem nyilatkozik. Különben
is zuhan, egy budapesti bérház tetejérôl folyamatosan, lévén hogy eredeti foglalkozása
a födémjavítás volt. Talán sírnak tehát a kis
kertészek… Azóta, csak most látom, mind
több hôsöm sír…
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– Újvidék, Kanizsa, Palics – mitikus tájak,
szinte regényként mûködnek – a történet
elemelkedik a valóságtól, valamiféle mitikus térbe és idôbe kerül, és mivel a
gyerekkorról (kamaszkorról) szól, ez a
mitikus távlat csak erôsödik.
– Valójában két park csúszott össze ebben a
könyvbéli ligetben; szülôvárosom, Magyarkanizsa és lakhelyem, Palics mindig szépen
gondozott parkja. Két ôsi fürdôváros, jóllehet lakói Magyarországra, Mórahalomra járnak fürödni. Egyszer megfigyeltem, a medencében, ahol feleségemmel leledztünk,
fele fürdôvendég magyarkanizsai, fele pedig
palicsi, szabadkai volt... Persze én szeretem
Mórahalmot is. A határában láttam életem
legszebb fehér szamarát. Nyomoztam is
utána eleget, végül megtaláltam, meg is vettem volna, de nem volt eladó. Meg jó volt
besétálni Mórahalom könyvtárába is, ahol
Tóth Menyus-képek lógnak. Már abban a
fehér szamárban is akárha Menyus szelleme
mutatkozott volna meg nekem. Palics fürdôorvosa dr. Brenner volt, gyerekkorom orvosa pedig dr. Kosztolányi Árpád…
– Úgy tartják, szûkebb pátriájában talán ön
ért legjobban a képzômûvészethez. A regényben Nusika agyagból való megformázásában egyaránt átélhetôvé válik a mûalkotás születése és a kamaszkori szerelem.
Mit jelent önnek Cézanne és a csendéletei? Komoly mûelemzést olvashatunk a
könyvborítón szereplô Cézanne-festményrôl. És ott a sokértelmû tengeri kagyló!
– Oldalazom egyre; nem hiszem, hogy magáról a könyvrôl beszélni fogok tudni. Egykor
már a megjelenés elôtt szétbeszéltem könyveimet, most meg, lám, utána sem tudok
megszólalni. Még az foglalkoztat például, hogyan a fenében lett drapp a Cézanne-csendélet, akárha véres tengeri kagyló mögött a
háttér, amikor eredetileg kék volt?! Emlékszem, volt egy ifjúkori versem, amelyben azt
kérdeztem, milyen szín a drapp szín?! Hát
íme, mondom most, zsörtölôdve, éppen

KÖNYVRÔL
Tolna Ottó
A TENGERI KAGYLÓ
Fórum Könyvkiadó
127 oldal, á. n.

ilyen seszín… Bár az sincs kizárva, hogy csak
az a példány sikeredett drappá, amelyik elôször került a kezembe, különben inkább az
egérszürke és a halványkék között van valahol, csak a cím oranzs betûinek visszfénye
teszi drappá, különösen lámpánál... Meg
Aix-en-Provence jut még eszembe. Az is kora reggel. Mert vasárnap kora reggel volt,
amikor egy-két éve, Avignonból barátaimmal
(egy magyarkanizsai színházi emberrel, barátommal, egy híres spanyol festôvel, meg
egy ismert amerikai kritikusnôvel) átvittek
bennünket Aix-be. Azért korán, hogy még a
képtár nyitása elôtt megnézhessük a képeket. A felsöpört, fellocsolt város illata. Aztán
Cézanne házába, mûtermébe is elvittek bennünket. És akkor ott, Aix-ben megtapasztalhattam, hogyan is nézünk mi, magyarkanizsaiak képet, Cézanne-képet meg különösen… Na hát, ebben a könyvben talán ez is
tetten érhetô, hogy hogyan… A kagyló visszahelyeztetik a képrôl, a helyére, egy agyaglány
lába közé, avagy a tenger feneketlen fenekére talán… És a mi kredencünk. Van egy versem, amelyben végtelen tologatnak egy kredencet, egy hosszú, végtelen, küszöbökkel
tagolt, fekete-fehér kockás folyosón, leesik
róla egy nipp, letörik a feje; hôsöm soká rejtegeti a nipp (nép) fejét stb. Mellébeszélek.
– Azt mondta valahol, hogy a valósághoz
akkupunkturális módon viszonyul – a valóságból kiszúr egy darabot, és azzal dolgozik. A valóságból az irracionalitásba
emeli. Itt is ez történik?
– Semmis helyeket, semmis dolgokat,
semmi komákat próbálok akupunktúraszerû munkába fogni, kitisztítom, lélegezzenek a pórusok…
Szénási Zsófia
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A Fiastyúk a székelyek csillaga
Beszélgetés Kozma Máriával
Kozma Mária új kötetében a gyerekek számára dolgozta fel meseként – a Székelyföld múltjával, népi hagyományaival foglalkozó mûvekben lelt adatokra, és történelmi regék szájhagyomány útján elterjedt elemeire alapozva – a csíki székelység szellemi örökségének egy szeletét.
– Mikor kezdte el írni ezeket a
történeteket?
– A Régiségeket kezdetben
nem írtam, hanem élôszóval
meséltem. A család ötéves
Marcikájával – az unokával –
kirándulva, Csíkszereda környékét járva, ahol éppen
eszembe jutott valamilyen, a
helyhez kötôdô érdekes történet, azt elmondtam. Ilyen
helyek és történetek pedig
szinte kifogyhatatlanok, kezdve a csíksomlyói templommal,
a tatár betörésekkel, folytatva
csillag-, határ- és dûlônevekkel, borvízzel, valaha élt solymárokkal, erdôben lakó szépasszonyokkal. Egyszer talán
megírom, illetve magyarázatot keresek a mesék fogadtatására is. Elmeséltem például a
Szent Anna-tó legendáját,
hogy a gôgös várúr Annával
együtt tizenkét lányt fogott lovak helyett a hintója elé, mire
Marcika azt kérdezte: hogy
hívták a többi lányt? Azoknak
miért nem tudjuk a nevét? Én
hirtelen arra gondoltam, hogy
ennek a székely kisfiúnak génjeiben van a közösségi érzés, a
névtelenek iránti vonzalom
féltés. Túlzás, belemagyarázás? Én szépnek találom. Ha
vannak már zsenge gyermekkorban elkötelezettek, mondjuk, a vallás, vagy a zene, matematika iránt, miért ne lehet-

nének ilyen elhivatottak saját
közösségük múltja, a népük
iránt?!
– Mióta érdeklôdik a régi „csíkországi” regék iránt?
– A nyolcvanas években írt novelláim, regényeim mindegyikében felbukkannak. Akkor,

Kozma Mária író, újságíró, szerkesztô 1948. augusztus 18-án
Csíkkarcfalván született. Csíkszeredán érettségizett, a kolozsvári egyetem magyar irodalom szakán szerzett tanári oklevelet. Hét évig szabadfoglalkozású, 1976–78-ban muzeológus a
csíkszeredai múzeumban, 1978-tól a megyei könyvtár munkatársa, 1990–94-ig igazgatója. 1994 óta a csíkszeredai PallasAkadémia Könyvkiadó fôszerkesztôje.
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amikor a cenzúra már nem nagyon engedte, hogy történelmi
témákkal foglalkozzunk, így, a
fikcióba ágyazva sok mindent
el lehetett mondani.
– Van olyan történet, amit
személyesen hallott, ami
szájhagyomány útján terjedt?
– Természetesen! A teliholdban
mindig kerestük Babba Mária
arcát, és azt is hallottam, hogy a
Fiastyúk a székelyek csillaga,
meg azt, hogy régen Menaságon bölénycsordák éltek...
– Számos tájnyelvi megnevezést vagy éppen népszokást
tanulhatunk meg a könyvbôl:
például mi az a csepesz, vagy

a kerecsen, a begyen és a
szádokfa, vagy olvashatunk a
tábori kenyérsütés fortélyairól,
a borvíz sajátos jellegzetességeirôl, jelentéseirôl. Hány hónap, vagy év kutatómunkájára
volt szükség a regék megírásához?
– Nem lehet években meghatározni, és igazából nem is kutatómunka. Csepesz: fôkötô.
Begyen: bölény. Bölény nélkül
nincs név sem. A szádokfa ma
is az, ami: hársfa... Ezek az ismeretek valósággal megkeresnek engem. A diktatúra éveiben a Hargita Megyei Könyvtár dokumentációs részlegén
dolgoztam régi könyvekkel.
Szerencsém volt: sok mindent
olvashattam, amihez másként
nehéz lett volna hozzájutnom.
– Melyik a kedvenc története?
– A menasági szárnyas oltár
regéjét emelném ki. Egyrészt
anyai ágon menasági vagyok,
másrészt nagyon szeretném,
ha ez a gyönyörû táblakép itthon lehetne. S mint ahogyan a
pottyandi (Pottyand Menaság
tizese) szekeres Höltövénybôl
Mária kérésére elhozta az oltárképet, amit a szászok a reformáció idején kidobtak a
templomból, én is szívesen
hazahoznám most budapesti
lakhelyérôl. Hiszem, hogy
Mária is erre kér, csak nem
halljuk a szavát, a pottyandi
szekeres meg nem jár arra.
– Váltakoznak a történeti hagyományon alapuló regék a
tündérmesékkel. Például a Csíki lobogó után a Szépasszony
vászna következik. Ez tudatos
szerkesztés eredménye?
– Nem. Különálló történetek, a
sorrend többnyire véletlenszerû.
– A borítón Szent László látható?
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– A könyv illusztrátorának, Mezey Ildikónak a rajza. Lehet
Szent László is, a Szépvízhez kötôdô mesébôl, de inkább másik
kedvencem: Hetevény. Történelmi tény, hogy a karcfalvi
templom 1796-os újjáépítésekor
pogány rituáléra utaló bálványocskákat találtak. Ezek a kor
tudományos világát is foglalkoztatták, sajnos, jórészt a bécsi
múzeumba kerültek. Több néprajzi munka megemlékezik arról, hogy a Fiastyúk csíki neve
Hetevény. Mint már mondtam,
gyermekkoromban hallottam az
anyámtól, hogy a Fiastyúk a csíki székelyek csillaga, és egy táltos lakik a fészkében. Ezeket
kapcsoltam össze.
– Melyik korosztálynak szánta
a könyvét? (Nem kizárólag
gyerekek számára olvasmányos, ízes történetek ezek.)
A világ egy gyerek számára
például furcsa, logikátlan,
ijesztô hely, a mesék segítségével a legkisebbek lelkében
is helyükre kerülnek a dolgok,
de erre sok esetben a felnôttek is rászorulnak…
– Logikátlan, ijesztô hellyé a
felnôttek teszik a világot. Én
inkább azt vallom, hogy a
gyermek számára minden természetes. Még a halál is. Mi
tanítjuk meg félni, persze jogos védelembôl. Tôlünk tanulja, hogyan viszonyuljon a világhoz. Van Sütô Andrásnak
egy csodálatos megfogalmazása: „csillapító magyarázat”.

KÖNYVRÔL

Kozma Mária
RÉGISÉGEK
CSÍKORSZÁGBÓL
Történelmi regék

Pallas-Akadémia Könyvkiadó
56 oldal, kve, á. n.
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Hát ezért van szükség mesére.
– Én személy szerint hiányoltam egy olyan történetet, ami a messze földön híres székely furfangot állítja a
középpontba. Vagy ez a jelzô csak nálunk tartozik hozzá a székelyhez?
– Még soha nem hallottam
székely embert, hogy azt
mondta volna magáról: „furfangos vagyok, csavaros
eszem van”. Igaz, mondjuk
másokról (egymásról), olykor
kissé elítélô módon, vagy az
„okos bolondot” tisztelve ezzel. Irodalmi alakként leghíresebb furfangos székelyek Tamási Ábele és Nyirô Uz Bencéje. Mi nemcsak a „viccet”,
hanem a megalázottak keserûségét, a csak azért is nekigyürkôzés életigenlését, de a
túlélés kényszerû eszközét is
látjuk a csavaros észben.
– Milyen az irodalmi élet Erdélyben?
– Pontosan olyan, mint máshol. Az írók írnak, ha lehetôségük van rá, megjelentetik a
könyveiket; az olvasók olvasnak, ha kedvük, igényük van
rá. Sajnos, elenyészô a szakmai visszajelzés. Arra gondolok most, amire az olvasók is
figyelhetnének, ami értékrendet is közvetíthetne a számukra, mert így sokan csak
kapkodnak a piacon tetszetôsebb kiállítású, vagy bombasztikus címû könyvek után.
– Ön 2008-ban Pro Cultura
Hungarica kitüntetést kapott,
hogyan látja a magyarországi
és erdélyi irodalmi élet, mûvelôdés kapcsolatát?
– A hivatalos kapcsolat nyilván
a mûvelôdéspolitika része, az
egyén ennek alárendeltje – jó
értelemben is. Köztudott, hogy
sok múlik személyes kapcsolatokon, barátságokon – rossz értelemben is. A kitüntetés megerôsítette bennem azt a hitet,
hogy a magyar mûvelôdésért
ugyanúgy lehet tenni egy erdélyi kisvárosban, mint Budapesten, és néha az sem számít,
hogy a kilincsek messze vannak, és az ember azt sem tudja,
merre nyílnak az ajtók.
Illényi Mária
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Könyvbirodalomnak nincs határa
Aminek mindenki örült
Szöllôsi Edit Hurrá, bilizek! címû könyve
„segítség lehet a »bizonytalan, kezdô«
szülôknek és a »tapasztalatlan, kezdô«
gyerekeknek egyaránt. Megnyugtatja
ôket, hogy nem kell
a bilire szoktatásból
versenyt csinálni,
nem kell, sôt nem
szabad túl korán
kezdeni, s a fejlôdés
természetes velejárójának kell tekinteni, hogy gyakran
hosszú út vezet a sikerhez” – írja Rigler
Ilona pszichológus a képeskönyv elsô
szöveges oldalán. Pásztohy Panna elragadó, színgazdag rajzai kíséretében a kétéves múlt Peti meséli el, hogyan búcsúzott el a pelenkától, milyen bilit választott
magának a boltban, és hogyan barátkozott
meg vele. Azaz – az ô kifejezésével élve –
hogyan lett „nagyfiú”.

Elsôkönyves és
Nobel-díjas szerzô
Kozma Mária kis könyve a határon túli magyar gyermekirodalmat képviseli, lévén hogy a
csíkszeredai Pallas-Akadémia
Kiadó jelentette meg. (E számunkban éppen arra akarjuk
felhívni a figyelmet, hogy igényes kiadók
dolgoznak, jelentôs alkotók élnek az anyaországon kívül is, ott is születnek jó gyerekkönyvek, amelyek közül itt most ötrôl
lesz szó.) A Csillala mester avagy a csodálatos köpeny története – Csillag István
színes illusztrációival – öt fejezetbôl álló
meseregény, mely hagyományos mesei
elemeket, szereplôket is felvonultat, de
ugyanakkor ötletesen modernizál is, hiszen szó van benne információs sztrádáról, internetrôl, Sony és Lego országról,
egérkurzorról. A megfontolt szabómesternek mindene megvan ahhoz, hogy elkészítse a megálmodott csodaköpenyt,
csak a tû foka hiányzik…
Ferencz Imre Verebestôl Madarasig c. kötete a Pallas-Akadémia
Mesevonat sorozatának
17. darabja, egyetlen rímes, ritmusos, nyolcsoros strófákból álló játékos vers. Íme egy vers-
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szak a Csillag István mókásan illusztrálta
mûbôl: „Veréb vagyok:/ madártani/ igazolványt kérek én!/ Verebesen, /Madarason/ nem madár a/ denevér!”
„Tüsi Süni még valamikor nagyon régen
/…/ egy széles országúton átkelve
olyannyira lemaradt a szüleitôl,
hogy azóta sem talál rájuk” – így
kezdôdik Bakó Tihamér Tüsi Süni
és Böködô Manó c. 4-6 éveseknek
szóló mesekönyve. Egy szeptemberi napon Tüsi az iskolából
nem megy haza a kollégiumba, hanem lemaradt társaitól, berohan az erdôbe, hogy
senki meg ne akadályozhassa tervét: tudniillik, hogy megkeresi a
szüleit. Szerencsére nem sokáig
marad egyedül, mert összetalálkozik Böködô Manóval, akivel –
miután megismerték egymás
történetét – most már együtt
folytatja útját. A hosszú, kalandos úton
rengeteg élményben lesz részük… Turcsányi Antal színes grafikáin a kis sünök gyerekekként, a nagyok felnôttenként jelennek meg.
Rudyard Kipling Az elefántkölyök c. kötete a Nobel-díjas író kilenc meséjét tartalmazza. Ezek szereplôi: a címszereplôn kívül teve, orrszarvú, leopárd, Kenguru apó, armadilló, rák, „a
magányosan sétáló macska” és „a pillangó, aki toppantott”. A címek egy része kérdés, pl.
Hogyan lett púpos a teve,
vagy Hogyan kapta az
orrszarvú a bôrét. Megtudhatjuk, hogyan lett
hosszú ormány az elefánt eredetileg csizmányi orrocskája. A dzsungel könyve írójának állatmeséi a világ számos egzotikus tájára kalauzolnak el bennünket.
Meséi ötletesek, szórakoztatóak és tanítanak is. Sajdik Ferenc pedig láthatóan nagy kedvvel és sok-sok
rajzzal illusztrálta a kötetet, hisz
alkalma volt megint egészen
furcsa alakokat, sôt, oldalpárokon a mesékhez tökéletesen illeszkedô humoros jeleneteket
kigondolni. (Fordította Szász
Imre és Jékely Zoltán.)

A Klein-Varga Noémi – Nádori Gergely
szerzôpáros Nagy az
Isten állatkertje c. különleges mesekönyve
a
következôképpen
épül fel: egy bibliai
idézet + egy abban szereplô állat meséje magáról + rövid, nem tudományoskodó, de
megbízható s egyben szórakoztató ismeretek a soros mesemondóról. A szereplôk: galamb,
szamár, holló, oroszlán,
bálna, féreg, hal, kakas,
disznó. Állatok Noé bárkájából, illetve az azt körülvevô vízbôl. Tehát (ismert) bibliai történetek az
állatok
szemszögébôl.
Nem helyettesítik az eredeti történeteket, de alkalmat adnak azok újra fellapozásához. Kispál Éva színes illusztrációi is a különleges megközelítést erôsítik.
Az elsôkötetes Simon Réka Zsuzsanna
Pukka és az évszakok c. összefüggô mesefüzérének fôhôse Kapukki Pukka, a
Lombgyûrû erdô huncut, játékos, koboldokhoz hasonló manó lakója, akinek számos barátja van. A manó fel-feltûnik
idônként, és ilyenkor különbözô dolgokat
mûvel: megvigasztal rászorulókat, de olyikat meg is tréfálja. Lomberdô lakói természetesen majdnem olyan különlegesek,
mint e bájos mesék címszereplôje. Hogy
csak néhányukat említsem: a kezdetben hosszú szakállú Zöld Elemér
manókirály, a kezdetben szomorú
Hapci Franci, a fázós törpesárkány,
Bigacsiga, a kezdetben mogorva és
magányos csigabiga, de itt van Kalapúr, vagy éppen Könyv Balázs, Jajdenagyorrú Tihamér vagy éppen a
mesegyártó mûhely. Nem tanmesék
ezek, de például érdemes megjegyezni, amit Pukka mond a mesemanóknak: „Ha bármikor belétek költözik
a szomorúság, úgy lehet leghamarabb
messzire ûzni, ha egy
kedves emléket idéztek
fel magatokban. A szomorúság nagyon utálja
a kedves emlékeket.”
Kovács Katalin néha
bizarr illusztrációi rajzban teremtették meg
ezt a sajátságos világot.
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Regények
8–14 éveseknek
Andri Snaer Magnason izlandi író A kékbolygó története címû meseregényével
hazájában és külföldön is
rangos díjakat nyert, s
könyvét a magyar elôtt már
22 nyelvre lefordították. „A
kék bolygónak volt egy különlegessége: kizárólag gyerekek éltek rajta.” A
történet azzal kezdôdik, hogy egy éjszaka ûrhajó csapódik a bolygó testébe. A legmenôbb, a leglazább fickó
érkezett a kék bolygóra, legalábbis így
jellemzi magát a furcsa, Hahó Jónapotként bemutatkozó „Álom Valóra
Váltó és Kedvcsináló” továbbá „Csillagporszívós Utazó Ügynök”. A gyerekek élete megváltozik, különösen akkor, amikor Hahó Jónapot odaszögezi
a napot az égre, így az mindig ott fent
ragyog. Ám Hulda és Brimir, a két jóbarát egy léghajóval átsodródik a
bolygó másik oldalára, ahol természetesen sötét van, hisz nincsen napjuk
az ott élô gyerekeknek… Vajon milyen
fordulatokat hoz ennek a remek gyerekregénynek a cselekménye? Milyen
különös jelentôsége van a pillangópornak? A fantáziadús, elgondolkodtató mesét László Noémi fordításában
és Kovács Katalin színes rajzaival élvezhetik a 8–12 éves gyerekek, de akár
a mesétôl végleg elszakadni nem akaró felnôttek is.
Janikovszky Éva A hét bôr c. regénye
akkor jelent meg elôször, amikor – emlékeim szerint – nem volt ritka, hogy
egy iskola tatarozása nem fejelôdött be
határidôre, azaz az évnyitóra. Nos, így
jártak az újtelepi iskola diákjai is, akik
a paradicsomszedés befejeztével sem
találták készen iskolájukat. Így aztán a
7. b-seket egy idôre átrakták a kertvárosi iskolába, ahol szétosztották ôket
az ottani 7. osztályokba. Amikor baj
nélkül visszatértek, élménybeszámolójukra érdekes módon senki sem volt
kíváncsi. Mert elhatározzák, tapasztalataikat
kisvállalkozásként hasznosítani fogják. De mi
legyen ennek a neve? Így
születik meg az egyszerû Hét Bôr (azaz a 7. b.
önálló rajvállalkozása).
Terveiket elôadják a Dirigónak, aki bólogatva
hallgatja ôket, majd közli, az iskolai gyerekstúdi-
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óra momentán nincs
pénz. Egyéb ötleteikre
is csak bólogat, de mindig azzal válik el tôlük:
Finomítsátok tovább az
ötletet! Vajon melyik
tervükre mondja végre
azt: „Látjátok, tudtam
én, hogy elôbb-utóbb
kitaláltok majd valami
életrevaló önálló rajvállalkozást!” Talán a szülôk aktivizálása, az idôs emberekkel foglalkozás, az alsósok patronálása, a zsibvásár a zsibongóban,
a városvédô klub?
A Hét Bôr persze pecséttel is
rendelkezik, és ezek a fiúk és lányok már nem csak az iskolai
feladatokkal foglalkoznak, kezdenek egymásra is figyelni, úgy
értem a fiúk a lányokra, és fordítva. Az írónôtôl megszokott
könnyed stílusban elôadott történet tulajdonképpen egy iskolai
év eseményeit örökíti meg, egy
fiú hangján. Az Ágik, Jutkák, Mónik, Attilák, Jozsók, Zsombók eseményteli, kalandos éve jó szórakozást és tanulságokat kínál a mai kamaszoknak. Réber
László rajzai pedig egyszerûen megunhatatlanok.
A Szent István Társulat sorozatának
– Príma Könyvek – második kötete
Krúdy Gyula írásaiból nyújt válogatást, Nagy idôk nagy hôsei címmel
történelmünk, úgy
is mondhatom, „A
szabadságharc dicsô napjai” iránt érdeklôdô tizenéveseknek. Krúdyt annál is inkább foglalkoztatta
az
1848–49-es forradalom és szabadságharc, mivel egyik
nagyapja kapitányként szolgált a honvédseregben. Ebben a kötetben olvashatjuk A komáromi fiú c. kisregényét,
a második részben (Hôsi történetek) pedig további tizenkét
írás eleveníti fel gyerekek és
öregek, nemesek és közrendûek, katonának termett és hadakozásra alkalmatlannak mondott, mégis hôssé vált emberek
történetét, amelyek még az
események után évtizedekkel is
elevenen éltek a nép emlékezetében, vagy legendaként terjedtek, míg egy Jókai, Krúdy, Móra

vagy Rákosi Viktor stb. le nem jegyezte szépirodalmi eszközökkel. (Érdemes elolvasni a sorozatszerkesztô,
Kindelmann Gyôzô rövid utószavát.)

Izgalmas kérdések,
megdöbbentô válaszok
Friederike Wilhelmi Miért sós a tenger? c. kötete teljes joggal viseli az Izgalmas kérdések és megdöbbentô válaszok a természetrôl alcímet. A 75
kérdés közül csak
néhányat
idézek
kedvcsinálóul,
a
gazdag tartalom érzékeltetésére: Miért
csíkos a zebra?, Hogyan szônek a pókok?, Mi az a napszúrás?, Hogyan talált haza Némó, a
bohóchal?, Hogyan
beszélnek a hasbeszélôk?, Van olyan madár, amelyik
hátrafelé tud repülni? Kell-e inniuk a
halaknak? A könyv minden kérdésre 3
választ ad – ezek közül kell kiválasztanunk a helyeset. Az a, b és c válaszok elég furfangosan vannak megfogalmazva, úgyhogy néha nem könnyû
a választás. Máskor egyenesen beugrató, vicces megfogalmazásban jelennek meg Majorosi Anna és Tatár Sándor fordításában. Tehát játszva,
szórakozva lehet tanulni ebbôl a
könyvbôl, amelynek humorát Kalmár István ötletes, színes rajzai
csak tovább fokozzák.
Cs. A.
Bakó Tihamér: Tüsi Süni és Böködô
Manó. Psycho Art, 56 old., 2200 Ft;
Ferencz Imre: Verebestôl Madarasig.
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 27
old., 1200 Ft; Kipling, Rudyard: Az
elefántkölyök. Holnap Kiadó, 140
old., 2000 Ft; Klein-Varga Noémi – Nádori Gergely: Nagy az Isten állatkertje. Koinónia, 96 old., 2400 Ft; Kozma Mária:
Csillala mester. Pallas-Akadémia Kiadó,
35 old., 700 Ft; Krúdy Gyula: Nagy idôk
nagy hôsei. Szent István Társulat, 112
old., 800 Ft; Magnason, Andri Snaer: A
kék bolygó története. Koinónia, 120 old.,
2400 Ft; Simon Réka Zsuzsanna: Pukka
és az évszakok. Koinónia, 108 old.,
2400 Ft; Szöllôsi Edit: Hurrá, bilizek! Móra Könyvkiadó, 27 old., 1790 Ft; Wilhelmi, Friederike: Miért sós a tenger? Móra,
158 old., 2890 Ft
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HÓFEHÉRKE ÉS
A BERLINI FIÚK
Egy hivatásos olvasó kalandozásai
a gyermek- és ifjúsági irodalomban

Függelék
Gyermek- és ifjúsági mûvek
annotált bibliográfiája
(Könyvhét Könyvek)
Kiss József Könyvkiadó
268 oldal, fûzve 2640 Ft
Csokonai Attila mûelemzései,
publicisztikai írásai, interjúi
klasszikusok, klasszicizálódott
kortársak mûvei mellett magyar
szerzôket, mûhelyeket mutatnak
be, a függelékben több száz mû
annotációjával.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Csak kérni kell – a könyvesboltokban

INTERJÚ

A személyes hang mint provokáció
Beszélgetés Tôzsér Árpáddal
Tôzsér Árpád, a „szlovákiai magyar irodalom elsô klasszikusa” (ahogyan mondani szokták róla) gimnáziumi évei
alatt indult a költôi pályán. Kossuth-díjas költô, szerkesztô, kritikus, esszéista,
mûfordító, fôiskolai, egyetemi oktató,
több mint harminc vers-, tanulmány- és
drámakötetet tudhat magáénak – legutóbbi könyve pedig napló, az Ünnepi
Könyvhétre jelent meg, és az Érzékek
csôcseléke címet viseli.
– Az Érzékek csôcseléke elég különös
cím. A fülszövegben találunk utalást rá,
hogy a kifejezés Platóntól származik.
De mit jelent az ön számára?
– Platón szerint a létet a lélek csak
közvetlenül, az érzékek közvetítése
nélkül képes teljességében megragadni. Ez lehet igaz a bölcseletre nézve, de
a napló mint mûforma éppen az „érzékek csôcselékét” beszélteti. A legkövetkezetesebb indukció: itt mindig az
egyesbôl bomlik ki az általános, és sohasem fordítva.
– Részt vett a Könyvhét Magyar írói
naplókról címû rendezvényén. Mi a véleménye róla? Mit gondol, miért fontosak a naplók egy életmûben? Nem elég
csak a mûveket olvasni, a naplóit is ismerni kell az alkotónak?
– A rendezvényre azért mentem el,
mert érdekelt, mit mondanak, mit tudnak a naplóról mint mûformáról a napló teoretikusai. Tompa Mária, Szilágyi
Zsófia, Cséve Anna a Móricz-, illetve
Szentkuthy-naplókat gondozzák nagy
szakértelemmel. Érdekes dolgokat tudtam meg tôlük a mûfajról. Összefoglalva az ott hallottakat, talán azt mondhatnám, hogy a napló végsô struktúrája a
szöveg és a téma távolságának, „résének” a minimalizálása. Ami pedig a
napló és az életmû kapcsolatát illeti: az
életmû értelmezéséhez természetesen
nem okvetlen szükséges ismerni a szerzô naplóit, de ha már egyszer ismerjük
ôket, nehezen szabadulunk a kísértéstôl, hogy a napló nyújtotta nézôpontokból nézve újra ne olvassuk és értelmezzük a mûveket is.
– Ön a naplójából többször kiszól, vitatkozik például rádióadással, kritikákkal, cikkekkel, az olvasóval az irodalmi
élet történéseit, olvasmányélményeit is
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megosztja. Ám ezek az írások
1998–2000-ból valók. Ír azóta is rendszeresen naplót? Változik közben naplóírói szemlélete, stílusa?
– 1952-tôl, tizenhat éves koromtól írok
rendszeresen naplót. Letisztázott, „megstilizált” naplóim elsô könyve 2008-ban
jelent meg, Szent Antal disznaja címmel. Az a kötet az 1992 és 97 között írt
naplószövegeimet tartalmazza, s a kezdô évszám nem véletlen, ugyanis akkor,
1992-ben kért fel Szigeti Laci jó érzékkel, hogy a Kalligram folyóirat számára
állítsak össze a naplóimból egy terjedelmesebb blokkot. S nekem kapóra jött a
felkérés. Idegesített ugyanis, hogy amikor a nyugati irodalmak, fôleg a franciák, az avantgárd és posztmodern hatvanas, illetve hetvenes évekbeli felfutása
után már a szubjektum újramegszólalásának a lehetôségeivel kísérleteztek, s
Párizsban elszaporodtak az autobiográfiák, az emlékiratok, a legszemélyesebb
vallomások, kordokumentumok, nálunk
akkor volt a leghangosabb az irodalom a
„szerzô haláláról” szóló elméletektôl, s
nem volt magyar író, aki buzgón ne
„disszeminált”, „dekonstruált” vagy legalábbis „alulstilizált” volna. Csoda-e, ha
akkori naplóimat, a nagyvilági trendekkel lépést tartandó, s a hazai irodalmi
neofitizmus elleni lázadásként a legszemélyesebb, a legmagánabb magánvéle-

ményekre, s a szubjektum és test dolgaira hangoltam? Ez a személyes hang
mint provokáció továbbra is, ma is aktuális, s ez a meghatározója az Érzékek
csôcselékének is.
– Egy interjúban azt mondta: „olyan
vagyok, amilyennek az olvasó lát, s
nem olyan, amilyennek én vágyom
látni magamat”. Ez érdekes. Valóban,
az olvasó a naplón keresztül szinte
látja, mi jár hétköznap az író fejében,
és szerintem az ilyenfajta könyvet
nem is kell föltétlenül a linearitás
rendjében olvasni. Én például kerestem magamnak dátumokat, és azzal
játszottam, mit üzennek nekem az ön
aznapi írásai. Például a névnapomon,
február 6-án találtam a „költôietlen lakozás”-ról valamit, ami a nyugdíjas
élet, a fotelos lét keserû látomása. Ön
még most is aktívan dolgozik, dedikált
a Könyvhéten is. Hogy látja pályáját
most? Mik a tervei?
– Hetvenöt éves vagyok, nyugdíjasként
fôszerkesztem a Madách-Posonium
könyvkiadó könyveit. A szellem nem ismeri a nyugdíjas fogalmát. Készen van
az új verskötetem (az elôzô 2010-ben
jelent meg), de fektetem, mert nem szeretném, ha valaki rólam is leírná, hogy
az élet rövid, T. hosszú. Szóval nem
akarnám magamat túlírni, bár a verskönyvemet muszáj lesz hamarosan kiadni a kezembôl, nem várhatom meg a
horatiusi kilenc évet, nem akarnám,
hogy posztumusz kiadás legyen a kötetembôl. Azonkívül a még hátralevô életemben a naplóimat szeretném újabb
kötetekbe szervezni. A jelenidômet
utolérni bajosan fogom (ahogyan ugye
Akhilleusz sem érheti utol a teknôst),
de legalább a 2010-ig tartó szakaszt szeretném sajtó alá rendezni, s az bizony
minimum három kötet.
Szepesi Dóra

KÖNYVRÔL
Tôzsér Árpád
ÉRZÉKEK
CSÔCSELÉKE
Kalligram Könyvkiadó
260 oldal, 2700 Ft
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LapNap
2011. szeptember 6.
MEGHÍVÓ
A világ változik körülöttünk – a változások következménye, hogy az olvasás
hátrébb sorolódik? Mit értettünk olvasás alatt egykor, és mit ma? Milyen
értékeket hordoz az olvasás fogalma? A kultúrának, a mûveltségnek része-e
az olvasás? Az olvasás értékeinek hol a helye a társadalom értékrendjében?
Lehet-e az olvasó tájékozatlan és a nem-olvasó tájékozott?

BESZÉLGETÉS AZ OLVASÁSRÓL ÉS AZ ÉRTÉKEK VILÁGÁRÓL
Beszélgetnek:
BODÓ BALÁZS médiakutató
GYÖRGY PÉTER esztéta
KÔSZEGHY PÉTER fôszerkesztô
NAGY ATTILA szociológus

Moderátor:
KÔRÖSSI P. JÓZSEF
Könyvhét LapNap
2011. szeptember 6. kedd, 17 óra
Petôfi Irodalmi Múzeum Lotz-terme
(Budapest V., Károlyi Mihály utca 16.)
A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány
és a Könyvhét szerkesztôsége
szeretettel hívja és várja a Könyvhét minden olvasóját a
Könyvhét LapNap rendezvényre
és a Könyvhét szeptemberi számának bemutatójára
A MASZRE és a Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány támogatásával

SZUBJEKTÍV

A jó író úr: van, többé
Persze, hogy a magyar nyelv szigorúbb
szabályainak nem felel meg így, ahogy
dolgozatunk címét formáltuk. Mégis, ha
a mind többünk számára evidensen
nagy költô (jó novellista) Karinthy Frigyes (jaj, csak 1887–1938!) hanyattvágó
lendülettel elemi erejû, egyszerre rohanó hegyi patak és hömpölygô Amazonas
jegyû versét idézzük, merem remélni,
megértjük. Íme: Egy reggel dátum nélkül . Karinthy enyhítene azért a dolgon:
hogy ez a vers egy látomás. Weöres írt
sokszor oly pillanatról, mely kilóg az idôbôl. Szép Ernô döbbent rá csöndesen,
hogy egyszer meghal majd s többé soha
nem él. De Karinthy inkább „az életet, barátom, szétszórja itt az élet” szépernôi
alapján dolgozik a nagy költeményben (líránk öröklétének egyik kiemelkedô darabja), s hogy ô sem tudja, mit élt, mi az,
hogy ô itt volt. Valami – ismétlem – elemi
erejû, egyáltalán nem vicces lendülettel
indul a vers, mely azt iméntieket fejezi ki
(fejti ki) hosszasan, magasztalván akaratlan is a nála mintegy húsz évvel ezelôtt
ugyanezt megfogalmazó Legnagyobbamat
(Szép Ernôt), sebaj, a líra, nyíló-záruló kincses öklével, ismétlem, maga az öröklét. Csak úgy felvezeti, milyen értelmetlen a napi élet, mennyire nincs igazi „fensôbbsége”, instanciája még a szellemnek se, képtelenség a fal ugyanúgy,
mint a szabad tér... s a vad rohanatban (19. század) végül már
robban a Tejút is (20–21. sz.), és ez lesz a dolog vége, így jut
vissza a költô önmagához:
„...te már nem intesz mert már nem tudod mit akartál”
– azért a versritmust betartja, persze ösztönösen, akarva, akaratlan! –
„S aki nem tudja mit akar annak már semmise kell...
Ám ez a semmi már nem is fekete annyira nincsen
Ez már semminek is olyannyira semmi hogy már csaknem valami”
– Samuel Beckett elôtt! –
„Ott ahol semmi nincs ez a semmi nagyon hasonlít valamihez”
És itt jön, ami a többi Karinthy-verset is kitünteti: köznapiassággal, emberközelséggel, komolysággal... filozófiával. A személyesen átélt, íróilag megvallott filozófia több, mint szakemberség:
költészet. Tessék:
„Egy ágyon az emeleten nemlétezô tárgy fekszik nemlétezô párna fölött
S egy nemlétezô arc hajlik az arca fölé s nemlétezô ujjaival
Lefog egy nemlétezô szemhéjat s egy nemlétezô cselédlány
Fut le az emeleten s a házmester felé valamit lihegve kiabál
Nemlétezô postás hoz éppen egy nemlétezô levelet
Torpanva megáll fejét csóválja mert a nemlétezô házmester
Rászól postás úr álljon meg nem kell már szegénynek az a levél
A jó író úr nincs többé nem létezik most halt meg épp az elôbb”
Végsô következtetések? A viccek, a társas-literátori élet mellett,
helyett stb. mindig is ez volt Karinthy Frigyesben, a jó író úrban:
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a világ hitványságának, hívságának
tudata, ismerete. Annak ellenére,
hogy aztán ezen a világon mindig
tovább bonyolítunk egyet-egyet,
magunk kedvére, kényszerére, kényére-kedvetlenségére etc.
Ezért nagyon fontos, hogy némelyek nagyon nagy írók legyenek. Ellenjátéknak.
Az ismertebb versek is állják
a sarat. Sôt. Pontosabban:
mély filozófiájuk, lendületük
mellett „a kis élet”, az önmagát szétszóró élet (ennek ellenére) kedvelhetô, olykor élvezettel tûrhetô hétköznapjait
is jól adják. Mennyi elfelejtett, leértékelt kiválósága van
költészetünknek. Remek utószavában Beck András (akit
ezennel megsüvegelünk!) jól
írja: konzervatívabb literátorfejedelmek (különben sok
igazi becsesség patronálói)
alaposan megtették a magukét a poéta Karinthy eljelentéktelenítésében. A
novellista Karinthy Frigyes se rossz, ôt most kezdem igazán fölfedezni a magam számára. De a Tomi („kutyavers”),
a Karácsonyi elégia , a Pitypang (életképet is írt a Mester!),
a Mindszenti litánia stb. poétája a Nyugat évszázadának
legjobbjai között áll (ah, fájóan nagy a névsor: Babits,
Kosztolányi, Szép, Szabó Lôrinc, József Attila, alig hátrább
Jékely, Berda, még túl közeli csillagfények, mint Nemes
Nagy, Pilinszky, Radnóti, Weöres! és egy-két kiemelkedô
darabjával Tóth Árpád, a
„szanatóriumi-elégiás” Kálnoky nem jelentéktelen, tömör mûvével Kormos István, Dsida Jenô; a legnagyobbak közt Füst Milán!
szélrôl Kassák... ó, Isten!),
és ez végre magunknakmegszerzett-öröm.
Vagy hát megszerezhetô.
Most sem mondhatok mást:
tessék megvásárolni. Kilencszáz-valahány forint... és szellemi kincs, akár csöndes órák
vígasztalója... mulattató is...
Karinthy Frigyes
bár hát köszönöm az ilyen
VÁLOGATOTT VERSEK
mulatságot!
ÉS NOVELLÁK
Vissza. Köszönöm, Karinthy
Válogatta és szerkesztette
Frigyes, a legszemélyesebben.
Beck András
Elôdünk voltál, költészetben is
(Osiris Diákkönyvtár)
(tudtuk, nem tudtuk) tanítváOsiris Kiadó
nyaid vagyunk páran, mai
239 oldal, 980 Ft
vers-és-vidéke írók.
Tandori Dezsô

KÖNYVRÔL

385

PANORÁMA

A blogger
és a stroke
Úgy egy évvel ezelôtt agyvérzése volt. Egészségügyi
újságíróként évtizedeken
keresztül harcolt a betegek,
az orvosok, a kórházak érdekében a Magyar Nemzet, a
Népszabadság, a Magyar
Hírlap hasábjain. A betegség ezt nem tudhatta, mégis
lecsapott Kertész Péterre.
Hónapok múltán, félig-meddig saját felelôsségére hagyta el a kórházat, mielôtt elfogyott és méltóságát vesztve olyanná lett volna, mint
egy báb, írja.
Az írás lételeme. Jött a nyugdíjas kor, és nem adódott a
közlésvágyával arányos megjelenési lehetôség? Nosza,
Kertész blogot kezdett vezetni, bosszúságairól, szívügyeirôl, akár rögeszméirôl is. És
még a stroke sem tudta beléfojtani a szöveget.
Bal oldala lebénult, így már
csak egy ujjal, lassan pötyögteti a szavakat a billentyûzeten. Körülményessé
vált számára a nagybetûk és
a két kezes karakterek beírása. Elhagyta ôket. Így jelent
meg az elmúlt évét számba

vevô blogkönyve. Kis kezdôbetûkkel, pontosvesszôk,
kérdô-, felkiáltó és zárójelek
nélkül, néhol elütött betûvel. A bejegyzések eleinte
rövidek,
aztán
lassan
hosszabbodnak. Mintha terápia lenne számára a fogalmazás. A féloldalas lét, a tolószékbe kerülés elfogadásának küzdelmeit közvetítik a
sorok, azét az állapotét, amikor a négyágú bottal megtett lépések számának növekedése örömforrás.
Korántsem puszta betegnapló az Egy ujjal címû kötet,
nem a mindig egy fikarcnyival kedvezôbb életminôségért folytatott kemény és
mindenki számára tanulságos harc ütközeteinek krónikája. Vagy nem csak az. Találkozások, valósak, vagy a közélet, a politika, a napi események nyomán a mélyrétegekbôl elôlépô családtagok, barátok, pályatársak, esetleg
éppen ellenlábasok bukkannak fel a bekezdésekben.
Kedves emlékek, akár a szerzôtôl szokatlan idillikus megközelítésben. Szarkazmus
helyett tréfás megjegyzések.
Szó sincs róla, hogy feladta
hitét, identitását, szívügyeit,
vehemenciáját. De a ki-kibu-

Pszichológus
levélregénye
A címben említett szakember G. Donáth Blanka, a levélregény pedig a szerzô 90.
születésnapjára (2., rövidített változatban) újra kiadott, a 60-as évek elején
népszerû mûve, amelyet
egykori munkatársa, a nemrég sajnos elhunyt Ranschburg Jenô az egyik fülszövegben
„levelezôregénynek”-nek titulál. (A kötet
másik ajánlója a személyiségpszichológus
Bagdy
Emôke.) A levélváltás egyértelmû: az elsôsorban serdülô
lányokkal foglalkozó tudományos munkatárs (Állami
Gyermeklélektani Intézet)
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G. Donáth Blanka
LÁNYOK KÖNYVE
Öt év története levelekben (1951–1955)
Papirusz Book Kiadó
212 oldal, fûzve 2200 Ft

kó sérelmeket, legyenek bár
véltek, vagy csak betokosodott tüskék, enyhültebb lélekkel sorolja elô.
A kellemes emlékek felelevenítésében mintha lánya,
Dóra sok vívódás után a
könyv zárszavaként közölt
utolsó feljegyzéseibôl sugárzó, bámulatra méltó élniakarás-mintát követné: „Vannak
olyan gyenge pillanatok, amikor az ember nemhogy egy
könyvet nem tud megtartani,

hanem a saját teste még fekvô helyzetben is nehéz teher.
Ilyenkor jó elutazni valahová
képzeletben – együtt lenni
azzal, azokkal, akik fontosak
a számunkra, és örömteli
dolgot csinálni velük. Így nagyon hamar elmúlik a
rosszullét, pontosabban átalakul. Másképpen éljük
meg, ha egyáltalán, hiszen
olyan messzire, olyan jó helyre mentünk el, hogy mire
visszajövünk, már el is múlt.”
Odaadná a másik kezét is
Kertész Péter, ahogy írja, ha
érezné lánya hajának illatát,
Dóra átölelné ôt, és megszólítaná: papa…
Olvasóitól „kegyelmet” kér
az idôs blogger: „mielôtt valaki szánna, egy ujjal is lehet remekmûvet alkotni, csak éppen lassabban. fél aggyal már
kétséges… ad abszurdum nem
elképzelhetetlen, hogy mást
írok, mint eredetileg akartam,
csak éppen elfelejtettem… ettôl még lehet jó, de nem remekmû. azt komplett aggyal
sem tudtam volna. attól még
nem rossz egy írás, hogy nem
remekmû… ajánlom olvasgatásra, talán kevesebb ellenségem lesz ez által, hogy védekezésképtelen lettem…”
m. zs.

bizonyos Ágnessel folytat
levelezést e lapokon, de ez
az Ágnes nem egy konkrét
személy. A pszichológus sok
hasonló lánytól kapott leveleket, és válaszolt azokra,
hogy segítséget nyújtson –
hogy ifjú pácienseit, bizalmasait, nem egy esetben barátait egy alakba vonta
össze, ez már az alkotás
szempontjainak megfelelôen történt. Csak jelezni tudom, többek között a serdülôkorba ért (kezdetben nyolcadikos) „Ágnes”-nek a szüleivel, egyik testvérével, a
barátnôivel, a tanáraival, és
nem utolsó sorban a fiúkkal
kapcsolatban ír általános érvényû tudnivalókat, ad továbbá konkrét tanácsokat
egyes esetekre vonatkozóan.

A könyv kulcsszavai: az önismeret, és az arra épülô önnevelés. A saját személyiség
„létrehozása”, a harmonikus,
mi több, boldog magánélet
és hasznos, értelmes munkavégzés lehetôségének kiküzdése érdekében. G. Donáth Blanka egyéb (nem is
régi) fontos könyveire tessék rákeresni a neten, vagy
tessék a címeket kikeresni
Valachi Anna, a kötet szerkesztôjének lényegre törô
utószavában! E könyvet remélhetôen újból sokan fogják forgatni, olvasni: tudniillik idôtálló. S tulajdonképpen iskolát, mûfajt teremtett, mert „Írásban néha jobban megnyílik a fiatal szív,
mint élôszóban!”
Csokonai Attila

Kertész Péter
EGY UJJAL
Wesley János Kiadó
198 oldal, 2000 Ft
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Malvina
és a farkas
Malvina titkát agya legsötétebb zugába zárta, nem akar
rá emlékezni, nem is emlékszik rá. Rémlik, hogy a titoknak van valami köze nagypapához és nagymamához, a
pénteki zongoraórákhoz és
egy kád habos vízhez, de ez
mind-mind régen történt,
nem fontos, kár róla beszélni. Ha jobban belegondol,
nem is tudna beszélni róla,
otthon nem is értenék, amit
mond. A múltkor is, amikor
arról próbált értelmes mondatokat mondani, hogy a

mondták, hogy ez normális –
szeret a papa, hát nem érted,
kis butus! Malvina azonban
nem érti, furcsa ez az egész,
mintha nem is vele történne
mindez, hanem egy hatéves
kislánnyal, aki péntekenként
zongoraóra után a nagypapával egy kád habos vízben üldögélt, míg a másik szobában nagymama csendesen
sírdogált.
Beate Teresa Hanika Soha
senkinek címû regénye egy
serdülô lány élettörténetén
keresztül mutatja be az egyik
legaljasabb dolgot, amit felnôtt gyermek ellen tehet. A
fôhôs hangján elmesélt történet két hét eseményeinek

„Beate Teresa Hanika Soha senkinek címû
regénye egy serdülô lány élettörténetén
keresztül mutatja be az egyik legaljasabb
dolgot, amit felnôtt gyermek ellen tehet.”
nagypapa mostanában folyton simogatja, sôt egyszer
meg is csókolta, apáék azt

krónikája, amelyben kezdetben a jelen eseményei dominálnak, ám az egyre intenzí-

Isten színe elôtt

házi fogadalomtétel. A legtöbb lelkész fontosnak tartja, hogy házassági elôkészítô beszélgetést tartson a
pároknak, akik közül sokan
még a legalapvetôbb vallási
fogalmakkal sincsenek tisztában. Ami talán a kisebb
baj, a nagyobb az, hogy saját és társuk élete is rejtély
számukra.
A Mucsi Zsófia írta és
szerkesztette Házasságkönyv azoknak a pároknak
és az ôket felkészítô, elsôsorban református lelkészeknek nyújt segítséget,
akik nem elégednek meg a
külsôségekkel, fontosnak
tartják végiggondolni az
eskü során kimondott szavakat. Mûfaját tekintve a
könyv leginkább a meditációval rokonítható, ám a
személyes töprengés mellett lehetôség van megosztani az érzéseket és a

Akik már túl vannak rajta,
biztosan órákig tudnának
mesélni arról, mennyi fontos és kevésbé fontos dolgot kell elintézni, beszerezni, megszervezni, elrendezni egy esküvô elôtt, s talán
egy félmondat erejéig arról
is vallanának, hogy a nagy
készülôdésben mennyire
hiányzott az igazi ráhangolódás az ünnepi pillanatra,
ami még nagyobb hatású,
ha a pár (akár hitbéli meggyôzôdésbôl, akár a családi
hagyományok miatt) úgy
dönt, hogy nemcsak az illetékes polgármesteri hivatalban, hanem a templomban, „Isten színe elôtt” is
kimondja az igent. Az elhatározás pillanatában azonban kevesen gondolnak arra, hogy milyen (fôleg lelki)
többletmunkával jár az egy-
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vebb élmények hatására az
elfojtott múlt emlékei is felszínre törnek. Az összezúzott emlékek darabkáiból
Malvina komoly lelki harcok
árán újra összerakja gyermekkori titkát, ám képtelen
olyan embert találni, akinek
elmondhatná a kimondhatatlant, akiben megbízhatna.
Legjobb barátnôje, Lizzy
persze most ment el nyaralni. Családjában a férfiak
szava az úr, a nôk képtelenek
szövetséget alkotni, segíteni
egymáson. Úgy tûnik, Malvina hiába dolgozott, a mozaik
újra darabjaira hullik…
A könyv német címe (Rotkäppchen muss weinen) a Piroska-történetre utal, Malvinát a szülei nap mint nap elküldik a nagypapához egy kosár étellel, nem is sejtik, hogy
a jóságos nagypapa valójában
a gonosz farkas, aki MalvinaPiroskát minden nap felfalja
– a vadász pedig sehol. A segítség végül a legváratlanabb
helyrôl jön: két olyan segítôtársa akad (Zakó, a telepi
banda vezére és Blitschek néni, a lengyel vendégmunkás),

gondolatokat a leendô házastárssal és a beszélgetést vezetô lelkipásztorral
is. A részekre darabolt es-

HÁZASSÁGKÖNYV
Szerkesztette és a
vallomásokat írta
Mucsi Zsófia
A képeket készítette
Nagy Viktor Oszkár
Kálvin Kiadó
104 oldal, 2500 Ft

Beate Teresa Hanika
SOHA SENKINEK
(Ford.: Gyôri Hanna)
(Tabu Könyvek)
Móra Kiadó
192 oldal, 2190 Ft

akik a társadalmi konvenciókkal nem törôdve elég szabadok és bátrak ahhoz, hogy
Malvinát is szabaddá tegyék.
De vajon maradt-e még idejük – nagypapa már csomagol, hamarosan beköltözik
Malvináékhoz.
Pompor Zoltán

küszöveghez bibliai igék
kapcsolódnak, amelyeket
aztán kérdésekkel, rövid
gondolatokkal emel közel
a gondolkodóhoz a könyv
szerzôje. Olyan gondolatfoszlányok ezek, amelyek
akár a hétköznapok forgatagában is megfordulnak
a fejünkben, de nincs
idônk, erônk továbbgondolni azokat.
A Nagy Viktor Oszkár mûvészi fotóival illusztrált
könyv több, mint szép ajándék – lehetôség arra, hogy
férfi és nô esküvel megerôsített, a földi élet határáig tartó kapcsolata egy magasabb,
transzcendentális szintre
emelkedjen. Ezzel együtt
esély is, hogy jobban megértsék egymás érzéseit, és
egy magasabb perspektívából lássák életcéljaikat, jövôjüket.
P. Z.

387

PANORÁMA

Immunanyag költôietlenség ellen
Az egységes világmagyarázatok kudarca, az utópiának bizonyult ideológiák bukása az ébredést és a kijózanodás korszakát hozta magával a magyar, kortárs
lírában. A romantikus és a dalszerû verseket fölváltotta az objektív, tárgyilagos nézôpont. Ebbôl is látszik igazolódni az az irodalomelméleti tézis, mely
szerint a költészeti hagyományok beivódása a tradíciók megkérdôjelezésén keresztül érvényesül minden korszakban. Nincs merev, mozdíthatatlan forma, az egyszer már megértett mûveket másképp
látjuk, ha újraolvassuk.
„A nagy elbeszélés halott. Kérdés, hogy halálát
hogyan értékeljük. Hogy mi jön utána.” 1 A régebbi
eszmék, horribile dictu: klisék és sztereotípiák fölmelegítése vagy szebben aposztrofálva: újra aktualizálása ma éppen hogy divattá vált. Mégis, a múlt
eszközeinek ironikus használata, Báger a bizonyíték rá, hasznot hajt mind a befogadónak mind magának a lírai megújulásnak. Bágernél a szentimentális nem ódivatú, hanem csavart, kifordított és
szikár képkeretet kap. Nála a manír játék és nem a
modor része. Ezért különös, élvezhetô a stílus,
anélkül, hogy ellágyulna, felhígulna.
Báger Gusztáv legújabb kötetében megvannak a
tradíció szálai, de rögtön hozzájuk kötve, szabva
az ellentétes formák áttûnései rendre felbukkannak. Szintetizáló, reflektáló nyelvi cselekvés artikulálódik a Mindent begombolsz lapjain.
Hat egység, hat ciklus, mondhatná elsô ránézésre az olvasó, aki csak a tartalomjegyzéket nézi. Mert csak látszólag ciklusok ezek, tulajdonképpen az egész egyetlen mondat, egyetlen,
nagy lélegzetû munkadarab, szervesen illeszkedô szövegek láncolata.
Az elsô vers tölti ki az elsô ciklust, az Óda. Úgy tûnik, a
mai magyar irodalom szempontjából megkerülhetetlen vers
született. Többször elolvasva is hat, átfogó, érvényes megállapítások teszik összegzô jellegû alapverssé.
„Ki érti szavuk annak nem
talány/ a vizek teremtésének
ihlete/ sem a hurrikánba oltott program/ hogy kô kövön nem marad/ és neveti a
biztosnak hitt/ süket hatalmakat.” „amíg a világhálón
gének viszik az ôsi postát/a
modern világ domesztikál
háziasít:/ marhapörkölt sertésflekken pulykafasírt”
A közel hét oldalas vers
alaposan körülírja, körbejárBáger Gusztáv
ja a témát, a globalizációt.
MINDENT
Mind a két lehetséges válasz
BEGOMBOLSZ
benne van, a konzervatív és
Széphalom Könyvmûhely
a neoavantgarde attitûd egy120 oldal, 2200 Ft
aránt. Sôt azok szintézise is
kirajzolódik, ha van, azaz a
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felhasználható elemek egyénenkénti kihalászása,
a ma emberének magán-mitológiai menedéke: „hol tájakba
életet lehelsz/erdôket fésülsz át egy fûszál miatt/ szénakazlat borzolsz szerelmesen /alkotmányok sorai közé firkálsz/gomblyukon átbújsz/ távolságokkal gurigázol/ perzsa
minták ösvényein/ jelek kanyarognak/ új s új formában
áramlik/ a boldog tartalom”.
A második ciklus a Le a tudatfölöttibe. Legjobb versei a
Mûgond (Jób könyvére reflektál a Bibliából) az Immun: „A
szövegtest elnyeli a valóságot.” és az Allergia: „A kánon
mégis bejön, mint szag,/ mint a környezô éttermek, üzemek/ füstje és pora.// Ezért tör rám olykor/ a tüsszögô roham.” De a Sivatag, a Múzeum s A textus melegágya is
meglepetés, sodró lendületû, mégis szikár, súlyos darabjai a
kötetnek. S a Porta zseniális befejezése feltétlenül megjegyzendô: „a pótkulcs egy kampón/ folyosó vége/ WC mellett
jobbra// van ami véget ér/ van ami el is készül.”
Báger már az új komolyság fiataljainak átrendezett hagyományviszonyaira reflektál ebben a kötetében, számos
gesztus, mozzanat jelzi az újszerû és koherens költôi világokkal vállalt rokonságát. A harmadik ciklus: Mindent begombolsz ezt a pontosságra igyekvô, elszánt következetességet ígéri. A Carrarai márvány Kemény István reminiszcenciákkal játszik, a Recept Krusovszky Dénesre emlékez-
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PANORÁMA
tet. A Te meg én Babits Mihály-citátumokkal játssza el,
mintha kompiláció volna. Pedig csak szerelmes vers. De
mennyivel inkább az! Ragyogó, nyelvjáték-imitációk sora.
A Határok egyetlen Énekek éneke motívum kiszínezése.
A negyedik ciklus Idô, rend: rövid egység hosszú versekkel. A Levél a gátról Kálnoky Lászlóra emlékezô, de saját élményt felidézô episztola. A Nagymama gyermekkora önmagában egyszerû, kikövetkeztethetô logikájú darab volna, de
a vége nagyon erôs azzal a mondattal, hogy: „Ez éltet, ez a
gyötrelem,/ hogy megtörténnek a dolgok.” Mi ez? Abszolút
ambivalencia, a reálisnál is mélyebb realizmus. Maga az Idô,
rend, mint vers ismét újszerû Báger-verstípus. Tömörített
lét-próza. Elbeszélô költemény.
Az ötödik egység A táblák összetörnek, vegyes tematikájú
kaleidoszkóp. Egy jelentôs költôi csomag kibontása, részletezése. Az eddigi talányok, a jellemzôen bágeri szerkezetek
újragondolása, átírása. A tárgy titokzatos vágya a színmûvészet és a dramaturgia verse, a súgó rémálmának leírása. „A
megfejthetetlen szövegkönyv” tehát (talán) megrendezésre
kerül, de a „színház hallgat”. A ciklus három legerôsebb darabja az Áttûnô ajtók, A pokol elôszobája és az Oda, vissza.
De említeni illik a Rákos Sándor-opust, az Ünnep-et, nagyon
szép vers, ugyanakkor szakrális, cizellált óda ez is. Bár
posztmodern kontextusban, gospel-modalitással.

„Hat egység, hat ciklus, mondhatná elsô
ránézésre az olvasó, aki csak a tartalomjegyzéket nézi. Mert csak látszólag
ciklusok ezek, tulajdonképpen az
egész egyetlen mondat, egyetlen, nagy
lélegzetû munkadarab, szervesen
illeszkedô szövegek láncolata.”
A hatodik ciklus a Szív utca, legelementárisabb darabjai a
Négy stáció és az Ahogy alszik. És az Egyensúly, amely Báger paradigmatikus jellemzôit vonultatja fel. „Évekig tartó
kihagyás után is/ tudtam biciklizni/ a sarkon kikerültem a
kátyút/ ami évek óta ott tátongott/ elôre tudtam/ és nem
mentem bele/ három hét után újra írtam egy verset/ ami
két hónap után is megállta a helyét/ jambusokat kerestem
a szavakban/ rátapadtam a régen hallott dallamra/ ami a
szonettet belülrôl kitámasztja/ mint hegedût a lélek.”
Báger legtöbb verse a naplószerûség és az önéletrajziság
terében mozog, most kevesebb a globális, technokrata
vers, a közgazdaságtani bölcselkedésekhez szokott olvasó
meglepve tapasztalhatja, immár a szerelmes tûnôdések
kerültek elôtérbe. És maga a lét. A közéletben is jártas lírai én önmaga belsô világát kutatja a szavak kristályrácsain keresztül.
Egyre inkább a deretorizálódás korszaka ez Bágernél, a leülepedés, az új komolyság és a sûrûsödés kora. Minden
irányzatból, korszakváltásból vett át, tanulságot, fragmentumokat, kitûnik új kötetébôl a felkészültség kellemesen átszûrt, lepárolt illata. Poeta doctus, mondaná rá a múlt ítésze, de annál több: született lírikus.
Kántor Zsolt
1 Bagi Zsolt: Vissza az elbeszélésekhez, Mûút, 2011. 24. szám
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A vezetés
szolgálata
Szabadság és tekintély, családi
és munkahelyi felelôsség –
egymástól oly távolinak tûnô
fogalmak ezek, Pulay Gyula
Tekintély és szabadság a nevelésben és a vezetésben címû
könyvében mégis egymás
mellé kerülnek. Sôt, a szerzô
tapasztalataira épülô lélektani
sorvezetôbôl az is kiderül,
hogy ezek nem egymást kioltó,
hanem erôsítô területek: csak az tudja otthon is jól kormányozni családja hajóját, aki munkahelyén kellô tekintéllyel bír,
és fordítva – aki munkatársainak kellô szabadságot ad, az minden bizonnyal a gyermekeit is a szabadság szeretetére neveli.
A szabadság és a tekintély sokkal összetettebb jelentéstartalommal bíró fogalmak, mint azt felületesen gondolni szoktuk.
Állandóan változó világunkban fontos, hogy jól körülhatárolható, a család tagjai által elfogadott, állandónak tekinthetô értékrendszer szabályozza életünket. A rend a gyermek számára kiszámíthatóságot jelent, a közösen elfogadott szabályok
amellett, hogy irányt adnak az életnek, csökkentik a konfliktusok számát is. Ha ehhez a gondolathoz hozzáillesztjük a
szerzô nevelésrôl alkotott tézisét is („a nevelés mûvészete abban áll, hogy úgy adjuk meg gyermekünknek a korához illô
döntés lehetôségét, hogy közben az irányítás soha ne kerüljön ki a kezünkbôl”), máris tisztábban látható, mi is a különbség a rend és a káosz szabadsága (szabadosság?) között.
A tekintélyt sokszor negatív fogalomként, az elnyomó
hatalom szinonimájaként használjuk, pedig tekintély nélkül elképzelhetetlen a nevelés. A könyv elsô fejezetében
felsorolt hat alaptípus és azoknak a változatai között pozitív és negatív példák egyaránt találhatóak. Egyszerûbb
(ugyanakkor kevésbé népszerû és tartós) útja a tekintély
kiépítésének, ha manipulatív hatalmi eszközökkel érjük el
a tiszteletet. A valódi tekintély alapja ezzel szemben a tudás, a jóakarat, a jó erkölcs és a teljesítmény.
A szülô és a vezetô
egyaránt hatalommal
bír. Tudjuk, gyarló emberi természetünk szereti, ha uralkodhat mások felett… Pulay Gyula
könyvébôl azt is megtanulhatjuk,
hogyan
mondjunk le önös, rövid távú céljainkról a
„nagyobb jó” reményében – hiszen nem mindegy, hogy a ránk bízottaPulay Gyula
kat önállóan gondolkoTEKINTÉLY ÉS SZABADdó felnôttekként, vagy
SÁG A NEVELÉSBEN ÉS
manipulálható, a hatalA VEZETÉSBEN
mi szót kételkedés nélHarmat Kiadó
kül elfogadó gyermek250 oldal, 2200 Ft
ként kezeljük.
Pompor Zoltán
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Julia Navarro

A Szent Lepel titkos szövetsége
A regényben egy izgalmas, fordulatos
nyomozás és egy valódi történelmi krimi
bontakozik ki az olvasó elôtt. Megelevenedik a Szent Lepel közel 2000 éves hiteles
története: a Szent Lepel kalandos útja Jeruzsálemtôl, Edessán, Konstantinápolyon,
Franciaországon, Spanyolországon és Skócián át. Újszerû és meglepô választ ad a regény a Szent Lepel kormeghatározásával
kapcsolatos dilemmára is.
Feltárul az olvasó elôtt sok eddig titokzatos esemény, a lepel csodával határos megmaradása, ôrzôi és támadói kiléte, az érte
folyó szakadatlan harc Jézus halála óta. Az
egyház, a templomosok, világi uralkodók és
hatalmasságok, szekták mind a lepel egyedüli jogos tulajdonosának vallják magukat a
múltban és a jelenben egyaránt.

(Részlet)
És most újra itt volt, hogy a torinói székesegyház újabb tûzesetét
vizsgálja. Még két éve se múlt, hogy a betörési kísérlet ügyében
nyomozott ugyanitt. A véletlennek köszönhetô csak, hogy sikerült elfogniuk a betörôt. Egy pap, aki a katedrális közelében járt,
gyanakodni kezdett a férfire, aki rémülten futásnak eredt a riasztót meghallva, ami harangzúgásnál is hangosabban sivított. Utána eredt, és közben kiabált „Tolvaj! Tolvaj!”, hála két ismeretlen
gyalogos, két fiatal segítségének, némi erôfeszítéssel sikerült elkapnia a férfit. Semmit sem tudtak azonban kideríteni. A tolvajnak nem volt nyelve, mert kivágták, és nem volt ujjlenyomata
sem: az ujjbegyek helyén csak behegesedett égési sérüléseket találtak; egy származás nélküli, névtelen férfit ítéltek el, aki most is
a torinói börtönben ül, és akibôl sohasem szedtek ki semmit.
Nem, egyáltalán nem hitt a véletlen egybeesésekben, nem
lehetett ugyanis véletlen, hogy a torinói székesegyház tolvajai
közül egynek sem volt nyelve, és az ujjbegyek helyén csak
égési sebeket találtak.
A lángok mintha mindig a Torinói Lepel nyomában lettek volna.
Meghatározták egész múltját, megtudta, hogy mióta a Savoyai-ház
birtokában volt, a Lepel több tûzvészbôl is sértetlenül került ki.
Így esett ez1532. december harmadikáról negyedikére virradó éjszaka, amikor kigyulladt a kápolna sekrestyéje, ahol a Savoyai család a Leplet ôrizte, és a lángok elérték a relikviát is, amelyet akkoriban az Ausztriai Margit ajándékozta ezüst kazettában ôriztek.
Egy századdal késôbb a következô tûzvész majdnem elérte a
helyiséget, ahol a Szent Leplet tartották. Két férfit leptek meg,
akik mivel vesztüket érezték, a tûzbe vetették magukat, némán
tûrve a borzalmas kínokat.
Talán nekik sem volt nyelvük? Sohasem tudta meg.
Mióta 1578-ban a Savoyai-ház a torinói székesegyházban helyezte el a Szent Leplet, egyre szaporodtak a különös balesetek. Nem
múlt el egy század sem betörési kísérlet vagy tûzvész nélkül, és
az utóbbi években sem jutottak közelebb a megoldáshoz az elkövetôk kilétét illetôen, leszámítva az egyetlen aprócska adatot,
hogy egyiknek sem volt nyelve.
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Vajon a hullaházba küldött tetemnek van?
Éles hang zökkentette vissza a jelenbe.
– Fônök, a bíboros már itt van; éppen most érkezett, tudja, eddig Rómában volt… Beszélni
akar veled, nagyon megrázták az események.
– Azt nem is csodálom. Rájár a rúd, nincs
még hat éve se, hogy kigyulladt a katedrális,
két éve megpróbálták kirabolni, és most ez az
újabb tûzeset…
– Így van, megbánta már, hogy belekezdett a
felújításokba, azt mondja, ez az utolsó alkalom, a székesegyház sok száz éve áll már, és
most a sok újítgatással, meg az ostoba változtatásokkal tönkreteszik.
Marco belépett az egyik oldalkapun, ahol a
kiírás szerint a hivatalok voltak. Odabenn
három-négy pap rohangált fel-alá izgatottan
vitatkozva; két idôsebb hölgy látszólag
gondterhelt tekintettel hajolt egyetlen asztaluk fölé egy apró irodában, miközben az ügynökei ki-be járkáltak, utasításait követve megvizsgálták a falakat, és nyomokat
kerestek. Egy fiatal, harminc év körüli pap lépett hozzá. Kezet
nyújtott neki. Határozott volt a kézfogása.
– Yves atya vagyok.
– Én pedig Marco Valoni.
– Igen, tudom. Jöjjön velem, ôeminenciája már várja.
A pap benyitott a súlyos ajtón, ami a rezidencia egyik termébe
vezetett, egy értékes fával borított dolgozószobába, melynek falán reneszánsz festmények lógtak, egy Madonna, egy Krisztus, az
Utolsó vacsora… Az asztalon finoman megmunkált ezüstkereszt
feküdt. Marco becslése szerint úgy háromszáz éves lehetett. A
bíboros szívélyes tekintetû férfi volt, de látszott rajta, hogy felkavarták az események.
– Foglaljon helyet, Valoni úr.
– Köszönöm, eminenciás uram.
– Mesélje el, mi történt. Tudják már, hogy kié a holttest?
– Még nem tudjuk teljes bizonyossággal, eminenciás uram. Egyelôre minden arra mutat, hogy rövidzárlat következett be a felújítási munkálatok miatt, és ez okozta a tüzet.
– Már megint!
– Igen, eminenciás uram, már megint… de ha megengedi,
alaposabban kivizsgáljuk az ügyet. Egy pár napig itt maradunk, a pincétôl a padlásig át akarom kutatni a katedrálist,
nem maradhat ki egyetlen szeglet sem, az embereimmel
együtt ki fogunk hallgatni mindenkit, aki az elmúlt órákban,
vagy akár napokban, a székesegyházban járt. Teljes együttmûködést kérek eminenciádtól…
– Mindent megkap, Valoni úr, természetesen mindent, így volt
ez az eddigiekben is, vizsgálódjon csak, amennyit szeretne. Katasztrófa történt, egy ember meghalt, pótolhatatlan mûkincsek
égtek meg, és a lángok kis híján elérték a Szent Leplet; nem is tudom, mi lett volna velünk, ha elég!
Julia Navarro: A SZENT LEPEL TITKOS SZÖVETSÉGE 2. kiadás
Kiss József Könyvkiadó, 358 oldal, 3540 Ft
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Lombfûrészfaragás
Négy, az ünnepi könyvhéten megjelent
szabálytalan naplóról készültem írni, ám
az egyiket olyan gyatra állapotban (ismételt szövegrészekkel, felcserélt évekkel,
kontrollszerkesztés nélkül) bocsátotta
közre kiadója, hogy nincs bátorságom és
kedvem szólni róla. Pedig a legutóbbi évtizedek egyik legfáradhatatlanabb naplóírója a nyolcvan felett járó szerzô, és érdekes-ellentmondásos irodalmi személyiség
az Erdélybôl áttelepült, 2005-ben elhunyt
címszereplô, aki köré a kommentált jegyzetek csoportosulnak.
Marad három könyv.
Az örök zsidó,

Ágai Adolf
tollából régi naplókat
és életképeket ígér az
1862 és 1906 közötti
idôkbôl (Múlt és Jövô). Az utószavak közül Komlós Aladár é
(1936-os írás) azért is
ünnepli Ágait (máig
ismert álnevén: Porzót), mert „ô teremtette meg a magyar tárcát”, lombfûrészfaragású stílussal és „epétlen szellemességgel”. Nos, tárcanovella legfeljebb egy
olvasható a másik – ugyancsak fontos –
utószót jegyzô Kôbányai János válogatásában (Temetkezés), a naplók pedig regényes elbeszélések a felmenôkrôl. Az
Életképek fejezetcím már nagyjából fedi
tartalmát. De nem a mûfaji mérlegelés a
fontos, hanem hogy Ágai ódon, komótos,
szelíd papírszántogatása – a sok latinos,
közbevetéses, világos és beszédes-szép
megoldással, egyéni szóleleményekkel,
egzotikus emlékekkel – a bölcs emberszeretet és optimista világfelfogás máig
eleven literatúrája. (Pedig Móricz a maga
egyik naplójába, a Tükörbe azt rótta
1914-ben, másfél évvel Ágai halála elôtt
az akkor már – rossz látása miatt – tétlen
öregrôl, hogy ô „a középkor”, és „a[z
18]60-as évek legyintése hozzá”. Ágai
Adolf a maga fô mûfajában – mint élclapalapító és humoros publicista – halhatatlan, mint tárcaíró elsôrangú, könyve érdekes, színes és tanulságos olvasnivaló, nem csupán a zsidó emancipáció
száztíz-százharminc évvel ezelôtti feltétlen igenlésérôl, a zsidó hagyományok
magyarba oltásáról. A Borsszem Jankóból vett karikatúrák hangulatos díszletei
a finoman pókhálós szövegnek.
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Tôzsér Árpád
a 2008-as Szent Antal disznaját követôen az Érzékek
csôcselékével folytatja a
Kalligramnál a Naplók
naplója alcímû sorozatát,
az 1998 és 2000 jelölte partok medrébe terelve mindennapjainak olykor epés
szellemességû krónikáját.
Pontosabban: a hagyományos önéletrajzi
krónikázás jobbára csak a hullámokban támadó
(és szerencsére úgy-ahogy legyôzött) betegségekkel való kendôzetlen küzdelmet örökíti meg,
s keveset a családi és személyes
mondandóból. A többi a tudós
irodalmár olvasmányélményeinek margóján táncol, az élô irodalommal és a szlovákiai magyar
irodalmi élettel, az anyaországi
mûhelyfejleményekkel kapcsolatos, s a készülô mûvek világába
enged bepillantást. Tôzsér az a
naplóírótípus, aki valóban elsôsorban önmagának ír. Igényesen formál, de kritikai,
vesézô észrevételeiben nem méricskéli az
esetleges nyilvánosság, a megjelentetés
következményeit. (Dorgálása engem is ér,
néhány vétektársammal együtt, bizonyára
jogosan.) Bár az „életes” részek szokatlan
öniróniával és naturalisztikusan szólalnak
meg (a kórházi környezetbôl), az „irodalmas”
részek viszik a prímet:
katedra, vizsga, tanszéki
értekezlet, könyvheti
zsákmány, rádiómûsor,
író-olvasó találkozó, olvasónapló. A kisebb periódusok összefoglaló
címeket kaptak a biztosabb eligazodás (és személyes
szakaszolás)
kedvéért, bár nincs tartalomjegyzék, mely
ezeket számon tartaná. Az 1999/7. (Lelís)
egy vaskos Horváth János-i bon mot-val
kezdôdô elsô passzusa címere lehetne a
fürge, eszes, öntörvényû könyvnek. Horváth – eléggé köztudott – egyszer kinyilvánította: „Én modern egyetemi tanár vagyok: 1) tanulok 2) tanítok. Egyebekre pedig szarok”. Tôzsér erre gondolva épp az
egyetemi illemhelyen üldögélve meditál, s

arra jut – ez egész naplóját áthatja –, hogy „Nem árt a hôsi
korokhoz egy kis komikumot
keverni”. Például nem szentségtörés elbeszélni Károly
Róbert – e lapokon máshol is
felhozott – „lyuksógorságát”.
Mielôtt bárki pajzán diáriumra gyanakodna, lehûtöm: az
Érzékek csôcseléke sokkal filozofikusabban érti, röpke
bölcseleti levezetéssorokban,
summákban kamatoztatja az
érzékek nem mindig száz százalékosan megbízható tapasztalatait. (A
Tôzsér Árpáddal készített interjút lapunk
382. oldalán olvashatják.)

Szabó Magda
Liber Mortisa: Naplók 1982. május 25. –
1990. február 27. Sajtó alá rendezte (kb.
hatszázötven tekintélyes oldal, nem kis
munka) Tasi Géza, a Szabó Magda-életmûsorozathoz kapcsolva közreadta az Európa. E könyv csak közvetve ismeri az iróniát, mert a gyászpátosz jegyében keletkezett. Az írónô kevéssel író-professzor
férje halála után már maradandó szépírói
emléket állított neki Megmaradt Szobotkának (1983) címmel. Különbözô méretû
spirálfüzetekben,
határidônaplókban
azonban Szobotka távoztától kezdve sokáig spirituális kontaktust keresett szerelmével a betûk nyelvén. „A Szerelmem,
szerelmem” megszólítás, a „szeretlek, szeretlek” jelen idejû sok
változata a kompilált mû terjedelmes felületét tölti be. „Szerelmem, segíts. Ha van, hát nekem
Te vagy az Isten”: az egyedüllétben az extázis, a lélekvándorlásba vetett különleges hit, vagy
akár a teljes letargia is megszólal. A Liber Mortis valósághíradás-anyaga nem olyan sokszínû, mint az ugyancsak posztumusz levelezéskönyvé (Drága
Kumacs, 2010), ám a kedveskedve „Nyúl”-ként is szólított halott férjnek
küldött evilági üzenetek Szabó Magda
magányosabbá, mégsem magányossá lett
mindennapjainak eseményeirôl, munkáiról, terveirôl, elismeréseirôl, a Szobotkautóélet kedvezô fejleményeirôl, alkalmanként pletykákról is érdekesen (filológusok
számára: óvatosan kezelendô forrásként)
tudósítanak.
Tarján Tamás
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Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.

ISMERETTERJESZTÕ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
Pollard, Justin : Feltalálósdi: 100 tudományos
felfedezés, ahogy valójában történt. Bp.: HVG Kv. 390
p. Fûzve 3900 Ft
Mûvelôdés. Kultúra. Civilizáció
Tokaji Zsolt: Ex oriente lux cucc: Buddhaságunk története,
avagy a keletivéválás kézikönyve. Bp.: Fapadoskonyv.hu
149, [3] p. Fve 2119 Ft

FILOZÓFIA
Cselényi István Gábor: A lét perújrafelvétele. Bp.: Kairosz
199 p. Fve 2900 Ft
Horkheimer, Max – Adorno, Theodor W.: A felvilágosodás
dialektikája: filozófiai töredékek. Bp.: Atlantisz 312 p.
(Kísértések) Kötve 3295 Ft
Nietzsche, Friedrich: A bálványok alkonya.
MáriabesnyôGödöllô: Attraktor 108 p. Fve 2400 Ft
Nietzsche, Friedrich: Mûvelôdési intézményeink jövôjérôl.
Máriabesnyô: Attraktor 115, [2] p. Fve 2800 Ft
Parmenides : Töredékek. Máriabesnyô:Gödöllô:
Attraktor 99, [2] p. (Fontes historiae antiquae, 5.)
Fve 1901 Ft
Schelling, Friedrich: Filozófiai vizsgálódások az emberi
szabadság lényegérôl és az ezzel összefüggô tárgyakról.
Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor 121, [2] p. Fve 2400 Ft
Tordai Zádor: Hogyan lehet valaki Európában zsidó, Walter
Benjamin? Bp.: Múlt és Jövô K. 171 p. (Múlt és Jövô
könyvek) Fve 2500 Ft
Pszichológia
Bach, Sheldon: Hogyan csináljam?: gyakorlati praktikák
kezdô pszichoanalitikusoknak és pszichoterapeutáknak.
Bp.: Oriold 115 p. (Lélekben otthon könyvek) Fve 1990 Ft
Hermann Zsuzsanna: Behálózott Psyche: fejezetek a
www.psychekozosseg.hu életébôl. Bp.: Lélekben Otthon K.
VII, 282 p. Fve 2900 Ft
A játszmák világa felfedezések a tranzakcióanalízis tájain.
Bp.: Háttér 372 p. (Játszmák nélkül) Kve 3490 Ft
Pléh Csaba: A lélektan a kultúra útján. Bp.: Kairosz 331 p.
Fve 3900 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Mendelssohn, Moses: Jeruzsálem: írások zsidóságról,
kereszténységrôl, vallási türelemrôl. Bp.: Atlantisz 362 p.
(Mesteriskola) Kve 3494 Ft
Rumszauer Miklós – Lôrincz Sándor: Szívembôl ünnepi
ének árad. Bp.: Kairosz 146 p. (Miért hiszek?, 80.) Fve
1500 Ft
Takách Gáspár – Dutka Judit: Az ember képes átírni a
sorskönyvét. Bp.: Kairosz 95 p. (Miért hiszek?, 81.) Fve
1500 Ft
Biblia. Bibliamagyarázatok
Dér Katalin – Jorsits Attila: Beavatás: Márk evangéliuma.
Bp.: Kairosz 377 p. Fve 3200 Ft
Giovannini Kornél: Péter apostol és Kornéliusz százados.
Bp.: Hungarovox 398 p. Fve 2500 Ft
Littner György: Az utolsó vacsora. Bp.: Garbó K. 107 p.
Kve 3000 Ft
Dogmatika. Teológia
Bradford, Adam T.: Ki volt Jézus? Bp.: Duna International
131 p. Fve 3495 Ft

Morális teológia
Ruh, Kurt: A nyugati misztika története. 2. köt. A 12. és a
13. századi nôi misztika és az elsô ferencesek misztikája.
Bp.: Akad. K. 608 p. Kve 4500 Ft
Nemkeresztény vallások. Mitológia
Osborne, Arthur: Az önismeret ösvénye: Srí Ramana
Maharsi élete és tanítása. Bp.: Filosz 311 p. (Arunácsala
könyvek) Fve 3200 Ft
Turcsányi Márta: Ki kicsoda a görög mitológiában? Bp.:
Helikon 100 kártyalap + megoldófüzet Fve 3990 Ft
Vâlmîki: A halhatatlanság virágfüzérel. Bp.: Kairosz 248 p.
Fve 3000 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
Pataki Ferenc: A varázsát vesztett jövô. Bp.: Noran Libro
331 p. Fve 2980 Ft
Pokol Béla: Európa végnapjai: a demográfiai
összeroppanás következményei. Bp.: Kairosz 210 p. Fve
2800 Ft
Terestyéni Tamás: Kompország a nyugat iskolájában. Bp.:
Gondolat 356 p. Fve 2951 Ft
Politika. Politikatudomány
Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika. Bp.:
Gondolat: MTA Szociológiai Kut. Int. 367 p. Fve 3250 Ft
Dalos György: Gorbacsov, ember és hatalom. Bp.:
Napvilág 258 p., [8] t. Kve 3800 Ft
I. Rákóczy György és a porta: levelek és okiratok. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. [6], 905, X p. Kve
7500 Ft
Identitásaink és (el)hallgatásaink. Bp.: XXI. Század Int.
238 p. Fve 1980 Ft
K 7600 Ft
Lengyel László: Pretoriánusok kora: a magyar válság és
kezelése. Pozsony: Kalligram 271 p. (Lengyel László
válogatott mûvei) Kve 2800 Ft
Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései
történetéhez. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. [6],
II, 924 p.
Molnár Anna: Olaszország története a második köztársaság
idején. Bp.: Áron 282 p. Fve 3200 Ft
Stiller, Werner: Az ügynök. Bp.: Nyitott Kvmûhely 300 p.
Kve 3490 Ft
Szabó Gyula: A Pápai Magyar Intézet mint a magyar
hírszerzés elôretolt bástyája, 19631989. Bp.: Püski 385
p. Kve 3800 Ft
Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában: a XIX.
századi európai parlamentarizmus és Magyarország
kormányformája a kiegyezés után, 1867–1918. Bp.:
Atlantisz 452 p. (EastEuropeannonfiction) Kve 3595 Ft
Szilágyi Ákos: Túlirányított demokrácia: oroszlecke.
Pozsony: Kalligram 332 p. Fve 2800 Ft
Szilágyi Sándor: I. Rákóczy György és a diplomáczia.
[Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 92 p.Kve 2500 Ft
Zombory Máté: Az emlékezés térképei. Bp.: L'Harmattan
307 p. Fve 2900 Ft
Jog. Jogtudomány
Nagy Márta: Bírósági mediáció. Szeged: Bába 237 p. Fve
2730 Ft
Sicario: El Sicario: egy mexikói bérgyilkos igaz története.
Bp.: HVG Kv. 219 p. Fve 3500 Ft
Varga Csaba: Válaszúton húsz év múltán. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 256 p. (Polísz sorozat) Fve 2000 Ft
Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
Hary József: Az utolsó emberig. Bp.: Püski 174 p. Fve
1920 Ft
Lengyel Béla: Európa forgószelében. Szarvas: Digitális
Kalamáris 475, [4] p. Kve 4499 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
Ehrenreich, Monika: Óvodába járok! Bp.: Tessloff és Babilon
Lapozó (14 p.) (Mi micsoda mini, 10.) Kve 1990 Ft
Montessori, Maria: A gyermek felfedezése. Bp.: Cartaphilus
277 p., [7] t. Kve 2990 Ft
Traveset Vilaginés, Mercé: Rendszerszemléletû pedagógia.
Bp.: Hellinger Int. 164 p. Fve 2450 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Csörgô Zoltán: Hagyománytár: jelek, üzenetek a jelennek.
Bp.: Püski V, 222 p. Fve 2980 Ft
Honti és a mesevilág. Hajdúböszörmény; Debrecen: Didakt
191 p. Fve 1650 Ft
Iancu Laura: Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai
Magyarfaluban. Bp.: Lucidus 153 p. (Kisebbségkutatás
könyvek) Fve 2400 Ft
Magyar Zoltán: Erdôvidéki népmondák. Barót: Tortoma
Kvk. 310, [2] p., XXXII t. K 3900 Ft
Nagy Zoltán: Kis népmeselexikon és -határozó.
Salgótarján: Szerzô 185 p. Fve 1336 Ft
Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. Kolozsvár: Kriza
J. Népr. Társ. 428, [4] p. Fve 3200 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Környezetvédelem. Környezettudomány
A világ helyzete. Bp.: Föld Napja Alapítvány 276 p. Fve
3000 Ft
Fizika
Baker, Joanne: Fizika: 50 fogalom, amit ismerni kell. Bp.:
Ventus Libro 207 p. Kve 2990 Ft
Állattan
Davies, Nicola: Tengeri szörnyek. Bp.: EgmontHungary
[28] p. + CDROM Kve 4499 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Hamilton, David R.: Az elme gyógyító ereje. Bp.: Édesvíz
292 p. Kve 3290 Ft
Rankin, Lissa: Mi újság alul? Bp.: Jószöveg Mûhely 350
p. Fve 3590 Ft
Young, R. O. – Young, S. R.: A pH csoda. Bp.: MG Európa
Kft. 341 p. + CD Fve 2900 Ft
Zsigovics Judit: pH csoda: lúgosító ételreceptek. Bp.: MG
Európa Kft. 272 p. Fve 1990 Ft
Bányászat
Franklin, Jonathan: 33 férfi: a chilei bányászok
megmentésének hiteles története. Bp.: Gabo 315 p., [16]
t. Kve 3990 Ft
Jármûvek
Steinhorst, Stefanie: Hol javítják az autót? Bp.: Tessloff és
Babilon Lapozó (14 p.) (Mi micsoda mini, 9.) Kve 1990 Ft
Közlekedés
Törôcsik József: Észhelyzet: [fejezetek a magyar
légiforgalmi irányítás történetébôl]. Bp.: Athenaeum 267,
[2] p. Kve 3490 Ft
Marketing
Gansky, Lisa: Mesh vállalkozások: miért a megosztásra
épülô üzleteké a jövô? Bp.: HVG Kv. 304 p. Fve 3900 Ft
Számítástechnika
Baxendale, Martin: Túlélési útmutató Facebook-függôknek.
Bp.: Animus 31 p. Fve 597 Ft
Kirkpatrick, David: A Facebook-jelenség. Bp.: Gabo 369 p.
Kve 3990 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS
A mûvészet kérdései általában
Hornyik Sándor: Idegenek egy bûnös városban. Bp.:
L' Harmattan: MTA Mûvtört. Kutint. 302 p. Fve 3000 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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Soós Sándor: Út menti szakrális emlékek,
EsztergomBudapesti Fôegyházmegye Dunakanyar – Pilis.
Bp.: Püski 351 p. Kve 3000 Ft
Festészet
Vaja László: vaja@mexico.hu. Bp.: Széphalom Kvmûhely
98, [2] p. Kve 2900 Ft
Fotómûvészet. Fényképezés
A kezdô fotósok útikalauza. Bp.: RainbowSlide K. 144 p.
Fve 2989 Ft
Zene
Havasi János: Egy hangszer voltam az Isten kezében:
Pécsi Géza pályaképe. Pécs: Kulcs a Muzsikához 291 p.
Kve 2500 Ft
Kocsis Zoltán – Simon Erika: Zene, zene, zene. Bp.:
Kairosz 105 p. Fve 2000 Ft
Stuber György: Moldvai csángómagyar „síposok”.
Kolozsvár: Kriza J. Népr. Társ. 368 p. (Kriza könyvtár) Fve
3200 Ft
Szabó Sándor: A zene metafizikája. Bp.: Püski 198 p. Fve
3400 Ft
Szilágyi András: Liszt Ferenc személyisége. Bp.: Garbó K.
336 p. Fve 3400 Ft
Filmmûvészet. Rádió
Menzel, Jiøí – Szabó G. László: Trabanttal a Hiltonig.
Pozsony: Kalligram 197, [2] p. Kve 2900 Ft
Sediánszky János – Dvorszky Hedvig: A rádió lírikusa. Bp.:
Kairosz 113, [2] p. (Magyarnak lenni, 84.) Fve 1500 Ft
Színházmûvészet
Krénusz József – Csermák Zoltán: Negyven év a
Metropolitan Operában. Bp.: Holnap 158 p. Kve 3400 Ft
Színház és diktatúra a 20. században. Bp.: Corvina:
OSZMI 426 p. Fve 3500 Ft
Trunkó Barnabás: Sastaps: kabarék, kollégák, komédiások.
Bp.: Kossuth 232 p. Kve 2990 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Anthologia Hungarica: a régi világ tüköre. Bp.: Tinta 439
p. Kve 4990 Ft
Brassai Sámuel: A magyar mondat. Bp.: Tinta 514 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 120.)
Fve 4499 Ft
Grétsy László: A szavak ösvényein. Bp.: Tinta 195 p. (Az
ékesszólás kiskönyvtára, 16.) Fve 990 Ft
Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvû közegben:
pszicholingvisztikai tanulmányok 2. Bp.: Tinta 196 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 121.)
Fve 2399 Ft
Magyar igei szerkezetek: a leggyakoribb vonzatok és
szókapcsolatok szótára. Bp.: Tinta 504 p. (A magyar nyelv
kézikönyvei, 21.) Kve 3990 Ft
Navracsics Judit: Szóaktiváció két nyelven. Bp.: Gondolat
99 p. (Universitas Pannonica, 7.) Fve 900 Ft
Irodalomtudomány
Artaud, avagy A gondolkodás szenvedéstörténete. Bp.:
Kijárat 170 p. (Spectaculum, 4.) Fve 2600 Ft
Balogh F. András: Herta Müller útja a Nobel-díjig. Bp.:
Littera Nova 121 p., [16] t. (Magister könyvek, 8.) Kve
2490 Ft
Bényei Tamás: Traumatikus találkozások: elméleti és
gyarmati variációk az interszubjektivitás témájára.
[Debrecen]: Debreceni Egy. K. 431 p. Fve 4300 Ft
Madarász Imre: Változatok a halhatatlanságra. Bp.:
Hungarovox 216 p. Fve 2000 Ft
Nagy Tamás: Josef K. nyomában: jogról és irodalomról.
Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor 264, [2] p. Fve 3200 Ft
Magyar irodalom
András Sándor: Az otthonos idegen: Kukorelly Endre.
Pozsony: Kalligram 195, [2] p. Fve 2500 Ft
Brody, Alexander: A bolygó fénye: Hunyady Sándor
arcképe. Pozsony: Kalligram 319 p. Fve 2900 Ft
Fónod Zoltán: Sorskérdések, keresztutak.
Pozsony/Bratislava: MadáchPosonium 285 p. (Magyar
Antaeus könyvek) Kve 3900 FtHaza, a magasban: a
„kettôs kötôdés” vita, 1968–1969. Marosvásárhely: Mentor
284, [2] p. Kve 2730 Ft
Hornyik Miklós: Scott kapitány utolsó feljegyzése. Bp.:
Püski-Masszi Kv.ház 192 p. Fve 3500 Ft
Imre László: A magyar szellemtörténet válaszútjai,
feltételei és következményei. [Pécs]: Pro Pannonia 165
p. (Thienemannelôadások, 6.) (Pannónia könyvek) Fve
1700 Ft
Kiss László: Kis és egyéb világok. Bp.: FÍSZ 174 p.
(Hortus conclusus, 25.) Fve 1901 Ft
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Rónay László: Alulról nézve: emlékek, nézetek írókról,
mûvészekrôl, politikusokról. Bp.: Éghajlat Kvk. 156, [3] p.
Fve 1980 Ft
Szegedy-Maszák Mihály: Az újraolvasás kényszere.
Pozsony: Kalligram 452 p. (SzegedyMaszák Mihály
válogatott munkái) Kve 3500 Ft
Szegô András: Bombasiker: a 10 legsikeresebb magyar
szerzô. Bp.: Duna International 247 p. Kve 3495 Ft
Szörényi László: Petrarca Budapesten. Bp.: Nap 259 p.
(Magyar esszék) Kve 2500 Ft
Tarján Tamás: Hegyre szôlôt. Bp.: Pont 280, [6] p. Fve
3780 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Ágh Attila – Varga Gyula: Malajzia, Szingapúr. Bp.:
Kossuth 205, [3] p. Fve 4500 Ft
A régi pesti városfal mentén. Bp.: Fekete Sas: Budapesti
Városvédô Egyes. 278 p. (Budapesti kultúrtörténeti séták,
2.) Fve 3200 Ft
Zsoldos Attila – Neumann Tibor: Székesfehérvár középkori
kiváltságai. Székesfehérvár: Székesfehérvár M. Jogú Város
Levéltára 143 p. + mell. (Közlemények Székesfehérvár
történetébôl) Fve 2864 Ft
Földrajztudomány. Útikönyvek
Puntigán József: Losonc: a város múltja és jelene.
Pozsony: MadáchPosonium 136 p., [24] t. Kve 3900 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Borzák Tibor: Mesélô képek. Bp.: Geopen 159 p. Kve
3990 Ft
Értékteremtôk 2011. Bp.: Kossuth 199 p. Fve 2490 Ft
Lukácsy András: Lex Gerenday: egy polgárcsalád 150 éve.
Bp.: Corvina 386 p. Fve 3500 Ft
Mûvelôdéstörténet
Bosnyák István: Délvidéki magyar mûvelôdési krónika:
kiadatlan írások, 1961-2001. Bp.: Dotnet 338 p.
(Baranyai B. István mûvei, 6.) Fve 950 Ft
Magyar kulturális kalauz. Bp.: Napkút 351 p. Fve 3950 Ft
Magyar mûvelôdéstörténeti lexikon. 11. Széchényi teuton
lovagrend. Bp.: Balassi 496 p. Kve 6900 Ft
Radnóti Sándor: Az üvegalmárium: a magyar korona helye.
Bp.: Noran Libro 147 p. Fve 1980 Ft
Royer, Sophie – Salles, Catherine – Trassard, François:
Magánélet a görög aranykorban. Bp.: Corvina 79 p.
(Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Trassard, François – Antérion, Dominique – Thomazo,
Renaud: Magánélet a fáraók korában. Bp.: Corvina 79 p.
(Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
Történettudomány. Történeti segédtudományok
Ablonczy Balázs: Nyombiztosítás: letûnt magyarok:
kisebbség és mûvelôdéstörténeti tanulmányok. Pozsony:
Kalligram 287 p. Fve 2700 Ft
Aczél Endre: Acélsodrony. [3]. Nyolcvanas évek. Bp.: Park
578 p., [96] t. Kve 4500 Ft
Alföldi András: Pogány szokások, keresztény emlékek.
Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor 136 p. (Historia incognita,
18.) Fve 2400 Ft
Duray Miklós: A megvalósult elképzelhetetlen. Bp.: Trianon
Kutatóint. 187 p. Fve 1890 Ft
Miklós Tamás: Hideg démon: kísérletek a tudás
domesztikálására. Pozsony: Kalligram 459 p. Kve 2990 Ft
Európa (és az európai államok) története
Ungvári Tamás: Bûnbeesés után: Európa szellemi élete a
két világháború között. Bp.: Scolar 312 p., [24] t. Kve
3500 Ft
Magyarország és a magyarság története
Csernok Attila: Mint patak a sziklák közt. Bp.: ProLivro Kft.
379 p. Kve 3199 Ft
Kôváry László: Erdély története 1848-49-ben. [Repr. kiad.]
Bp.: Históriaantik Kvház K. 279 p. Kve 3600 Ft
Okmánytár az 18489ki erdélyi eseményekhez. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 204, [4] p. Kve 3200 Ft
Borsi-Kálmán Béla: Megközelítések: tanulmányok a
magyar-román (román-magyar) kapcsolattörténetrôl és
identitásról. Bp.: Lucidus 219 p. (Kisebbségkutatás
könyvek) Fve 2600 Ft
Deér József: A magyar királyság megalakulása.
Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor 106 p. (Historia incognita,
21.) Fve 1901 Ft
Fájó Trianon. Bp.: Mérték K. 180, [3] p. Fve 3699 Ft
Feitl István: Mikrotörténetek, 1956: Pestszentlôrincrôl,
Pestszentimrérôl. Bp.: Napvilág 269 p., [8] t. Fve 2990 Ft
Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül... Bp.: Duna International
334 p., [32] t. Kve 3495 Ft

Plivelic Iván: Az én forradalmam: 1956
Budapest–Olaszország. [Veresegyház]; Bp.: Székely Ház
Közhasznú Alapítvány: Accordia 231 p. Fve 2490 Ft
Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában:
Magyarország 1711 és 1848 között. Bp.: Balassi 289 p.
Fve 3199 Ft

SZÉPIRODALOM
A furfangos vasverô: baszk népmesék. Kolozsvár: Stúdium
61, [2] p. (Mesetarsoly) Fve 1050 Ft
A seholsincs bolygó. Bp.: Arión 271 p. (A sci-fi
klasszikusai) Fve 2690 Ft
Ács Margit: Kontárok ideje. Bp.: Helikon 238 p. K 2990 Ft
Ágh István: Hívás valahonnan. Bp.: Nap 154 p. Kve 2100 Ft
Alexander, Heather: Szemtôl szembe. Bp.: Egmont-Hungary
127 p. (Varázslók a Waverly Helybôl, 3.) Fve 1699 Ft
Almáskürthy Éva: Ördögi kör. Bp.: Hungarovox 226 p. Fve
2500 Ft
Almássy Katinka: Zarándokúton. Bp.: Hungarovox 94 p.
Fve 1500 Ft
Alvtegen, Karin: A kitaszított. Bp.: Animus 205 p.
(Skandináv krimik) Fve 2390 Ft
Andor Mihály: Szegény Micsinay: egy besúgó élete. Pécs:
Jelenkor 268, [3] p. Kve 2900 Ft
Andrassew Iván: Vashideg: jegyzetek egy novellához. Bp.:
Noran Libro 157, [2] p. Fve 1980 Ft
Antier, Jean-Jacques: Déli tengerek foglya. Bp.: General
Press 431 p. (Regényes történelem) Kve 3600 Ft
Arlett László: Csillag és hullása. Bp.: Kairosz 130, [3] p.
Fve 2300 Ft
Az év esszéi 2011. Bp.: M. Napló 353, [2] p. Kve 2499 Ft
Baán Tibor: Visszajátszás. Bp.: Hét Krajcár 101 p. Fve
1500 Ft
Babiczky Tibor: A jóemberek. Bp.: Magvetô 86, [5] p. Kve
2290 Ft
Bächer Iván: Kószáló. Bp.: Ab Ovo 195, [4] p. Fve 2850 Ft
Báger Gusztáv: Mindent begombolsz. Bp.: Széphalom
Kvmûhely 119 p. Kve 2200 Ft
Balázs Ágnes: Lufi és a nyolcpecsétes titok. Bp.: Móra
229, [5] p. (Pöttyös könyvek) Kve 1990 Ft
Bálint József: Imádkozzál és dolgozzál! Zenta: VMMI 243,
[4] p. (Emlékezet, 2.) Kve 2400 Ft
Ballai László: Az arcmás. Bp.: Hungarovox 139 p. Fve
1800 Ft
Baranyi Ferenc: Vízillatú béke. Bp.: Hungarovox 182 p. Fve
1700 Ft
Bartók Imre: Fém. Pozsony: Kalligram 228 p. Fve 2600 Ft
Bartos Erika: Zakatoló. Pécs: Alexandra 75, [4] p. Kve
1699 Ft
Beck György: Elnapolt gondolatok. Bp.: Püski 165, [2] p.
Fve 2680 Ft
Beck, Ian: Tisztaszívû Tamás titkos története. Bp.: Móra
277 p. Kve 2490 Ft
Benedek István Gábor: Bergeni keringô. Bp.: Vince 197,
[2] p. Fve 2495 Ft
Berg Judit: Rumini Datolyaparton. Bp.: Pozsonyi Pagony
398, [2] p. Kve 3250 Ft
Bíró Zsuzsa: Világvége felfüggesztve. Bp.: Accordia 106,
[2] p. Fve 2490 Ft
Bosnyák Viktória: Mantyusok. 2. Ki van a zsebemben?
Szeged: Könyvmolyképzô K. 73, [2] p. Kve 1799 Ft
Böszörményi Zoltán: Regál. Bp.: Ulpius-ház 264 p. Kve
2999 Ft
Brontë, Emily: Üvöltô szelek. Szeged: Könyvmolyképzô K.
407 p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2499 Ft
Buda Ferenc: Világ, világom. Bp.: Holnap 428, [3] p. Kve
3200 Ft
Bukowski, Charles: Tótumfaktum. Bp.: Cartaphilus 191 p.
Kve 2800 Ft
Bushnell, Candace: Nyár és New York. Bp.: Gabo 392 p.
Fve 2290 Ft
Busta, Christine: Hózsoltár. Bp.: Nap K. 216, [14] p. Fve
2490 Ft
Bynghall, Steve: Verdák 2: rajongói kézikönyv. Bp.:
Egmont-Hungary 47 p. Kve 2499 Ft
Carrell, Jennifer Lee: A Machbetrejtély. Pécs: Alexandra
359 p. Kve 2999 Ft
Cornwell, Bernard: Angolszász históriák. [5.]. Pécs:
Alexandra 333 p. Kve 2999 Ft
Cussler, Clive Dirgo, Craig: Oregonakták. 1. köt. Az arany
Buddha. Bp.: I.P.C. Kv. 421 p. Fve 2999 Ft
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza legrégebbi kalandjai. Bp.:
Pozsonyi Pagony 95, [2] p. Kve 2650 Ft
Csernák Árpád: Két év. Bp.: Hungarovox 221, [2] p. Fve
2000 Ft
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Csukás István – Sajdik Ferenc: Civakodó cipôikrek. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 17, [15] p. (Pom Pom meséi) Kve
1699 Ft
Dániel Károly: Átutazóban Kolozsváron. Kolozsvár: Ábel K.
175 p., [12] t. Fve 1901 Ft
Denes, Magda: Égô kastélyok. Bp.: Minerva 365 p. Fve
2800 Ft
Dodd, Christina: A sötétség érintése. Pécs: Alexandra 287
p. (A sötétség örökösei, 2.) Fve 1499 Ft
Dodd, Christina: A sötétség illata. Pécs: Alexandra 302 p.
(A sötétség örökösei, 1.) Fve 1499 Ft
Dubayné Bozsó Éva: Lepecsételt otthonok – megpecsételt
sorsok: egy család krónikája. Bp.: Alterra 192 p. Fve 2300 Ft
Durrell, Gerald: Férjhez adjuk a mamát és más történetek.
Bp.: Ciceró 254, [2] p. Fve 2200 Ft
El Kazovszkij: Homokszökôkút. Bp.: Magvetô 127, [7] p.
Kve 2490 Ft
Erne, Andrea: Formák és ellentétek. Bp.: Scolar Lapozó (16
p.) (Scolar mini, 11.) Kve 2250 Ft
Fabók Endre: Bôrkötésben. Bp.: Accordia 81, [3] p. Kve
2490 Ft
Fésüs Éva: A zselici rét alatt. Bp.: Kairosz 63 p. Kve 2300 Ft
Folk György: Vonal: ötvenkét épületdarabra tördelve a
mindenség Johannes Woanders életén át. Bp.: Noran Libro
[348] p. Kve 3490 Ft
Follinus Anna: Vers a futásod. Bp.: Stádium 87 p. Kve
2200 Ft
Fövényi Sándor: Mikor az éghez érsz. Bp.: Accordia 113,
[2] p. Fve 2000 Ft
Fragoso, Margaux: Csak ha te is akarod. Bp.: Nyitott
Kvmûhely 397, [2] p. Kve 3490 Ft
Fülöp G. László: Máramarosszigeti történetek. Bp.: Fekete
Sas 121, [2] p. Fve 2100 Ft
Gaiman, Neil – McKean, Dave: Farkasok a falban. Bp.:
Agave Kv. [56] p. Fve 2980 Ft
Gárdonyi Géza: Isten rabjai. Bp.: Akkord 425 p. (Talentum
diákkönyvtár) Fve 799 Ft
Gáspár András: Garmacor címere. Bp.: Delta Vision 307 p.
(M.a.g.u.s. könyvek) Fve 2790 Ft
Gáspár András: Garmacor vére. Bp.: Delta Vision 476 p.
(M.a.g.u.s. könyvek) Fve 2990 Ft
Gergely István: Táltosmalac. Bp.: Littera Nova 78 p.
(Sophie könyvek, 45.) Kve 2690 Ft
Gion Nándor: Mûfogsor az égbôl. Bp.: Noran Libro 722 p.
(Életmû, 4.) Kve 4800 Ft
Gombos Péter: Vándorok. Bp.: Pont: Ikerhold 145, [2] p.
Fve 2310 Ft
Green, John: Katherine a köbön, avagy A szerelem képlete.
Bp.: Gabo 247 p. Fve 3290 Ft
Grisham, John: Vallomás. Bp.: Geopen 525 p. Fve 3990 Ft
György Norbert: Átmeneti állapot. Pozsony: Kalligram 134
p. Kve 1901 Ft
Györgypál Katalin: Halk remény. Bp.: Uránusz 126 p. Fve
1450 Ft
Halász Margit: Éneklô folyó. Bp.: Geopen 166 p. + CD (1
hanglem. 44,47 min) Kve 2990 Ft
Halász Margit: Gyöngyhomok. Bp.: Geopen 210 p. Kve
2990 Ft
Hammerstein Judit: A márki és az orosz bárka. Bp.:
Kortárs 191 p. (Kortárs kritika) Fve 2200 Ft
Heller, Joseph: A 22-es csapdája. Bp.: Gabo 635 p.
(Talentum diákkönyvtár) Fve 1200 Ft
Hesz Tamás: Révület. Bp.: Hungarovox 228, [4] p. Fve
1800 Ft
Híres történetek a barátságról. Bp.: Ventus Libro 399 p. (A
világirodalom klasszikusai) Kve 3240 Ft
Híres történetek az utazásról. Bp.: Ventus Libro 397 p. (A
világirodalom klasszikusai) Kve 3240 Ft
Hislop, Victoria : A sziget. Bp.: Gabo 391, [4] p. Kve
3490 Ft
Hislop, Victoria: Hazatérés. Bp.: Gabo 445, [2] p. Kve
3490 Ft
Horse, Harry: Kisnyuszi világgá megy. Bp.: General Press
[32] p. Fve 1800 Ft
Horváth Péter: Bogárvérrel: forgácsok egy fakeresztrôl. Bp.:
Noran Libro 446 p. Kve 3800 Ft
Huxley, Aldous: Szép új világ. Bp.: Cartaphilus 317 p. Kve
3000 Ft
Ignácz Rózsa: Rézpénz. Szeged: Lazi 400, [3] p. Kve
2800 Ft
Izing Róbert: Támadás az ûrbôl! Bp.: Agave Kv. 318 p. Fve
2880 Ft
James, Eloisa: Szerelmes hercegnô. Bp.: General Press
357 p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
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Jankovics Éva: Stroke: egy család regénye. Bp.:
Athenaeum 367 p. Fve 3490 Ft
Jász Attila: Isten bôre. Bp.: Napkút 151, [4] p. Fve 1490 Ft
Jenei Gyula: Az idôben rend van. Bp.: FÍSZ 95 p. (Hortus
conclusus, 24.) Fve 1700 Ft
Kántás Balázs: Öngyulladás. Bp.: Cédrus Alapítvány:
Napkút 52, [3] p. (Pálya!, 1.) Fve 500 Ft
Kántás Balázs: Összefutás. Bp.: Cédrus Alapítvány: Napkút
52, [3] p. Fve 990 Ft
Kányádi Sándor: Világlátott egérke. Bp.: Holnap 90 p. Kve
2500 Ft
Kárpáti Kamil: Kárpáti Kamil összes prózái. 1. Bp.:
Stádium 631 p. Kve 3990 Ft
Kassai Franciska: Fénykoszorú. Bp.: Hungarovox 126 p.
Fve 1500 Ft
Kembe Sorel-Arthur: Gulyásleves négercsókkal. Bp.: Nyitott
Kvmûhely 219, [3] p. Fve 2990 Ft
Kereszty András: Szerelem és halál Kairóban. Bp.: Jószöveg
Mûhely 237 p. (Krimi elsôkézbôl, 2.) Fve 2790 Ft
Kertész Ákos: Tigrisbunda. Bp.: Noran Libro 172 p. Fve
1980 Ft
Kertész Márton: Négy fal közt a lélek. Bp.: Alterra 102 p.
Fve 1500 Ft
Kibédi Varga Áron: Szép napok: Amszterdam, Budapest,
Párizs, Freiburg, Quimiac. Bp.: Kortárs 493 p. (Kortárs
próza) Fve 3000 Ft
Király Kinga Júlia: A test hangjai: ledérkönyv. Pozsony:
Kalligram 217, [2] p. Fve 2600 Ft
Király Levente: Énekek éneke. Bp.: L'Harmattan 134 p. Kve
2500 Ft
Kis Antónia: Szívroham a gleccsertavon. Bp.: Hungarovox
127 p. Fve 1400 Ft
Kishont Ferenc: Világos, mint a nap. Bp.: Kossuth: Mojzer
215 p. Fve 2280 Ft
Kiskállói Eliza: Abigél segíts, kérlek. Bp.: Alterra 114 p. Fve
1500 Ft
Kiss Anna: Jár nyomomban. Bp.: Kortárs 167 p. (Kortárs
vers) Fve 2000 Ft
Kolimár György: Viharos évszázad. Bp.: Duna International
549 p. (Az én könyvem)
Kolozsi László: Ki köpött a krémesbe? Bp.: Jószöveg
Mûhely 313 p. Fve 2990 Ft
Kolozsvári Papp László: A diák utolsó története. Bp.:
Kortárs 187 p. (Kortárs próza) Fve 2200 Ft
Kondor Vilmos: Budapest romokban. Bp.: Agave Kv. 272
p. Fve 2980 Ft
Kósa Csaba: A megsebzett cédrus. Bp.: Hungarovox 410,
[2] p. Fve 2800 Ft
Kosáryné Réz Lola: Különös ismertetôjele: nincs. Pomáz:
Kráter Mûhely Egyes. 293, [2] p. (Kosáryné Réz Lola
regénytára, 2.) Fve 2200 Ft
Kosáryné Réz Lola: Porszem a napsugárban. Pomáz:
Kráter Mûhely Egyes. 381 p. (Kosáryné Réz Lola
regénytára, 1.) Fve 2400 Ft
Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél. Kritikai kiad. Pozsony:
Kalligram 847 p., XVI t. (Kosztolányi Dezsô összes mûvei)
Kve 3400 Ft
Kosztolányi Dezsô: Spanyol mûfordítások. Kritikai kiad.
Pozsony: Kalligram 651 p., VIII t. (Kosztolányi Dezsô
összes mûvei) Kve 3400 Ft
Körkép 2011. Bp.: Magvetô 270, [2] p. Kve 2890 Ft
Kôszeg Ferenc: Múltunk vége. Pozsony: Kalligram 461,
[3] p. Kve 2990 Ft
Kôszeghy Csilla: Bumburi nyaral. Bp.: Pozsonyi Pagony
[40] p. Kve 1590 Ft
Köves József: Lájkolom a magyar nyelvet. Bp.: Arión 86,
[2] p. Fve 1200 Ft
Kristóf János: „Valahol Oroszországban...”. Bp.:
Hungarovox 149, [3] p., [16] t. Fve 2000 Ft
Kristof, Agota: Trilógia. A nagy füzet + A bizonyíték + A
harmadik hazugság. Bp.: Cartaphilus 475, [2] p. Kve
2990 Ft
Laár András: LAÁRma a köbön. Bp.: Kossuth 150 p. Fve
2380 Ft
Lackfi János – Vörös István: Apám kakasa. Bp.: Noran
153, [6] p. Kve 3998 Ft
Lackfi János: Átváltozós mesék. Bp.: Cartaphilus 99, [4]
p. Kve 2490 Ft
Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae 4.: a föld állatai.
Pozsony; Bp.: Kalligram: Pesti Kalligram 309, [3] p. Kve
2990 Ft
Lászki Erzsébet: Magad mögül. Bp.: Hungarovox 127, [4]
p., [16] t. Kve 2000 Ft
Lászlóffy Csaba: Az éden kényszerképzete. Bp.: Cédrus
Mûv. Alapítvány: Napkút 289, [2] p. Fve 2490 Ft

Lator László: A megmaradt világ. Bp.: Európa 237, [2] p.
+ CD Kve 2800 Ft
Le Carré, John: Csapda. Bp.: Agave Kv. 307 p. Fve 980 Ft
Lenz, Siegfried: A bájos Suleyken: Mazuriai történetek. Bp.:
Cédrus Mûv. Alapítvány: Napkút 123, [3] p. Fve 1290 Ft
Leon, Donna: Vérzô kövek. Bp.: Geopen 301 p. Fve 3490 Ft
Lewycka, Marina: Rövid traktortörténet ukránul. Bp.:
Geopen 356 p. Fve 3490 Ft
Lipcsey Emôke: Taurus blogja. Bp.: Helikon 206 p. Fve
2490 Ft
Lôrincz L. László: A villogó fények kolostora. 12. Bp.:
Studium Plusz 335 + 293 p. Fve 2399 Ft
Lôrinczi László: Három dráma. Kolozsvár: Polis 215 p.
Fve 2700 Ft
Lugosi Lou: Lámapulóver. Bp.: K.u.K. K. 147, [2] p. Fve
1950 Ft
Lukács László: Az idôk jelei nyomában. Bp.: Kairosz 398,
[10] p. F 4200 Ft
Lukáts János: A túlsó partról. Bp.: Hungarovox 187 p. Fve
1800 Ft
Lux Terka: Budapest: Schneider Fáni regénye. Bp.: Noran
275, [3] p. Kve 2699 Ft
Machovich Raymund: A csend. Bp.: Accordia 101 p. Fve
1790 Ft
Mackiewicz, Józef: Út a semmibe. Máriabesnyô; Gödöllô:
Attraktor 285, [2] p. (Vita Sarmatica, 8.) Fve 3200 Ft
Magyar népmesék. Bp.: Kossuth 117 p. (Népek meséi, 7.)
(Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
Maloney, Alison: Tündérek. Bp.: Egmont-Hungary [30] p.
Kve 4599 Ft
Márai Sándor: A négy évszak. Bp.: Kossuth 51, [2] p. Kve
2980 Ft
Márai Sándor: A teljes napló, 1957–58. [Bp.]: Helikon
247 p Kve 4990 Ft
Márai Sándor: Varázs: [színmû]. [Bp.]: Helikon 141, [2]
p. Kve 2290 Ft
Markó Béla: Visszabontás. Pécs: Jelenkor 112, [7] p. Kve
2600 Ft
Marsh, Evelyn: Suttogó sziklák. Bp.: Anuket 205 p. Fve
1398 Ft
Márton László: Te egy állat vagy! Pécs: Jelenkor 264, [3]
p. Kve 2900 Ft
Mead, Richelle: Vámpírakadémia. 5. Örök kötelék. Bp.:
Agave Kv. 347 p. Fve 2980 Ft
Meïmaridî, Mara: A szmirnai boszorkány. Bp.: Gondolat
361, [2] p. Fve 3200 Ft
Mettam, Dale – Digwal, Suresh: A világ ura. Bp.: Ventus
Libro 68, [3] p. (Klasszikusok képregényben) Fve 1290 Ft
Miklya Anna: A hivatásos. Pécs: Jelenkor 172 p. Kve
2500 Ft
Mikó Imre: A szülôföld szerelmese. Kolozsvár: Polis 374 p.
Kve 3900 Ft
Morvai Elvira: Pilla Pali, Lepke Lili és a számok. Bp.:
Ciceró [23] p. Kve 1590 Ft
Morvai Elvira: Pilla Pali, Lepke Lili és a színek. Bp.: Ciceró
[25] p. Kve 1590 Ft
Murgia, Jennifer: Angyalcsillag. Bp.: I.P.C. Kv. 283 p.
(I.P.C. könyvek) Fve 2699 Ft
Müller, Herta: Szívjószág. Bp.: Cartaphilus 261 p. Kve
2700 Ft
Nádas Péter: Fantasztikus utazáson. Pécs: Jelenkor 128,
[5] p. (Nádas Péter mûvei) Kve 2600 Ft
Nádudvari Anna: Az athéni mûkereskedô. Bp.: K.u.K. K.
343 p. Fve 2800 Ft
Nagy Bandó András: Kicsi versek kicsinyeknek. Orfû:
Szamárfül 120 p. Kve 3000 Ft
Nagy László versei. Bp.: Sziget 225, [6] p. (Sziget
verseskönyvek) Kve 2680 Ft
Német népmesék. Bp.: Kossuth 125 p. (Népek meséi, 8.)
(Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
Németh Zoltán: Boldogságtelep, vetélôgépben: Csáth
szeretôje. Pozsony: Kalligram 137, [4] p. Fve 2100 Ft
Orcsik Roland: Mahler letöltve. Pozsony: Kalligram 115,
[5] p. Fve 1901 Ft
Orosz népmesék. Bp.: Kossuth 122, [3] p. (Népek meséi,
9.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
Ölelésbôl nem lehet ölelésbe menekülni. Bp.: Noran Libro
294 p. (Novella) Kve 2690 Ft
Ördög Ottó: Cuccaink. Bp.: Scolar 153, [4] p. (Scolar
humor) Kve 2200 Ft
Ôsz János: A csudatáska. Marosvásárhely: Mentor 100 p.
Kve 1890 Ft
Palkovics György: Kakpuszta. Bp.: Duna International 163,
[4] p. Fve 1995 Ft
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FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. JÚNIUS 17. – 2011. JÚLIUS 14.
Papp Ibolya: Magamnak megszületni. Bp.: Accordia 101,
[2] p. Fve 2200 Ft
Papp Zoltán, P.: Érzékkövek. Bp.: Napkút 75, [3] p. Fve
990 Ft
Parszáí, Harisankar: Négy fal között. Bp.: L'Harmattan 298
p. (India könyvtár, 1.) Fve 2900 Ft
Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Bp.:
Magvetô 150, [4] p. Kve 2490 Ft
Passuth László: Medúzafej. Bp.: Athenaeum 655 p. Kve
3990 Ft
Pastor, Ben: A tûzébresztô. Bp.: I.P.C. Kv. 309 p. Kve
2999 Ft
Pataki Tamara: Ember a sötétben. Pécs: Alexandra 222 p.
Kve 2499 Ft
Pilizota Szandra – Lengyel Róbert: A jaguáristen álmodik.
Bp.: Alterra 211 p. Fve 2500 Ft
Pinget, Robert: Passacaglia. Bp.: Napkút 63, [8] p. p. Fve 990 Ft
Ponti, James: A Karibtenger kalózai. Bp.: Egmont-Hungary
112 p. Fve 1999 Ft
Pósa Zoltán: A fehér bohóc feltámadása. Bp.: Széphalom
Kvmûhely 111 p. Kve 2200 Ft
Prange, Peter: Az utolsó hárem. Bp.: Gabo 573, [3] p. Fve
2990 Ft
Rácz Zsuzsa: Ismeritek Terézanyut? Bp.: Sanoma 211, [4]
p. Kve 2600 Ft
Radnai István: Valahol. Bp.: Littera Nova 133, [2] p. Fve 2200 Ft
Rakovszky Zsuzsa: VS. Bp.: Magvetô 394 p. Kve 3490 Ft
Ransome, Arthur: Fecskék és fruskák: a kincskeresôk. Bp.:
Ciceró 358, [4] p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 2490 Ft
Réti G. Péter: A kód neve: szerelem. Bp.: Hungarovox 100
p. Fve 1400 Ft
Rivalda 2011. Bp.: Magvetô 485, [2] p. K 2890 Ft
Rivers, Francine: A fôpap: Áron. Bp.: Harmat 238 p. Fve
2200 Ft
Rivers, Francine: Leplezetlenül: Támár. Bp.: Harmat 143 p.
Fve 2200 Ft
Roberts, Nora: A szégyen leánya. Bp.: Gabo 399 p. Fve 1490 Ft
Roberts, Nora: Halálos élvezet. [Debrecen]: Gold Book
377 p. Fve 1999 Ft
Roslund, Anders – Hellström, Börge: Három másodperc.
Bp.: Animus 541 p. (Skandináv krimik) Fve 3490 Ft
RostásFarkas György: Cigány népmesék. Bp.: Kossuth 108
p. (Népek meséi, 10.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
Rudnóy Teréz: Szabaduló asszonyok. Bp.: Noran 266 p.
Kve 2699 Ft
Safak, Elif: Fekete tej. Bp.: Jószöveg Mûhely 203, [2] p.
Fve 2590 Ft
Salamon Pál: Az utazás: a nagy titok nyomában. Pécs:
Alexandra 269 p. Kve 2999 Ft
Sansom, C. J.: Apokalipszis. 12. Bp.: Agave Kv. 526 p.
Fve 3680 Ft
Saylor, Steven: A Vestaszüzek háza. Bp.: Agave Kv. 222 p.
Fve 2880 Ft
Saylor, Steven: Caesar ítélete. Bp.: Agave Kv. 301 p. Fve
2880 Ft
Saylor, Steven: Egy gladiátor csak egyszer hal meg:
Gordianus, a Nyomozó további megbízatásai. Bp.: Agave
Kv. 238 p. Fve 2880 Ft
Saylor, Steven: Próféciák köde. Bp.: Agave Kv. 255 p. Fve
2880 Ft
Saylor, Steven: Rubicon. Bp.: Agave Kv. 244 p. Fve 2880 Ft
Scarrow, Simon: A centurio. [Debrecen]: Gold Book 348 p.
Kve 2999 Ft
Schäffer Erzsébet: Egyszer volt: történetek, találkozások.
Bp.: Sanoma 320 p. (Nôk lapja mûhely) Kve 2500 Ft
Schäffer Erzsébet: Hol nem volt: életek, mesék, pillanatok.
Bp.: Sanoma 302 p. (Nôk lapja mûhely) Kve 2500 Ft
Schäffer Erzsébet: Ómama és a fôpincérek. Bp.: Sanoma
360 p. (Nôk lapja mûhely) Kve 2600 Ft

Schein Gábor: Éjszaka, utazás. Pozsony: Kalligram 126,
[3] p. Fve 2000 Ft
Schiffer Péter: Elhallgatott beszélgetések. Bp.: Vince 307 p.
Fve 2995 Ft
Schneider, Liane: Bori eltéved. Bp.: Manó Kv. [24] p.
(Barátnôm, Bori, 12.) Fve 690 Ft
Seress Eszter Enéh: A bûntudat lépcsôi. Bp.: Püski-Masszi
Nemz. Kv.keresk. 187 p. Fve 3500 Ft
Shakespeare, William: Lear király. Bp.: Akkord 225 p.
(Talentum diákkönyvtár) Fve 599 Ft
Sheldon, Sidney: Reggel, délben, este. Bp.: I.P.C. Kv. 337
p. (I.P.C. könyvek) Fve 2298 Ft
Simko, Dusan: Gubbio: besúgók könyve. Bp.: Napkút 276,
[3] p. Kve 2790 Ft
Simon Réka Zsuzsanna: Pukka és az évszakok. Cluj:
Koinónia 105 p. Kve 2400 Ft
Simon, Francesca: Rosszcsont Peti, a rocksztár. Bp.:
Animus 97, [2] p. Fve 990 Ft
Sinkó Ervin: Egy regény regénye: moszkvai naplójegyzetek
19351937. Bp.: Noran Libro 579 p. Kve 3990 Ft
Sinkó Veronika: Titkos értelmû rózsa: Mária-legendák. Bp.:
Móra 46 p. Kve 2490 Ft
Smith, Alex T.: Claude nyaral. Bp.: Manó Kv. 95 p. Fve
1289 Ft
Somlyó Zoltán: Próza. 1. Regények Bp.: Múlt és Jövô Kv.
274, [2] p. Fve 3100 Ft
Soóki Tóthné – Klein Varga Noémi – Nádori Gergely: Nagy
az Isten állatkertje. Kolozsvár: Koinónia 93 p. Kve 2400 Ft
Sparks, Nicholas: Menedék. Bp.: General Press 336 p. Fve 2700 Ft
Spiró György: Kémjelentés. Bp.: Magvetô 212, [4] p. Kve
2690 Ft
Stanton, Andy: Haragumi és a goblinok. Bp.: Geopen 190,
[3] p. + 6 színes ceruza Fve 1990 Ft
Steel, Danielle: Örökség. Bp.: Maecenas 332 p. Fve 1650 Ft
Stroud, Jonathan: Bartimaeus. 1. A szamarkandi amulett.
Bp.: Animus 469 p. Fve 2980 Ft
Stroud, Jonathan: Bartimaeus. 2. A gólem szeme. Bp.:
Animus 527 p. Fve 2980 Ft
Stroud, Jonathan: Bartimaeus. 3. Ptolemaiosz kapuja. Bp.:
Animus 494 p. Fve 2980 Ft
Strout, Elizabeth: Maradj velem. Bp.: General Press 349 p.
Fve 2800 Ft
Symeon ho Neos Theologos: Az isteni szerelmek
himnuszai. Bp.: L'Harmattan: Odigitria 412, [3] p.
(Odigitria könyvek) Fve 3900 Ft
Szabó Magda: Liber Mortis. Bp.: Európa 641 p. Kve 3500 Ft
Szakolczay Lajos: Határtalan. Lakitelek: Antológia 243, [2]
p. Fve 2500 Ft
Szalai Vivien: Drága kéj. Pécs: Art Nouveau 223 p. Kve 2699 Ft
Száz Pál: Arcadia Daphnis búsongása, avagy A setét
Arcadia + Az csinált Arcadiának szép comoediája.
Pozsony: Kalligram 325, [2] p. Kve 2990 Ft
Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdôdött... Bp.: Mérték K.
316 p., [16] t. Fve 2499 Ft
Szécsi Noémi: Nyughatatlanok. Bp.: Európa 433 p. Kve
3500 Ft
Szentesi Zöldi László: Hídavatás. Bp.: Püski-Masszi Kvház
143 p. (Püski-Masszi krimisorozat, 1.) Fve 1600 Ft
Szép versek 2011. Bp.: Magvetô 239, [8] p. Kve 2890 Ft
Szepesi Attila: Lyukas kétfilléres. Bp.: Nap 82 p. Kve 2000 Ft
Szirmai Péter: Mániákus bibliofília. Bp.: Hungarovox 109
p. Fve 1200 Ft
Szirmai S. Károly: A cukorhegyi remete avagy Sophy titka.
Bp.: Accordia 272 p. Fve 2490 Ft
Szûcs Teri: Deltai haggada. Kolozsvár: Koinónia 47 p. Kve
2900 Ft
Tóth Erzsébet: Aliz már nem lakik itt. Bp.: Nap 338 p. Kve 2900 Ft
Tóth Gyula, Sz.: Tanári notesz 5. Bp.: Hungarovox 271p.
Fve 2000 Ft

Tóth Kriszta, D.: Nagylánykönyv: Lolával az élet folytatódik.
Bp.: Sanoma 375 p. (Nôk lapja mûhely) Kve 3800 Ft
Tóth Krisztina: Pixel: szövegtest. Bp.: Magvetô 166 p. Kve
2490 Ft
Tóth Olga: Csupasz nyulak. Bp.: Ulpius-ház 200, [2] p.
Fve 2999 Ft
Townsend, Sue: Adrian Mole folyó ügyei. Bp.: Gabo 394 p.
F 2490 Ft
Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza újabb kalandozásai.
Bp.: Ciceró 112, [3] p. Kve 2490 Ft
Tôzsér Árpád: Érzékek csôcseléke: naplók. Pozsony:
Kalligram 229 p. Fve 2700 Ft
Turbuly Lilla: Kosársuli. Bp.: Móra 211, [3] p. (Pöttyös
könyvek) Kve 1890 Ft
Urbán Szabó Béla: Ötvös tér, kettes pad. Bp.: Littera Nova
110 p. (Prima verba, 18.) Fve 2200 Ft
Varga Imre: Mielôtt kimondaná. Pozsony: Kalligram 885,
[23] p. Kve 3990 Ft
Varga Mátyás: Parsifal, Parsifal. Bp.: Magvetô 59, [4] p.
Kve 2290 Ft
Vekerdy Tamás: Ó, azok a hatvanas évek. Bp.: Saxum
215 p. Kve 2300 Ft
Veres István: Galvánelemek és akkumulátorok. Pozsony:
Kalligram 110 p. Kve 1901 Ft
Videcz Ferenc: Mária könnye. [Pécs]: Pro Pannonia 311 p.
(Pannónia könyvek) K 2400 Ft
Vörös István: Keresztelés özönvízzel. Bp.: Noran 225, [4]
p. Kve 2699 Ft
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! [Díszkiad.]
Marosvásárhely; Bp.: Mentor: Duna International 204 p.
Kve 490 Ft
Wass Albert: Elvásik a veres csillag. [Díszkiad.]
Marosvásárhely; Bp.: Mentor: Duna International 282 p.
Kve 1490 Ft
Wass Albert: Isten ostora. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes.
[24] p. (Hun mondák könyve, 3.) Kve 1600 Ft
Wass Albert: Kard és kasza. 1. [Díszkiad.]
Marosvásárhely: Mentor 202 p. Kve 1490 Ft
Wass Albert: Kard és kasza. 2. [Díszkiad.]
Marosvásárhely: Mentor 217 p. Kve 1490 Ft
Wass Albert: Mese az elveszett szabadságról.
Marosvásárhely: Mentor 150, [2] p. (Wass Albert
életmûsorozat) Fve 1470 Ft
Wass Albert: Tizenhárom almafa. [Díszkiad.]
Marosvásárhely; Bp.: Mentor: Duna International 259 p.
Kve 1490 Ft
Watterson, Bill: Véres mancsú dzsungelmacskaszörny.
[Újhartyán]: Vad Virágok Kvmûhely 130 p. (Kázmér és
Huba gyûjtemény, 9.) Fve 2290 Ft
Weiner Sennyey Tibor: A nagy eretnek. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 135, [3] p. Fve 2161 Ft
Weöres Sándor: Egybegyûjtött prózai írások. Bp.: Helikon
406 p. (Egybegyûjtött mûvek) Kve 4990 Ft
West, Morris L.: Az ördög ügyvédje. Bp.: Kairosz 320 p.
Fve 3200 Ft
Whiting, Charles: Kísértet hadosztály. Bp.: Duna
International 243 p. (A háború kutyái, 17.) Fve 995 Ft
Whiting, Charles: Otto és az SS. Bp.: Duna International
212 p. (A háború kutyái, 16.) Fve 995 Ft
Whiting, Charles: Sasok a hóban. Bp.: Duna International
226 p. (A háború kutyái, 18.) Fve 995 Ft
Wodehouse, Pelham Grenville: Az ellopott levélnehezék.
Bp.: Ciceró 221, [2] p. Fve 2200 Ft
Wolf, Tony: Életre kelt mesevilág. Bp.: Ventus Libro Lapozó
(48 p.) Fve 3500 Ft
Wolf, Tony: Varázslatos mesevilág. Bp.: Ventus Libro
Lapozó (48 p.) Fve 3500 Ft
Zalatnai Brigitta: Te + Én tükör. Bp.: Líra 210 p. Kve 2989 Ft
Zsámboki Mária: Tûnô árnyékom közepében. Bp.: Magvetô
104, [3] p. (Magvetô novellárium) Kve 2290 Ft

Az Ön legközelebbi és legnagyobb választékot nyújtó könyvesboltja a Belváros
szívében. Udvarias kiszolgálás, folyamatos akciók.

KÖTELEZÔ OLVASMÁNYOK NYÁRON KEDVEZMÉNYES ÁRON.
KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ
1054 Budapest, Honvéd utca 5. Telefon 428-1011
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TEOLÓGIA ÉS NÉPRAJZ

Mária öröksége
Hetény János A Magyarok Máriája címû
kötete (a Szent István Társulat kiadásában) az elsô tudományos összefoglalása a
magyar népi vallásosságban és a katolikus
egyházi tanításokban megjelenô Máriatisztelet történelmi és vallástörténeti
gyökereinek. A szerzô, aki maga is katolikus lelkipásztor, teológus és néprajzkutató egyben, annak a szintézisnek a szükségességét érezte meg, amely a marinológia, azaz a Mária-kultusz eddig többnyire
külön kezelt megjelenési formáit – a liturgikus, valamint a népi „jámborság” hagyományait – szorosan összekapcsolja, egymásból eredezteti.
A terjedelmével is régi „adósság” törlesztésére utaló kötet anyaga disszertációkból született, mint a szerzô beavat az
immár kézbe vehetô mû születésének
történetébe, amely még az 50-es évekre
nyúlik vissza. „Tehát teológia vagy néprajz
kíván-e lenni könyvem?” – teszi fel a kérdést Hetény János bevezetôjében, hogy
meg is válaszolja: „…értekezésem újdonsága éppen nem a vagy-vagy, hanem a
mindkettô volt!” A szerzô Sík Sándor gondolataira hivatkozik, aki Rabindranath Tagore észrevételét idézte fel: a nagy költô
Európát beutazva azt írta, hogy itt „vasárnapi kereszténységet és hétköznapi pogányságot” talált. Nos, e hatalmas filológia-vallástörténeti munka azt bizonyítja:
Tagorénak egyszerre volt igaza is meg
nem is. A Magyarok Máriájá-ból kiviláglik: a „vasárnapi kereszténység” több ezer
éves múltra visszatekintô, az irodalomban
és a képzômûvészetben páratlan alkotásokat örökül hagyó kontinuitás, míg a
„hétköznapi pogányság” nyelvemlékekben és népi hagyományokban gazdag kincsestára a folklorisztikának.
A kötet borítótáblájára a Munkácsy-díjas Horváth József 1956-ban készült festménye, a „Mária látogatása Erzsébetnél”
került, amelynél beszédesebben kevés
festmény utalhatna Hetény János nagyszabású vállalkozásának tartalmára. A parasztházbelsôben találkozó, pünkösdi
népviseletbe, kékbe illetve pirosba öltözött két asszony beszélgetését megörökítô kép szép allúziója M. S. mester híres
középkori képének, a „Mária és Erzsébet
találkozásá”-nak. Ezt az összefonódást, a
finoman áttetszô „egymásra másoltságot”
tárja fel Hetény János is, amikor kötetében kronológai rendben végigköveti a
Mária-kultusz állomásait a Szeplôtelen fogantatástól Jézus feltámadásáig. E fejeze-
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tekhez kapcsolódik aztán rózsafüzér-imádság („A szent olvasó”)
gyakorlata hátterének bemutatása, a Nagyboldogasszony (azaz
Mária mennybemenetele) ünnepének gyökerei, illetve az egész
Boldogasszony-kérdéskör megvitatása. Ez utóbbin belül foglalkozik a kötet a Magyarok Nagyasszonya hagyomány létjogosultságával.
A lenyûgözô terjedelmû kutatási anyag fejezeteibôl csupán
példákat kiragadva is látszik,
hogy milyen gyorsan „abszorbeálódik” a népi kultúrába az
egyházi hagyomány. A szeplôtelen fogantatás misztériuma
szorosan összefonódik Mária
édesanyja, Szent Anna kultuszával, amelyet számos Annahimnusz, -legenda és -ének ôriz. A szerzô
felhívja a figyelmet, hogy a Pray-kódexben (12. század eleje) a fogantatás ünnepére már külön mise található latin nyelven. Szûz Mária születésének ünnepe
még Jeruzsálembôl eredeztethetô, innen
juthatott a keleti egyházba. Gazdag apokrif hagyományait a Legenda Aurea és Temesvári Pelbárt Stellariuma is közvetítik
Magyarországra. Hetény János nem feledkezik meg az úgynevezett „ponyvairodalom” (a vallásos népi költészet, például
kalendáriumok) fennmaradt darabjairól
sem. Mária nevének eredete mind a népi
imádságokban, mind a középkori költészetben az istenanyaság motívumára engednek következtetni.
Kiterjedt, szerteágazó hagyományt dolgoznak fel azok a fejezetek, amelyek a Mária-kultusz jelentôsebb fejezeteit, például
Mária anyaságát, a karácsonyi ünnepkört
járják körül: az advent, a betlehemezés, a
kántálás, a Szent Család szálláskeresése
mind ide kapcsolódó események. Irodalmi
szempontból különösen értékesek a kötet-

KÖNYVRÔL
Hetény János
A MAGYAROK
MÁRIÁJA
Mária-tiszteletünk
teológiája és néprajza
Szent István Társulat
692 oldal, 2980 Ft

ben a fájdalmas anya kultuszának szövegemlékeit feltáró részek, hiszen ide tartoznak a Márai-siralmak, köztük az Ómagyar
Mária-siralom, a Stabat mater, vagy a Kájoni János énekeskönyvébôl való versek.
A Mária-tisztelet mint sajátosan magyar
egyháztörténeti vonás a Miasszonyunkhagyományban összpontosul, melynek
legelterjedtebb manifesztációja a Boldogasszony anyánk és a Tebenned bíztunk
eleitôl fogva zsoltárai. Miközben Európa
egyes országaiban a 17. században kezdték
„hivatalos szintre emelni” Mária tiszteletét (XIII. Lajos 1638-ban szentelte magát
és országát Máriának), addig Szent István
király ezt már 1038-ban megtette. Ahogyan Hetény János rámutat, István szerepe azért volt kiemelkedôen jelentôs, mert
felismerte, hogy a pogány mitológia keresztény tanokba való átvezetése elsôsorban Boldogasszony-Mária személyén keresztül ragadható meg.
S hogy elsô királyunk felismerése
mennyire helytálló volt, bizonyítja e kötet
közel hétszáz oldalnyi, szinte felmérhetetlenül bôséges alapanyaga: zsoltárok, himnuszok, kódexek, népi imádságok, liturgiaszövegek – nemcsak Magyarországról, hanem szerte Európából. A részletes jegyzetanyaggal, összefoglaló fejezettel kiegészített könyvet színes képmelléklet teszi
teljessé, melyben a középkortól napjainkig
vizuálisan is megjelenô „máriás” hagyomány legszebb darabjai vonulnak fel, az
oltárképektôl a lourdes-i barlang bejáratán
át a Csíksomlyói búcsú pillanataiig.
Laik Eszter
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LAPMARGÓ

Lopakodó önkények teátrumi lenyomata
Nehéz, de pontosítok: lehetetlen kikerülni
az aktuálpolitikai áthallásokat ebben az egy
híján húsz alapmûtanulmányt közreadó kötetben. S ez nem a két társkiadónak, nem is
a szerkesztônek, Lengyel Györgynek róható fel, legfeljebb a valóságnak, s a végsô soron igen szûkös diktatórikus eszköztárnak.
Olvassuk például: „A birodalmi dramaturg
(…) egy év leforgása alatt megteremtette a
német színházak teljes kontrollját (…) A
gyors sikerben szerepet játszott a posztjukon meghagyott színházvezetôk, dramaturgok rugalmas alkalmazkodása az új
körülményekhez, a párt hatalomra jutása
után elbocsátottak egy év után ugyan el
tudtak helyezkedni, ám ez az új rendszer
iránti hála és odaadás érzésével töltötte el
ôket.” A színházi páholyokba (is) beterpeszkedô nemzetiszocialista hatalmi berendezkedést leíró, elemzô tanulmányt J.
Gyôri László még a Magyar Rádió szerkesztôjeként jegyezte, nem sokkal a könyv
megjelenése után a rádiózás nem kellôen
rugalmas személyisége a közszolgálatból
kirúgandók listájára került.
S noha a továbbiakban sem lehet majd úgy
tenni, mintha a történelmi párhuzamok ne
volnának kézenfekvôek, a szóban forgó kötet
nem üzenôkönyv, hanem a jelölt korszak és
témakör szakszerû s egyben olvasmányos
feldolgozása. A precíz eligazító jegyzetek, az
utaló bibliográfiák – és igen, a névmutató – is
hozzájárulnak ahhoz, hogy a vaskos összeállítás a színházi emberek számára „kötelezô”
irodalom legyen, a színház varázsában élô olvasóknak pedig melegen ajánlott. Egyébként
a borító hátoldalán a magyar színházi élet
egyik nagy mogulja, Zsámbéki Gábor akként
ajánlja, hogy ismeretei szerint nincs olyan
kiadvány, „amely hasonló igénnyel, adatok,
tények ilyen impozáns tömegével vizsgálná
a színház és diktatúra birkózását”.
Mert errôl van szó: diktatúra és mûvészet
kibékíthetetlenül feszülnek egymásnak. Idézett borító-ajánlójában Zsámbéki ugyan azt
fejtegeti, hogy a hatalom csak „rövid távon
gyôz. A színház sebeket szerez, aztán odább
táncol, vihog és elénekli a dalát”, ám éppen
az ajánlott munka látszik ellentmondani a
muszájherkulesien örök optimista rendezônek. Történelmi távlatban ugyan a diktatúrát
valamikor valamiképp mindig felváltja a kultúra természetes közege, a mámoros szabadság, ám a diktatúra okozta kártételek – kioltott emberéletben, palackba zárt szellemben,
megtört gerincben, butító sekélyességben –
felmérhetetlenek. A kulturális produktumok
sorában a színház már csak azért is külön-
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legesen érintett, mondjuk úgy, kiszolgáltatott, mert naponta, esténként szüli, szülné
meg újra önmagát. Verset, regényt írni, képet
festeni, ércbe álmodott monumentális szobrot agyagból – kicsinyítve – formázni, zenét
komponálni lehet az íróasztalnak, a raktárnak, a jövônek (bár mint tudjuk, ez sem veszélytelen), ám elôadást tartani színpad s fôleg közönség nélkül elképzelhetetlen. Talán
ezzel magyarázható, hogy a diktatúrák

idején a színházak (és a celluloidigényes filmek) környékén tûnnek fel leginkább a nagy
„megalkuvók”. Vagy legalábbis ôk, a hatalomfüggô mûvészeti ágak mûvelôi a példázatok.
Merthogy a szellemi autonómia megtartása
és a hatalmi igények kielégítése között lavírozó, ügyeskedô rendezô és az „apolitikusságba” menekülô, vagy netán azzal csak takarózó színész birkózása „hálás” utókori téma.
Lehet a nehéz helyzetekben úgymond követendô példának tekinteni, s lehet puffernek,
bokszzsáknak használni.
A Színház és diktatúra-kötet tizenhat szerzôje egyiket sem teszi. Nem ítélkezik, leír,
megérteni és megértetni akarja azt a beszorított helyzetet, amelyben olyan nagyságok
vergôdnek, mint az orosz-szovjet (küszködését kivégzéséig folytató) Vszevolod Mejerhold, aki a totalitáriusságot elutasítva „találta
fel” a totális színházat, a német Bertolt
Brecht, aki a fasizmus, majd a hidegháborús
amerikai hisztéria elôl elmenekülve „csak” a
kommunista diktatúrával vívta ádáz színházi
élet-halál harcát. Vagy hogy hazai példát is
említsünk, a két diktátor, Rákosi Mátyás és
Kádár János kegyeit elnyerô, ám legjobb ren-

dezéseivel, alakításaival (mondjuk az 1956
eleji III. Richárddal) újra és újra ellenük forduló Major Tamás. És bár az elemzések szóljanak akár a „kihagyhatatlan” hitleri, sztálini,
rákosista (vagy kádári) önkényrendszerek
színházi lecsapódásáról, illetve a jóval ritkábban tárgyalt olasz, észt, lett, lengyel netán
cseh(szlovák) színházi viszonyokról is, feltûnik a típustörténetek kísérteties hasonlósága.
A megtörés és a behódoltatás villámgyors
vagy éppenséggel szívós, ám kérlelhetetlen
folyamata, és még inkább a mûvészi reagálások, azaz a lopakodó önkénnyel szembeni
ügyeskedések krimiizgalmú egyedisége.
A megkerülhetetlen kötetben némiképp
kakukktojás – ám mondhatjuk úgy is: hab a
tortán – a fôszerkesztô Lengyel Györgynek
Kísértet járja be – Amerikát címû tanulmánya, amely a demokrácia mintaországában
érlelôdô diktatúra (végül megállított) folyamatát vette górcsô alá. A második világháborút követô hidegháborús hisztéria, a sokszorosára nagyított „kommunista fertôzés
elleni hadjárat” nyitányát a baloldali értelmiségiek elleni hajsza jelentette. Az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság
elôször a filmiparból citálta maga elé a kommunistasággal vagy csak szimpatizánssággal gyanúsítható elemeket, elsôk között is a
leggyilkosabb Hitler-szatírát leforgató
Charlie Chaplint, a már említett Brechtet,
vagy a két filmrendezô-óriást: Elia Kazant
és Orson Wellest. Ezúttal is ahány eset,
annyiféle történet, amely a bizottság 2001ben kutathatóvá lett iratanyaga nyomán az
eddigieknél jóval pontosabban, árnyaltabban
tárható fel. Már csak azért is, mert egykoron
Amerikában megtörtént, hogy a hatalmat
gyakorlóknak egy idôre „sikerült rátenniök a
kezüket a tömegtájékoztatás jelentôs részére, s azok csak a kormány álláspontját juttatták el a lakossághoz”.
Murányi Gábor
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A 20. SZÁZADBAN
Szerkesztette
Lengyel György,
társszerkesztô
Radnóti Zsuzsa
Corvina-Országos
Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
428 oldal, 3500 Ft
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Könnyû, mint az egyszeregy…
Pihentetô kalkulációs eljárás a nyári szünetre
A könyvszakma íratlan szabályai szerint, a kiadói egyesülés
Versenyhivatal által vitatott etikai szabályzata szerint, de a kötött-áras törvényjavaslat szerint is a könyvek árát (bruttó fogyasztói árát, több könyv esetén forgalmi értéküket) a könyvkiadó jogosult meghatározni, amit visszaigazolnak a terjesztési szerzôdések. A tényleges eladási ár persze – amit a vásárló
fizet – jelentôsen el is térhet a könyvre rányomott eredeti ártól, az árengedmények és leárazások miatt. Az eltérés oka néha felárazás is lehet, de ez ugyanolyan ritka, mint az átadási
áras bizományosi megállapodás. Ennyit kérek, a többi a te
dolgod – mondaná a kiadó vezetôje kereskedô partnereinek.
Nem beszéltük át a szakmában ezt a kérdést, vajon milyen hatásokat eredményezne, ha ugyanaz a termék több áron lenne
kapható a különbözô eladási helyeken. A kis kiadóknak az
azonos átadási ár biztonságot nyújtana, a kisebb könyvesboltok saját vevôkörükhöz és gazdálkodásukhoz igazíthatnák az
eladási árakat. A jelenlegi rendszer tükörvilága lenne, ahol az
árrés változtatásának nincs a kiadókra hatása, az eladási árat
a kereskedô a gazdasági érdekei és értékesítési lehetôségei
szerint dönthetné el. Bizonyára nem ösztönözné egy ilyen
rendszer a túltermelést, és kevesebb pénzügyi gondot hárítana a kiadókra. Az eladási kultúra magasabb színvonala nagyobb forgalmat tenne lehetôvé ott, ahol erre áldoznak.
De térjünk vissza az álmodozásból témánkhoz, a kôbe vésett eredeti eladási ár mellett a másik fix pont a könyv elôállítási költsége.
Ez áll alapvetôen a jogok díjából, a nyomdaköltségekbôl, a kiadó
mûre fordított erôforrásainak értékébôl (bekerülési költségébôl).
A továbbiakban eltekintek az általános forgalmi adótól, és az
ÁFA nélküli eladási árra vonatkoznak a következô bekezdések. A
két fix pont közötti „szakadék”, azaz az eredeti eladási ár és elôállítási önköltség különbözete tartalmazza:
– a leárazások és árengedmények révén megszerzett vevôi nyereséget,
– a kereskedô beszerzési árat meghaladó mûködési költségének
és ráfordításainak, valamint eredményelvárásának megfelelô –
ugyancsak ÁFA nélküli – fedezetet, ismertebb nevén az árrés
összeget,
– a könyvkiadó általános ( a mû elôállítási költségeiben el nem
számolt) rezsijét, és elvárt nyereséget biztosító hozamát.
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Ezt az összefüggést képletszerûen is megfogalmazhatjuk:
(1 – n%) = (1 – a%) x (1 – r%) x (1 – h%)
a%

jelenti a leárazás, vagy az engedmény mértékét, az eredeti
árra vetítve, (1 – a%) pedig a vevô által fizetendô részt jelenti. Példánkban 20%-os leárazás szerepel, a vásárló 80%-ot
fog fizetni.
r% jelenti az árrés százalékát, a tényleges eladási árra vetítve,
800 Ft= 50%, (1 – r%) pedig a kiadónak jutó bevételi részt, a
tényleges eladási árból.
h% a kiadó hozamszázaléka, az elôállítási önköltség felett, a
kiadó bevételére vetítve, (1 – h%) jelentése az elôállítási
önköltség kiadó árbevételére vetített aránya. Példánkban a bruttó fedezetnek is nevezett jövedelmezôségi mutató – amely a forgalmi költség típusú eredménykimutatásnak is része – 43,75 %, a kiadónál az önköltség/bevétel aránya 56,25%.
n% a könyv teljes fedezettartalma, a forgalmi érték százalékában, (1 – n%) az elôállítási önköltség aránya a forgalmi értékhez. ( n = 77,5%, az önköltség/forgalmi érték = 22,5%)
Az olvasóra bízom az ellenôrzést. Mindenesetre nekem ez az
egyszerû képlet azért tetszik, mert a szakma alapvetô mutatóit tartalmazza, bármelyik három ismeretében a negyedik kiszámítható. Nemcsak egy könyvre, de hasonló könyvek csoportjára is minden nehézség nélkül érvényes, hiszen relatív
mutatókat kapcsol össze. Bemutatom háromféle alkalmazását
az összefüggésnek:
1. A kiadó direkt értékesítése esetén, értelemszerûen nincs árrés, r% = 0 és ( 1 – r%) = 1. Így, ha a két fix pontunkat ismerjük, elôállítási önköltség 600 Ft, a forgalmi érték 3000 Ft, az
adott árengedmény 20%, a keletkezô hozam kiszámítható a
felírásból:
1 – n % = 20%;

1 – a% = 80%,

20% = 80% x 1 x (1 – h%),

ebbôl a kiadó hozama 75% saját bevételére vetítve.)
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2. Ha ugyanennél a könyvnél nincs leárazás (a% = 0), de a terjesztô 50% árrés mellett veszi át a mûvet, akkor értékesítés
esetén a kiadó jövedelmezôségét a
20% = 1 x 50% x (1 – h%)
összefüggésbôl határozhatjuk meg, h% = 60%.
3. Ha az 50%-os akciós leárazás hatására vagyunk kíváncsiak,
akkor 20% = 50% x 50% x (1 – h%) egyenletbôl, h% = 20% jövedelmezôséget kapunk, azaz még mindig megéri a kiadónak
a leárazás, bár a 20% valószínûleg a szükséges rezsihányadnál
kevesebb lesz.

A négy paraméterbôl, amely a fenti összefüggést alkotja, három
nagyfokú állandósággal bír. Az önköltség aránya a forgalmi értékben 25–35% között mozog tapasztalatom szerint, amelyet
döntô mértékben a nyomdaköltség határoz meg. Ökölszabályként is megfogalmazható, hogy a nyomdai ajánlat három- négyszerese már megfelelô eladási árnak tekinthetô.
Ha az árrések nagy mértékben szóródnának, nem lenne a
könyvszakma színe -java egy 2009 óta tartó gazdasági versenyhivatali eljárás alá vonva, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt, indoklás szerint
azért, mert a kiadók aláírták a bizományosi szerzôdéseket. A
probléma nem az árrés közelítôen azonos volta a terjesztôi szerzôdésekben, hanem a gazdasági erôfölénnyel való visszaélés,
nincs differenciálási lehetôség. A kiadók a bizományosi rendszerben kiszolgáltatottak az árrés emelésével szemben, de azért
ismerjük el a másik fél igazságát a teljes választék biztosítására
tett erôfeszítéseikben. Végül is a bizományosi értékesítés árrései
45–55% közötti értékben jellemezhetôek.
A kiadói hozam-mutatóról saját tapasztalataim alapján állítom,
hogy azonos mûfajú könyvcsoportokra viszonylagos állandóság
jellemzi, értéke 40–60% között mozog. Ezen állandóság okai az
átlagos 2000–3000 példányos címenkénti elôállítás hasonló
költségeiben, a rokon témájú és formátumú könyvek eladási árainak egymáshoz közeli értékeiben, és a majdnem azonos árrések
mellett kiadóknak járó hasonló bevételi arányokban találhatók
meg. Persze ilyen mérések, egyáltalán a hozam címenkénti kiszámítása feltételez egy szabályozott elô- és utókalkulációs tevékenységet a kiadó részérôl, valamint az értékesítés legalább naprakész mennyiségi mérését, elemzését. Az év végi leltár ehhez
nem elegendô.
Meddig érdemes leárazni? Erre a kérdésre kétféle válasz adható, a pénzforgalmi (Cash), illetve eredmény(hozam) szemléletû. A selejtezés nem más, mint az elôállításra kifizetett
összegek kukába dobása, lemondás arról, hogy ezek a kiadások
megtérülnek. A régi, koros készletek leárazott értékét akár az
elôállítási önköltség alá is le lehet vinni, mert minden bejövô
forint tiszta, új forrást jelent. Természetesen veszteséget jelent eredményszemléletben az ilyen gyakorlat. Ha viszont valamilyen eredményelvárási szint létezik a kiadónál, akkor elvárható, hogy legalább a leárazott könyvek elôállítási önköltségét fedezze az értük kapott bevétel. Így a leárazás határa a
könyvek átlagos hozama, ezt lehet feláldozni a forrásszerzés
és készletcsökkentés oltárán.
A leárazások egyébként a kereskedôk mûködési fedezetét jelentô árrés-tömeget is csökkentik. Ugyanakkor nekik is érdekük
a bizományba átvett és tárolt készlettömeg csökkentése.
Bódis Béla
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Kezek
dicsérete
Ember voltunk alapjainak, a munkavégzést
lespecifikáló mesterségeknek örömét veszi
számba az Oktatási és
Kulturális Minisztérium anyanyelvi pályázataiból, pénzzel is díjazott mûvekbôl, többek
között határon túlról
érkezettekbôl készített
antológia. Húsz tanulmányt tartalmaz a régi magyar mesterségek nyelvbeli
megjelenéseirôl, s közülük tíz foglalkozásokhoz köthetô
családneveket tárgyal.
A magyarban a kételemû nevek a 13. században bukkantak fel, s a 14–15. században terjedtek el, majd szilárdultak
meg abban a tekintetben, hogy elsô elemük öröklôdôvé
vált. Ezeknek az úgynevezett vezetékneveknek egyik típusa foglalkozásra, illetve betöltött tisztségre utal. A magyar családnevek jelenlegi rendszerében a mesterségekrôl vett nevek általában a 15–16. századi közigazgatási, ipari és mezôgazdasági állapotot tükrözik.
A neves nyelvmûvelôk, Balázs Géza és Grétsy László
szerkesztette kötetben megtalálható Gyaraki Gábornak a
roma (cigány) foglalkozásjelölôkbôl lett családneveket
tárgyaló írása is. Ilyen típusú nevek már 1378-ban megjelentek a magyar állami adminisztrációban: Kanalas, Orsós, Kolompár, Rézmûves.
A különbözô mesterségek, iparok szókincsének lejegyzése Frecskay János (1841–1919) munkásságával kezdôdôen a
magyar nyelvészet szép
hagyománya. Jelen kötetben Roják Angéla
például a kárpátaljai
Dercenbôl a szabómesterséget mutatja be. Sokakat a gomb fogalmának
átértékelésére
késztethet Dr. Hajdu
Tamás gazdagon illusztrált tanulmánya a
gombkötô mesterségrôl. Egy további írásból
kiderül, hogy famegmunkáló értelemben
két jövevényszó is rivaRÉGI MAGYAR
lizált egy foglalkozásMESTERSÉGEK –
név helyének elfoglaláCSALÁDNEVEINK
sára: az ótörök jöveTÜKRÉBEN
vényszó ács diadalmasVálogatta és szerkeszkodott a szláv jövevénytette Balázs Géza
szó taszár, teszér ellenéés Grétsy László
ben. Kiegyezésképpen
Anyanyelvápolók Szövetpedig létrejött Ácstesége, Tinta Könyvkiadó
szér helynevünk (elsô
312 oldal, 2990 Ft
említése 1392-bôl).
K. S. A.
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KERTÉSZ ÁKOS
Testvérünk voltál és lettél apánk.
(József Attila: Kosztolányi)

A

21. Század Társaság minden ülésén hónapról hónapra
ott volt. Hol jobb, hol rosszabb állapotban, de párjától,
Takács Mártától kísérve makacsul eljött közénk, az övéi
közé, akikrôl tudta, hogy legalább értjük a szavát. Még ha ugyanolyan tehetetlenek vagyunk is a gyilkos közöny diadalmaskodásával szemben, mint ô. És hónapról hónapra megrendítô szenvedéllyel, haraggal, cáfolhatatlan érvekkel védte a kultúra szemétbe szórt
gyémántjait, melyeket percemberkék,
dilettáns hatalmaskodók böfögô, nyáladzó, csámcsogó zabálás közben tapostak nap mint nap a sárba.
Emil megszólalásaiban a szenvedélye volt a megrendítô. Mi is szóvá tettünk fáradt értelmiségiekként ezt-azt,
leginkább legyintve, eleve lemondón,
hol sóhajtva, hol morbid, de legalább vigasztaló akasztófahumorral, ám sosem azzal az elszánt, kikezdhetetlen hittel, makacs tenni akarással, súlyos felelôsségérzettel, ahogy ô.
„Nem maga az isten báránya”, mondta nekem egyszer, több mint
húsz éve egy kiváló pszichiáter asszony, „nem maga felelôs minden disznóságért a világon”, de Emilnek pont ez a megvesztegethetetlen morális tartása nyûgözött le engem, hogy igenis magára
vette a világ bûneit. Személyes, szinte testi fájdalmat érzett minden gyalázatért, amit körülötte a szabad gondolat, az erkölcs, a
kultúra ellen elkövettek hitvány senkiházi hatalombitorlók. Nem
hallgatott se az én egykori pszichiáteremhez hasonlóknak, se másoknak óvó bölcsességére, s ez a bátorság talán elvett valamennyit
drága életébôl, de emberi nagyságához annál többet adott.
Végül is nyolcvanon túl, egy kikezdhetetlen, hatalmas életmûvel
a háta mögött, lelkes közönségtôl, tanítványoktól, tisztelôktôl körülvéve köteles az ember még mindig mindent észrevenni, minden
aljasságot meglátni, meghallani, köteles az ember az ujjait rajta tartani a világ (a szûkebb és tágabb világa) ütôerén? Nem engedhetné

már meg magának a pihenést, idegei nyugtatását, elzsongítását, ó,
nem droggal, csak azzal, hogy nem figyel oda? Elzárja a rádiót, nem
kapcsolja be a televíziót, nem veszi kezébe az újságot, hanem föltesz magának – hiszen zenész – valami örömzenét. Ella Fitzgeraldot, például. Ettôl is közel éreztem magamhoz: ô is szerette a jó
jazzt, nem csak én; a sznobizmus árnyéka is elkerülte.
De nem! Ôt éppen lankadatlan figyelme, naprakész informáltsága éltette, ha számonkérô szelleme nem készteti állandó küzdelemre, a szervezetét valószínûleg jóval elôbb legyûrte volna a
betegség, mint így. Utolsó összejövetelünkön elôre bejelentette, hogy valami mást, a szokásostól eltérôt akar
mondani, akkor még nem tudtam,
hogy búcsúbeszédre készül. Tôlünk,
barátaitól búcsúzott, és rajtunk keresztül attól a másik, nagyobb közösségtôl, ahová tartozott, még akkor is
egy halvány reménnyel a szívében,
hogy ezt mondaná testamentumként, ha ezek lennének az utolsó szavai… mert lehet, hogy mégsem. És föladni nem szabad.
Ilyen ember ars poeticája más nem is lehetett, mint az, hogy
az elsô hang a mûben szabadon választható, de hogy melyik
hang követi az elsôt, az egyszerre szakmai és erkölcsi kérdés.
Amint az irodalomban is, hogy milyen nyelvi jelek következnek
egymás után (a konszekvencia), az épp annyira szakmai kérdés, mint amennyire erkölcsi is. A mit és a miképp együtt,
szinte egymás szorzataként hordozza az információt, nem választható el egymástól.
Akinél mégis elválik, annak személyisége, identitása meghasadt.
Drága Emil, mindnyájunknak hiányzol, akiknek zenéddel, tanítással, egész emberi magatartásoddal azt a bizonyságot hagytad
örökül, hogy minden emberi cselekvésnek, mûvészetnek és politikának, egyetlen mércéje van, a morál.
„A televény titokzatos honában izgat tovább, de nem nyugszik, nem feled” – írja József Attila Adyról. Terád is így fogunk
emlékezni.

Kertész Ákos
Meghalt
Petrovics Emil

Kalandozások egy
asztalfiókban
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A vajdasági irodalom a legendás
Symposion folyóirattal örökre
beírta magát a magyar irodalom
történetébe, ahogy Balázs Attila
elsô regénye, a Cuniculus is része a modern magyar szépprózánknak. Jelen kötet a VilágsaBalázs Attila
rok non-stop c. könyv „folytatáVILÁGSAROK +
sa”, mely, ahogy a korábbi is, a
zEtna Kiadó
szerzô szépirodalom és publi315 oldal, 2200 Ft
cisztika között egyensúlyozó, jelentôs hazai és határontúli folyóiratok hasábjain megjelent
szövegeit gyûjtötte egybe. Az írások, szösszenetek közt találhatók recenziók, útleírások, interjúk, memoárok, laudációk,
esszéisztikus prózák, melyeket átjár a szerzô barokk stílusú,
burjánzó beszédmódja.
A könyv hat nagy fejezete egy-egy téma vagy mûfaj köré csoportosítható, melyeket Balázs Attila személye fog össze. Olvasha-
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tunk eszmélésének, fiatalkorának idejérôl, betekintést nyerhetünk híres és kevésbé híres írók, költôk mûhelytitkaiba: megtudhatjuk, mi a kapcsolat Sziveri János repülô cipôje és az albán jogi
nyelv, Jancsó Miklós és Salman Rushdie közt, illetve azt is, hogy
szereti-e Bret Easton Ellis Tom Sawyert. Különösen érdekes lehet
a hazai olvasó számára az elsô fejezet, mely a vajdasági irodalom
legendáriumát és annak forrásvidékét mutatja be. Mindezeken
túl a szöveg hátterében kibontakozik egy regényes életrajz is,
mely a Vajdaságból indul és Kölnön, Amszterdamon át elvezet
végül Budapestre a Király utcába. Balázs Attila a senkiföldjén alkot. Már nem vajdasági író, hisz 1991 óta a magyar fôvárosban él,
de nem is igazi pesti, hisz élete elsô, meghatározó felét Délvidéken töltötte. És bár számtalan sorstársa van, magányos szerep ez,
amivel nehéz megküzdeni. Nem véletlen, hogy utolsó regényének (Kinek Észak, kinek Dél) középpontjában továbbra is a szülôföld, illetve annak történelme áll.
A Világsarok + könnyed, játékos, kacskaringós mondatai olyan
szövegdzsungellé állnak össze, melyben jó eltévedni. A kötet jellegébôl adódóan rengeteg színt, hangulatot és gondolatot villant
fel. Nehéz és felesleges volna egységes egészként tekinteni rá, a
legjobb befogadói stratégia az ínyenc magatartása, aki az apró falatokat alaposan megrágja, és kiélvezi azokat.
Hományi Péter
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A Magyar könyvlexikont a Nemzeti Kulturális Alap
Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiuma a Márai-listán
alapmûként a kiemelten ajánlott kategóriába sorolta

Kicsi Sándor András

MAGYAR KÖNYVLEXIKON
Kiss József Könyvkiadó, 364 oldal, 4900 Ft
ISBN 963 8550082
A Magyar Könyvlexikont Kicsi Sándor András Larousse típusú lexikonként készítette el: szócikkeinek egyik része a könyves, nyomdai szakkifejezéseket értelmezi,
másik része a „könyv” széles értelemben vett „világának” szereplôit, intézményeit, kiadói, nyomdai cégeit, kulturális, mûvelôdéstörténeti jelenségeit írja le a
mûfajhoz illô tömörséggel. A lexikon címében viseli anyagának válogatási
szempontját: elsôsorban magyar, és ebbôl az anyagból is csak a II. világháborút
követô államosításig terjedô idôszak került bele.
A kötet függelékében a szerzô egy nagyobb lélegzetû, A könyv filozófiája címû
tanulmányban foglalja össze a könyvlexikon alapvonalait.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
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Nem a kritikus személye a fontos
Szakolczay Lajos hetvenéves

Lakásában mozdulni sem lehet a plafonig érô könyvespolcokon, a
földön feltornyozott könyvek és folyóiratok között. A könyvespolcokon – mivel szabad falfelület nincs – lóg számos neves hazai
kortárs képzômûvész festménye és grafikája, körben kisebb-nagyobb szobrok népesítik be a pici dolgozószobát. Szakolczay Lajos
mindig is az egész világot – pontosabban az egész magyar egyetemes kultúrát – akarta szolgálni: megismerni, kritizálni, ápolni és
megôrizni. Töretlen lendülettel és szenvedéllyel végzi ezt körülbelül negyven éve. Hetvenedik születésnapja alakalmából Határtalan
címmel napvilágot látott egy kötet, melybe egyfelôl barátai írtak
köszöntôket, másfelôl tanulmányai és versei is helyt kaptak benne.
– Ennek a kötetnek volt egy elôzménye: Hatvanadik születésnapjára barátaitól kapott egy egypéldányos, kézzel írott-rajzolt
óriási könyvet-albumot, merített papíron és csatos bôrkötésben,
amely mûfajt tulajdonképpen ön találta ki és adta át tizenegyszer egy-egy kerek születésnapját ünneplô írónak.
– Az ott szereplô alkotásokból a jelen kötetbe sajnos csak a versek, írások kerülhettek be. Nem tudom, mennyit bíbelôdtek a barátok a könyvvel, én annak idején legalább fél évet dolgoztam
egy-egy kötettel. A megajándékozottak között volt Határ Gyôzô,
Sütô András, Csoóri Sándor, Nagy Gáspár, Korniss Dezsô, Schéner Mihály és Deim Pál.
– A kötetben szereplô köszöntôk tele vannak szeretettel; egyszerre csipkelôdôek és humorosak, kirajzolják egy nehéz természetû, ahogy ön írta a Magyar Naplóban, dühös természetû ember portréját. Ugyanakkor az igényes szerkesztô, jó szemû kritikus képe is megjelenik az olvasó elôtt.
– Kétségtelenül idegen tôlem a szelídség és az alázat. A kötet végére azért tettem bele néhány tréfás versemet, fôleg limerikeket,
hogy ne legyen az egész merô fényezés és glória, legyen benne
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esendôség. Meg akartam mutatni továbbá, hogy én is értek a verseléshez. De komolyság is van benne: a kötetet kiegészítettem
néhány tanulmánnyal, ami a „határtalanul” témaköréhez kapcsolódik: mindig is az egyetemes magyar mûvészetet próbáltam becserkészni, segíteni azoknak, akiknek – különösen a határon túl –
sanyarú sors adatott. Minden van benne, ami érdekel engem: irodalom, képzômûvészet, klasszikusok, kisebbrendû írók és kortársak, szakralitás és világiság. Szabó Gyula losonci festô-költô például óriási felfedezés volt számomra is.
– Zenérôl, képzômûvészetrôl, irodalomról és színházról egyaránt
számos kritikát ír a mai napig. A napilapokon kívül 45 hazai és
határon túli folyóiratot járat, így mindent elolvas, amirôl tudni érdemes. Nem ezt hívják polihisztornak?
– Az utolsó reneszánsz ember és polihisztor Kós Károly volt, aki
nemcsak mûvészileg, hanem erkölcsileg is példakép számomra.
Aki visszament Trianon után, hogy segítse a népét, és „építsen”.
Sajnos, késôn, kilencvenéves korában ismertem csak meg, de
mély belsô barátság alakult ki közöttünk: én ôt mint embert és
mûvészt értékeltem, ô meg bennem azt az ôrületes lendületet,
amivel a kisebbségi irodalom felé fordultam. Az országépítô címû regénye máig meghatározó a magyar irodalomban.
– Mikortól és miért fordult annak idején a határon túli irodalom felé?
– Ez abszolút a véletlenek sorozatának köszönhetô. Már általános iskolás koromban, nem véletlen az irodalommal való összekacsintás, jobban fogalmaztam írásban, mint az átlag. A nagykanizsai szülôi házban azonban nem sok könyv volt – bár már hétévesen olvastam Márai Füves könyvét –, és Trianonról csupán
kamasz koromban hallottam elôször, amikor rátaláltam egy újságosbódéban az Igaz Szó egyik számára. Onnantól fogva rengeteget olvastam a teljes magyar nyelvi területrôl – önmûveléssel.
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INTERJÚ
Ha innen-onnan kirúgtak, segédmunkásnak álltam, de közben
folyamatosan készültem az írói létre. Nem volt könnyû, de az ismeretanyagomat rendkívül megerôsítettem. 1968-ban az Írószövetségben „belógtam” egy határon túli magyar irodalomról szóló konferenciára (Kettôs kötôdés volt a címe), melyet végigülve
csöndben nyugtázhattam: a dologról többet tudok, mint a résztvevôk. A miskolci Napjaink és a szegedi Tiszatáj címû irodalmi
lapokban publikáltam elôször. Kovács Sándor Iván az írásaim
alapján hívatott be a Kortársba, személyesen nem ismerhetett,
mivel nem jártam egyetemre (más kérdés, hogy politikai indokkal ki is rúgatott). Zûrös ember vagyok, de tiszta erkölcsû. Nem
vádolhat senki azzal, hogy nem mondom szembe a véleményemet. Nem érdekelnek a politikai oldalak és a bôrszínek. Csak az
érdekel, hogy a kitagadott értékeket beemeljem a magyar irodalomba. Faludy Györgyrôl például én írtam itthon negyven év
után az elsô értékelô tanulmányt. Késôbb szerveztem egy matinét a mûveibôl a Zeneakadémián.
– Mikor írt a képzômûvészetrôl elôször?
– Kezdettôl fogva szerettem, de folyamatosan irodalmi és színházi kötelezettségeim voltak. Amikor az Új Írásból el kellett
jönnöm – mert ott is ágaskodott bennem az erkölcs, a teljes
magyar irodalom érdekelt, és nem voltam hajlandó bizonyos
szerzôket nem fogadni –, Varga Domokos odavett a Budapesthez, és Kondor Béláról írtam az elsô képzômûvészeti kritikát
az 1970-es években.
– A rendszerváltás elôtt és után is egyformán járt Erdélybe és
Felvidékre. Mit tapasztalt, hogyan változtunk mi, olvasók és az
irodalmi megítélés?
– Nagyon. Közbejött a politika. Amikor csak Esterházyt reklámozzák, azt hiheti az olvasó, hogy csupán egyszemélyes a magyar irodalom. Ugyanakkor ott van például az erdélyi Szilágyi
István, akinek Kô hull apadó kútba címû regénye világsiker
(most fordították oroszra is), és életmûve páratlan. Mégsem kap
díjakat, és nehezen jutott be például a Digitális Akadémiára. Ma
mindent a pénz határoz meg. Ha valamit értéknek találok, akár
ingyen is írok róla, mert ez az erkölcsi kötelességem. Nekem az
érték szolgálata a boldogság. A kritikus személye nem fontos,
csak hogy az általa felfedezett érték megmaradjon. Baj, ha a kritikus a mûvész és a mûvészet elé tolja magát.
– Figyeli a fiatalok irodalmát?
– Természetesen. Sok tehetség van, de baj is van velük.
Annak idején kitüntetésnek
éreztük, ha pár mondatot
válthattunk Nagy Lászlóval,
Kassákkal vagy bármely
naggyal. A mai fiatalokban
nincs meg ez a tisztelet. Sokan írnak, akiknek nem kellene. Bizonyos szint alá nem
szabadna menni. Persze tudom, hogy az olvasási körülmények megváltoztak. A
normális olvasás azt hiszem,
mégis az írott forma marad.
Lehet, hogy csak kevesek kiváltsága lesz. Az elôdök tiszSzakolczay Lajos
telete és értése nem veszhet
HATÁRTALAN
ki. Az értékköztársaság így
Antológia Kiadó
mûködik. Gondoltam, hogy
248 oldal, 2500 Ft
írok is errôl egyszer.
Szénási Zsófia
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Dr. Danima Damdindorj
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az öngyógyítás mûvészete egy magyarországon praktizáló mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.
Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek, illetve betegségek szerinti bontásban kereshetjük
benne a megfelelô gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy
példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft
Belsô Ösvény Kiadó
Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra
könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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Otthonülô kószáló
Kocsmai beszélgetés Bächer Ivánnal
Délutáni törzshelyét, az egyik Pozsonyi úti
kocsma teraszát jelölte meg találkozásunk
színhelyéül. Tûzött a nap, s bár gyér árnyék
vetült valahonnan, az aszfalt ontotta magából a forróságot. Pedig épp csak elkezdôdött a nyár. Mégis, mondja Bächer Iván, augusztusban is itt fogja múlatni az idôt, nem
készül sehová.
A fejtörést okozó ellentmondás már
elôbb feltûnt: miközben az Ab Ovo gondozta úti jegyzeteirôl készültünk beszélgetni, emailjében kérte: ne kelljen messzi eltávolodnia otthonától az interjú kedvéért.
– A kötet címéhez hûen kószáló hírében
áll, könyve Erdélyben, Rómában, Svájcban
és máshol külföldön, valamint magyar tájakon szerzett élményeirôl számol be; s ön
valójában otthonülô típus?
– Néha, egy évben egyszer csak kimozdul
az ember, viszont ha ilyesmi történik velem, azt rendre megírom. Egyébként nem
otthon szeretek ülni, hanem kint, például itt
a teraszon. A Wekerle-telepen nevelkedtem, s az volt a legnagyobb büntetés, ha
nem szabadott kimenni. Amikor rossz jegyet hoztam haza, vagy nem gyakoroltam
rendesen a zongoraórára, akkor jött a szobafogság. Ez a legszörnyûbb büntetés volt.
Még télen is annak éreztem.
– Ugye magának a Wekerle maradt a kedvence, noha folyton költözött élete során?
– Mindig az a kedvencem, ahol vagyok. Persze ilyen otthonosan, családiasan, mint itt,
Újlipótvárosban, nemigen éreztem magam
máshol a Wekerle óta. Ott nôttem fel, rendes
gyerekek, felnôttek, nagyszerû szomszédok,
tisztességes munkásemberek között. Akkor
persze még nem tudtam, hogy ôk egyszerûek és munkásemberek; ugyanolyanok voltunk. A mai napig tartjuk a kapcsolatot velük.
– Utazott-e akkoriban is?
– Nem, külföldre soha nem küldtek a szüleim, pedig sok rokon, ismerôs élt „kint”.
Nagynéném Kanadában, anyai nagyszüleim
Algériában. Anyám több nyelven beszélt, s a
francia volt az anyanyelve. Én azonban igazi
röghöz kötött, Kádár-korszaki kölök voltam,
talán emiatt nem tanultam nyelveket. Politikai okai is lehettek, de szóba sem került,
hogy elmenjek határon túli rokonlátogatásra. Egyetemistaként kezdtem el utazni, barátokkal, Rómába, Párizsba, Franciaországba,
Svájcba... Létezett egy nyolcezer forintos vonatjegy, amellyel egy hónapig lehetett utazni szerte Európában. Ha jól szemelte ki az
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ember az indulási idôpontot, akkor éjszaka a
vasúti fülkében szunyókálhatott.
– Most miként választja ki az úti célját?
– Nem én választok. Meghívnak. Olyanok
is, akik akkor még idegenek a számomra.
Látják, hogy miféle dolgokat írok, s egyszer
csak jön egy e-mail, hogy menjek el hozzájuk. Persze magyaroktól kapok ilyen leveleket. Úgyhogy külhonban is magyarként járok-kelek. Van egy svájci unokatestvérem,
aki gyakran odajön, ahová utazom. Tud hatnyolc nyelven, s kalauzol engem.
– Az ô, hatalmas hegyen, nyolcvan éve
részben menedéknek épült házuk leírása
lélegzetelállító, a „már-már elviselhetetlen
kilátással”, mely meghazudtolja a leggiccsesebb képeslapokat is…
– …ebben a könyvben ez van, de jártam
francia Svájcban is egy barátnál, ahol százötven tehénnel laktam egy fedél alatt.
– Tehenekkel azért itthon is találkozott,
nemde? Az egyik a Dunakanyarban úszkált
a folyóban…
– A világ egyik legszebb fekvésû kocsmateraszán ültem, ahonnan a bogdányi bánya, a
nagyvillámi kis torony, a visegrádi vár és a
csillogó Duna egyként szemlélhetô, és arra
lettem figyelmes, hogy a vízben valami közeledik a part felé. Kisvártatva ki is botorkált a fövenyre egy jól megtermett tehén. A
kocsmabeliektôl tudtam meg, hogy ô Vilmos, Kisorosziból. Egyszer csak minden
ôsszel úgy dönt, átússza a folyót. Nagyon
szeretem a tehenet. A föld legbékésebb,
legjámborabb háziállata. De úgy látszik,
még benne is ott lakozik az ördög.
– Az eddigiekbôl is látszik, hogy noha futólag említ a könyvében álomzavaróan kongó harangokat, szomszédvárakat, mûemlékeket, de nem nevezetességekre, mûkincsekre koncentrál írásaiban. A szó klasszikus értelmében vett útirajzok ezek, a meg-

idézett táj és a helybeliek hangulatát adja
vissza, az ott élhetô világot érzékelteti.
– Utazásaim közben mindenütt általában
egy-két napot töltök, s bár szeretem a múzeumokat, ilyenkor azokra nincs idô. Inkább
az életre figyelek, nem turistaként járok-kelek. Szeretek családnál lakni, elmenni a közértbe, ott megtudni, hogy mekkora a tandíj,
mennyibe kerül a gyerek, ebbôl mennyit
vállal magára az állam. Így lehet megismerni egy országot. Bédekkerekbôl biztosan
nem derül ki, hogy a holland társadalombiztosítás a fogjavítást fedezi, de csakis az elsô
fogaknál, amelyek beszéd és szolid nevetés
közben látszanak. A hátsókat ki-ki maga csináltatja meg, ha rágni akar, és ehhez képes
elôteremteni a pénzt. Ugyanígy tudtam meg
Svájcban az évente ötször-hatszor esedékes
helyi, kantoni népszavazások vagy városi referendumok céduláiból, hogy a szociáldemokraták azt szeretnék, ha a jelenleg ötévestôl tizenhat éves korig járó ingyenes oktatás korábban kezdôdne és tovább tartana.
A néppártiaknak azonban az a véleményük,
hogy ne csak a bevándorló, hanem az ôssvájci anya is maradjon otthon a rezsónál és
a gyerekével. Ott a négyéves kicsik alig tizenöt százaléka jár óvodába, mert azért
húszezer forintnyi frankot kellene fizetni,
méghozzá naponta. De aki rászorul, az kérhet és kaphat is támogatást a várostól.
– A politikai és szociális ügyek mellett
éléskamrákat, pincéket szintén tanulmányozott, vagyis továbbra is hódol a kulináris élvezeteknek, amint arról korábbi írásaiból tudomást szerezhettünk?
– Szeretem a piacot, a vásárlást, a nézelôdést. De csak hétvégeken fôzök. És most éppen egy ételeskönyvön dolgozom. Az életemet, a családomat, a múltat régi ízekkel idézem fel gyerekkori háztartási alkalmazottunk, Kató és barátok, barátnôk, élettársak,
feleségek fôztje nyomán. A Kató feltálalta
krumplileves, túrógombóc vagy aranygaluska máig étvágygerjesztô emlékem.
Mátraházi Zsuzsa
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Erdélyi receptekkel tûzdelt lányregény
Beszélgetés Ugron Zsolnával

Nemesi családból származó elsôkönyves írónô jegyzi az Ulpiusnál megjelent Úrilányok
Erélyben címû kötetet. A szerzô, Ugron Zsolna családja Székelyudvarhely mellôl származik, aztán az évszázadok során
szerte a világban szétszóródtak.
Zsolna Kolozsváron született, s
ott, valamint Budapesten nôtt
fel. A magyar fôvárosban dolgozott tíz évig újságíróként. Álmá-
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ban sem gondolta, hogy valaha
is visszaköltözik Erdélybe, amíg
nem találkozott távoli rokonával, egy bengáli arisztokrata és
egy erdélyi grófnô Ausztriában
felnôtt fiával, s össze nem kötötte vele az életét.
- Regénybeli fôhôse, Anna sorsa kísértetiesen hasonlít megalkotójának eddigi életútjára. A
nagy társasági életet élô Anna
tévés újságíró Budapesten, az-

tán rátalál örökségére és a mindent elsöprô szerelemre Erdély
eldugott falujában. Csupa-csupa életrajzi elembôl szôtte ezt
az andalító mesét?
– Nyilván párhuzamot lehet
vonni az én történetem és a
könyvbeli között. De a hétköznapok ritkán meseszerûek, talán csak annyiban, hogy gyönyörû helyen élek Erdélyben,
Zabolán, egy kastélyban, férjem

családjának a birtokán, amelyet
sikerült hosszú-hosszú évek
alatt visszaharcolni. Elhanyagolt, romos állapotban kaptuk
vissza az épületeket, s most
próbáljuk újjáépíteni ôket. Szerencsére az ôspark fáit nem
vágták ki. Hogy milyen fák
ezek? Sétálgatni nemigen szoktam közöttük, inkább futni járok
ki, és soha nem voltam nagy botanikus… Az éghajlati viszonyok
miatt sok a fenyô, aztán vannak
tölgyek, és éppen tegnap tudtam meg, hogy vérbükk is akad.
– Hiányzott az írás a „várúrnôi”
és anyai szerep mellett? Ezért
látott neki a regénynek?
– Meg sem tudom mondani,
miféle teendôkkel megy el úgy
a nap, hogy ebédelni sincs idôm
leülni, noha az egyik pavilonban
berendezett vendégházat már
személyzet viszi, tehát nélkülem is remekül megy. Vagyis
szó sincs unalomról. A kötet ötlete már régen eszembe jutott.
De elôször szakácskönyvet
akartam megjelentetni. Még
Budapesten éltem, amikor a kezembe került nagymamám három kis receptesfüzete, bennük
azoknak az ételeknek az elkészítési módja, amelyeket a nagymamájától, vagyis az én ükanyámtól hallott. Mivel az alapanyagok között kapribogyó,
ananász és hasonló egzotikumok szerepelnek, nagymama
aligha fôzött ilyeneket a negyvenes években. Szerintem azért
írta le ôket, hogy legalább képzeletben megalkossa az ízeket.
Engem pedig rendkívül kíváncsivá tett, hogy miként is élhettek a két világháború között,
vagy az elsô elôtt ezekben a házakban, hogy ilyen finomságokat fôztek. Elkezdtem faggatózni még élô idôsebb rokonoknál
az akkori idôkrôl, s elôkerült
egy-két, kifejezetten az étkezéshez kapcsolódó anekdota. Nagyon megszerettem a bennünk
rejlô humort és bájt. Természe-
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tesen a mi családunkban is,
mint mindenhol másutt, vannak
olyan legendák, amelyekkel
együtt nô föl az ember, untig
hallja ôket. Ezeket átköltve, tovább színesítve szerettem volna
összegyúrni a receptekkel. Amikor elkészültem, valaki tanácsolta, hogy írjak köré regényt. Inspiráló volt az ötlet, noha soha
nem gondoltam, hogy valaha
regényt fogok írni, újságíróként
is általában a legrövidebb mûfajban kellett teljesítenem; hírszerkesztô voltam.
– Serdülôként kedvelte a hasonló lányregényeket?
– Akkoriban inkább történelmi
regényeket szerettem olvasni,
de most már mindenevô vagyok. Az írói mûfaj alkat kérdése, Lévai Anikó mondta a kolozsvári könyvbemutatón, hogy
nekem jól áll a lányregény. A
most készülô könyvem kicsit
másmilyen lesz, de az is szerelmes, talán még szerelmesebb
az elsô regényemnél.
– Van olyan történelmi kor,
amelyben szívesen élt volna?
– Jól érzem magam a mostani
idôkben, de akad olyan kor, ahová ellátogatnék, feltéve, hogy
vissza is jöhetek. Szívesen megnéztem volna közelrôl Bizáncot
vagy a dél-amerikai indián kultúrákat. Az 1920-as éveket is
persze, de csak messzirôl, valami Európán kívül csücskébôl a
világnak.
– Valamelyest a regénye is efféle idôutazás.
– A dôlt betûs részek mindenképpen, s az is volt vele a szán-
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dékom, hogy megmentsem és
mutogassam, ami már nincs.
– Milyen összetételû a közönsége az olvasói találkozókon, dedikálásokon tapasztaltak alapján?
– Ilyen is, olyan is. Ahogy beszélgettem velük, kiderült, hogy a
mostanihoz hasonló válságos
idôben jólesik hátradôlni a karosszékben és olyasmit olvasni,
ami kiragadja az embert a kegyetlen valóságból. Örülök, mert
sok olyan visszajelzést kapok a
magam korosztályából, hogy aki
még sohasem járt Erdélyben, a
regényem nyomán kedvet kapott ellátogatni hozzánk. Boldog
vagyok, mert én csodaszépnek
látom Erdélyt, noha ismerem a
hibáit is. Azt pedig a turistáknak
is mindig szajkózom, hogy Erdély volt az elsô állam Európában, ahol megvalósult a vallásszabadság. Amiatt, hogy az alattvalóknak nem volt kötelezô a
földesúr vallását követniük, sokan költöztek Erdélybe. Ebbôl
fakad a sokszínûsége. A népcsoportok egymás mellett élése évszázadokon át olyan toleranciával járt, hogy ki-ki megôrizhette
a maga kultúráját is. A szász faluban mindmáig egészen máshogy néznek ki a házak, mint a
székelyföldi vagy a kalotaszegi
falvakban.
– Önök a családban is megvalósítanak valami hasonlót: a két
szülô egymással angolul társalog, a két- és ötéves gyerekek az
édesapjukkal és nagymamájukkal németül, önnel, valamint a
közvetlen környezettel és az óvodában magyarul beszélnek…
– Tovább színesíti a képet, hogy
az édesapjuk félig indiai, így
nem szeretnénk, ha elveszítené
a család az Indiával való kapcsolatot. És a gyerekek egy
székely faluban nônek fel, amelyik Romániában van, így megtanulnak majd románul is. Nyilvánvalóan az érintett nemzetek
kultúrája is beléjük ívódik. Azt
gondolom, hogy a tolerancia, a
egymás mellett békességben
élés kialakításának legjobb
módja, ha úgy neveljük a gyerekeinket, hogy természetes számukra a többkultúrájú lét.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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„Nyolc – törte meg
a csendet a pápa,
és minden szem feléje
fordult.
–
Nyolc gyilkossággal állunk szemben, nyolc gyilkosság történt az egyházunkban. Nem
tudjuk, miért. Nem
tudjuk, ki a gyilkos. Még azt sem
tudjuk,
minek
alapján választja ki
az áldozatait. Nem
tudjuk megjósolni,
ki lesz a következô, de abban biztosak
lehetünk,
hogy még lesznek
áldozatok.”

Kiss József Könyvkiadó, 664 oldal, kötve 2990 Ft
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„Szerintem az a természetes létállapota
az embernek, hogy áruló” – Horváth Péter
Az író, rendezô Horváth Péter szépirodalmi
mûveket csakúgy folyamatosan publikál,
mint színpadi alkotásokat, miközben színházi rendezôként is jól ismerhetjük a nevét.
Legújabb mûve, a Bogárvérrel – a Mátyás
korában játszódó fordulatos, lebilincselô regény – kapcsán beszélgettünk a terveirôl, a
könyv nyelvérôl és az árulásról.
– Miért pont Nyulacska lett a fôszereplô?
– Ô akart az lenni.
– Nem így tervezte?
– Eredetileg „nagyregényt” szerettem volna
írni MS mesterrôl, de megriadtam a feladattól. Úgy terveztem, egy hendikepes gyerek
lesz az elbeszélô, így nem kell alaposan
megismernem a kort, amelyben a történet
játszódik. Ha egy lüke gyerek meséli el a
mester történetét, akkor megbocsáthatóak
neki a tárgyi tévedések, hiszen mindent
csak másod- vagy harmadkézbôl ismer.
Nyulacska rendben meg is született, csak
éppen MS mester nem került elô. A regény
utolsó lapjain kerül szóba, pedig hosszúra sikeredett a könyv.
– MS mester majd most következik?
– Szeptemberben kezdem írni a folytatást.
– Azért biztos, hogy végzett valamilyen kutatást a korról, ez kiderül a könyvbôl.
– A kutatás nagy túlzás, az ember utánanéz annak, aminek lehet. Az internet fantasztikus hely.
– Az interneten nézett utána az adatoknak
vagy könyvtárban?
– Sok mindent olvastam persze könyvtárban
is. Az internet viszont nagy élmény volt. Ha
az embernek van türelme hozzá, akkor szédületesen gazdag, kereszthivatkozásos rendszerre talál rajta. Sûrû adathalmazt, izgalmas
viszonyrendszert ismerhet meg, ha kitartóan kavarász. Nincsenek a korszakkal olyan
szempontból foglalkozó, átfogó könyvek,
amilyenekre nekem szükségem lett volna,
vagy én nem találtam rájuk. Nagyon nehéz
volt például a korabeli egyházi hierarchiát
megérteni. Talán nem is teljesen felfedhetô,
hiszen borzasztó változékony volt például
egy kolostor és egy plébánia viszonya. A plébánia uralta a terepet, néha megengedte a
kolostoriaknak némely szentségek kiszolgáltatását, máskor pedig megtiltotta ôket.
– A könyv nyelve nem mai nyelv, de nem is
korhû. Inkább próbálja felidézni – sikeresen
– Mátyás korát. Erre viszonylag kevés példa
akad a magyar irodalomban.
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– Nem akartam rekonstruálni a korabeli nyelvet. Azt
gondoltam, minél tömörebben, egyszerûbben fogalmazok, annál közelebb kerülök
a… nem is tudom, mihez.
Néhány „archaikus” szófordulat, népi szólás elégnek
tûnt ahhoz, hogy érzékeltessem velük a történet idejét. Gondoltam, így elkerülöm a különbözô csapdákat.
Nem próbálok imitálni valamit, amit nem ismerek,
nem kísérlem meg rekonstruálni azt a ma már egyébként is élvezhetetlen nyelvet, melyrôl persze vannak
írásos dokumentumaink, de hogy ez a beszélt nyelvben miként alakult, hogyan tárgyaltak egymással a különbözô társadalmi
helyzetben lévô emberek, azt nem tudjuk.
Ugyanakkor nem akartam kihívóan mai fogalmazásmóddal elmondani egy Mátyás király korában játszódó mesét. Egy olyan
„nyelvi érzetet” próbáltam kelteni a mûben,
amely megadja a korabeliség illúzióját,
ugyanakkor érezni rajta, hogy napjainkban
írták, nem pedig – mondjuk – a tizenkilencedik században.
– Könnyen rátalált erre a hangra?
– Azt hiszem, magától ment. Leginkább arra
törekedtem, hogy a nyelv egyszerû legyen.
– Szó volt már róla, hogy eredeti terve az
volt, hogy MS mesternek szenteli a könyvet.
Miért pont neki?
– Volt egy tanárnôm, Kopasz Mártának hívták, nemrég halt meg, most lett volna száz
éves. Sokat tanultam tôle. Szegeden jártam
középiskolába, ahol rajzot és mûvészettörténetet tanított nekünk. MS mester a kedvencei közé tartozott, így aztán az én kedvencem is lett. Érdekeltek a képei, másrészt
maga a különös, titokzatos festô. Ismerjük
hét vagy nyolc gyönyörûséges képét, ám alkotójukról jóformán semmit nem tudunk, a
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monogramján kívül. Ez érdekes, szép, és engem nagyon érdeklô ellentmondás.
Régóta foglalkoztat, hogy
mi az igazán fontos egy mûben. Hogy mi az alkotó és a
mû viszonya? Van egy európai, magas szinten elismert
remekmûgyártó,
akirôl
nem tudjuk, kicsoda. Az ô
története izgat. Miért nem
akart érvényesülni? Ez a lelki karakter érdekel. A tervezett könyv, melyet az MSrôl akarok írni, errôl a problematikáról is fog szólni.
– Térjünk vissza a Bogárvérrel-re, amely lényegében egy napló. Miért választotta ezt a formát? Ön ír naplót?
– Nem, soha nem írtam naplót. A regény
sem az. Szerepel benne egy kissrác, egy kamaszodó gyerek, aki szeretné megérteni a
sorsát. Azt mondja, értem, amit látok, meg
ami történik, de azt nem értem, hogy miért.
Ezért jegyez fel mindent. Nem tudja, mi a
fontos, mi a lényegtelen. Lukas kétfilléresek
a napok, de nincs madzag, amelyre felfûzze
ôket. Majd ha lesz, majd ha megszólal a
hang, akkor ott legyen az anyag a keze ügyében, hogy „rendezhesse”. Persze addig is
igyekszik értelmezni a saját feljegyzéseit,
hogy megértse, mi az összefüggés a napok
között, mire megy ki a játék. És aztán elkezd
különbözô dolgokat megsejteni.
– Kiderül számára, hogy kémnek használják.
– Szerintem az a természetes létállapota az
embernek, hogy áruló. Csak és kizárólag az
érdekeinknek megfelelôen viselkedünk.
Szerintem ez a természetes, a mindennapos. Mindennapi árulásból rengeteg van. A
legegyszerûbb dolgokra gondolok, nem arra,
ha valaki ügynök lesz. Nagyon érdekel az
árulás természetrajza. Nincs kis árulás meg
nagy árulás. Persze külsô szemmel nézve
másfajta súllyal esik latba, ha rendszeresen
jelentek a családomról, a barátaimról, és
ezért pénzt és elônyöket kapok, vagy csak
hogy jópofának tûnjek egy beszélgetésben,
elkezdek a gyerekem titkairól mesélni. Miközben mindkettô ugyanolyan árulás. Belülrôl nézve, annak az embernek a szempontjából, aki az árulást elköveti, teljesen mindegy hogy a bûn kicsi-e vagy nagy.
Jolsvai Júlia
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Könyvmolyképzô Kiadó
10. Fábián Janka: Emma fiai
Ulpius-ház Kiadó

Szépirodalom
1. Fable, Vavyan: Habospite
Fabyen Kiadó
2. Sparks, Nicholas: Menedék
General Press Kiadó
3. Smith, Wilbur: Afrika szarva
Delej Kiadó
4. Lôrincz L. László:
A villogó fények kolostorai
Studium Plusz Kiadó
5. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
6. Szabó Magda: Liber mortis
Európa Könyvkiadó
7. Fejôs Éva: Dalma
Ulpius-ház Kiadó
8. Coelho, Paulo: Alef
Athenaeum Könyvkiadó
9. Grisham, John: Vallomás
Geopen Könyvkiadó
10. Scharf, Natalie: Sophie
K.u.K. Könykiadó

Ismeretterjesztô
1. Hay, Louise L.: Éld jól az életed most!
Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre dr.: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
3. Faber, Adele – Mazlish, Elaine: Beszélj úgy,
hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje
Reneszánsz Könyvkiadó
4. Johnson, Spencer Dr.: Az ajándék
Trivium Kiadó
5. Campbell-McBride, Natasha dr.:
Gap-szindróma
Reneszánsz Könyvkiadó
6. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
7. Byrne, Rhonda: Az Erô
Édesvíz Kiadó
8. Byrne, Rhonda: A titok
Édesvíz Kiadó
9. Aczél Endre:
Acélsodrony – A nyolcvanas évek
Park Könyvkiadó
10. Hay, Louise L.: Éld az életed!
Édesvíz Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
2. Rostás-Farkas György:
Cigány népmesék – Népek meséi
Kossuth Kiadó
3. Csíkszentmihályi Mihály: Életre hangolva
Nyitott Könyvmûhely
4. Száraz Miklós György: Fájó Trianon
M-érték Kiadó
5. Tótfalusi István: Magyarító szótár
Tinta Könyvkiadó
6. A világ helyzete 2011
Föld Napja Alapitvány
7. Magyar mûvelôdéstörténeti lexikon 11.
Balassi Kiadó
8. Baer, Heide: Húsvéti tojásdíszítés
Cser Kiadó
9. Magay Tamás-Kiss László:
Magyar–angol, angol–magyar kisszótár
Akadémiai Kiadó
10. Otthonszülés?
Saxum Kiadó

Ismeretterjesztô
1. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
2. Hahner Péter:
Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
3. Aczél Endre:
Acélsodrony – A nyolcvanas évek
Park Könyvkiadó
4. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
5. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó
6. Csernok Attila: Mint patak a sziklák közt
Pro Livro Kft.
7. Louise L. Hay:
Éld jól az életed most! (CD melléklettel)
Édesvíz Kiadó
8. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Noran Libro Kiadó
9. Csíkszentmihályi Mihály: Az áramlat
Akadémiai Kiadó
10. Sass Sylvia: Az angyalok bûvöletében
Ursus Libris Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
2. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
4. Lisa Jane Smith: Vámpírnaplók 7.
Könyvmolyképzô Kiadó
5. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Könyvkiadó
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó
8. Geronimo Stilton:
Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
9. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Claudia Gray: Az életen is túl
Könyvmolyképzô Kiadó
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Spiró György:
Kémjelentés
Líra sikerlista,
szépirodalom, 1.

Felkelti a figyelmet címével Spiró György legújabb kötete, és
ezzel betölti elsôdleges funkcióját, a szerzô novelláit tartalmazó kötetet ugyanakkor
egészen bizonyosan nem a kémregények rajongói
vitték sikerre.

F. Várkonyi Zsuzsa – Geréb Ágnes – Ruskó Rita
– Tiszóczi Enikô:
Otthonszülés?
Könyvtárellátó Kft.
sikerlistája,
ismeretterjesztô, 10.

Csöppet sem tekinthetjük véletlennek a sikerlistás
helyezést eredményezô érdeklôdést
e kötet iránt, hiszen az otthonszülés kérdése elég
hosszú ideje kelt
vitákat a hívôi és
az elutasítói, az
egészségügy dolgozói, a kismamák
körében.

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
3. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Kiadó
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
6. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
8. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ciceró Könyvstúdió
9. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten – kifestô
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Elfelejtett magyar mesterségek
Cahs Kiadó
2. Balázs Ágnes: Lufi és a nyolcpecsétes titok
Móra Könyvkiadó
3. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony
4. Turbuly Lilla: Kosársuli
Móra Könyvkiadó
5. Német népmesék – Népek meséi
Kossuth Kiadó
6. Zelk Zoltán: Egy kutya emlékei
Móra Könyvkiadó
7. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – évszakos könyv
Pozsonyi Pagony
8. Ehrenreich, Monika:
Óvodába járok! – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó
9. Steinhorst, Stefanie:
Hol javítják az autót? – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó
10. Simon, Francesca:
Rosszcsont Peti, a rocksztár
Animus Kiadó

KÖNYVHÉT

Tóth Krisztina:
Pixel
Libri sikerlista,
szépirodalom, 10.

Vitathatatlanul
a nagy rajongótáborral rendelkezô írók közé
tartozik Tóth
Krisztina is, azaz igen nagy
azoknak a száma, akik várják
kedvenc szerzôjük újabb opusait, és a rajongóknak nem kell
c sa l at koz n i u k :
eljônek az új
mûvek…

Fekete István:
Vuk
Alexandra Könyváruházak sikerlistája,
gyermek, ifjúsági, 2.

Hipp-hopp, jön
Vuk: újra meg
újra becserkészi
a sikerlistákat a
kis róka, akinek
története most
már visszavonhatatlanul a magyar gyermekirodalom egyik
nagy klasszikus
mûve lett, és ezt
újra meg újra
örömmel nyugtázzuk…

Libri sikerlista
2011. június 1. – június 30.
Szépirodalom
1. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
2. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Kiadó
3. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora
Studium Plusz Kiadó
4. Spiró György: Kémjelentés
Magvetô Kiadó
5. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
6. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Kiadó
7. Steven Saylor: Birodalom
Agave Kiadó
8. M. C. Beaton:
Agatha Raisin és a spenótos halálpite
Ulpius-ház Kiadó
9. Frei Tamás: A megmentô
Ulpius-ház Kiadó
10. Tóth Krisztina: Pixel
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Szalai Vivien: Drága kéj
Alexandra Kiadó
2. Csernus Imre, dr.: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
3. Aczél Endre:
Acélsodrony – Nyolcvanas évek
Park Kiadó
4. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
5. Csernok Attila: Mint patak a sziklák közt
Pro Livro Kiadó
6. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
7. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Noran Libro Kiadó
8. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Saxum Kiadó
9. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
10. Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély
Jaffa Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakoskönyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó
3. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
4. Geronimo Stilton:
Az óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
5. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó
6. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó
7. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó
8. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó
10. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó

Fájdalomcsökkentô
önterápia

„Szabó Magda író technikáját a Liber Mortis esetében nem a tudatos
szerkesztés jelenti, hanem a naplókra jellemzô asszociativitás: a fejében sorjázó kínzó gondolatok „kiírását” választja, de korántsem koncepció nélkül. Mint refrén térnek
vissza rendre ugyanazok a helyszínek és szereplôk, s amikor a fájdalom már bírhatatlan, akkor menekvésnek ott a temetô. A bejegyzések
rendszeresen betöltik az álomnapló szerepét is: érzékletes álomleírásaiból kisebb novellák kerekednek
ki. A Liber Mortis önterápia a fájdalom csökkentésére, és Szabó
Magda stílusbravúrja abban áll:
csak nehezen vagy alig ragadhatók
meg a pillanatok, amikor a gyászoló gyötrelmes kiáltozásai pózokba
fordulnak. Pedig a teatralitás is sajátja a szövegnek, igazi színházi
emberként és szerzôként nem is
akarja elkerülni az olykor színpadias megnyilvánulásokat. (A színház
egyébként is szerves része mindennapi életének: gyakran említést
tesz éppen készülô darabjáról, a
„King Béláról”, vagy más bemutatókról, vagy arról, hogy „A színházban egyébként rémes volt”.)”
(Részlet Laik Eszternek
a júliusi számunkban
megjelent recenziójából.)
Szabó Magda: Liber mortis
Könyvtárellátó Kft. sikerlistája, szépirodalom, 6.

Líra sikerlista
2011. június 1. – június 30.
Szépirodalom
1. Spiró György: Kémjelentés
Magvetô Kiadó
2. Tóth Krisztina: Pixel
Magvetô Kiadó
3. Parti Nagy Lajos:
Az étkezés ártalmasságáról
Magvetô Kiadó
4. Körkép 2011
Magvetô Kiadó
5. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Kiadó
6. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora
Studium Plusz Kiadó
7. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Könyvkiadó
8. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
9. Szép versek 2011
Magvetô Kiadó
10. Rakovszky Zsuzsa: VS
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
2. Frank Júlia: A legfinomabb sorozat
Corvina Kiadó
3. Magánélet Mátyás király korában
Corvina Kiadó
4. Aczél Endre: Acélsodrony
Park Könyvkiadó
5. Csernok Attila: Mint patak a sziklák közt
Pro Livro Kft.
6. Hahner Péter:
Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
7. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek
8. Törôcsik József: Észhelyzet
Athenaeum Kiadó
9. Somorjai Lajos:
Megjártam a Don-kanyart
Rubicon-ház Bt.
10. II. János Pál: Gondolatok az életrôl
Trivium Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Magyar népmesék – Arany László meséi
Pro Book Kiadó
2. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
3. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
4. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó
5. A világ állatai – Puzzle könyv
Manó Könyvek
6. Világunk hét földrésze – Puzzle könyv
Manó Könyvek
7. Geronimo Stilton:
Az óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó
8. Merék Veronika:
Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
10. Magyarország – Puzzle könyv
Manó Könyvek

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

www.euro-audit.hu
KÖNYVHÉT
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KÖNYVMÛVÉSZET

Könyvészet és történelem
A szlovákiai magyar könyvmûvészetet bemutató album hatalmas
vállalkozás: feltérképezi az 1918 és 45 közötti felvidéki, szlovákiai
alkalmazott grafika, tipográfia, és a könyvkiadásban megjelenô
képzômûvészeti irányzatok történetét, miközben szinte teljes képet kapunk az adott idôszak magyar könyvtermésérôl. Hozzávetôlegesen nyolcvan százalékos képet – igazít el a szerzô, Szabó
Lilla, aki az Országos Széchényi Könyvtár, a Petôfi Irodalmi Múzeum, a somorjai FÓRUM és az Univezitná knižnica v Bratislave,
és a Slovenská národná knižnica könyvtári gyûjteményeit használta a kötet anyagának összeállításához. A kutatómunka eredménye egy küllemében is rendkívül igényes albumban vált hozzáférhetôvé az olvasóknak.
A Méry Ratio Kiadó fô profilja a felvidéki magyar mûvészet
és kultúra felkutatása, közkinccsé tétele, de a Szlovákiai magyar könyvmûvészet anyaga bôven túlnyúlik a határokon, abban az értelemben, ahogy a szöveges fejezetekben olvashatunk az itteni mûvészek és mûvészeti áramlatok kölcsönhatásairól a többi európai irányzattal. Korántsem elszigetelt
vagy speciálisan „szlovákai magyar” jelenség ugyanis e néhány évtized alkalmazott grafikai termése az adott területen
– bár, ahogy a magyarázó fejezetek egyikében a szerzô kifejti, az elszakadás hátrányait épp az egyedi földrajzi elhelyez-
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kedés erôsítette föl még jobban az itt élô magyarok, mint például az erdélyiek számára.
Szabó Lilla kötete legnagyobb részét a képi anyag teszi ki: a
válogatás az adott idôszak könyvborítóit és könyvillusztrációit
(esetenként sorozatillusztrációit) mutatja be, az alkotók nevének ábécé-sorrendjét véve alapul. Ez az osztályozás lehetôvé
teszi az egyéni életpályákon belül az esetleges korszakhatárok,
a hatások és a sajátos stílusjegyek nyomon követését – s ezeket
a benyomásokat adatszerûen támasztja alá az album végén elhelyezett bibliográfiákat is tartalmazó Életrajzi adatok címû fejezet. Ez utóbbi azért is fontos forrás, mert számos alkotóhoz
az eddig megjelent mûvészeti lexikonok egyikében sem találunk ilyen részletes adatokat.
De hiánypótló a kötet mind a hét eligazító szöveges fejezete is.
A Bevezetésben és az Általános helyzetképben Szabó Lilla felvázolja az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával létrejövô új
területi egység kultúrpolitikájának hátterét, melynek lényege,
hogy „az új nemzeti elven és alapokon mûködô csehszlovák államalakulat legfôbb kormányzati »eszköze« az oktatás és a mûvelôdéspolitika volt”. A törekvésnek, hogy Szlovákiát és Kárpátalját felzárkóztassák a nyugati országrészek fejlettségéhez, áldásos következménye volt, hogy az oktatás, az iskoláztatás fontossága mellett nagyobb hangsúlyt kapott a könyvkiadás is. Utóbbit,
vagyis a szlovákiai magyar könyvkiadás történetét külön fejezetben is áttekinti a kötet. Miként az irodalomban, a könyvkiadásban is Pozsony, Kassa és Komárom voltak a fô központok. Ezek
közül is speciális szerephez jutott Kassa, ahol egészen egyedi
képzômûvészeti stílust eredményezett a „régi mûvészgenerációhoz tartozók és a modern mûvészet legkülönbözôbb (expresszionizmus, kubizmus, cseh poetizmus, Bauhaus stb.) irányzatainak
képviselôi” párhuzamos munkálkodása.
Ahogyan természetesen nem kerülhetô meg Szlovákiában sem
Kassák és az aktivisták szerepe, melynek az album két fejezetet
is szentel. A szerzô hangsúlyozza is: a területen élô magyar képzômûvészek tipográfiai stílusa is a német expresszionizmusra, a
Bauhausra és az orosz avantgárdra vezethetô vissza. A szlovákiai
DAV (A Tömeg) címû folyóirat szoros kapcsolatban állt a Kassák
szerkesztette MA-val, s bár ez utóbbit 1924-ben Csehszlovákiából
is kitiltják, a kapcsolat a szellemi irányzatok között fennmarad.
Pozsonyban jól ismerték Moholy-Nagy Lászlót is, többször hívták elôadást tartani a ŠUR-ra, a helyi Iparmûvészeti Iskolába.
Az album képi anyagát nézegetve szépen kirajzolódnak a határokon átívelô kapcsolatok, melyeknek megjelenési formái – fôként az emigrációban alkotó mûvészeknek köszönhetôen – Nyugat-Európa modern áramlatait ugyanúgy magukba olvasztják és
felvonultatják. Irodalmár szemmel áttekintve a könyvtermést, e
mûvek között lényegesen kevesebb a tartósan fennmaradó érték,
mint amelyeket az idô elmosott, de Petôfi mellett azért felbukkan
a szerzôk között Kazinczy, Čapek, Mécs László, Sinka István, Márai is, vagy olyan értékes sorozatok, mint az Esterházy János szerkesztette Szlovákiai Magyar Irodalmi Füzetek, illetve a Szlovákiai Magyar Mûvelôdési Könyvtár.
A könyvgyûjtôk, vagy az örökölt könyveket ôrizgetôk számára
nagyon is ismerôs lesz az a vizuális kultúra, amely a két világháború közötti „még” és „már” átmenetiségének jegyeit hordja magán. Jelen vannak még a szecessziós motívumok is, miközben az
erôsen historizáló stílusjegyek az aktuális történelmi helyzetre
reflektálnak. Az avantgárd igazi klasszikus produktumai is felvo-

KÖNYVHÉT

KÖNYVMÛVÉSZET

A Kiss József Könyvkiadó ajánlja

A katárok elpusztítása…

JULIA NAVARRO – a történelmi
kaland-krimi nagymesternôje
nulnak a lapokon, de már felfedezhetôk elsô nyomai a késôbb
szocialista realizmusban testet öltô képi világnak, melybe bôven
vegyül a népi kultúra lecsupaszított, propagandisztikus változatából. A szín- és formavilágban sokszor visszaköszön az Erdélyi
Szépmíves Céh (s általában az erdélyi könyvkiadás) mûvészete,
szép példákkal szolgálva
arra, hogy a korabeli irányzatok mennyire „nem tartották be” az új történelmi
helyzet kirajzolta határokat.
Szabó Lilla kötete messze
túlmutat a magyar könyvészet egy fontos szegmensének feltárásán, feltétlenül
helye lehet mûvészettörténet, az alkalmazott grafika,
s általában a képzômûvészet iránt érdeklôdô olvasók gyûjteményében. AnSzabó Lilla
nál is inkább, mert albuma
SZLOVÁKIAI MAGYAR
lapjain a szerzô egy egész
KÖNYVMÛVÉSZET
sor kötetet sorol fel azok
1918–1945
számára, akik a könyvtárMéry Ratio Kiadó
gyakként kezelt darabok lel232 oldal, 7900 Ft
kes gyûjtôi.
Laik Eszter

KÖNYVRÔL

KÖNYVHÉT

Ábrahám teremtéstörténete…
Csak keresni kell – a könyvesboltokban

INTERJÚ

„Nem volt szükségem ragyogó
írói fantáziára” – Salamon Pál
Salamon Pál – többek között a Sorel ház,
a Menyegzô és a Sorsolvasó szerzôje – új
kötettel jelentkezett, mely Az utazás címet viseli. A könyv kapcsán az anyalelkû
nôkrôl, a szüleirôl, az emigrációról, élete
legnagyobb sikerérôl beszélgettünk.
– Az utazás címû regény két fô motívuma
az utazás maga, és a szerelmi szál. Ennek kapcsán beszél az anyalelkû nôkrôl.
– Én magam az anyalelkû nôk felé vonzódom. Úgy tapasztalom, hogy a nôk szelídebbek, érzelmileg okosabbak, és mindig
ôk voltak az alávetettek a történelem során.
Matriarchális társadalmakat csak elvétve ismer a történelem. Az anyalelkû nôk pedig
közelebb állnak a természethez, ugyanis ôk
szülik az emberiséget. Aggódnak nemcsak
a saját gyermekeikért, hanem tudatosan, de
fôként öntudatlanul minden embert a saját
gyereküknek éreznek. Ha tehetnék, kézen
fogva vezetnének minket, hogy a szakadék
szélén tántorgó emberiség ne zuhanjon
bele a szakadékba. Erre a nôk sokkal, de
sokkal alkalmasabbak, mint a férfiak.
– Édesapja alakja szintén fontos szerepet
tölt be ebben a regényében is. Mi ennek
az oka?
– Apámat azért választottam, mert nem választhattam volna mást. Mindent tôle tanultam. Legendás alak. Egyszerû ember, de
nem beszélek róla múlt idôben, mert napi
kapcsolatban vagyok vele. Egy festék- és tûzifaüzletben volt segéd, meg szén- és fakihordó. A hátán hordta a környezô házakba a
megrendelt tûzifát. És volt lelkiereje 32 kilósan megakadályozni, hogy a haldokló, a rabszolgamunkától és az éhezéstôl félholt foglyok a buchenwaldi megsemmisítô táborban elemeljék a haldoklók utolsó kenyéradagját. Amikor mondták neki, hogy te nem
vagy normális, ennek már nem kell kenyér,
apám azt válaszolta, hogy ez valószínû, viszont ha nem veszitek el egy haldokló utolsó
kenyéradagját, akkor a pokolból még kijuthatunk talán. De ha elveszitek, máris halottak vagytok. A következô napok egyikén
apám a klinikai halál állapotába került. Hogy
pontosan melyiken, nem tudom, hiszen
mindezt nem tôle tudtam meg; attól a patikustól hallottam, aki elôbb jött haza, mint ô.
Amikor a halál szélére került, egy felszabadító katona és egy nôvér hozta vissza a klinikai halálból. Ezután Svédországba vitték,
ahol másfél évig dolgozott a felépülése után
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– mindezt részletesen leírom a Sorel házban, de Az utazásban is szó esik róla.
– Az édesapja egyáltalán nem beszélt a
táborról?
– Annyira nem volt azért zárkózott, de
ezekrôl a dolgokról nem beszélt. Fôleg a
Béláról, a Sebôk Béláról beszélt, aki egy nálam három évvel idôsebb fiú volt, akit az utcán fogtak el, és egy vagonba került apámmal. Apám azt mondta a rémült gyereknek,
hogy amíg elô nem kerülnek a szülei, örökbe fogadja. Ô volt a táborbeli fia. Béla lába
elfertôzôdött, apám kiszökött a barakkból,
hogy vizet vigyen táborbeli fiának, de egy
ôr majdnem halálra verte. Mire vissza tudott jutni a barakkjukba, Béla meghalt. Ezeket a dolgokat tudtam meg tôle. A többit a
patikus úrtól és másoktól tudom.
Bár némely könyvem igen népszerû, bármilyen sikeresek is, mégsem a könyveimet
tartom eddigi életem fômûvének, hanem
azt, hogy a szüleimet nem hagytam magukra, amikor emigrációba kényszerültem. Ha
az emigráció kezdetén fél évet nem a szüleim mentésével töltöttem volna, a könyveimet, kiváltképpen a Sorel házat, de talán a
többit sem tudtam volna megírni. Ha másoktól tudom meg, hogy a szüleim bezárt lakásban, magányosan haltak meg. Menekülnöm kellett 1976. július 13-án, mert a nevem
szerepelt egy halállistán. Ezt a történetet a
Sorsolvasóban írtam meg. Egy nagyra becsült barátomtól, aki Katolikus Zoltánként
szerepel a könyvben, tudtam meg, hogy szerepelek ezen a listán, és nagyon gyorsan el
kell hagynom az országot. Sejtettem én,
hogy el kell mennem, hiszen 1970-ben kiléptem a pártból, 1964-ben pedig a Népszabad-

ságból, illetve a nagyon jól fizetô berlini tudósítói állásomat is feladtam. Mindkét esetben az volt a probléma, hogy nem voltam
hajlandó bizonyos cikkeket megírni. Minthogy nincstelenül hagytam el az országot,
egy évbe telt, mire a kényszerû emigrációban sikerült pénzt szereznem, és valakit
megbíznom, hogy hozza ki a szüleimet utánam, mert ôk már egyedül nem tudtak volna utánam jönni. És ezt tartom, és ez marad
– a folyamatosan érkezô olvasói levelek, a
Menyegzôvel, a Sorel házzal és a Sorsolvasóval kapcsolatos olvasói e-mailek ellenére – a
fômûvem. Hogy nem hagytam, hogy a szüleim zárt ajtók mögött haljanak meg és a
szomszédok találják meg ôket.
– Mennyi ideig éltek még, miután sikerült
Ön után kimenniük?
– Apám másfél, anyám két évig.
– Az apafigura a regényben alapvetôen
önéletrajzi. Az anyafigura is az?
– Egy az egyben az anyám. Ô egész életében beteg volt. Tudósításszerû pontossággal írok róla itt is, és máshol is. A Kárpátok
szépe volt, akit a szülei egy kis kárpátaljai
faluból, Feketeardóról küldtek fel a jó házasság reményében a nagynénjéhez Pestre.
Anyám fel is jött, ám a nagynéninek volt
egy kocsmázó és bordélyozó férje, aki pár
hét után megerôszakolta anyámat az egyik
éjszaka. Ô pedig nem egyszerû idegösszeroppanást kapott – soha többé nem tudott
igazából meggyógyulni. Pillanatokra visszatért, kivilágosodott az elméje, de egész életében küszködött a betegséggel. És ô volt
az, aki hatéves koromban, és aztán jóval késôbb, felnôtt koromban is azt mondta nekem: „Minden bajomnak az az oka, hogy te
megszülettél.” Ebben lehetett valami igazság, de máig nem tudom, hogy mi. Nem
volt szükségem sok tekintetben ragyogó
írói fantáziára, mert ezek a dolgok, amelyeket leírok, mind megtörténtek.
Jolsvai Júlia
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