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Szeptemberi számunkban is a terjedelmi korlátok közé szorított tematikai változatosság gyönyörködtetheti a Könyvhét olvasóit: gyerekkönyvekrôl, történelmi
tanulmányokról, regényekrôl és egyéb mûfajokba tartozó könyvekrôl esik szó lapunkban, merthogy – emlékezetébe idézem hûséges olvasóinknak – kezdeteink
óta könyvekrôl beszélünk.
E számunkban Halász Margit két regényérôl beszél a
vele készített interjúban, Folk György minden értelemben különleges történelmi regénye fôszereplôjérôl
mondja el, hogy kicsoda, Vida István Kornél a szabadságharc után Amerikába vándorolt magyarokról szóló
könyvét mutatja be, Felméri Péter az ufókról beszél,
Kereszty András pedig egy meggyilkolt újságírókollégájának története alapján írt krimijének
szakmai hátterérôl beszél. A gyermek- és ifjúsági irodalom két nagy szerzôjének mûveit is bemutatjuk: hazai
Könyvhét-törzsasztal
klasszikusunk, a nemrég elhunytVarga Katalin, és az itta Hadik Kávéházban
hon is klasszikussá vált német szerzô, Erich Kästner
(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
munkáiról olvashatnak.
Nyílt szerkesztôségi fogadóóra
Mint mindig, természetesen most is megjelennek a
2011. szeptember 8., 17 óra
szokásos rovatok és közlemények, és mint olykor elôfordul, most is van egy téma, amelyet több oldalról járunk
körül. Ez pedig nem más, mint a Könyvhét „örökzöld”
témája, az olvasás. Lapunk létének alapja, hogy vannak,
akik olvasnak könyvet, tehát érdekes lehet számukra egy
kizárólag könyvekkel foglalkozó „könyvesújság”. Így aztán bizonyosan nem meglepô, hogy figyelemmel kísérjük az olvasás helyzetének alakulását
Magyarországon. Természetesen nem csak bennünket izgat ez a kérdéskör: a könyvszakma,
a pedagógusok, a könyvtárosok, mindazok, akiknek a hivatása valamilyen szállal kapcsolódik
a könyvekhez, aggodalommal figyelik az olvasás háttérbe szorulását mutató trendeket.
Tavaly volt már egy Könyvhét LapNap rendezvény, amelyen az olvasás helyzetérôl esett
szó, az idei Könyvhét LapNap rendezvény – amelyrôl elôzô számunkban adtunk hírt, mert
lapzártánk után, de lapunk megjelenését megelôzôen, szeptember 6-án zajlik (majd) le –
ugyancsak az olvasás helyzetérôl szól (mert errôl, mondom némi elfogultsággal, nem lehet
eleget beszélni), csak kicsit másképpen. A tavalyi rendezvény nagy tanulsága az volt, hogy
lényegesen nagyobb számban és társadalmi aktivitással szervezôdnek az olvasást népszerûsítô akciók, mint amekkora visszhangjuk van ezeknek a médiában (ami persze csak amiatt
szempont, mert szélesebb tömegek „mintakövetésre felszólító példaként” csak azon keresztül ismerhetik meg ezeket).
Az idei LapNap rendezvényen Bodó Balázs, György Péter, Kôszeghy Péter, Nagy Attila beszélgetnek Körössi P. József moderálásával, továbbfûzve azokat a gondolatokat,
amelyek e számunkban a velük készített interjúkban megjelennek, és amelyek egy élô
beszélgetés során, egymásra hatva árnyaltabbá válhatnak, hogy aztán ily módon a beszélgetésbôl leszûrhessük az idei rendezvény nagy tanulságát, amirôl most még csak
azt tudhatjuk, hogy lesz ilyen…
Nagy kulturális axiómaként fogadjuk el (sokan, de nem elegen), hogy „olvasni jó”, talán a
beszélgetést követôen választ kapunk arra, hogy „miért”, esetleg arra is: számít-e, hogy
„mit”, és persze nem utolsósorban, hogy befolyásolja-e mindezt az, hogy „hogyan”…
(A Szerk.)
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Könyvek szárnyán
Beszélgetés Halász Margittal
Ínycsiklandó lecsószag terjeng már a folyosón is; vendéglátóm szeret fôzni, és méltán
hisz a szezonális zöldségek jótékony hatásában. A városi környezetben teremtett,
házfalak körülvette kerttel is elbüszkélkedik, fôként a málnással, amelyet édesanyjával
telepített pár éve, s idén akkora volt a termés, hogy bôven jutott a mélyhûtôbe is.

Gyors egymásutánban két könyv, a Gyöngyhomok és az Éneklô folyó jelent meg a Geopennél Halász Margittól, aki minden
fórumon szûkszavú életrajzot közöl önmagáról: novellákat,
regényeket ír, mûveit több nyelvre lefordították, számos irodalmi elismerés birtokosa, Márió, a varázsló címû elbeszélésébôl Franco Nero fôszereplésével készült nagy sikerû film.
Elárulja, hogy Budapesten lakik, és még a korát sem titkolja,
de a szülôhelye sehol sem szerepel.
– Írásai alapján jól következtetek arra, hogy az ön számára
nem idegen a természetközelség, a vidéki lét?
– Azt szoktam mondani, hogy a szegényember harmadik
gyermeke vagyok. Egy Hajdú-Bihar megyei településen, Vámospércsen születtem. Az elsô tíz évemet Újléta-Ligeten
töltöttem gazdálkodó szüleimmel és három testvéremmel.
Meséli a családom, hogy annyira szerettem a frissen szántott
földet, hogy egyszer meg is kóstoltam. Osztatlan iskolába
jártam már ötéves koromtól a felsôs nagytesókkal, mert nem
volt óvoda. Tanulmányok sora szól arról, mennyire meghatározó a gyerekkor, és tényleg: az elsô három-négy könyvem-
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ben nem tudtam szabadulni azoktól az élményektôl, amelyek
ekkor értek. A Forgószél az elsô ilyen, mely JAK-füzetként jelent meg. Ez adott nekem lendületet, hogy talán szakmám is
lehet az irodalom.
– Addig csak játszott az írói hivatás gondolatával?
– Több mint tíz évig írtam úgy, hogy semmit sem publikáltam. Küldözgettem a zsenge írásaimat a szerkesztôségekbe, s mindig azzal kaptam vissza ôket, hogy „jó lesz”.
Akkor megírom a kétezrediket is, gondoltam, amelyik
szimplán csak „jó”. Ez az idôszak addig tartott, míg megnyertem az Élet és Irodalom novellapályázatát. A díj igazolta a meggyôzôdésemet, hogy nincs elfecsérelt munka.
Lehetnek egyéni akcióink, a 21. században tényleg azt csinál az ember, amit akar, különösen egy ilyen metropoliszban, mint Budapest De én azt hiszem, hogy a tervek megvalósulásához mindig kell még valami. Nekem ez Isten.
Egyre több írói munkám van, de egy kertészet lenne számomra áloméletmód, ahol kétkezi munkásként dolgoznék,
és mellette persze írnék.
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– Most általános iskolai magyartanársággal párosítja az
írást. Melyik költôrôl, íróról beszél legszívesebben a diákjainak?
– Petôfit, Arany Jánost nagyon szeretem, Móricz és Mikszáth
pedig a szívem csücske. De mindien osztályban azoknál a
szerzôknél ragadunk le néhány pluszórára, akiket az adott
társaság különösen megkedvel.
– Hogyan fogadja, amikor méltatói a korai Mikszáth romantikáját, képi világát és Tar Sándor történetekbe illesztett kis
meséit látják ötvözôdni a stílusában?
– Mikszáthot és Tar Sándort mestereimnek tartom, Tar Sándortól tanultam szerkeszteni. De én leginkább halászmargitosan írok.
– Korábbi megszólalásaiból az derül ki, hogy szociografikus
módszerrel dolgozik: elmegy a kiszemelt helyszínre anyagot
gyûjteni, ott él halászok, favágók, vagy más mesterség képviselôi között. Mit keres ilyenkor, a táj leírható képét, legendákat, sajátos arcokat?
– Varázslatot, amitôl hozzáláthatok a munkához. Az Éneklô folyó
ötlete akkor fogant, amikor a Tiszánál járva annyira megragadott
a folyó szépsége, hogy azt mondtam, a Tisza egy asszony, és nekem írnom kell róla. Ide szeretnék egy drámát helyezni. Ottani
mondákat, történeteket kezdtem gyûjteni halászemberektôl,
hosszú heteket töltöttem a helyszínen. Már rengeteg anyagom
volt, amikor motorcsónakba ültünk egy szélcsendes napon.
Ahogy a hajó pengeéles orra belevágott a vízre boruló fák gyönyörû tükörképébe, megtörtént a csoda. Kértem, azonnal álljunk
meg, forduljunk vissza, mert haza kell mennem, hogy nekilássak
a könyvnek. Azt hiszem, az írás elképesztôen önzô dolog. Sokan
segítenek nekem, adatokat szolgáltatnak, megszokjuk és megszeretjük egymást. Búcsúzáskor úgy érzem, hogy valamilyen módon
elcsentem tôlük valamit. Megosztanak velem egy csomó titkot,
amelyet én papírra jegyzek, a tarisznyámban elhozok, s ebbôl
könyv lesz, ami pedig az én dicsôségem. Ezért is írok olyat, ami
szórakoztató; így egy kis „átszabással” visszajuttathatom nekik az
alaptörténetet. Most a szénégetôknél gyûjtöttem. Számomra gyönyörûség látni a fizikai munkát végzô, anyaggal dolgozó embert.
Egy fiúról írok majd, aki kiszakad a szénégetô közösségbôl,
és menthetetlenül belevész a
nagyváros forgatagába.
– A film világa nem fogta
meg, amikor Almási Tamás
megrendezte az ön Márió, a
varázslóját?
– Természetesen elragadott.
Érdekes kirándulás volt. Izgatott, hogy egy rövid novellát
milyen szabályok alapján lehet átformálni egy másik
szakma számára. A film kôkemény mesterség. Amíg egy
novellát írok, a végét szépen
balladásíthatom: elindult a
szereplô és beleveszett a ködHalász Margit
be. A filmnél nincs ilyen, ott
ÉNEKLÔ FOLYÓ
szigorúbb a szerkezet. Úgy is
168 oldal, 2990 Ft
fogalmazhatnék: a forgatóGYÖNGYHOMOK
könyv földön járás, az iroda212 oldal, 2990 Ft
lom pedig repülés.
Mátraházi Zsuzsa
Geopen Kiadó
Fotó: Szabó J. Judit
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A KARIZMA Könyvkiadó ajánlja
Pusztai Róka

MESÉIM
Egyszer volt, hol nem
volt... Szóval... nagy élmény volt számomra
elolvasni ezt a 87 mesét. Olyan érzés volt
napról, napra, mesérôl,
mesére haladni, mintha
ébren álmodtam volna:
magam elôtt láttam a
mesékben megjelenô
színesebbnél színesebb
világokat, a bennük élô
nem mindennapi szereplôkkel és a velük
megtörtént izgalmas,
fordulatokban bôvelkedô kalandokkal. Már
alig vártam, hogy olvassam a soron következô mesét, illetve mondja el
nekem Pusztai Róka (Szeivolt István), aki
összegyûjtve maga köré az emberek apraja-nagyját újból és
újból belekezdett az ô közvetlen, élô beszédet felidézô mesemondásába.
Kellemes ébren álmodozást kívánunk minden kedves olvasónknak és hallgatónak!

560 oldal, 8990 Ft

MEGRENDELHETÔ:
a karizma.kft@gmail.com e-mail címen
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Kicsoda Johannes Woanders?
Beszélgetés Folk Györggyel
Az útkeresô, gondolkodó és a maga különös útján járó ember regényét írta
meg Folk György. Vonal. Ötvenkét épületdarabra tördelve a mindenség Johannes Woanders életén át – áll a borítóján. Belelapozva is az az érzése az olvasónak, hogy nem mindennapi mélységû
térbe érkezett. Épületbe, embernek
adott istenházába.
– Ön mérnök, közgazdász és üzleti tanácsadó. A honlapja szerint gondolkodó,
tanácsadó, író, kutató. Szépíróként ezzel
a könyvvel mutatkozik be. Hol volt önben
eddig az író?
– Egyszerûen ennyi ideig tartott, amíg kialakult és a számomra meggyôzô formát
öltötte az, amit meg akartam írni. Ekkor,
negyvenen túl volt egy hosszabb szakasz
az életemben, amikor a Vonal megírása
vált minden másnál fontosabbá. Két év
utazásba, keresgélésbe és néha nyomozó
munkába került. Kilenc helyszínének
mindegyike ma is áll, mindegyikben történelmi alak bukkan fel a háttérben, és
jelképesen az adott környezet „nyelvén
beszél”. Johannes-szel együtt én is ezeket
a helyszíneket, nyelveket és idôket „tanultam”. Jósorsomnak köszönhetem hogy
megtehettem, és tartozom azzal, hogy
mások is olvashassák.
– Milyen stúdiumok, olvasmányélmények vezették idáig? Miért írta meg ezt
a könyvet?
– Engem évtizedeken át elsôsorban a múlt
érdekelt, a középkor és az újkor hajnala
foglalkoztatott. A könyv írása idejében ebben éltem, ezért olvastam, ezért utaztam.
Csak a befejezése óta engedhetem meg
magamnak, hogy „korszerû” legyek.
– Úgy tudom, ez a könyv már korábban
megjelent egy kisebb kiadónál…
– Igen, megszámlálhatatlan hibával, a jóváhagyásom nélkül. Én ezt nem tekintem
kiadásnak, inkább a fátum egy vargabetûjének egy nehezen világra hozható írás
hosszú útján.
– Figyelemre méltó mû, ilyet még nem
olvastam. Már a cím is kérdéseket vet fel,
asszociációkat kelt… Nagyon könnyû belekerülni a regény sodrásába, és szinte
mindenütt találni meditációra való mondatot. Úgy hirdetik a könyves portálok a
regényét, hogy romantikus, kalandos,
pedig nekem úgy tûnik, több szempont-
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ból szeretné megszólítani az olvasót.
Van ebben valami? Miféle kalandra hív?
– A Vonal háromszoros könyv, amit az
épület, amibe beleírták, magába záródó
keretbe fog. A fôhajóban egy kalandregény, a mellékhajókban korának bölcsessége, a támpillérek alatt útikönyv olvasható: így járjuk be azt a régen volt Európát
Johannes Woanders életén át. Így van,
ahol csupa történés, van, ahol káprázat,
messzire induló elmélkedés. Elevenné kíván tenni valami régen elmúltat,
amennyire az a jelen olvasója számára újra megjelenhet, élhet. A nyugati Európát,
a késôi lovagvilágot, az iszlám és a mi kereszténységünk egymásnak feszülését a
Mediterráneum nagy térségében ötszáz
évvel mielôttünk.
– Küllemében is nagyon szép és meglehetôsen formabontó kötet. Nincsenek
benne például oldalszámok, fejezetenként más jelek vannak a lap alján – a
szöveg tördelése is szokatlan. Hogyan
készült?
– Hosszú, közel hároméves összedolgozás során; Pintér Józseffel, a neves magyar könyvtervezôvel közös munkánk
eredménye. Sokáig tartott, amíg kedvet
kapott hozzá, majd amíg megértette és
magáévá tette a nagyon szokatlan feladatot. A három különféle szövegrész
oldaltükrei különbözôek, és arányaik
megegyeznek az épületelemek keresztmetszeteinek arányaival. Emiatt egyes
szövegrészeket egymáshoz igazodva fejeztünk be, az író kurtította vagy bôvítette a szöveget, a tördelô pedig 52 szöveget elôre megadott terjedelemre tördelt. Emellett hatalmas feladat volt a
kilenc nyelvû jegyzetanyag feldolgozása.

KÖNYVRÔL
Folk György
VONAL
Ötvenkét épületdarabra tördelve
a mindenség
Johannes
Woanders
életén át
Noran Libro Kiadó
3490 Ft

Az arab szövegrészek beírását együtt
vittük végig. Gyanítom, hogy könyves
szakemberek hosszú idô óta nem végeztek ekkora munkát egyetlen könyv létrehozásához sem. Odaadó munkájáért
mérhetetlenül hálás vagyok.
– A weboldalon (www.folkgyorgy.hu/vonal) is olvasható, tetszés szerint bejárható ez a „szakrális épület”. Mit ajánl, hogyan olvassuk?
– A könyv bármelyik „épülettöredéke”
önmagában elolvasható, és bármely sorrendben bejárva összeáll az egész. Aki
azonban kalandregényt kíván olvasni, sorban olvas, ahogyan az a könyvben található. A sorrend a jelképeknek, Johannes
szimbolikus életszakaszainak sorrendje:
forrás, kereszt, fa, stb.
– Kíváncsian várom, hogy fogadják regényét, de az is érdekel, vajon mi következhet ezután? Mik a tervei?
– Másféle, ám hasonlóan „különc” könyveket kell még az olvasó elé eljuttatnom.
Centreville, Utopia a gépesítésbôl kijózanodott ember jövôbeli városának víziója,
majd egy átfogó társadalomelméleti tanulmányt szeretnék befejezni a modern
ember balgaságáról. Közben két szakkönyvet is tetô alá kell hoznom, egy monográfiát Indiáról, és egy szakkönyvet a
személyes meggyôzés módjáról és társadalomtudományi hátterérôl.
Szepesi Dóra
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A magyarok meglepôdtek Amerikában
Beszélgetés Vida István Kornéllal
Világostól Appomatoxig címmel jelent meg Vida István Kornél hiánypótló munkája
az Akadémiai Kiadó Hadiakadémia címû sorozatának elsô köteteként. A laikusok és a
szakma számára egyaránt könnyen emészthetô könyvrôl a szerzôvel beszélgettünk.
– Ez a téma viszonylag feltáratlan a történészi szakirodalomban.
– Foglalkoztak ugyan a témával, három könyv is jelent
meg róla, igaz, hogy a legfrissebb is több mint fél évszázada, de hivatásos történészek soha nem írtak errôl.
Amatôr, mûkedvelô szerzôk
munkái ezek. Ám az adataik
forrásmegjelölés hiányában
elég bizonytalanok. Saját
munkámnak ebben látom a
legfôbb erényét, hogy igyekeztem mindent alaposan
dokumentálni.
– Hány ember emigrált
1848–49 után Amerikába?
– Ez volt az elsô nehézség, ezt
nagyon nehéz megállapítani.
Pontos magyarországi statisztikai források nem álltak rendelkezésre a kivándorlásról, a
korábbi munkák pedig jelentôsen eltúlozták a számukat.
Az amerikai népszámlálási
adatok alapján úgy tûnik, hogy
az amerikai polgárháború idején legfeljebb háromezer magyar élt az Egyesült Államokban, és a zömük a szabadságharc után hagyta el az országot. Nagyon kis népességrôl
beszélhetünk, hiszen a késôbbiekben körülbelül másfél
millió magyar ment ki Amerikába. Ehhez képest ez a néhány ezer elhanyagolható, viszont ez volt az elsô alkalom,
hogy Magyarország felkerült
az amerikai térképekre. Korábban egyáltalán nem ismerték ezt az országot, de a szabadságharc híre eljutott hozzájuk. Kossuth mai szóval valóságos celeb volt akkoriban a
tengerentúlon, nagyon nagy
népszerûségnek örvendett.

426

– Annak ellenére, hogy Magyarország felkerült az amerikai térképekre, sokszor
összekeverték a magyarokat
a németekkel.
– Igen, de érdekes módon ez
sokkal jellemzôbb volt késôbb. Ebben az idôszakban
sokszor elôfordult, hogy németek vagy osztrákok adták
ki magukat magyarnak, mert
annyira népszerûek voltak a

magyarok, hogy megérte hazudniuk. De igaz, természetesen nem ismerték igazán
az amerikaiak ezt a régiót,
tehát gyakran összemosták a
németekkel a magyarokat.
– Miért pont Amerikába ment
ez a háromezer ember?
– Nem nagyon tudtak hová
menni, Európában elég
messzire elért Ausztria, illetve Oroszország keze, egyet-

len uralkodó sem volt hajlandó menedékjogot biztosítani
nekik. Egy ideig Anglia, London volt a gyûjtôhelyük, de
ott sem volt munkalehetôség, illetve a brit kormány
vonakodott nyíltan segíteni a
forradalmárokat. Az Egyesült
Államoknak nagyon pozitív
megítélése volt már ebben
az idôben is Magyarországon, sokan úgy gondolták,
hogy azokat az értékeket,
melyekért hiába vagy feleslegesen küzdöttek Magyarországon – mint az egyéni szabadságjogok, sajtószabadság,
a vállalkozás szabadsága –
megtalálhatják a tengerentúlon. Wesselényi a demokrácia fiatal óriásának nevezte
az USA-t, és nagyon sokan
osztották ezt a véleményt.
– Hozzájárulhatott a döntésükhöz az is, hogy az angol kormány pénzzel támogatta a szabadságharcosok
Amerikába jutását.
– Igen, Anglia meg akart szabadulni tôlük, hiszen diplomáciailag nagyon kényes
helyzetbe kerültek, Ausztria
folyamatosan támadta ôket,
hogy menedékjogot nyújtottak a magyaroknak. Ez volt a
legolcsóbb módja annak,
hogy gyorsan megszabaduljanak a problémától.
– A magyarok már a kiutazást megelôzôen rendelkeztek Amerika-képpel. Ez a
kép mennyiben felelt meg a
valóságnak? Mit találtak,
amikor megérkeztek?
– Meglepôdtek. Többségük
vagy Kossuth amerikai útja
elôtt (1851–52-ben), vagy a
Kossuth-láz idején – amikor
Kossuth és a magyarok óriási
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népszerûségnek örvendtek –
érkezett. Elinte azt hitték,
hogy óriási lehetôségeik vannak. De késôbb többen is
megállapították, hogy az
amerikai közvéleményre nagyon jellemzô, hogy a lelkesedése hamar „lehorgad”.
Kossuth és a magyarok népszerûsége is pillanatok alatt
elpárolgott. Kossuth 1852-ben
távozott, és ott maradt ez a
néhány ezer ember, többségüknek semmilyen használható végzettsége nem volt, a
legtöbben politikusok, katonák voltak. Így hát nagyon
hamar csalódtak az amerikai
lehetôségekben, kemény fizikai munkát kellett végezniük,
sokszor még ezekért az alantas munkákért is foggal-körömmel meg kellett küzdeniük, például az írekkel.
– Nem tudtak angolul.
– Így van, nagyon kevesen
tudtak közülük angolul. Eleinte nem is nagyon tanultak,
hiszen a legtöbben abban
bíztak, hogy Kossuth segítségével, az amerikaiak anyagi
támogatásával,
gyorsan
összeszednek annyi pénzt,
amely a politikai körülmények változásával egy újabb
forradalom kirobbantásához
vezethet. Ezért kezdetben
nem rendezkedtek be hosszú
távra. Az ötvenes évek közepére látták be, hogy nem
egy-két évrôl van szó, hanem
hosszabb idôszakról.
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Vida István Kornél
VILÁGOSTÓL
APPOMATOXIG
Magyarok az amerikai
polgárháborúban
Akadémiai Kiadó
384 oldal, 3600 Ft
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– A polgárháború idejére
már beletörôdtek, hogy ott
fogják leélni az életüket?
– Igen, de ha meg akarjuk
magyarázni, hogy ezek az
emberek miért harcoltak az
amerikai polgárháborúban,
akkor az elôzményekben
kell keresnünk a magyarázatot. Úgy tûnik, a többségük azért vett részt benne,
mert egyre inkább sajátjának érezte az Egyesült Államokat. Ez teljesen ellentmond mindannak, amit a
magyar kivándorlókról korábban gondoltunk, miszerint állandóan honvágytól
szenvedtek és lesték az alkalmat, hogy mikor tudnának visszatérni Magyarországra. Ezzel szemben a statisztikák azt mutatják, hogy
kint élô magyarok nagy
többsége az elsô adandó alkalommal amerikai állampolgárságért folyamodott.
És amikor tehették volna, a
kiegyezés után nagy részük
ott maradt, csupán a tíz
százalékuk tért haza.
– A polgárháborúval kapcsolatban is él egy sztereotípia,
hogy azért vettek részt benne, mert ellenezték a rabszolgaságot.
– Az amerikai magyar irodalomban könnyen elintézik a
polgárháborús szereplésüket, azt állítva, hogy ezek az
emberek, akik a szabadságért harcoltak a hazájukban,
azért mentek a tengerentúlra, hogy ott is a szabadságért harcoljanak a polgárháborúban, fôként a feketék
felszabadításáért. Valójában
ez egy nagyon leegyszerûsített, és semmilyen forrással
nem alátámasztható magyarázat. Az amerikai polgárháború sem elsôsorban a rabszolgaság felszabadításáról
szólt. Az is kiderült, hogy
mindkét oldalon – a délin és
az északin egyaránt harcoltak –, ellentétben a korábbi
felfogással, amely teljesen
háttérbe szorította azokat a
magyarokat, akik a déli seregben harcoltak.
Jolsvai Júlia
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Szünet után és szünetlenül
Olvass és rajzolj!
Szórakozz és tanulj!
Deákné B. Katalin iskola-elôkészítô munkafüzete a kezdô kisiskolások életét igyekszik megkönnyíteni azzal, hogy játékos feladatok segítségével tisztázza bizonyos fogalmak jelentését. Ezáltal a kicsik
jobban megértik, mi folyik az elsô
szeptemberi napokban, hetekben. A számtalan témát felölelô Apró lépések az iskola
felé c. kiadvány – ahogy a szerzô írja – „nem
feltétlenül az intellektuális, sokkal inkább a
mentális felkészítésre törekszik”. A Betûmazsolázó megkönnyíti majd az írás és olvasás elsajátítását, mindazonáltal a kiadó
hangsúlyozza, ez nem az olvasástanulást jelenti, csupán játékos ismerkedéshez és gyakorláshoz ad lehetôséget, azaz bemutatja a
hangzók papírra vetésének lehetôségét, ezzel megalapoz fontos készségeket. A betûk
A-tól Zs-ig egy-egy névhez kapcsolódnak. A
feladatok változatosak, a füzet használatát
motiválják a színes matricák. A Befejezetlen
történetek fantáziafejlesztô feladatokat kínál
4–10 éves gyerekek számára. A gyerekek félkész rajzokat kapnak, amelyekhez egy cím
tartozik, ezek alapján kell pár sorban leírniuk a bennük keletkezô gondolatokat, érzéseket. Ezen kívül nincs más megkötés, szabadon szárnyalhat a fantáziájuk! Itt is színes
matricák inspirálják az alkotást.
A lapunkban már ismertetett Kicsik lapozgató Bibliájának párdarabja a Kicsik lapozgató imakönyve, amelyet azok a
szülôk vásárolnak
majd meg, akik
már óvodás, kisiskolás gyermeküket be akarják vezetni a hitélet gyakorlásába. Ehhez
megfelelô segítséget kapnak az egyszerû szövegeket és vidám rajzokat tartalmazó kiadványból.
1. és 2. osztályosoknak kínál játékos tanulási lehetôségeket a Tessloff és Babilon Kiadó az Anyanyelvi
színezôkkel. 24 vidám kép segíti az elsôsöknek az ábécé
betûinek (Betûk A-tól
Zs-ig) illetve a szavak
(Szókeresô) gyakorlását, a másodikosoknak a szófajok (ige,
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fônév, melléknév) felismerését, ugyanannyi a hejes irás,
akarom mondani, a helyesírás
elsajátítását. (A fordítás illetve
átdolgozás Rónaszegi Éva
munkája.) De az is talál magának hasonló elfoglaltságot,
akit a matek (is) érdekel. Ebben a tárgyban a Matek-színezô négy füzetét ajánlom: Számolás 10-ig, Számolás 20-ig, Számolás 100ig, Kis egyszeregy. Tízéves kortól pedig Logikai rejtvények kezeskednek egy kis agytornáról. Az ugyancsak vidám, esetenként fogós kérdések
megoldása megtalálható a lapok hátoldalán, de nem szabad feladni, és túl
hamar odalapozni!
A Zsolnay Judit –
Szentpétery Melitta
szerzôpáros több évtizedes tanítói tapasztalataikat felhasználva
állították össze rejtvényfüzeteiket, amelyek többféle,
a tananyagra épülô feladatot tartalmaznak: matematikaiakat, nyelvtaniakat és
logikaiakat A Repeta 1. az
elsô osztályt végzetteknek kínál játékos
és gondolkodtató
feladványokat. A
Repeta 2. a második
osztályt végzetteknek, a Repeta 3. pedig a harmadik osztályt végzetteknek
segít szórakoztatva
átismételni az elôzô
évben tanultakat. A borító
3. oldalán ott vannak a
megoldások, de nem kell
túl hamar oda lapozni.
Mindhárom füzet közepén
matrica melléklet található. Néhány feladattípus
kedvcsinálóképpen: keresztrejtvény, színezô, titkosírás, puzzle, labirintus, dominó, névkeresô, betûcserélô, igaz? hamis?, tudod-e? – szóval az agyat és a
kezet is lehet/kell használni.
Richard Scarry népszerû
Tesz-Vesz városának alak-

jai, szín- és formavilága jelenik meg egy
képes miniszótárban.
A szerzô által jellegzetes színes rajzokkal
illusztrált kötet két
részbôl áll. Az elsôben feltûnik Cicó, a
húga, Cicus, és barátja, Fér Egon, de Papa
és Mami is. Láthatjuk a házban és a ház körül leggyakrabban használt tárgyakat, de figyelemmel követhetjük a város utcáin zajló eseményeket is. És megvan Lucerna gazda, aki szorgosan dolgozik a farmján. Majd
a repülôtér és a kikötô következik látnivalóival. A második rész az ábécé betûit sorolja fel, a kis- és a nagybetûkhöz egy-egy
figura, egy-egy tárgy kapcsolódik: az a-hoz
az almajárgány, az l-hez a locsolókocsi, a thez a tigris, az x-hez a xilofon. Legvégül
Cicó ábráján sorra vehetjük a testrészeket.

Zselykeségek és
zsomborságok
Birtalan Ferenc új, gyerekeknek szóló verseskötete, …aztán lett az úttest,
három ciklusában változatos hangon
szólal meg a 33 vers, különbözô témaköröket hoz közel az olvasókhoz.
Az elsô hang Zselykéé, aki a maga
gyermeki logikájának és érzelmi állapotának üdeségét
„kölcsönadta” a
költô papának. A
többi vers viszont már
felnôttesen hiteles, költôien kidolgozott, hol
humoros, hol a
szépség dominál
bennük. Fasang
Zsóka ihletett, színes rajzai nagyszerûen illeszkednek ehhez az értékôrzô, egyben új
utakat felfedezô versvilághoz.
Zsombor óvodás, tehát gyerekszemmel látja a világot. S mint ahogy
a kicsik sokszor igen furcsa, mondatni eredeti kérdéseket tesznek fel, sajátos logikával fogalmazza meg élményeit. Egy
példa: „Gyereknek lenni a legjobb dolog a
földön. Anyáék azt mondták, ôk is voltak
gyerekek, és hogy szeretnének újra azok
lenni. Miért lesznek a gyerekekbôl felnôttek, ha nincs hozzá kedvük?” No, kedves
felnôtt-társaim, hogyan magyarázzuk el ezt
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GYERMEK, IFJÚSÁGI
Zsombornak? A Takács Mari illusztrálta, tervezte és tördelte
Gyerekszem nem egyszerûen
gyerekszáj-jópofaságokat tartalmaz. Hogy akkor miket? Tessék
elolvasni a remek kis kötetet,
amelyben szöveg és kép az átlagosnál jobban összetartozik,
és kézbe adni a kicsiknek.

Kétszáz éve született
Kriza János
költô, mûfordító, unitárius püspök, a
székely népköltészet elsô gyûjtôje, akinek
Vadrózsák címmel megjelentetett népballada- és népmesegyûjteménye a klasszikus magyar népköltési gyûjtemények közé tartozik – emlékeztet bennünket Az
álomlátó fiú c. kötet utószavában Kovács
Ágnes, aki Kriza kéziratos hagyatékából
válogatta és szerkesztette általános iskolásoknak (7–14 éveseknek) ezt a kötetet. A
24 székely népmesét tartalmazó, Lukáts
Kató által illusztrált gyûjtemény ezúttal
3. kiadásban jut el az
olvasókhoz. Ezek a
meseszövegek – állítja a neves folklorista
– nem valamikor nagyon régen, valahol
nagyon messze, sohasem volt királyok
birodalmában játszódnak, hanem a
közvetlen emberi tapasztalat és emlékezet világában. Hôsei
harisnyás, rokolyás székely férfiak és
asszonyok, még akkor is, ha történetesen
korona van a fejükön. „Úgy viselkednek,
gondolkodnak, beszélnek, mint a Kriza
korában élt székely uraságok, jó gazdák,
faluvégi szegény emberek, obsitos katonák és egyéb jellegzetes alakjai az akkori
székely falunak.”

Intelligens rosszcsontok,
történelmi hôsök
Kim, Leon és Julian unják a
bioszórát, csak akkor élénkülnek fel, amikor a tanárnô az
ureuszkígyót említi. Kim meg
is jegyzi, úgy tudja, hogy a
történelem egyik legíresebb
nôalakja, Kleopátra egy ilyen
kígyó harapásába halt bele.
Vajon az egyiptomi fáraónô
tényleg így lett öngyilkos,
amint az elterjedt? A három
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idôdetektív elôbb egy
bencés
kolostor
könyvtárában könyvekbôl próbál tájékozódni, majd a helyszínen: Alexandiában, i. e.
30-ban próbálják megoldani a rejtélyt. Izgalmas cselekményt és
érdekes
történelmi
tudnivalókat kínál Fabian Lenk krimije,
a Kleopátra és a kobra, az Idôdetektívek
sorozat 7. kötete. (Illusztrálta Almud
Kunert. Fordította Sárossi Bogáta.)
Rudyard Kipling ifjúsági regénye, A
három kópé, tizenéves angol kollégistákról szól, név szerint
Stalkyról, M'Turkrôl
(ô ír, azért ilyen furcsa
a neve) és Beetle-rôl,
akik bámulatos, évek
óta gyakorolt, finomított
ügyességgel
bosszantják tanáraikat,
illetve járnak túl – ha
kell képmutatóan, ha
kell öntudatos
föllépésükkel –
mindazok eszén,
akiknek a viselkedése-jelenléte zavarja ôket, vagy akadályozza, hogy
jól érezzék magukat. Mint minden
diáknemzedék, ôk is csúfnevekkel
látják el nevelôiket, de ennél durvább, hogy patkányokat dobálnak
le a kéményen keresztül a matematikatanár által felügyelt szobákba. Gúnyverset
írnak zsarnokaikról, és titokban pipáznak, de ha úgy
adódik, ketten zálogba csapják harmadik társuk óráját,
hogy egy jó kis murit rendezhessenek. Aki fellép az ötös
számú szoba ellen, az bizony
megjárja: a három jó barát
„leleményes” bûnökkel torolja meg az akciót. Néha melléjük szegôdik a szerencse, s
vannak olyan nevelôik, akik példamutatással és megértéssel figyelik ôket. Ezek a fiúk
bátrak, önállóak, gerincesek és leleményesek – írja
bevezetô tanulmányában
a fordító, Benedek Marcell. S még hozzáteszi: az
olvasó „az angol kollégiumi élet különös szokásain
keresztül is meg fogja
érezni az örök diákot a három kópéban…”

Herczeg Ferenc A fogyó hold c. regénye
a Szent István Társulat ifjúsági sorozatának harmadik darabjaként látott napvilágot. „A Prima Könyvek azt hivatott bemutatni a fiataloknak, hogy hazánk földjén
minden korban születtek hôs fiak, akik
példaképül szolgálhatnak az utódoknak.”
A kötet borítóján a szerzô nevén és a mû
címén kívül még ez olvasható: Egy végvári vitéz küzdelme a törökök ellen. Ez a vitéz Kinizsi Pál leszármazottjának vallja
magát, olyan erôs is, mint mondákból, s a
történelemkönyvekbôl ismert ôse. Molnár Pálnak hívják, és Koppány várában raboskodik. De az okos bég elengedi, igaz,
béklyóval a lábán és becsületszóra, hogy
összeszedje valahogy a váltságdíját. Molnár Pál találkozik a korszak legnagyobb költôjével, a katonának is kiváló Balassa Bálinttal, és a fekete bégnek nevezett
nagyszerû politikussal, hadvezérrel, Nádasdy Ferenccel. Más érdekes regényfigurák is felbukkannak az izgalmas regény lapjain, és
a szerzô érzékletesen ábrázolja a
kor jellemzô eseményeit, magyar
oldalon is, török oldalon is. Molnár Pali útját árulás, bajvívás, sikerek és kudarcok kísérik. A legfontosabb,
hogy rálel az igaz szerelemre is.
Cs. A.
Birtalan Ferenc: …aztán lett az úttest. Hungarovox Kiadó, 64 old., 1700 Ft; Deákné
B. Katalin: Apró lépések az iskola felé. 47
old., 990 Ft, Betûmazsolázó. 72 old., 1250
Ft, Befejezetlen történetek, 48
old., 990 Ft, Tudatos Szülô
Kft.; Herczeg Ferenc: A fogyó
hold. Szent István Társulat,
152 old., 900 Ft; Ivády Gábor
– Ivády Zsombor: Gyerekszem. Scolar Kiadó, 66 old.,
1995 Ft; James, Bethan -Kállai Nagy Krisztina: Kicsik lapozgató imakönyve. Harmat
Kiadó, 32 old., 2500 Ft; Kipling, Rudyard: A három kópé.
Holnap Kiadó, 258 old.,
2300 Ft; Kriza János: Az álomlátó fiú. 248
old., 2990 Ft; Lenk Fabian: Kleopátra és a
kobra. Scolar Kiadó, 157 old., 2250 Ft; Logikai rejtvények. Tessloff és Babilon, 32
old., kötetenként 495 Ft; Scarry, Richard:
Tesz-vesz képes miniszótár. Móra Kvk., 32
old., 1790 Ft; Schwertführer, Sabine – Blendinger, Johannes: Anyanyelvi színezô. Tessloff és Babilon, 48 old. kötetenként 690 Ft,
Matek-színezô. 48 old., kötetenként 690 Ft;
Zsolnay Judit – Szentpétery Melitta: Repeta
1. Santos Kiadó, 24. old., 890 Ft, Repeta 2.
26 old., 890 Ft, Repeta 3. 28 old., 950 Ft
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Mesés nyelv-iskola
Varga Katalin polcnyi hosszúságú, idén nyáron lezárult életmûvébôl nem a két legolvasottabb,
legtöbb példányban kiadott, fél évszázados klasszikus, a Gôgös Gúnár Gedeon és a Mosó
Masa Mosodája volt iskoláskori kedvencem, hanem egy kevésbé ismert könyv, az Én, Te, Ô,
amely Pitt és Patt, a bohócikrek és oroszlánjaik izgalmas kalandjairól szólt – a szófajok szigetein.
A gyermekirodalom klasszikusait sokszor éri az a vád, hogy szerzôjük szándékosan szeretne valamit tanítani a „kis olvasónak”, nem partnerként kezeli, nem
leguggol hozzá, hanem a magasból szónokol, önti fejébe a tudást. Akár a Gôgös
Gúnárt, akár Mosó Masát, akár az Én, Te,
Õ-t nézzük, beigazolódni látszik ez a félelem: a lebilincselô olvasmányok mögött
vaskos pedagógiai szándék rejtôzik. Varga Katalin valamit nagyon meg akart tanítani a gyerekeknek. De baj-e ez?
Az elôször 1962-ben kiadott Gôgös Gúnár Gedeon az elmúlt évtizedekben minden iskolásnak kimondva kimondatlanul
kötelezô olvasmánya volt. Összesen 42
kiadást ért meg, a 2,5 millió eladott példány azt is jelzi, hogy gyakorlatilag minden magyar háztartásban volt/van belôle
egy példány. A hat évvel késôbb megjelent Mosó Masa Mosodája azonnal (narancsszínû) párja lett a (zöld) Gôgös Gúnárnak, sôt talán népszerûbbé is vált annál. Emlékek, élmények fûzôdnek a történetek szereplôihez, úgy gondolom, mindannyiunknak megvan a kedvenc története, képe – tehát szerethetô, vállalható
könyv mindkettô. Nem mellékes, hogy
olvasmányélményként
emlékezünk
vissza a könyvekre: nem ezekbôl tanultunk meg olvasni, de ezek voltak az elsô
könyvek, amiket elolvastunk.
Az iskolába lépô, az olvasással éppen
csak megismerkedô gyermekek örömmel veszik azokat a szövegeket, amelyeket maguk is el tudnak olvasni. Varga
Katalin találmánya nem újdonság: olyan
szövegeket kell adni a gyerekek elé,
amelyekben azok a betûk szerepelnek,
amiket már tanultak (az sem baj, ha néhány szót képekkel helyettesítünk). Arra
is nagyon jól ráérzett, hogy a versre,
verses mesére jobban rááll az elsôs nebuló füle. Igaz, versei nem mérhetôk
Tamkó Sirató Károly, Weöres Sándor
vagy Nemes Nagy Ágnes gyerekverseinek mércéjével, viszont költôjük nem
rest arra, hogy tiszta forrásból merítsen:
a népköltészet gazdag motívumkincsét
használja, amitôl versei vidámsággal,
élettel telnek meg.
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A Gôgös Gúnár történeteinek szereplôi
egytôl egyig ismerôs magyar állatfajták,
a falusi gyerekek jó barátai, de a városiak
számára sem idegenek. Nem véletlen
választás, hogy az állatmesékbôl ismert
róka, farkas, nyúl, medve mellé a béka,
a mókus, a (puli)kutya, a pulyka és természetesen a

könyv címadó hôse, a lúd került
ezzel is szimpatikusabbá, otthonosabbá
téve a történeteket.
K. Lukáts Kató rajzai különös, letûnt
világot varázsolnak elénk. A nagyon
korrekt, ám ritkán érdekes állatábrázolás mellett érdemes egy kicsit elidôzni
a gyerekek, felnôttek ruházatánál. A
múlt század közepén lehet, hogy értette

a meseolvasó, miért viselnek a képeken
szereplô emberek ködmönt, kucsmát,
rakott szoknyát, kendôt, kötényt, kalpagot, de sejtem, kevés olyan mai elsôs olvasó van, aki egyáltalán meg tudja nevezni ezeket a ruhadarabokat.
A Gôgös Gúnár Gedeon világához sokban hasonlít a Mosó Masa Mosodájáé
(elôször 1968-ban olvashatták az alsó tagozatos gyerekek). A képek ebben a
könyvben F. Gyôrffy Anna munkái, több
a humor, az apró részlet, ám a népies
ábrázolás mit sem változott (különösen
furcsa hatást kelt a medve szépen hímzett mellényében), – és a szándék sem:
érdekes történeteken keresztül megtanítani a gyerekeket a magyar nyelv helyes használatára. Sokunk emlékezetében elevenebben élnek ennek a könyvnek az alakjai. Míg a Gôgös Gúnár Gedeonból jobbára a kesztyûs mese maradt meg, addig a Mosó Masa Mosodájában szerettük olvasni, és mindmáig szívesen emlékezünk a kiskenguru, az
álomszuszék kiskakas, a százlábúak, Mosó Masa, csimpi-csámpi vagy éppen
szemfüles kalandjaira. A másodikos-harmadikos korosztály számára írt történetek már gyakorlott olvasót feltételeznek.
Hosszabb terjedelmûek, sokszor
folytatásosak is – a mesélônek így
nagyobb tere van a konfliktusok
ábrázolására, a kalandok kibontakoztatására, ettôl élvezhetôbbek,
összetettebbek lesznek a történetek. Kevesebb a vers is, ha versírásra vállalkozik a szerzô, azt is inkább
verses mese kedvéért teszi.
Varga Katalint 1976-ban József Attila-díjjal tüntették ki, 2008-ban a
Gyermekkönyvek Nemzetközi Szervezetének (IBBY) magyar szekciója
életmûdíjjal ismerte el gyermekirodalmi munkásságát. Egy élet és az életmû idén nyáron lezárult, az írónô mûvei
kétségtelenül a magyar kultúra részévé
váltak. Népszerû könyveinek érdeme,
hogy képesek úgy tanítani, hogy közben
szórakoztatnak is. Bárcsak sok ilyen tanító lenne az iskolákban.
Pompor Zoltán
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A KARIZMA Könyvkiadó ajánlja
Pusztai Róka

CSOKI MACI
UTAZÁSAI
Kicsiknek, nagyoknak
ajánljuk a 26 mesét
tartalmazó könyvet,
melyet Szeivolt Katalin
festômûvész illusztrációi
tesznek színessé. A mesék
a „csokiról” szólnak:
Csoki Maci kalandjairól
és szeptember 19-érôl,
a „Csoki Napjáról”.

128 oldal, 2190 Ft

MEGRENDELHETÔ:
a karizma.kft@gmail.com e-mail címen

TÖRTÉNELEM

Kisemmizett életek
Mikófalvi kulákok és kitelepítettek
1951. május 21-én és az azt követô napokban
sorra megállt az a bizonyos fekete autó huszonvalahány budapesti középosztálybeli
villája, illetve lakása elôtt, majd 24 óra múlva
családostul, vagyonuk töredékét magukkal
cipelve, ledeszkázott ablakú vagonokba zsúfolták ôket, és elindultak egy ismeretlen
hely felé. Részesei lettek annak a mintegy 14
ezer fôs kitelepített seregnek, akiket származásuk, vagyonuk és gondokozásmódjuk
miatt – no meg a pesti lakáshiány megoldására – eldugott vidéki falvakba deportáltak,
az amúgy is megnyomorított kulákcsaládok
nyakába ültettek. Volt köztük rendôrtiszt,
nyomozó, bankigazgató, országgyûlési képviselô, mûszaki tisztviselô, nagykereskedô,
ügyvéd, katonatiszt, nyugalmazott vezérigazgató, vendéglôs, táblabíró. Idôs, nyolcvan felé közelgô nyugdíjasok éppúgy, mint
csecsemôk (két koraszülöttet például a születésük után pár hónappal küldtek a család
után), kisgyerekek és természetesen aktív
korú férfiak és nôk. A hatalom kegyetlenül
cinikus terve az volt, hogy a kitelepítetteket
összeköltöztetik a szintén számkivetett és
vagyonfosztott kulákcsaládokkal valahol
messzi vidéken, éljenek együtt, ahogy tudnak. Így kerültek a budapesti értelmiségi
családok a Bükk lábánál fekvô Mikófalvára, a
furcsa és szokatlan ragadványnevekkel ellátott parasztcsaládok portáira, egy-egy kis
szobába, a teljes nyomorba. A kitelepítés békeidôben történt, rendôrhatósági ôrizettel
(nem hagyhatták el a falut), a kitiltó határozattal szemben nem lehetett fellebezni, a
család ingó és ingatlan vagyonát elkobozták,
a nyugdíjasok nyugdíját elvonták, az aktív
korúak soha többé nem tudtak iskolai végzettségüknek megfelelô állást vállalni, csak
nehéz fizikai munkát végezhettek az átnevelés jegyében, így a közeli bélapátfalvai kôfejtôbe jártak dolgozni. A gyerekek oktatása
nem folytatódhatott tovább állami iskolákban, csak külön hatósági engedéllyel, és ha
fizettek érte. Többen voltak köztük olyanok,
akik már egyszer nyugatra is utaztak – a
marhavagonban, mert megjárták a koncentrációs táborokat. A családok 1953-ban, Sztálin halála után amnesztiában részesültek, de
korábbi lakóhelyükre nem térhettek vissza,
sôt a fôvárosba sem. A családok szétszakadtak, a gyermekeket gyakran rokonoknál helyezték el, többségük egyáltalán nem, vagy
csak nagyon nehezen tudott továbbtanulni.
Vagyonukból soha többé nem láttak viszont
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semmit, az állam a saját
tisztviselôi között felosztotta azokat, nem kevésben ma is az új tulajdonosok leszármazottai
laknak. Az aktív korúak
továbbra is csak nehéz
fizikai
munkásként
tudtak elhelyezkedni,
azt is nagy nehézségek
árán az ország különbözô részeiben. A
zaklatások és megfigyelések az amnesztia után is folytatódtak, és úgy kellett leélniük az életüket,
hogy nem beszélhettek arról, mi is történt velük. Néhányuk 56-ban
emigrált, néhányukat késôbbi perek során
elítélték, ahol a korábbi kitelepítés súlyosbító körülményként szerepelt. Ez a könyv úgy
született, hogy 56 év után egyikük, aki a kitelepítést gyermekként élte át, megkereste a
többi túlélôt, és rávette ôket , hogy kiteleptésük színhelyén állítsanak emlékmûvet
azoknak a kulákcsaládoknak, akik befogadták ôket, emberségesen bántak velük, és
akiknek a gyerekei, unokái ma is a faluban
élnek. Majd jött az ötlet, hogy közös emlékeiket írják meg egy könyvben. Így tehát a
még élô leszármazottak, a kitelepítettek (általában) gyerekei és a befogadó családok leszármazottai majd hatvan év után szavakba
önthették, miként emlékeznek a kitelepítés
1951–53 közötti idejére, és hogyan boldogultak azóta. Nehéz és fájdalmas munka lehetett feltárni a gondosan elzárt emlékeket, a
gyerekkorban átélt traumákat, a nyomorúságot, betegséget és halált, amit látniuk kellett. Amikor a kezembe vettem a könyvet,
azt hittem, hogy csak nyomort és sírást fogok kiolvasni a viszaemlékezésekbôl. Ám az
események, és a visszaemlékezések megmutatják, hogy még ebben a helyzetben is
boldogok tudtak lenni a csendes, nyugalmas
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KITELEPÍTVE
MIKÓFALVÁRA
Helikon Kiadó
353 oldal, 2650 Ft

falusi környeztben.
Legalábbis a gyerekek. A hatalom cinikus számítása pedig –
hogy egymásra uszítsa a különbözô osztályokat, sínylôdjenek
együtt – nem jött be,
mert a kitelepített és a
kulákcsaládok kölcsönösen segítették egymást, legtöbben megtanultak egymás mellett
élni és létezni, még barátságok is születtek a
családok között. Az emlékezésfolyamban – ami
az oral history mûfajába
tartozik – felváltva szólalnak meg a városi és a falusi leszármazottak,
a régi és újabb fotók bemutatják az ott élôk
portréját és hétköznapjait. A kitelepített
Thúry, Dárdai, Haidekker, Kuncze, Leviczky,
Rudas Schreiner, Ungár és Vitéz családok
mindennapjait épppúgy, mint a befogadó
Kovács bali, Kovács barna, Kovács nagy, Kovács feke, Kovács varga, Kovács tucsu és
Kelemen kopott családok sorsát. A könyv
végén helyet kap Mikófalva rövid helytörténete, ebbôl tudjuk meg, hogy a parasztcsaládok azért rendelkeznek olyan különös
hangzású ragadványnevekekkel, mert az
azonos családnevûek a 19. század közepére
úgy megsokasodtak, hogy csak így tudták
megkülönböztetni egymást, és ezek a ragadványnevek a mai napig élnek. Különös
értéke a könyvnek, hogy több szemszögbôl
mutatja be az 50-es évek kitaszíttotainak
sorsát, hiszen a kulákok életvitelérôl éppolyan keveset tudtunk eddig, mint a kitelepített értelmiségiek sorsáról (nemesi családok leszármazottainak tollából már több
ilyen mû is született). A könyv nemcsak a
ide telepített és a befogadó családoknak állít emléket, hanem sorsukon keresztül
mindazoknak, akiknek hasonló körülmények között éltek azokban az eszetendôkben, de akikrôl már valószínûleg senki nem
emlékezik meg. Szép gesztus, hogy a 2009.
június 21-én felállított emlékoszlop mellett,
szellemi mementót is állítottak mindazon
családoknak, akik egmás mellett békében,
és megnyomorítva is tartással tudták átélni
ezeket az embert próbáló éveket.
szénási
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Ildefonso Falcones: Fátima keze
A 16. század második felében, a csodálatos Andalúziában egy fiatal, két kultúra
és két szerelem közt rekedt
moriszkó fiú szenvedélyes
harcba kezd a vallásáért és
népe szabadságáért…

José Velasco elengedte a karját, és csodálkozva nézett rá.
– Ne nehezítsd meg még jobban a dolgom – kérte.
A Deákok kapuja, amelyen keresztül a mecset kertjébe
lehetett jutni, pár lépésnyire volt tôlük. A moriszkó a
kapura nézett. José Velasco követte a tekintetét.
– Meg ne próbálj... – kezdett bele a mondatba a lakáj,
de hiába, Hernando, bár úgy érezte, minden porcikája sajog, futni kezdett a mecset felé.
(Részlet a regénybôl)
Alighogy betette a lábát a Deákok kapuján, a három
– Vigyétek a börtönbe! – paférfi, akik kísérték, máris rávetették magukat, és
rancsolta a lakájainak. – Én,
mindannyian a narancsfák közé estek. Hernando
Don Diego López de Haro,
próbálta kiszabadítani magát, de nem sok sikerrel,
ôfelsége, II. Fülöp királyi fôloaz izmai már nem engedelmeskedtek neki. Kisebb
vásza így parancsolom.
tömeg gyûlt össze körülöttük, mindenki láthatta,
Hernando ekkor a nemes felé
ahogy José Velascónak végül sikerül a földre teperfordult. Börtön! Vajon Azirat
nie, a másik két férfi pedig megkötözte a bokáját és
tudta ezt? Lehet, hogy azt akara kezét, és úgy indultak vele kifelé, mintha valamita, mindketten haljanak meg.
féle zsákmány lett volna.
Talán jobb lett volna. Ez, és eh– Kiáltsd el magad! – szólalt meg ekkor valaki.
hez hasonló gondolatok cikáztak
– Igen, igen, mondd ki! – tette hozzá másvalaki.
a fejében, miközben José Velasco
De hát mit kellene kimondania? Mire gondolnak?
és egy másik lakáj közrefogták és
– A szent hely védelme! – kiáltotta ekkor egy nô.
elvezették. Nem volt neki már
– A szent hely védelme! – kiabálta erre Hernanmiért élnie, legfeljebb csak az
do is, és ekkor már eszébe jutott, hányszor hallotta
anyja, gondolta szomorúan. A
ezt a könyörgést a katedrális épületében.
börtön utcája felé vették az irányt, Hernando egykedvûen, fájdalMég éppen hogy a kapun belül voltak, a fogvatartói egy pillamas arccal lépkedett, José szorította a karját, aki még most sem
natra elbizonytalanodtak, de aztán úgy döntöttek, hamar kiléptudta eldönteni, hogy mit gondoljon arról, amit kint a legelôn lánek azon a kapun, és már folytathatják is az útjukat. Ebben a piltott, hiszen senki sem hitt neki, és valóban logikus volt az embelanatban azonban útjukat állta egy pap.
rek érvelése, akik nem hittek az öngyilkos ló meséjében. De hát
– Mit képzeltek? Nem hallottátok, mit mondott? Engedjétek el,
a saját szemével látta! José és Hernando egymásra nézett, a lakáj
különben ki lesztek átkozva az Egyházból! Hernando már érezte
mintha mondani akart volna valamit, de nem lehetett érteni,
is, ahogy enyhül a kezén és a lábán a szorítás.
hogy mit. Átmentek a katedrális hídja alatt, majd folytatták útju– Ez az ember... – kezdett magyarázkodni José Velasco.
kat az Arquillos utcán, jobbjukon a mecsettel. Az emberek, akik– Nem érdekel, a szent hely védelme alatt áll – szakította félbe a pap.
kel összetalálkoztak, kíváncsian, csodálkozva néztek végig rajtuk.
A lakáj intett a két férfinak, hogy engedjék el Hernandót, akik
Csak Allah vezérelhette Azirat lépteit, mint ahogy ô vezérli minkénytelenek voltak engedelmeskedni.
den hívô lelkét, gondolta Hernando. Csak azt nem értet– Nem maradhatsz itt sokáig – fordult azte, hogy ha ô sértetlenül megúszta, akkor vajon mire
tán José Velasco Hernandóhoz, mert
volt jó a ló halála? Arra, hogy a börtönben végezze, és
eszébe jutott, mit fog ô kapni, ha visszakiszolgáltassák annak az embernek, akinek oda kellett
tér a lovardába, és kiderül, hogy futni
volna adnia Aziratot? Mit akart neki mondani Allah azhagyta a foglyot. – Harminc nap múlva
zal, hogy erre a cselekedetre vezérelte a lovat? Hernanmindenképpen el kell hagynod a szent
do észre sem vette, hogy gondolkodás közben lelassítothelyet.
ta a lépteit, csak arra lett figyelmes, hogy José Velasco
Azt majd a vikárius eldönti – szakírángatni kezdi a karját. Ô azonban egyre csak arra tutotta félbe ismét a pap. José és a két
dott gondolni, vajon mit akart üzenni neki Allah mindmásik férfi erre nem tudott mit monazzal, ami délelôtt történt?
dani, csak a szemöldöküket vonták
– Szedd már a lábad! – szólt rá az egyik ôr, miközben
össze. – Te pedig – tette hozzá Hernanérezte, hogy valaki hátulról meglöki.
dóhoz fordulva – keresd meg azonnal a
Úgy érezte, még soha ilyen erôset nem löktek rajta ebvikáriust, és mondd el neki, miért kében az életben. De hiszen Azirat nem akarhatta, hogy ô
red a szent hely védelmét, mi okod van
Ildefonso Falcones
börtönbe kerüljön! És ha ez így van, hogyan menekülrá, hogy élni szeretnél ezzel a jogoddal.
FÁTIMA KEZE
hetne el a börtön elôl? Hiába tépné ki magát José szoA Fátima keze honlapja:
Fordította Bakucz Dóra,
rításából, fegyveres ôrök kísérik, nem jutna messzire,
www.fatimakeze.konyv7.hu
Smid Bernadett
legfeljebb néhány lépésnyire...
Kiss József Könyvkiadó,
– Azt mondtam, igyekezz! – hallotta a háta mögül, majd
A Fátima keze a Facebookon:
720 oldal, 3980 Ft
valaki megint taszított rajta egy akkorát, hogy majdwww.facebook.com/fatimakeze
nem elesett.
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A mû össztömege
Paul Verhaeghen: Omega minor
Paul Verhaeghennek, az Egyesült Államokban élô flamand író-pszichológusnak nagyszabású
regénye, az Omega
minor
korántsem
„minor” teljesítmény
– sem íróilag, sem befogadása szempontjából. A több mint hatszáz oldalas kötetet a
Gondolat Kiadó jegyzi,
a regénynek Fenyves
Miklós kiérlelt stílusú,
igényes mûfordításában „vághat neki” a magyar érdeklôdô.
Kérdés, célba ér-e,
mert Verhaegen olvasásához sok türelem, töprengés és elmélyültség
kell. Ám ha ennek nem vagyunk híján,
igazi kulturális megmerítkezésül szolgálhat a mû. Az olvasót, aki számtalan irodalmi és filozófiai utalással találkozik (többek között Goethe, Hérakleitosz, Nietzsche, Ovidius, Rilke), szellemi játékra hívja az író. A narrátorok váltakozása eleinte
zavarba ejtô, késôbb azonban a szerzôvel
való összekacsintás élménye dereng fel,
amikor a stílusból, a történetdarabkából,
vagy csak egy odavetett motívumból már
nehézség nélkül követni tudjuk az elbeszélôk kilétét.
A számos francia, német, angol, latin,
héber nyelvû szövegbeékelés a regény
szálai szôtte idôtlenségen túl a földrajzi
kötelékektôl is eloldja a történetet. Súlyos
probléma viszont, hogy míg a szerzô
anyanyelvû környezetében, azon belül is a
holland szellemi elitben valószínûleg jóval gyakoribb e nyelvek párhuzamos ismerete, addig a magyar átlagolvasó számára nem lett volna nélkülözhetô a jegyzetelés. (Már csak azért is, mert a narráció megértéséhez elengedhetetlen volna
e kapaszkodó – rejtély tehát, miért fosztatik meg tôle az olvasó.)
A mû rétegei egészen a zárásáig sokasodnak, nehezen vonhatnánk mérleget a
végén, hány szférában is játszódik – még
az utolsó oldalak is meglepetést okoznak.
Alapja egy nagy ívû, sokfelé indázó történelmi regény a második világháborúval és
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a Holokauszttal a
középpontjában, de
ezzel párhuzamos
olvasatként rajzolódik ki egy tudományfilozófiai fejtegetés a címben
megnevezett
Omega minor létezésérôl és tulajdonságairól.
Az utolsó csavarnak köszönhetôen azonban
minden addigi
értelmezés
megdôl, s a háborúban és a
regényben is
központi szerepet játszó városban,
Berlinben elkövetett bûntény (valójában
terrorcselekmény) a fiktív történelmi regények szférájába emeli át a mûvet. Nem
biztos, hogy szerencsésen. Bár Verhaegen
mûve a megmozgatott szellemi apparátussal hangsúlyosan megkülönbözteti magát a Da Vinci-kód típusú krimiktôl, a lezárás mégis a rokoníthatóságot hívja elô
az olvasóban.
„Az idô ismétli önmagát” – mondja az
egyik szereplô. Hogy mennyire így van,
bizonyság rá a regény többi szereplôje, az
alakmások, az emberi kapcsolatok ki- és
elkerülhetetlen egyformasága. Járunk a
második világháború idején Berlinben,
Auschwitzban, Amerikában, átível a cselekmény Kelet-Berlin kommunista idôszakán, hogy aztán az 1990-es években újra Németországban találjuk magunkat. A
kronológiai építkezés helyett az idô és tér
laza átjárhatósága mutatja, hogy milyen is
az ember: történetei – legyenek azok valóságosak vagy fiktívek – nagyon hasonlóak, a különbség ott van, ki hogyan birkózik meg a rá rótt sorssal. Az erôszak azonban, legyen akár öncélú, akár monomániás ôrületen alapuló, akár tudományos kíváncsiságból fakadó, mindig, mindenütt
ott van.
Egyféle huszadik századi moralitásjáték
szereplôiként jelennek meg Verhaegennél
e fogalmak: a legfontosabb allegorikus figura, az Erôszak egyetlen igazi ellenfele a
Szerelem. A regény legsötétebb figurái, a

neonáci Hugo vagy a Birodalom Vezére,
Hitler mellett is ott találjuk a nôt, aki képes legalább idôlegesen kinyitni e betegesen magukba zárult embereket. Az Omega minor nôi fôszereplôi, Hannah, Donatella, Nebula, Stella, megannyi mitikus nôalak: tehetségesek, okosak, tudásszomjuk
Odüsszeuszéval vetekszik, de egy percre
sem veszítik el nôiességüket, a világot
tartják a vállukon.
Ami a férfiakat illeti, Goldfarbot, a
híres fizikust, Paul Andermanst, a
Potsdamban kutató fiatal pszichológust vagy a rejtélyes De Heert, csöppenjenek bármilyen helyzetbe, a hiúság mozgatja.
A regény címét adó, titokzatos, fizikusok által feltételezett „tényezô” éppúgy
értelmezhetô metaforikusan, mint tudományosan: „Meg tudjuk becsülni, mekkora a világegyetem össztömege, megmérjük, milyen gyorsan keringenek a csillagrendszerek, és az elárulja, mekkorára rúg
az össztömegük… Úgy fest a dolog, hogy
az össztömeg nyolcvan százalékának híre-hamva sincs. Arról van szó, hogy a
kozmosz egyik alapvetô paramétere igencsak nyugtalanító értéket mutat. Úgy
hívják, Omega – de nevezik kozmológiai
paraméternek is. Eredetileg Einstein állt
elô vele, késôbb azonban elvetette,
mondván, a legnagyobb badarság, ami
valaha is eszébe jutott. Tévedett: az
Omega igenis létezik, és ez az Omega a
létezô legnagyobb rejtély. Az Omega határozza meg, mi történik majd a világgal,
mi történik majd velünk – és ennek a paraméternek az értékével valami nincs
rendben…”
A nagy kérdés: ha az Omega valóban
meghatározója mindannak, ami történik,
akkor mi az ember, hol a szabad akarat, tehetünk-e arról, akivé, amivé leszünk? Paul
Verhaegehen mûve nem apró dilemmákkal szembesít.
Laik Eszter
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Paul Verhaeghen
OMEGA MINOR
Gondolat Kiadó
750 oldal, 3990 Ft
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Informatikai
szakszótár
Bódi Zoltánt, a most megjelent
Infoszótár összeállítóját több
oldaláról is ismerheti a nagyközönség: nyelvész szakértôként
rádiómûsorok állandó közremûködôje, szociolingvisztikai
szöveggyûjtemény társszerkesztôje, s Veszelszki Ágnessel
társszerzôje az emotikonokról
szóló részletes magyar nyelvû
monográfiának. Az emotikonok prototípusa a mosolyé, az
analfabéták által is sokat lejegyzett “:-)”. A jókedély elemi erejét hangsúlyozandó, Bódi ezúttal is a tôle megszokott tanáros
humorral tárgyalja témáját. A
szerzô külön erénye hallatlan
magabiztossága nemcsak az informatika és a nyelvtudomány,
hanem a tudományok fölé
emelkedô szemiotika (jeltudomány) világában.
Szótára 450 fogalmat magyaráz, értelmez. A szerzô kedvenc kifejezése a lammer,
amely az 1990-es évek vége
óta terjedt el a magyar nyelv-

Basó útinaplói
A haiku és a zen a 20. század
utolsó évtizedeiben hódította meg a magyar kultúrát. A
hirtelen megvilágosodást, s
nem a folyamatos ájtatosságot megkövetelô zen kultusza azonban a hazai buddhista irányzatok között a legkétesebb értékû. Annál inkább
üdvözölhetjük Kolozsy-Kiss
Eszter jelen kötetét, amelybôl hitelesen megismerhetjük a zen és a haiku legkiemelkedôbb képviselôjének,
Macuo Basónak útinaplóit.
A haiku a japán vers legnevezetesebb formáinak egyike: három sor, 5-7-5 szótagszámmal. Amit kifejez: virtuóz és mélyértelmû szimbolikus-metaforikus természeti vízió. Minimalista módon fölmutat egy természeti
képet, a természet és az emberi lét kapcsolatának teljességét sejtetve. Japánban a
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használatban, s 'kezdô felhasználó', sôt egyáltalán 'ügyefogyott alak' jelentésben honosodott meg szakberkekben. A
magyarítások sorában megjelentek a lámer, láma, sôt szinonima-összetételként a pancser
láma kifejezések. (Az utóbbi,
torzított forma a dalai láma
szintén tibeti, ám nem lhaszai,
hanem sigacei párjára, a pancsen láma nevû vallási vezetôre, a lamaizmus másik fôpapjára utal.) A még lammer illetô
éppen egy ilyen szakszótár segítségével fejlôdhet profivá.
Bóditól is megtudhatjuk, hogy
angolosan manapság a noob
vs. pro (utóbbi a professional
rövidítése) fejezi ki a lammer
vs. profi ellentétpárt.
Bódi szótárát az információs
társadalom minden polgára
haszonnal forgathatja. A szakkifejezések magyarázata nemcsak a lammerek, egyszerû felhasználók számára fontos, hanem az informatikusok számára is létkérdés: a helyes aktuális nyelvhasználat kialakításában egy-egy kifejezés jelentéstörténete, etimológiája felbe-

13. század elejétôl ismert, s
ma is a legkedveltebb hagyományos formák egyike. Az
európai kultúrkörben a

Macuo Basó
ÚTINAPLÓK
Fordította
Kolozsy-Kiss Eszter
Ráció Kiadó
109 oldal, 2100 Ft

csülhetetlen értékû támogatást nyújthat. A kötet összeállítója azonban nemcsak szócikkeket írt meg, hanem alapvetéssel szolgál informatikai
szaknyelvünk kialakulásáról, s

frappáns tipológiákkal jellemzi
idevágó szókincsünket.
A szerzô nem híve ugyan a
mindenáron való magyarításnak, az erôltetett fordításnak,
néhány újítás azonban éppen
tôle származik. Az éppenséggel akárminek kiolvasható kukacjel (@) megnevezésére, kiolvasására a világ nyelvközösségei a 20. század utolsó évtizedétôl elsôsorban zoológiai
és gasztronómiai asszociációkat használnak, s mi is elégedettek lehetünk kukac (vagy
egykori, ebben az értelemben
efemer csiga, bejgli) kifejezéseinkkel. Bódi komoly javaslata a kukac kiszorítására a levéljel. A kukac szó említett
használata az emberiség egy
közös kulturális trendjéhez
való igazodásunk bizonyítéka.
A szótárban bôséggel feldolgozott adatok a szakemberek
számára is tartogatnak meglepetéseket, így az alapos etimológiák, az azokból adódó
váratlan asszociációk az informatikusok számára is inspiráló erôvel hathatnak.
K. S. A.

19–20. század fordulója óta
terjedt el. A magyar költészetben az utóbbi három évtizedben vált divatossá,
gyakran idômértékes lejtéssel ötvözötten. A haiku fordíthatóságáról nevezetesek
Albert Sándor fejtegetései, a
hazai szerzôket Szepes Erika
értékelte értôn, s máig esemény a Napút címû folyóirat
egy-egy haikus különszámának megjelenése.
Macuo Basó, eredeti nevén
Macuo Manefusza (1644–1694)
japán költô nemesi családból
származott. 1666-ig a Tódó
család szolgálatába állt, majd
Kiotóba ment, ahol valószínûleg zen buddhista szerzetesnek lépett be, s itt ismerkedett
meg a kínai költészettel és kalligráfiával. 1672-ben Edóba
(ma Tokió) költözött. Itt írta
1679-ben elsô „új stílusú” versét. Az 1680-as évek elejétôl –
amikortól írói nevét felvette –
az ekkor formálódó haiku elsô

mesterei közé tartozott, s költôi iskolát is alapított. 1684-tôl
szerte az országban nagy utazásokat tett, útjain helyi költôkkel renga mûfajban versengett. Útinaplóiban a ritmikus
próza (haibun) mûfaját is mûvelte. Végül visszavonult az
Edo melleti Fukagavába, a Basó-anban, a Pizang- vagy Banánkunyhóban telepedett le,
amelyrôl írói nevét is vette.
1694-ben ismét hosszú útra
kelt, de megbetegedett és
meghalt. Fennmaradt haikuinak száma kb. ezer. Költôként
a dikció szuggesztivitását, az
attitûd objektivitását és a szigorú (erkölcsös) életvezetést
hirdette.
Kolozsy-Kiss Eszter illusztrációkkal, jegyzetekkel ellátott fordítása a hazai japán
filológia egyik csúcsteljesítménye, s egyben újabb inspiráció haiku-szerzôink széles
táborának.
K. S. A.

Bódi Zoltán
INFOSZÓTÁR
Informatikai fogalmak
eredete, magyarázata
és használata
Tinta Könyvkiadó
230 oldal, 1490 Ft
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Személyesség
és rejtôzködés
V. T. mester
mûvei szerint
Az elsôsorban az óvodai, iskolai neveléssel, gyerekekkel, szülôkkel, pedagógiával foglalkozó
szakpszichológus e tárgyban
elhangzó, illetve olvasható
(szakmai) véleményére figyel
ma az ország (józanabb fele).
De azok száma is tetemes, akik
a kezdetektôl figyelemmel kísérik szépírói tevékenységét.
Megkockáztatom:
vannak
könyvei, amelyekben a belletrisztika és a szakmaiság nehezen választható el egymástól. A
Családom történetei és az Ó,
azok a hatvanas évek! nem ebbe a „vonulatba” tartozik. Habár az emlékezés megint csak
nem tisztán elhatárolható mûfajilag. Szerzô tudja, mikor kell
az áttételesség, és mikor az
egyes szám elsô személyû narráció. A múlt megidézésében
sok a bizonytalankodás, a kérdôjel, a jól emlékszem-e kérdés
gyakori felmerülése. Ha valaki
nem jegyzetekbôl dolgozik, ennél tisztességesebben nem járhat el. A túlontúl pontos, steril
visszaemlékezések bennem (is)
gyakorta kételkedést keltenek.

Az életmû
hátterérôl
Baranyi Ferenc 1962-ben még
egyetemistaként valósággal berobbant az irodalmi életbe Villámok balladája címû verseskötetével, s lett a kortárs költészet
„hírhedt dalnoka” vagy „ügyeletes zsenije”. Népszerûsége még
akkor is kimagasló volt, amikor
a költôi estek látogatottsága
egyre inkább megcsappant. De
a mûfordítóként is szorgos alkotó szívügyének tartotta, évtizedeken át, az opera, a komolyzene és az irodalom rádió- illetve tévébeli népszerûsítését.
Tízévesen még komponista
akart lenni, aztán a zenei mûveltség terjesztése „csak” má-
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Vekerdy Tamás
CSALÁDOM
TÖRTÉNETEIBÔL
Saxum Kiadó
325 oldal, 2800 Ft

Vekerdy írásai iránt viszont éppen azért érezhetünk bizalmat,
mert akár a régmúltról szól
(családja a 19. században), akár
a közelmúltról (családja, de
most már inkább saját maga a
20. század évtizedeiben), van,
amit jól megfigyelt, van, amit
nem, és mégsem néz utána
utóbbiaknak, hogy minden
klappoljon, kerek legyen, mint a
világ (ami úgyis csak a mesékben az). A kötet harmadik, töredékes, de jegyzetelt fejezete a
szerzô 1956-os emlékeit idézi

sodik hivatása lett. (Ide tartozik
librettók írása, fordítása.) És
övé az ország talán legnagyobb
opera-lemezgyûjteménye.
Nem számítva (olasz) álnéven
megjelent regényét, ízelítôt
már kaptunk (szép)prózájából
a maga által összeállított A keresztesvitéz keresztje (Örökségünk sorozat, 2008) címû „vegyes” válogatásban. A pilisi
születésû, majd sok helyütt lakos fiú-fiatalember diák- és
egyetemi évei ugyanúgy kirajzolódnak jelen kötetébôl, mint
pályatársainak arcéle, legyenek
azok (a 60-as években még)
„élô klasszikusok” (Tersánszky,
Veres Péter, Tamási Áron, Vas
István) vagy „édesbátyái” (Váci
Mihály, Simon István) illetve
„testvérei” (Ladányi Mihály, Si-

fel. Az író egyénisége, szavahihetôsége, származásának – Magyarhonban – egyébiránt nem
ritka összetettsége, gondolkodásának
következetessége,
vagy éppen jogos fordulatai teszik izgalmassá e könyvét.
Címe alapján választottam
szemlézésre a novelláskötetet.
Mondhatom: nem azt kaptam,
amit vártam. Bevallom, csak
második olvasásra tudatosult
bennem, hogy valami többet,
mélyebbet kaptam, mint amire
számítottam. Hogy mire? Valamiféle külsô, elsôsorban a felszínt bemutató leírásra a „legendás” 60-as évekrôl, ráadásul
egy magamfajta, akkoriban
még vidéken élô diák bekukkantási lehetôségére az egykor
volt (?) „pesti világba”, a „pesti
fiatalok” gondolkodásába, szokásaiba, viselkedésébe, stb. Vekerdy (egykor meg nem jelenhetett – errôl van információnk) elbeszéléseiben egyáltalán nem legendásak a hatvanas
évek. Levegôtlenek, fojtogatóak, szürkék – depresszívek és
normálisak, nagy események
nélkül. És ezek a fiatalok nem
lázadók, de nem is nihilisták.
Már-már azt kérdezzük, ennyire nosztalgiátlan impasszibilitással hogyan lehetett képes írni a saját ifjúságáról. Írt volna
szépet és jót, csak mert a fiatal-

Baranyi Ferenc
VÍZILLATÚ BÉKE
Harminchárom kispróza
Hungarovox Kiadó
182 oldal, 1700 Ft

ságunk egyszeri? Szép kis közhely lett volna! A (nagy olvasói
figyelmet érdemlô) belsô, gondolati és erkölcsi mozgások
másfajta képet közvetítenek a
múltról, mint a kor közölt, támogatott és tûrt rövidprózái.
Nem a 60-as évek kellékei,
„fontos” helyei lényegesek e lapokon, hanem egy személyes
hitelû életérzés megörökítése,
születése idején igencsak modern írói technika kipróbálása.
Csokonai Attila

Vekerdy Tamás
Ó, AZOK A
HATVANAS ÉVEK!
Saxum Kiadó
215 oldal, 2300 Ft

mon Lajos, Gerelyes Endre,
Gyárfás Endre stb.) – költôi, erkölcsi, világnézeti szövetségesei. Mûfaji változatosság és olvasmányosság jellemzi elsôsorban az önéletrajzi és kortörténeti mozaikokból álló könyvet. Tények, dokumentumok,
azaz önvallomásos visszaemlékezések vannak benne, kimondva a számára legfontosabb életelvek, gyakran versekkel illusztrálva: saját mû, fordítás, elfeledett költô alkotása,
hajdani tréfálkozások illusztrálása. Legvégül két remek novella és egy ötletes dialógus.
Angyalföld díszpolgára ma Vizafogón élvezi, a 75-höz közelítve, a vízillatú békét, és alkot
rendületlenül.
CS. A.
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Utazások az orosz bárkán
A márki és az orosz bárka címû tanulmánykötet szerzôje, Hammerstein Judit
történész-politikus, ám most távolabbra
evezett szûk értelemben vett szakterületétôl – ennek a „kalandozásnak” eredménye a kötet, amelyet a Kortárs Kiadó jelentetett meg. Romantikusan hangzó címe Alekszandr Szokurov filmjére, Az
orosz bárkára utal.
Az orosz rendezô-forgatókönyvíró
2002-ben készítette el vágások nélküli,
de a befogadást lenyûgözô képekkel
megkönnyítô filmjét, amely az orosz
múltba utaztatja nézôjét, egészen a 17.
századig. Az Ermitázs termeiben játszódó történetfolyam egyik fôhôse, és egyben kalauzunk egy francia márki, Custine
– az ô figurájára utal a címben Hammerstein Judit. Hogy miként kerül egy francia arisztokrata orosz földre? Erre is választ kapunk a szerzôtôl, és nem kifejezetten csak a kötet elsô két tanulmányából, amely a Szokurov-filmet elemzi. A
szerzô minden fejezetben áttételesen a
márki tanulságaival szembesít, amelyek
Kelet és Nyugat találkozásából születtek.
A könyv híres (vagy kevésbé híres, de a
jelzôt megérdemlô) oroszországi utazásokat pásztáz történészi és irodalmári
szemmel, elsôsorban magyar – vagy „hi-

„A mai látásmódban a
Nagy Péter óta élô
sztereotípiák nem sokat
változtak, ezek közül is
elsô helyen állnak a
»despotizmus« és az
»orosz lélek« fogalmai.”
vatalosan” külföldi, de magyar vonatkozású, kapcsolódású – szerzôktôl: ki hogyan látta és dolgozta fel oroszországi
vagy szovjetunióbeli utazásának benyomásait. És legfôképp: miként viszonyulnak a Szokurov-film fôhôse, a márki által
megfogalmazott, az elsô két fejezetben
felvázolt oroszeszményhez.
Mint a tanulmánykötetbôl kiderül: ez az
eszmény évszázadokon is átívelve tartja
magát, s lényege, hogy nincs orosz társadalomfejlôdés, és ehhez való modell,
csak a nyugati minták szervetlen átvétele, az utánzás. Csakhogy miközben Custi-
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ne márki riasztó képet rajzol
a zsarnokság fejlôdésérôl,
addig felvillantja egy elvarázsolt szépségû birodalom
arcát is, amely a nyugati
ember tükre: megpillanthatja benne eltûnt múltját.
Hammerstein Judit sokféle szerzô sokféle mûvén
keresztül festi meg ezt a
különös arcot. A kötet
igazi értéke olyan elfeledett mûvek felélesztése,
mint Markovits Rodion
Szibériai garnizon címû
regénye a két világháború közötti idôszakból,
Sinkó Ervin moszkvai
naplója, vagy Illyés Gyula,
Nagy Lajos és André Gide szovjetunióbeli utazásainak feldolgozása. A fejezetek laza kronológiai rendben épülnek
fel, ami azt jelenti, hogy az elmúlt századokbeli Oroszország-élmények után
közelítünk a mához, tágítva egyben a téma keretét is: a szocializmuson keresztül vezet az út a közelmúltban született
visszatekintésekig.
Hammerstein Judit meglehetôsen
nagyvonalúan kezeli tárgyát: belefér
Szécsi Noémi pamflet regénye (a Kommunista Monte Cristo), vagy Borsi-Kálmán Béla Puskás Öcsi-könyvének elemzése (ez utóbbi „lóg ki” leginkább a sorból, sokkal inkább Közép-Európa-téma,
mintsem oroszországi), vagy egy Bukovinában játszódó Gregor von Rezzorivisszaemlékezés. Szintén sokkal tágabb
kereteket szab a könyv címében megjelölt tematikának a Károlyi Mihályné baloldaliságát taglaló fejezet, vagy Majtényi
György K vonal. Uralmi elit és luxus a
szocializmusban címû mûvének elemzése. Vagy a kötet koncepcióján kellett volna tehát alakítani, vagy tárgyát leszûkíteni, és valóban szorosan az oroszországi/szovjet-oroszországi élmények mentén felépíteni, elegyessége folytán
ugyanis megnehezíti az általános tanulságok levonását. Nehéz megtalálni a
szerteágazó mondandó esszenciáját,
amelybe belefér a történelmi orosz
arisztokrácia életeszménye, a Monarchia
rejtegetett antiszemitizmusa, kommunista vezetôink hedonizmusa vagy Puskás Öcsi sorsának paradigmája.
A tanulmánygyûjtemény legerôsebb részei jellemzôen az orosz-képet elemzô fe-

jezetek, amelyek sorában szintén eljutunk a modernségig.
A mai látásmódban
a Nagy Péter óta élô
sztereotípiák nem
sokat változtak, ezek
közül is elsô helyen
állnak a „despotizmus” és az „orosz lélek” fogalmai. Érdekes
momentum,
amely szintén változatlanul tartja magát,
hogy az orosz önértelmezéshez mindig kellett egy nyugati nézôpont (lásd Szokurov filmjében Custine márki).
A '90-es években intenzíven felmerült
a kérdés: mit kezdhet ez a hatalmasból
több részre bomló birodalom a múltjával. Ez lett a központi problémája az új
áramlatnak, az úgynevezett fekete irodalomnak is. Rangos képviselôje, Viktor Jerofejev szerint – akinek Az orosz lélek
enciklopédiája címû mûvét alaposan körüljárja a szerzô, s a kötet egyik legjobb
fejezetévé épül fel – a klasszikus irodalom népboldogító eszméi immár zsákutcát jelentenek. Ahogy az sem vitatható,
hogy „a kényszeresen moralizáló (…)
orosz emberképet is súlyos felelôsség
terheli a 20. századi orosz történelemért.” De ahogy Hammerstein Judit
megközelítésébôl is kiderül: fontos észrevennünk, miként fut zsákutcába Jerofejev és kortársai szemlélete is, a pôreséget, a brutalitást, a nyers valóságot, önundort ábrázoló mûvek egyhangúságával. Oroszország visszatér tehát a múlt
szépségeszményéhez? Nincs rá egyértelmû válasz, de ha meg akarjuk érteni keleti majdnem-szomszédaink kultúráját,
akkor mindig párhuzamosan kell keresnünk ezt a nyers „önátkozást” és az érzékeny fogékonyságot a szépségre.
Laik Eszter

KÖNYVRÔL
Hammerstein Judit
A MÁRKI ÉS AZ
OROSZ BÁRKA
Kortárs Kiadó
192 oldal, 2200 Ft
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Megírni, meg nem írni
A címben a halál szónak is szerepelnie kellene. A három könyv sokféleképp összefüggésbe kerül az elmúlással. A váratlan, a
várt, a meghívott halállal, a halál örök –
minden ember számára más tudati-érzületi szinten megfogalmazódó – kérdéseivel.

A Wittgensteinek
címû családéletrajzi könyvben (Európa)
rengetegen szerepelnek, tehát rengetegen
halnak. A családfa (mely, híven e „mûfajhoz”,
ezúttal sem [nyomda]hibák nélküli) nem egy
neve alatt ott a jelzés: „öngyilkos lett”. Az 1802-ben,
illetve 1814-ben született
„ôsszülôktôl” levezetett
genealógia két élô családtagot tart számon a mai,
negyedik nemzedékben.
A szerzô, Alexander
Waugh (1963) író, zeneszerzô, kritikus, az irodalom- és televíziós ipar
szereplôje sem akármilyen família tagja, hiszen
a klasszikusnak számító
író, úti- és életrajzikönyv-szerzô Evelyn Waugh (1903–1966)
unokája. Az 1900-as évek táján az OsztrákMagyar Monarchia egyik dúsgazdag családja volt a népes Wittgenstein ház, amelyrôl
Waugh „mindent” megírt élvezetes, de
agyonzsúfolt, pszichologizáló regényes mûvében. Épp a leghíresebbrôl, Karl és Leopoldine legkisebb fiáról, a filozófus Ludwigról
(1889–1951) viszonylag keveset (semmi újat),
s azt is elég elmosódóan, a személyiségjegyek hangsúlyáthelyezéseivel. Nagy-Britanniában inkább a legfiatalabb báty, a viharos
magánéletû Paul (1887–1961) mûvészéletrajzaként aposztrofálják a könyvet. Az I. világháborúban fél karját elvesztô kiváló zongorista – Raveltôl, Prokofjevtôl, Brittentôl rendelve-vásárolva az alkotásokat – egykezes
mûvek elôadójaként is megmaradt a
hangversenytermek sikeres fellépôjének.
Az eredeti cím – A Family at War –
többet jelent, mint amit a nagy munkát
végzô fordító, Sipos Katalin adott alcímként (Egy békétlen család): a zsidó gyökerû Wittgensteinek sorsába két világháború hasított bele. Paul és Ludwig
számos testvére közül például Kurt
(Konrad) 1918 ôszén katonai, lelkiismereti okokból követett el kései, alighanem
indokolatlan öngyilkosságot. Waugh (tények alapján) több idôpontot mérlegel,
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több okot is felsorakoztat a tettre, a szuicídium családi elhallgatásának szándékát
ugyancsak magyarázza, s még egy közhellyel is summáz, Nietzsche-idézet mögé
húzódva: „Sokan túl késôn halnak meg, sokan túl hamar. […] Halj meg a megfelelô
idôben: imígyen szóla Zarathusztra”.

Olasz Sándor
irodalomtörténész 2011 februárjában volt a
Magyar Napló folyóirat interjúrovatának
vendége – de a barát és kolléga, Monostori
Imre által készített beszélgetés
közlése alatt már a hatvanegy
éves szegedi professzor, a Tiszatájt jegyzô fôszerkesztô halálhírét
is tudatni kellett. A súlyos beteg
Olasz a rá jellemzô szerény, szívós munkafegyelemmel mindaddig dolgozott, amíg ereje engedte.
Az interjú végén egy – a legutóbbi bô évszázadot átfogó –
rendszeres magyar epikatörténet tervét körvonalazta, mondván: rengeteg
anyagot gyûjtött, már
„csak” meg kellene írni.
Erre sajnos nem futhatta idejébôl.
Nem élhette meg A nyugati igény címû, Németh László-tanulmányokat
tartalmazó gyûjteménye közrebocsátását sem (Nap Kiadó). A kötet a
szemlélet módosulásait és a tudományos pálya egyik fókuszába állított
nagy életmû mind elmélyültebb vizsgálatát is tanúsítja, hiszen 1985-ös és
2006-os keltezésû írás egyaránt található
benne. A Németh László és az európai regény, a Mauriac regényírása mint ihletô
minta az Iszonyban, a Kosztolányi-Németh
analógia (az egzisztenciális regény terén), a
„miért nem írt Németh történelmi regényt?”
kérdés vizsgálata jelezheti a tágas széttekintésû kiadvány probléma- és gondolatgazdagságát. A képszerûbb esszébeszédtôl sem idegenkedô, ám inkább
megfontolt tanári
prelegálású Olasz
Sándor nézeteit
majd a szakma, a
Németh-filológia
teszi újra mérlegre.
Magunk a Németh-kutató utolsó éveinek önfe-

gyelmében Németh László létigenlô heroizmusát is látni véljük. Mint író barátai is feljegyezték róla, Németh – attól tartva, hogy a
magas vérnyomás szeme világának elvesztését okozhatja – bekötött szemmel gyakorolta
a tájékozódást sajkodi kertjének ágyásai között, hogy a félt sötét se akadályozhassa a járását. Legalább a tenyérnyi birodalmában ne.

Mohai V. Lajos
Az emlékezés melankóliája címû önéletrajzi
novellaesszé-sorozatának (PRAE.HU Kft.)
28. oldalán teszi fel a kérdést: „Miért nem
írom meg Nagyanyám életét?” A lehetséges
válaszok egyike: mert a halálát írja meg. Halálokat ír meg; a halált írja meg; mások halálának szépírói-irodalmári megidézésével,
irodalmi halálok elemzésével – fele úton ötven és hatvan között – a maga majdani halálát igyekszik elgondolni elôre. A halál a fôszereplô: a kedvenc dalmata megrázó elvesztése, meggyászolása a kutya kimúlását is
antropomorfizálja. Az
önéletrajzi helyszínek
(Nagykanizsától Prágán át Budapestig)
szintén elmúlásfolyamatokban, halálemlékekben tárják fel magukat (Kanizsán a ravatalozót Hidegháznak hívták stb.). Mohai V. Lajos
spleenje, lehangoltsága
nem elsôsorban Nádas
Péter nevezetes melankólia-tanulmányának, nem is Földényi F.
László melankólia-könyvének rokona. A
személyes sors veszteségekre – a szeretett
lények elvesztésére – koncentrált emlékezéstechnikája fôleg Franz Kafka, Kosztolányi
Dezsô és a Raszinnyai Miklós-rövidprózák
Krúdy Gyula jóvoltából (és többféleképp)
felfejthetô hatásaival érintkezik. A kevert
mûfaj szuggesztív, jó prózaminôséget, egyedi írásmûvet eredményez, bár ez a kissé
mégis filoszosan „cédulákra tépett”, csüggedten felvillanyozott emlékezés, eufóriát is
rejtegetô mélabú az ismétlések, mellékességek folytán nem mindig súlyozza kellôképp
az uralkodó tárgyat, a halálemléket, halálélményt, haláltávlatot. A Kanizsa eleste mintha a kívánatos ars poeticát is sugalmazná az
irodalomtörténésznek: „Írjál szépprózát! /
Írd meg Kanizsát, de ne siránkozz miatta!
Ne bonyolítsd túl!”
Tarján Tamás
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FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. JÚLIUS 15. – 2011. AUGUSZTUS 25.
Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.
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Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás.
Bp.: Ráció K. 332 p. Fve 3100 Ft
Makai Péter: A mélység arcai: etikai és metafizikai írások.
Bp.: Gondolat 102 p. (Universitas Pannonica, 6.)
Fve1250 Ft
Márfai Molnár László : Arte legis helyett: a hálózatos
tudás természetrajzához. Bp.: Ráció K. 154 p. Fve
2300 Ft
Olay Csaba – Ullmann Tamás: Kontinentális filozófia a XX.
században. Bp.: L' Harmattan 473 p Fve 3800 Ft
Onfray, Michel: Az utazás elmélete: a földrajz poétikája.
Bp.: Orpheusz 102 p. Fve 2000 Ft
Pavlovits Tamás: Blaise Pascal: a természettudománytól a
vallási apológiáig. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor 322,
[3] p. (Ad hominem, 8.) Fve 3400 Ft
Simone Weil – filozófia, misztika, esztétika: a budapesti
magyar-francia-olasz Simone Weil-centenárium elôadásai.
Bp.: Gondolat 198 p. (A Francia Intézet filozófiai füzetei)
Fve 1500 Ft
Tér, fenomén, mû. Bp.: Kijárat 323 p. (Spatium, 12) Fve
2900 Ft
Vajda Mihály: Sárkányfogvetemény: változatok Vörösmarty
Az emberek címû versére. Pozsony: Kalligram 131, [2] p.
Fve 2500 Ft
Pszichológia
Az akarat. Szeged; Bp.; Csíkszereda: Pro Philosophia
Szegediensis Alapítvány: M. Filozófiai Társ.: Státus 406 p.
(Lábjegyzetek Platónhoz, 9.) Fve 2500Ft

VALLÁS
Biblia. Bibliamagyarázatok
Augustinus Aurelius: Beszédek Szent János
evangéliumáról. 3. LI-CXXIV. beszéd. Bp.: Jel 403 p.
(Ókeresztény örökségünk, 13.) Kve 3200 Ft
Morális teológia
Alfonso Maria de' Liguori: Megegyezés Isten akaratával.
Bp.: Jel 111 p. (Keresztény lelkiség könyvtára) Fve 750 Ft
Grün, Anselm: Változtasd át félelmedet! Bp.: Jel 172 p.
Fve 1800 Ft
Kék Emerencia: A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bûn
értelmezése. Bp.: Jel 354 p. (Erkölcsteológiai könyvtár,
10.) Fve 1950 Ft
Teresa de Jesus: A belsô várkastély. [Magyarszék]; Bp.:
Sarutlan Karmelita Nôvérek: Jel 344 p. (Avilai Szent Teréz
összes mûvei, 1.) Kve 3400 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Kercza Asztrik: Angyalok királynéja: litániák. Bp.: Jel 167
p. + 2 CD (Hangzó imák) Kve 3400 Ft
Máté-Tóth András – Nagy Gábor Dániel: Alternatív vallás:
szcientológia Magyarországon. Bp.: L'Harmattan 184 p.
Fve 2300 Ft

Bartha Eszter: Magányos harcosok: munkások a
rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és
Magyarországon. Bp.: L'Harmattan: ELTE BTK Kelet-Európa
Története Tanszék 335 p. (Kelet-európai monográfiák, 2.)
Fve 3400 Ft
Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”: a kisgyermekkor
történeti néprajza Magyarországon. Bp.: Századvég 501,
[3] p. Kve 6990 Ft
Habermas, Jürgen: A kommunikatív cselekvés elmélete.
Bp.: Gondolat 612 p. (Társadalomelméletkommunikációtudomány) Kve 5990 Ft
Helyzetkép a népesség egészségi állapotáról: Andorkakonferencia. Bp.: Barankovics I. Alapítvány: Gondolat 164,
[3] p. Fve 2450 Ft
Huszár Ágnes: A nô terei. Bp.: L'Harmattan: Könyvpont
213, [2] p. Fve 3000 Ft
Kopátsy Sándor: Az emberi faj története. Bp.: Mundus
Novus Kv. 117 p. (Kopátsy Sándor mûvei) 2900 Ft
Kopátsy Sándor: Új közgazdaságtan: a minôség
társadalma. Bp.: Akad. K. 359 p. (JelenLét) Fve 3990 Ft
Kuczi Tibor: Munkásprés: a munka kikényszerítésének
története az ipari forradalomtól napjainkig. Bp.:
L'Harmattan: Jelenkutató Alapítvány 309 p. (Társadalomismeret) Fve 3100 Ft
Mason, Mike: A gyerekek misztériuma. Bp.: Harmat 244 p.
Kve 2900 Ft
Rézler Gyula: Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között
megjelent írásaiból. Bp.: Rézler Gy. Alapítvány: Gondolat
302 p. Fve 2850 Ft
Sárváry Andrea: Egyén a családban: a családpszichológia
alapjai. [Debrecen]: Debreceni Egy. K. 242 p. Fve 4583 Ft
Szabolcsi Miksa: Olasz zsidók között. Bp.: Gabbiano Print
148, XIII p. Kve 2700 Ft
Szervezet, konfliktus, mediáció: tanulmányok a 100 éve
született Rézler Gyula emlékére. Bp.: Rézler Gy. Alapítvány:
Gondolat 249 p. Fve 1950 Ft
Politika. Politikatudomány
Asbóth János : Magyar conservativ politika.
Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor 161 p. (Historia
incognita, 3.) Fve 2800 Ft
Boros Ferenc: A magyar-szlovák kérdés történeti
kontextusban. Bp.: Hantken 339 p. Fve 5728 Ft
Für Balázs: Megérte?: a rendszerváltás két évtizede. Bp.:
Kairosz 72 p. Fve 2000 Ft
Milosz, Czeslaw: A rabul ejtett értelem. Bp.: Európa 372,
[3] p. Kve 3200 Ft
Nagy György: Kései kuruc. Békéscsaba: M. Téka Erkel S.
Kvház 501 p. (Dél-alföldi évszázadok, 29.) Kve 5000 Ft
Nemzet és radikalizmus: egy új pártcsalád felemelkedése.
Bp.: Századvég 388 p. Fve 4200 Ft
Péterfi Gábor : Szabó Dezsô és Féja Géza Trianonreflexiója és külpolitikai nézetei. Bp.: L' Harmattan 259
p. Fve 2700 Ft
Teutsch, Friedrich – Schuller, Friedrich: Az erdélyi szászok
letelepedésérôl. Az erdélyi szászok letelepedésének
módjáról + Az erdélyi szász népesség statisztikája. Bp.:
Orpheusz 88 p. + térk. Fve 1700 Ft
Turi Gábor: Kilátások: írások két Magyarországról.
[Debrecen]: Debreceni Egy. K. 328 p. Fve 2200 Ft
Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon.
Bp.: IDResearch Kft.: Publikon K. 193 p.
Yousef, Mosab Hassan: A Hamasz fia. Szombathely:
Immanuel Alapítvány 283 p. Kve 3490 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány
Kapronczai István: A magyar agrárgazdaság az EUcsatlakozástól napjainkig. Bp.: Szaktudás K. 199 p. Fve
4600 Ft
Latouche, Serge: A Nemnövekedés diszkrét bája.
Szombathely: Savaria Univ. Press 138 p.
Fve 2500 Ft
Thaler, Richard H. – Sunstein, Cass R.: Nudge: jobb
döntések egészségrôl, pénzrôl és boldogságról a pénzügyi
válság után. Bp.: Manager Kvk. 263 p. Fve 3990 Ft
Jog. Jogtudomány
Bibó István: Az államhatalmak elválasztása. Bp.:
Argumentum: Bibó I. Szellemi Mûhely 368 p. (Bibó István
munkái, 1.) Fve 2700 Ft
Kulcsár Kálmán: Út és tudomány: elemzés a 20-21.
század politikai és jogfejlôdésérôl a világ három nagy
régiójában. Bp.: MTA Politikatud. Int.: MTA TKK 387 p.
Fve 2900 Ft
Közigazgatás
Markó György: A Honvédelmi Minisztérium szervezete,
1945-1956. Bp.: Argumentum 240 p. (A Hadtörténeti
Intézet és Múzeum könyvtára) Fve 2600 Ft
Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
Csoma Mózes: Koreai csaták és harcosok: [az ókortól a
modern idôkig]. Bp.: Oriental History Project 176 p. Kve
3800 Ft
Nagy Levente: Határok, vándorok, kémek : a magyarokról
és a románokról alkotott kép Luigi Ferdinando Marsili
írásaiban. Bp.: Lucidus 285 p. (Kisebbségkutatás
könyvek) Fve 2600 Ft
Szociális gondoskodás és gondozás
Zakál Jenô: A rehabilitáció elméletének és rendszerének
vázlata. Bp.; Szeged: Bába 174 p. Fve 1364 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Miklya Zsolt – Miklya Luzsányi Mónika : Pásztorok atyja:
tábori ötlet- és feladattár Ábrahám történetei alapján.
Kiskunfélegyháza: Parakletos Könyvesház 24 p. Fve
1290 Ft
Sanda István Dániel – Simonfi Zsuzsanna: Nevelés a
szakrálitás dimenziójában. Bp.: Gondolat 166 p. Fve 1850 Ft
Szabolcs Éva: Gyermekbôl tanuló: az iskolás gyermek,
1868-1906. Bp.: Gondolat 169 p. (ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Kar Pedagógiatörténeti Tanszék közleményei,
6.) Fve 2250 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Kóka Rozália: Egy asszon, két asszon: bukovinai székely
és moldvai csángó népi szerelmes történetek. Bp.; Üllô:
Timp: Lavik 92 Kft. 125 p. Fve 1499 Ft
Liptay Éva: Átváltozás istenné: koporsók és
koporsótöredékek a Kr. e. 10–8. századból. Bp.: Szépmûv.
Múz. 87 p. (Egyiptomi régiségek, 1.) Fve ingyenes 67
példány felett 4167 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Matematika. Játékelmélet. Progarmozás
Molnár Sándor – Szidarovszky Ferenc: Játékelmélet. Bp.:
ComputerBooks 297 p. Fve 4550 Ft
Egyedek és fajták fejlôdése
Szabó T. Attila: A darwini gondolat fejlôdésérôl: evolúciós
kultúra – kulturális evolúció. Bp.: Gondolat 112 p.
(Universitas Pannonica, 5.) Fve 1250 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
300 jó tanács Alzheimer-kórral élôknek és gondozóiknak.
[Érd]: Zafír Press 154 p. Fve 2990 Ft
Acut coronaria syndroma: gyakorlati útmutató. [Érd]: Zafír
Press 128 p. (Szakorvosi zsebkönyvtár, 4.) Fve 2990 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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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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FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. JÚLIUS 15. – 2011. AUGUSZTUS 25.
Baker, Daryll M: Stroke-prevenció: gyakorlatorientált
útmutató klinikusoknak. [Érd]: Zafír Press 135 p.
(Szakorvosi zsebkönyvtár, 3.) Fve 2990 Ft
Erbszt András: Gerinc fájdalom nélkül: [a hát- és
derékfájás okainak és kezelésének közérthetô kézikönyve].
Pécs: Alexandra 159 p. Fve 3500 Ft
É z s i á s E r z s é b e t : A mindentudás professzora: Vizi E.
Szilveszter életútja. Bp.: Lexica 157 p., [4] t. Kve
3400 Ft
Hypertonia: gyakorlatorientált diagnosztikai és terápiás
útmutató. [Érd]: Zafír Press 175 p. (Szakorvosi
zsebkönyvtár, 2.) Fve 2990 Ft
Kiesewalter, Boris – Olk, Walter: Névvel jelölt orvosi
szakkifejezések: szindrómák, orvosi eszközök, speciális
tünetek. Bp.: Zafír Press 247 p. (Orvosi zsebkönyvtár) Fve
3450 Ft
Pedersen, Darlene D.: Pszichiátriai kalauz: gyakorlati
kézikönyv. Bp.: Zafír Press [4], 292 p.
Punset, Eduardo: A lélek az agyban van. Bp.: Európa 425
p. (Európa tudományos diákkönyvtár) Kve 2900 Ft
Richter, Werner O.: Dyslipidaemiák: gyakorlatorientált
diagnosztikai és terápiás útmutató. [Érd]: Zafír Press 164
p. (Szakorvosi zsebkönyvtár, 1.) Fve 2990 Ft
Sacks, Oliver W.: Az elme szeme. Bp.: Akad. K. 204 p.
(Az elme kerekei) Kve 2900 Ft
Szemán-Nagy Anita: A korai kapcsolati élmények szerepe a
várandósság alatti depresszióban. [Debrecen]: Debreceni
Egy. K. 100 p. Fve 1145 Ft
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
Fein, Ellen – Schneider, Sherrie: Újabb titkos szabályok.
Bp.: Tericum 242 p. Kve 2970 Ft
Pados Gyula: A túlsúly és elhízás korszerû kezelése. Bp.:
Zafír Press 221 p. Fve 2990 Ft
Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
Lee, Muriel P.: A yorkshire terrier. Bp.: Cser K. 80 p.
(Kisállataink) Fve 2495 Ft
A híradásügy szervezése és üzeme
Radetzky András: A helyi rádió. Bp.: Gondolat 326 p. Fve
3000 Ft
Közlekedés
Bagi Gábor: A szolnoki vasút hiteles története. Bp.: MMKM
106 p. Fve ingyenes 67 példány fölött 875 Ft
Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a NyugatDunántúlon, 1867-1914. Szombathely: Vasi Múzeumbarát
Egylet 280 p. Kve 4009 Ft
Sári Zsolt: A Skanzen vonat: a BCMOT 422-es története.
[Szentendre]: Szabadtéri Népr. Múz. 42 p. (Skanzen
füzetek) Fve ingyenes: 67 példány felett 1636 Ft
Vezetéstudomány
Kotler, Philip – Caslione, John A.: Kaotika: menedzsment
és marketing a turbulencia korában. Bp.: Manager Kvk.
190 p. Fve 5990 Ft
Élelmiszeripar
Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története,
1940–2007. Szeged: Bába 503 p. Fve 7273 Ft
Számítástechnika
Kovalcsik Géza: Az Excel programozása. Bp.:
ComputerBooks 305, [6] p. + CD-ROM Fve 4800 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Építészet. Urbanisztika
Dömötör Gábor: A holdleány álma: építészet és
mûemlékvédelem. Szabadka: Szabadegyetem 111, [19]
p. (Életjel könyvek, 140.) Kve 2500 Ft
Lichtneckert András: A balatonfüredi Angolkert, a Játékszín
és az Aréna építéstörténete. Balatonfüred: Lichtneckert A.
144 p., [4] t. (LA könyvtár) Fve 1909 Ft
Rajzmûvészet
Hart, Christopher: Így alkothatsz rajzfilmállatokat! Bp.:
Officina '96 120 p. Fve 2499 Ft
Iparmûvészet, díszítômûvészet, ipari formatervezés
Tagijeva, Röya: Az azerbajdzsáni szônyeg. Bp.: Corvina
125 p. Fve 3990 Ft
Festészet
Barabás Miklós: IV. Hegytörténeti konferencia. Bp.: Tarsoly
K. 96 p. (Hegyvidéki históriák) Fve 1500 Ft
Nakano Kenichi art. Bp.: Garbó K. [112] p. Fve 5800 Ft
Orosz István: A követ és a fáraó. Bp.: Typotex 208 p.
(Képfilozófiák) Fve 3900 Ft
Szakál Aurél: Diószegi Balázs arcképei: a kiskunhalasi
korszak, 1957–1999. Kiskunhalas: Thorma J. Múz.:
Halasi Múz. Alapítvány 111 p. (Halasi albumok, 10.) Kve
3000 Ft

KÖNYVHÉT

Grafikai mûvészetek
Réber László: Korrajz, 1971–1974. Bp.: Móra 143 p. Kve
4990 Ft
Zene
Dohnányi Ernô családi levelei. Bp.: OSZK: Gondolat: MTA
Zenetud. Int. 327, [4] p. + CD
Kve 3900 Ft
Ivasivka Mátyás – Kovács Attila : Pécsi concerto:
fejezetek Pécs zenetörténetébôl: világhírû külföldi,
magyar és helyi zeneszerzôk kapcsolata Péccsel és
Baranyával. Pécs: Alexandra 783 p., VIII t. + 2
hanglem. (MP3) Kve 9500 Ft
Sass Sylvia: Az angyalok bûvöletében. Bp.: Ursus Libris
136 p. Fve 2850 Ft
Zsoltárantológia: száz év zsoltárfordításai magyar költôk
tolmácsolásában magyar dallamokkal: XX. század. Bp.:
Kairosz 331 p., [8] t. Fve 3900 Ft
Filmmûvészet
A kortárs filmelmélet útjai. Bp.: Palatinus 444 p. (Palatinus
filmkönyvek) Fve 2200 Ft
Színházmûvészet
Tarján Tamás : Godot-ra tárva: színikritikák.
Szombathely: Savaria Univ. Press 318 p. (Isis-könyvek)
Fve 3480 Ft
Sport
Nagy Balázs: Trekkingtúrázás: magyarországi
túraútvonalak. Bp.: Cser K. 152 p. (Fitten & egészségesen)
Fve 2995 Ft
Tamura Nobujosi: Az aikido átadása és etikettje. Bp.:
Szenzár 174 p. (Harcosok ösvényén) Fve 2400 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
Alberti Gábor: ReALIS: interpretálók a világban, világok az
interpretálóban. Bp.: Akad. K. 356 p. Fve 7140 Ft
Mátai Mária, D.: Magyar szófajtörténet. Bp.: Argumentum
399 p. Fve 2900 Ft
Smits, Rik: Nyelvek hajnala. Bp.: Nyitott Kvmûhely 308 p.
Fve 2980 Ft
Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban. Bp.:
Akad. K. 439 p. Fve 3990 Ft
Irodalomtudomány
Bachelard, Gaston: A tér poétikája. Bp.: Kijárat 228 p.
(Figura, 6.) Fve 2800 Ft
Bagossi Edit: Pietro Metastasio színpadi mûvei
Magyarországon: a metastasiói melodráma hatása a
18–19. századi magyar drámára és színházmûvészetre.
[Debrecen]: Debreceni Egy. K. 299 p. Fve 5619 Ft
Cseke Ákos: A távol közelében. Bp.: Kairosz 233 p. Fve
2800 Ft
Elbeszélés a 19. és 20. század fordulóján: narratív
párbeszédek. Bp.: L'Harmattan 246 p. (Párbeszéd-kötetek,
5.) Fve 2500 Ft
Meyer, Stephenie: A twilight világa. Szeged:
Könyvmolyképzô K. [14], 543 p. (Vörös pöttyös könyvek)
Fve 4999 Ft
Narratívák. 10. A narrációtól az attrakcióig.. Bp.: Kijárat
258 p. Fve 2900 Ft
Takács Miklós: Ady, a korai Rilke és az „istenes vers”.
[Debrecen]: Debreceni Egy. K. 220 p. (Csokonai könyvtár,
48.) Fve 3458 Ft
Magyar irodalom
Alteregó: alakmások – hamismások – heteronimák.
Újvidék: Vajdasági M. Felsôokt. Koll. Bölcsészettud. Kar
248, [6] p. (konTEXTUS könyvek, 5.) Fve 1500 Ft
Csányi Erzsébet: Farmernadrágos próza vajdasági
tükörben. Újvidék: Vajdasági M. Felsôokt. Koll. 242 p.
(Planta könyvtár, 2.) Kve 3000 Ft
Felszeghy Csaba: Szilágyi Györggyel az óriáskerék tetején.
Bp.: Gabbiano Print 106 p. Fve 2800 Ft
Finta Gábor: Modernitás és modernizáció. Szombathely:
Savaria Univ. Press 166 p. (Kézjegy) Fve 1980 Ft
Keszeg Anna: Gyöngyössi János. Bp.: Ráció K. 285 p.
(Ligatura) Fve 2700 Ft
Kosztolányi Dezsô: Könyvek és lelkek. Bp.: Európa 264,
[4] p. (Kosztolányi Dezsô mûvei) Kve 3500 Ft
Krekity Olga: Interjúlázban. [Szabadka]: Életjel 166 p.
(Életjel könyvek, 142.) Fve 1500 Ft
Nem porladok: Pinczési Judit költészete. Bp.: Kornétás
174 p. Kve 2100 Ft
Nyilasy Balázs: Arany János balladái. Szombathely:
Savaria Univ. Press 107 p. (Kézjegy) Fve 1500 Ft
Suhai Pál: Bábeli adományok. Bp.: Cédrus Mûv.
Alapítvány: Napkút 251, [4] p. Fve 2490 Ft

Szikszainé Nagy Irma: Stíluselemzés, stílusértékelés,
stílusmûvelés. [Debrecen]: Debreceni Egy. K. 343 p. Fve
6085 Ft
Tornai József – Jánosi Zoltán: Európa már kevés. Bp.: M.
Napló 70, [3] p. Kve 1995 Ft
Végh Balázs Béla: Kalandozások a gyermekirodalomban.
Szombathely: Savaria Univ. Press 141 p. (Kézjegy) Fve
2200 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
Kaiser Ottó: Hazám, Magyarország. Bp.: Kaiser Art Kft.
135 p. Kve 4500 Ft
Zsigmond Tibor – Vonyik Erzsébet, P.: Dunaszerdahely.
[Dunaszerdahely]: Lilium Aurum 143 p. Kve 3900 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Saáry Éva – Vadnay Zsuzsa: Érdekes emberek: nyugati
portrék. Lakitelek: Antológia, 286 p. Fve 3600 Ft
Mûvelôdéstörténet
Fábri Anna: Magánélet Széchenyi István korában. Bp.:
Corvina 79 p. (Mindennapi történelem)
Kve 1691 Ft
Gyürki László: Zarándoklat Szíriába, a kereszténység
bölcsôjéhez. Bp.: Jel 214 p. Fve 1800 Ft
Magris, Claudio: Duna. Bp.: Európa 641 p. Kve 4500 Ft
A Szegedi Mûvészklub évtizedei, 1968–2011. Szeged:
Bába 429, [2] p. Fve 5455 Ft
Történettudomány. Történeti segédtudományok
Erdélyi István: Dél és észak: régészeti emlékek. Bp.: Cédrus
Mûv. Alapítvány: Napkút 164, [3] p. (Ómúltunk tára, 7.)
Fve 1590 Ft
Flavius, Josephus: Apión ellen, avagy A zsidó nép ôsi
voltáról. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor 127 p. (Fontes
historiae antiquae, 5.) Kve 2400 Ft
Lukacs, John: A második világháború öröksége. Bp.:
Európa 220, [3] p. Kve 2900 Ft
Németh György – Kovács Péter : Bevezetés a görög és a
római felirattanba. Bp.: Gondolat 102 p. (Electa) Fve
1800 Ft
Világtörténet. Régészet
Tóth Endre: Lapidarium Savariense. Szombathely: Vas M.
Múz. Ig. 283 p. Fve ingyenes 67 példány felett 4400 Ft
Ókori történelem
Dictys – Dares – Philostratus Flavius : Szemtanúk a
trójai háborúról: Krétai Dictys, Frígiai Dares és
Philosztratosz szövegei. Bp.: Gondolat 291 p. (Electa)
Fve 3290 Ft
Európa (és az európai államok) története
Padfield, Peter : Himmler. Bp.: Mérték K. 668 p. Kve
4999 Ft
Magyarország és a magyarság története
II. Rákóczi Ferenc: 1711–2011. Bp.: Éghajlat Kvk. 234,
[5] p.
Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940–1944. Bp.:
Jaffa 280 p. Kve 3150 Ft
Kádárizmus: átereszek. Bp.: 1956-os Int. 387 p. Fve
3500 Ft
Kasza Péter – Pálffy Géza: Brodarics-emlékkönyv. Bp.:
MOL 159 p. Kve 7980 Ft
Ortvay Tivadar: A mohácsi csata. Máriabesnyô; Gödöllô:
Attraktor 107 p. (Historia incognita, 22.) Fve 1901 Ft
Salamon Konrád: A harmadik úton. Bp.: M. Napló 238 p.
Fve 2100 Ft
A szécsényi seregszék jegyzôkönyve, 1656–1661.
Salgótarján: Nógrád M. Lvt. 446 p. + térk. (Adatok,
források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból,
59.) Kve 2500 Ft
Más földrészek története
Búr Gábor: Afrika-történeti tanulmányok. Bp.: AKKP: AfrikaiMagyar Egyes.: ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Tört.
Tansz.: Mundus Novus Kv. 349 p. (Traditional cultures in
modern Africa, 5.) Fve 3600 Ft

SZÉPIRODALOM
27 képtelen történet. Bp.: Metropolis Media 433, [3] p. Fve
2990 Ft
Abercrombie, Joe: Az elsô törvény. 2. kv. Miután felkötötték
ôket. Szeged: Könyvmolyképzô K. 661 p. Kve 4499 Ft
Abercrombie, Joe: Az elsô törvény. 2. kv. Miután felkötötték
ôket. Szeged: Könyvmolyképzô K. 661 p. Fve 3499 Ft
Adrian, Lara: A vámpír sírja. Bp.: Ulpius-ház 431 p. Fve
3499 Ft
Ady Endre: Role zenekar – Ady. Bp.: Helikon 35 p. + CD
(43,46 min) (Hangzó Helikon)
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Alexander, Tasha: Gyöngyként hulló könnyek. Bp.: Tericum
346, [2] p. Kve 3570 Ft
Atwater, Richard – Atwater, Florence : Mr. Popper
pingvinjei. Szeged: Könyvmolyképzô K. 131, [4] p., [8]
p. Kve 1999 Ft
Auster, Paul: Láthatatlan. Bp.: Európa 311 p. Kve 3500 Ft
Balázs Attila: Világsarok +. Zenta: zEtna 315, [8] p.
(Vulkáni Helikon, 24.) Kve 2200 Ft
Bárdos Attila: Tangens: kettôs végtelen. Bp. : Cédrus Mûv.
Alapítvány: Napkút 107, [3] p. Fve 1290 Ft
Bartha György: Búcsú rossz idôben. Zenta: zEtna:
Basiliscus 81, [6] p. (Vulkánfíber, 16.)
Bartos Erika: Bogyó és Babóca: évszakos könyv. Bp.:
Pozsonyi Pagony [102] p. Kve 3290 Ft
Bat, Prunella: A sellôk háza. Pécs: Alexandra 133, [8] p.
(Milla és Sugar) Kve 2499 Ft
Bátky András: Pipogya és a Városvédô Szent. Bp.:
Pozsonyi Pagony 95 p. Kve 2490 Ft
Beaton, M. C.: Agatha Raisin és a spenótos halálpite. Bp.:
Ulpius-ház 342 p. Fve 3499 Ft
Berg Judit – Agócs Írisz: Doktor Maszat. Bp.: Pozsonyi
Pagony [48] p. Kve 1764 Ft
Berg Judit: Hisztimesék. Bp.: Ecovit: Tudex 36 p. Kve
2280 Ft
Berghoffer Róbert: Tabu: élet a fehér pokolban.
Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes.312 p.,
[16] t. Kve 2400 Ft
Berghoffer Róbert: Tabu: élet a fehér pokolban.
Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes. 312 p.,
[16] t. Fve 2000 Ft
Berry, Steve: A velencei árulás. Bp.: Ulpius-ház 655 p. Fve
3999 Ft
Bettes István: Sírparadicsô. Dunaszerdahely: Lilium Aurum
92, [2] p. Kve 2500 Ft
Borbély Szilárd: Szemünk elôtt vonulnak. Négy dráma. Bp.:
Palatinus 340, [3] p. Fve 3100 Ft
Bottet, Béatrice: A baglyok titka. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 295 p. (Rubintos varázskönyv) Kve 2999 Ft
Böndör Pál: A holdfény árnyékában. Bp.: Nyitott Kvmûhely
183 p. Kve 2990 Ft
Brooks, Max: Zombiháború. Szeged: Könyvmolyképzô K.
400, [4] p. (Sötét örvény) Kve 3999 Ft
Brooks, Max: Zombiháború. Szeged: Könyvmolyképzô K.
400, [4] p. (Sötét örvény) Fve 2999 Ft
Brown, Dan: Az elveszett jelkép. Bp.: Gabo 733 p. Kve
3990 Ft
Brückner Judit – Kyrú: Lili és Berci: Lili lovagolni tanul.
[Nagykôrös]: Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek, 64.) Fve
200 Ft
Büki Attila: Versmozaik. Bp.: Syllabux 110 p.Fve 1499 Ft
Castillo, Linda: Könyörgés. Bp.: General Press 334 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
Chadda, Sarwat: Az ördög csókja. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 279 p. (Vörös pöttyös könyvek)
Chadda, Sarwat: Az ördög csókja. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 279 p. (Vörös pöttyös könyvek)
Chandler, Raymond: Az aranyhalak. Bp.: Európa 345, [2]
p. (Európa krimi) Kve 2300 Ft
Chandler, Raymond: Egy angliai nyár. Bp.: Európa 257,
[2] p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
Christie, Agatha: A titokzatos stylesi eset. Bp.: Európa 258
p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
Christie, Agatha: Gyilkosság az Orient expresszen. Bp.:
Európa 281, [5] p. (Európa krimi)
Christie, Agatha: Mr. Quin. Bp.: Európa 429 p. (Európa
krimi) Kve 2200 Ft
Christie, Agatha: Öt kismalac. Bp.: Európa 295, [4] p.
(Európa krimi) Kve 2200 Ft
Clare, Cassandra: Üvegváros. Szeged: Könyvmolyképzô K.
497, [4] p. (A végzet ereklyéi, 3.) (Vörös pöttyös
könyvek) Kve 3999 Ft
Clare, Cassandra: Üvegváros. Szeged: Könyvmolyképzô K.
497, [4] p. (A végzet ereklyéi, 3.) (Vörös pöttyös
könyvek) Fve 2999 Ft
Claus, Hugo: Belgium bánata. Bp.: L'Harmattan 689 p.
(Valahol Európában) Kve 4200 Ft
Cook, Robin: Vakság. Bp.: I.P.C. Kv. 456 p. Fve 2300 Ft
Coville, Bruce: Az igazmondó koponya. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 221 p. (Varázsbolt sorozat)
Csáki Rita: Belsô szoba: Virginia Woolf. Bp.: FÍSZ 54 p.
(FISZ könyvek, 54.) Fve 1300 Ft
Csehov, Anton Pavlovics .: A svéd gyufa:
elbeszélések, 1880-1884. Bp.: Osiris 556 p. (Osiris
klasszikusok) (A. P. Csehov összegyûjtött
elbeszélései) Kve 5180 Ft
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Csomós Róbert : Jaj! Muró dád! Jaj! Muri déj!. Üllô:
Timp: Lavik 92 Kft. 256 p. (Timp széptár, 19.) Fve
2989 Ft
Csontos János: Delelô: összegyûjtött versek, 2002–2010.
Bp.: M. Napló 151 p. Kve 2499 Ft
Deaver, Jeffery: Káprázatok. Pécs: Alexandra 380, [3] p.
Fve 2799 Ft
Debreczeny György: Sôt mi több. Bp.: Syllabux 129 p. Fve
1499 Ft
Delaney, Joseph: A Szellem titka. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 269, [2] p. (Wardstone krónikák) Kve 2499 Ft
Demeter József: Hazatévedtem: Magyardellôi-Ballószögi
napdalok. Bp.: Hungarovox 136 p. Fve 1500 Ft
Dobozi Eszter: Sánta Kata. Bp.: Írott Szó Alapítvány: M.
Napló 281 p. Fve 2100 Ft
Draskóczi Ágnes: Örvény. Bp.: Cédrus Mûv. Alapítvány:
Napkút 106 p. Kve 2500 Ft
Dumas, Alexandre: Margot királyné. Bp.: Palatinus 455,
[4] p. Fve 3500 Ft
Eco, Umberto: A rózsa neve. Bp.: Európa 656, [5] p. Kve
3500 Ft
Erdélyi költôk antológiája. Bp.: Éghajlat Kvk. 480, [11] p.
Kve 3950 Ft
Erdôdi Gábor: A faun örök szerenádja. Bp.: Cédrus Mûv.
Alapítvány: Napkút 80 p. Fve 1500 Ft
Erdôs Virág: A trabantfejû nô. Bp.: Palatinus 89, [2] p.
Kve 2200 Ft
Evanovich, Janet: Egy fejvadász. Bp : Ulpius-ház 325 p.
Fve 3499 Ft
Fejôs Éva: Helló, London. Bp.: Ulpius-ház 469 p. Fve
3499 Ft
Felméri Péter: A három ufó. Bp.: Ulpius-ház 267, [4] p.
Fve 3499 Ft
Felvidéki magyar tájak meséi. Pozsony: Madách-Posonium
230 p. Kve 3900 Ft
Ferdinandy György: A vadak útján. Debrecen: Picaro 289,
[2] p. Kve 2450 Ft
Finy Petra: A csodálatos szemüveg. Bp.: Naphegy K. 52 p.
Kve 2850 Ft
Fischer-Hunold, Alexandra: Pónitörténetek. Bp.: Fabula
Stúdió 58 p. (Olvasó kalóz) Kve 1790 Ft
Fitzek, Sebastian: Ámokjáték. Szeged: Könyvmolyképzô K.
398 p. (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2999 Ft
Ford, Ford Madox: A jó katona. Bp.: Európa 281 p. Kve
3000 Ft
Forester, Victoria: A lány, aki tud repülni. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 294, [2] p. (Vörös pöttyös könyvek)
Kve 3999 Ft
Forester, Victoria: A lány, aki tud repülni. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 294, [2] p. (Vörös pöttyös könyvek)
Fve 2999 Ft
Fraser, Laura: Hét év a nagyvilágban. Bp.: Tericum 297 p.
Kve 3570 Ft
French, Tana: Menekülés. Bp.: General Press 427 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
Galgóczi Dóra: A nô millió arca. Bp.: Szaktudás K. 166 p.
Fve 2490 Ft
Galsworthy, John: A sötét virág. Bp.: Metropolis Media
329, [2] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 13.) Kve
2990 Ft
Garwood, Julie: Gyengéd lovag. Bp.: Gabo 324 p. Fve
1990 Ft
George, Denise: Johnny Cornflakes: a papné esete a
hajléktalannal. Kolozsvár: Koinónia 125 p. Fve 1950 Ft
Gévai Csilla: Nagyon zöld könyv. Bp.: Pozsonyi Pagony
80 p. Kve 3500 Ft
Gier, Kerstin: Tisztességtelen ajánlat. Bp.: Trivium 235 p.
Fve 2990 Ft
Giffin, Emily: Szerelem kölcsönbe. Bp.: I.P.C. Kv. 471 p.
Fve 2699 Ft
Gosztonyi János: Az elvarázsolt hegy. Bp.: Argumentum
250 p. Fve 2600 Ft
Grangé, Jean-Christophe: Bíbor folyók. Bp.: EgmontHungary 396 p. Fve 3999 Ft
Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban. Pozsony: MadáchPosonium 171, [2] p. (Magyar Antaeus könyvek) Kve
3600 Ft
Griffin, W. E. B.: Az elnök embere. 4. kv. Lövészek.
[Debrecen]: Gold Book 392 p. Kve 2999 Ft
Gyenes Klára: Valami szép. Bp.: Accordia 111, [4] p. Fve
1990 Ft
Haeger, Diane: A rubingyûrû: Raffaello titka. Bp.: I.P.C. Kv.
382 p. (IPC mirror) Fve 3290 Ft
Hajnády Zoltán: A lét tüze: a fénylô logosz. [Debrecen]:
Debreceni Egy. K. 326 p. Fve 4205 Ft

Hamilton, Laurell K.: Fogat fogért. 1-2. Bp.: Agave Kv. 271
+ 273-557 p. Fve 3980 Ft
Hankiss János: Özönvíz a Szaharában. Bp.: Kairosz 394
p. Fve 3300 Ft
Hawkins, Karen: Kalandor. Bp.: General Press 278 p.
(Romantikus regények) Kve 2500 Ft
Hegedüs Sándor: Az emberiség bölcsôje. [Sopron]: Novum
Pro 227 p. Fve 3830 Ft
Hódolat és hódítás: a trubadúrköltészet remekei. Bp.:
Napkút 139, [5] p., [5] t.fol. Fve 1790 Ft
Hogya György: Tévelygéseim. Pozsony/Bratislava:
Madách-Posonium 173 p. Kve 3200 Ft
Holt, Victoria: Az Oroszlánszívû. Bp.: I.P.C. Kv. 424, [3] p.
(I.P.C. könyvek) Fve 2298 Ft
Horkay Hörcher Ferenc: A Dante-paradoxon. Bp.: M. Napló:
Írott Szó Alapítvány 123, [4] p.
Hornyik Miklós: A széttagolt ország. Bp.: Unicus 97, [2] p.
Fve 1470 Ft
Iancu Laura : Szeretetföld. Bp.: M. Napló 162 p. Fve
1575 Ft
Ishiguro, Kazuo: Ne engedj el... Bp.: Cartaphilus 301 p.
Fve 2990 Ft
Johnson, Jane: A szerelem amulettje. Bp.: Athenaeum
500, [4] p. Fve 3490 Ft
Johnson, Nelson: Gengszterkorzó. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 378, [3] p., [32] t. (Sötét örvény)
Johnson, Nelson: Gengszterkorzó. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 378, [3] p., [32] t. (Sötét örvény)
Jordan, Nicole: Visszanyert boldogság. Bp.: Victoria 324
p. Fve 2599 Ft
Kalász István: A zsebtolvaj. Zenta: zEtna: Basiliscus 157,
[6] p. (Vulkáni Helikon, 25.) Fve 1800 Ft
Kamarás István – Ladó Annamária : Szövedék:
romantikus oknyomozó riportregény. Bp.: Kairosz 251
p. Fve 2800 Ft
Kanizsai Ferenc: Ifjabb Sóti Pál. Zenta: Vajdasági Magyar
Mûvelôdési Int. 119, [5] p. (Délvidéki Soroló, 1.) Kve
2600 Ft
Kántás Balázs: Orpheusz. Bp.: Cédrus Alapítvány: Napkút
38 p. Fve 989 Ft
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. Bp.: Európa
215, [2] p. (Karinthy Frigyes mûvei)
Kemény János: Kutyakomédia. Csíkszereda: PallasAkadémia 174 p. (Kemény János mûvei, 2.) Kve 1800 Ft
Keneally, Thomas: Jimmie Blacksmith éneke. Debrecen:
Picaro 242 p. Fve 1980 Ft
Kenyon, Sherrilyn: Angyali csók. Bp.: Ulpius-ház 479 p.
(Sötét vágyak vadásza sorozat, 5.) Fve 3499 Ft
Khadra, Yasmina: A merénylet. Bp.: General Press 217 p.
Kve 2500 Ft
King, Stephen: A búra alatt. 1-2. köt. Bp.: Európa 795,
740 p. Fve 5800 Ft
Kovács Imre Attila: A megkerült téma. [Vác]: Arcus 159,
[4] p. Fve 1800 Ft
Kovács Imre válogatott írásai. Bp.: M. Napló 293, [2] p.
(A magyar irodalom zsebkönyvtára) Fve 945 Ft
Krentz, Jayne Ann: Az égô lámpa. Bp.: Maecenas 343 p.
Fve 1650 Ft
Kun Árpád: Szülsz. Bp.: L'Harmattan 87 p.
(Gyémánttengely-sorozat, 6.) Fve 1800 Ft
Lagerlöf, Selma : A császár. Bp.: Metropolis Media 294,
[4] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 16.) Kve
2990 Ft
Lane, Andrew: Vörös pióca. Debrecen: Lybrum 327 p. (Ifjú
Sherlock Holmes) Fve 2600 Ft
Lázár Júlia: Még. Bp.: Syllabux 79 p. Fve 2000 Ft
Leacock, Stephen B.: Gertrud, a nevelônô. Bp.: Európa
182, [4] p. Kve 2700 Ft
Lindgren, Astrid: Mellettünk lakik Harisnyás Pippi. Bp.:
Egmont-Hungary [24] p. Kve 1999 Ft
Lindgren, Astrid: Pippi a Komlókertben. Bp.: EgmontHungary [22] p. Kve 1999 Ft
Ludlum, Robert: A Bancroft-stratégia. Bp.: I.P.C. Kv. 730 p.
(I.P.C. könyvek) Fve 3299 Ft
Macdonald, Ross: Ki így hal meg, ki úgy. Bp.: Európa 349
p. (Európa krimi) Fve 2400 Ft
Magyar badar: 246 régi + 154 új limerik. Bp.: Syllabux
199 p. Fve 3199 Ft
Makhajda Judit: Szivárvány havasán. Bp.: Garbó K. 46 p.
Fve 1680 Ft
Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem! Bp.: Pozsonyi
Pagony [39] p. (Pagony könyvek)
Márkus András: A kolozsvári orgia. Bp.: Ulpius-ház 101,
[4] p. Kve 2999 Ft
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Marno János: Kezünk idegen formákba kezd. Bp.:
Palatinus 297 p. Fve 3100 Ft
Marsotto, Aurora : A nagy gála. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 139, [12] p., [8] t. (Balettiskola,
3.) Kve 1999 Ft
Marton László Távolódó: Az utolsó funky. Bp.: L'Harmattan
70 p. (Gyémánttengely-sorozat, 3.) Fve 1600 Ft
Masters, John: Fojtogatók: Káli istennô szolgái. Bp.: Kelet
K. 281 p. Fve 2989 Ft
Matsuo Bashó: Útinaplók. Bp.: Ráció K. 107, [2] p.
(Pagoda és krizantém) Kve 2100 Ft
Mauriac, François : Ami elveszett. Bp.: Metropolis Media
242 p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 15.) Kve
2990 Ft
Mayes, Frances: Mindennapok Toszkánában. Bp.: Tericum
331 p. Kve 3570 Ft
McCullers, Carson: Egy arany szem tükrében. Bp.: Európa
123 p. Kve 2500 Ft
McDevitt, Jack: Az ördög szeme. Bp.: Metropolis Media
418, [3] p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve
2990 Ft
Merle, Robert: Francia história. 8. A gyermekkirály. Bp.:
Európa 500 p. Kve 3500 Ft
Merle, Robert: Francia história. 7. Libben a szoknya. Bp.:
Európa 584 p. Kve 3500 Ft
Mikola Anikó: Holtágsirató. Pozsony/Bratislava: MadáchPosonium 292 p. (Magyar Antaeus könyvek) Kve 3900 Ft
Moody, Mary: Az utolsó tangó Toulouse-ban. Bp.: Tericum
314 p. Kve 3570 Ft
Móricz Zsigmond: A galamb papné. Bp.: Európa 161 p.
Kve 2500 Ft
Nagy Zopán: A kötet címe: a haiku jegyében. Bp.: Fekete
Sas 101, [2] p. Fve 1800 Ft
Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs kalandjai. Bp.:
Egmont-Hungary 174 p. Kve 1999 Ft
Noël, Alyson: Sötét láng. Szeged: Könyvmolyképzô K. 311
p. (Halhatatlanok) (Vörös pöttyös könyvek) Fve 2999 Ft
Nyulász Péter – Õszi Zoltán: Az elfelejtett meghívó.
[Nagykôrös]: Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek, 63.) Fve
200 Ft
O'Connor, Joseph: Megváltás Zuhatag. Bp. :Európa 587 p.
Kve 4400 Ft
Oldfield, Jenny: Tüzes. Pécs: Alexandra 142 p. (Félhold
farm, 11.) Fve 999 Ft
Osborne, Charles: Feketekávé. Bp.: Európa 182 p. (Európa
krimi) Kve 2200 Ft
Paizs Tibor: Cora. Bp.: Timp 95 p. (Timp széptár, 18.) Fve
1700 Ft
Palma, Félix J.: Az idô térképe. Bp.: Európa 585, [2] p.
Fve 3900 Ft
Papp Olivér Krisztián: Második esély avagy Hogyan éltem
túl a magyar egészségügyet. Pécs: Alexandra 429, [2] p.
Fve 2499 Ft
Paterson, Cynthia: A titkok völgye. Bp.: General Press 32
p. (Foxwoodi mesék) Kve 2500 Ft
Peéry Rezsô: Eszmék és rögeszmék. Pozsony: Median
303 p. Fve 2900 Ft
Péter Erika : Csupa csiga. Üllô: Timp 30, [2] p. Kve
1700 Ft
Peters, Andrew Fusek: Deszkás detektívek. 2. Nem mind
gyémánt, ami fénylik. Szeged: Könyvmolyképzô K. 195 p.
Kve 1999 Ft
Pilcher, Rosamunde: Más szemmel. Bp.: Ulpius-ház 277
p. Fve 3499 Ft
Pilinszky János: Stigma. Bp.: Éghajlat Kvk. 105, [3] p.
Fve 1980 Ft
Pinter, Harold: Törpék. Bp.: Metropolis Media 262, [3] p.
(Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 14.)
Plank Anna: Bûnös írások. Bp.: Littera Nova 110 p. Fve
1990 Ft

Polonyi Péter : Gyökereim. Bp.: Syllabux 231 p. Fve
2200 Ft
Pridmore, John: Az alvilágtól Istenig. Bp.: Új Ember 290 p.
Fve 2800 Ft
Quinn, Julia: Rossz kor. Bp.: Gabo 395 p. (A Bridgerton
család, 6.) Fve 2290 Ft
Rados Virág: Bipoláris: egy mániás depressziós nô
regénye. Bp.: Jaffa 221 p. Fve 2790 Ft
Reider, Katja: Uszodai történetek. Bp.: Fabula Stúdió 59 p.
(Olvasó Leó) Kve 1790 Ft
Reymont, Wladyslaw: Népítélet. Bp.: Metropolis Media
345, [2] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 12.) Kve
2990 Ft
Riddell, Chris: Ottolina és a sárga macska. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 171 p. + 5 képeslap Kve 2499 Ft
Roberts, Nora: Az angyal markában. Bp.: Gabo 515 p. Fve
2490 Ft
Roberts, Nora: Menyasszonyok. 1. Látomás fehérben. Bp.:
Gabo 408 p. Fve 1990 Ft
Rozsnyai Ervin: A lusta szamár királysága. Bp.: Szerzô 52
p. (Z-füzetek, 136.) Fve 250 Ft
Salamon Ernô: Didergetô. Bp.: Simor A. 99, [3] p. (Zfüzetek) Fve 500 Ft
Sandford, John: Rossz vér. Bp.: JLX 399 p. Fve 3150 Ft
Sánta György: Az ajánlat. Bp.: Papirusz Book 397 p. Fve
2500 Ft
Schacht, Andrea: A kölni rejtély. Bp.: General Press 393 p.
(Regényes történelem) Kve 3200 Ft
Schmidt Egon: Lakodalom az erdôben. Bp.: Új Ember 36
p. (Mesélnek az állatok) Kve 1300 Ft
Self, Will: Dorian: szövegmás. Bp.: Európa 456 p.
(Modern könyvtár) Fve 2900 Ft
Serfôzô Simon: A magunk szárnyán. Lakitelek: Antológia
107 p. Fve 2000 Ft
Shah, Tahir: Kalandozások az Ezeregyéjszakában. Bp.:
Tericum 475 p. Kve 3570 Ft
Showalter, Gena: Az Alvilág Urai. 4. Éjsötét hangok. Bp.:
Ulpius-ház 510 p. Fve 3499 Ft
S i d e b o t t o m , H a r r y : Róma harcosa. 3. kv. A nap
oroszlánja. [Debrecen]: Gold Book 323 p. Kve
3499 Ft
Sík Sándor: Isten tenyerén. Bp.: Új Ember 92, [3] p. + CD
Kve 1979 Ft
Silva, Daniel: A Moszad ügynöke és a Rembrandt-ügy. Bp.:
Ulpius-ház 523 p. Fve 3499 Ft
Simon László, L.: Személyes történelem. Bp.: Ráció K.
179, [4] p. Kve 2900 Ft
Singh, Nalini: Látomás. Bp.: Egmont-Hungary 384 p. (Egy
világ – két faj – állandó küzdelem, 2.)
Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók. 6. A visszatérés:
árnyéklelkek. Szeged: Könyvmolyképzô K. 486, [2] p Kve
3299 Ft
Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók. 6. A visszatérés:
árnyéklelkek. Szeged: Könyvmolyképzô K. 486, [2] p Fve
2499 Ft
Stilton, Geronimo: A sajtpiramis titka. Pécs :Alexandra 117,
[11] p. (Mulatságos történetek, színes kalandok) Fve
1299 Ft
Stilton, Geronimo: Egy habos kávé és nagy hûhó! Pécs:
Alexandra 116, [12] p. (Mulatságos történetek, színes
kalandok) Fve 1299 Ft
Stilton, Geronimo: Ezer mozzarella, nyertem a pocoklottón!
Pécs: Alexandra 114, [14] p. (Mulatságos történetek,
színes kalandok) Fve 1299 Ft
Stilton, Geronimo: Kaland a Himaláján! Pécs: Alexandra
117, [11] p. (Mulatságos történetek, színes kalandok) Fve
1299 Ft
Stilton, Geronimo: Légyturmix a gróf úrnak. Pécs:
Alexandra 118, [10] p. (Mulatságos történetek, színes
kalandok) Fve 1299 Ft

Stilton, Geronimo: Macskanagy rettegés. Pécs: Alexandra
116, [12] p. (Mulatságos történetek, színes kalandok) Fve
1299 Ft
Stilton, Geronimo: Vakáció a Las Egeras Hotelben. Pécs:
Alexandra 117, [11] p. (Mulatságos történetek, színes
kalandok) Fve 1299 Ft
Szabados Tamás, R.: A Siebenkreuz Alapítvány. Bp.:
Syllabux 304 p. Fve 3000 Ft
Szabó László Tibor: A hosszú utazás. Bp.: Szerzô 67 p.
(Z-füzetek) Fve 500 Ft
Szabó Magda: Katalin utca. Bp.: Európa 212, [3] p. Kve
2500 Ft
Szabó Palócz Attila: Köd. Zenta: zEtna: Basiliscus 75, [4]
p. (Vulkánfíber, 15.) Kve 1400 Ft
Szegedtôl Szegedig. Szeged: Bába 517, [9] p. (Tisza
hangja) Fve 4545 Ft
Szilágyi György: Hibaaprólék – liba nélkül. Bp.: Gabbiano
Print 177 p. Fve 2800 Ft
Szlovákiai magyar szép irodalom 2011. Pozsony: SZMÍT
255 p. Kve 2700 Ft
Szolzsenicin, Alekszandr: Ivan Gyenyiszovics egy napja:
kisregények. Bp.: Európa 357 p. Kve 3500 Ft
Szomory Dezsô: A párizsi regény. Bp.: Múlt és Jövô K.
557, [2] p. (Szomory Dezsô mûvei, 6.) Kve 3900 Ft
Szöllôsi Edit: Hurrá, bilizek! Bp.: Móra [24] p. Kve 1790 Ft
Turczi István: A változás memóriája. Bp.: Palatinus 77, [5]
p. Fve 1950 Ft
Ughy Szabina: Külsô protézis. Bp.: Orpheusz 56, [2] p.
Fve 1575 Ft
Utry Attila: A nagy elszakadás. Bp.: Hungarovox 127 p. Fve 1500 Ft
Vajansk, Svetozár Hurban: Száraz hajtás. Bp.: M. Napló
439 p. Fve 2730 Ft
Vámos Miklós: Apák könyve. Bp.: Európa 541, [2] p.
(Vámos Miklós mûvei) Kve 3500 Ft
Váradi Péter: Papírfigurák. Bp.: Könyvpont : L'Harmattan
79 p. Kve 2000 Ft
Varga Zoltán: Így éltek ti..., az utolsó szakmunkás. Bp.:
Canary Warf Kft. 208 p. Fve 2190 Ft
Velikic, Dragan: A Bréma-ügy. Bp.: Napkút 221, [2] p. Fve
2490 Ft
Veres Zsuzsanna: A farkas kora. Bp.: Kairosz 238 p. Fve
2800 Ft
Verhaeghen, Paul: Omega minor. Bp.: Gondolat 639, [3]
p. Fve 3990 Ft
Volk György, K.: Pirkadat. Bp.: Gabbiano Print 360 p. Fve
2400 Ft
Waller, Leslie: A pénzember. Debrecen: Picaro 660 p. Fve
2980 Ft
Walsh, Pat: Crowfield démona. Debrecen:Lybrum 285 p.
Fve 2600 Ft
Watson, S. J.: Mielôtt elalszom. Bp.: Athenaeum 462 p.
Fve 3490 Ft
Weeks, Brent: Éjangyal trilógia. 2. Az árnyékvilág peremén.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 645 p. Kve 4499 Ft
Weeks, Brent: Éjangyal trilógia. 2. Az árnyékvilág peremén.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 645 p. Fve 3499 Ft
Westerfeld, Scott: Különlegesek. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 322, [4] p. Kve 2999 Ft
White, Stephen: Ostromállapot. Bp.: General Press 375 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
Wiggs, Susan: A csillagok lánya. Bp.: Harlequin 415 p.
(Arany széphistória) Fve 1495 Ft
Woods, Titania: Éjféli tündérzsúr. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 160 p. (Csillagszárny Akadémia, 2.)
Kve 1799 Ft
Yip, Mingmei: Szirmok az égbôl. Bp.: Trivium 365 p. Fve
3791 Ft
Zabosné Geleta Piroska: Így zajlott az életem. Zenta: VMMI
403, [4] p. (Emlékezet, 1.) Kve 2900 Ft

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a közismereti tankönyvek csaknem teljes választékát, kötelezô olvasmányokat, nyelvkönyveket,
szótárakat, idegen nyelvû könyveket, tanulást, tanítást segítô dokumentumokat, kézikönyveket, pedagógiával kapcsolatos
kiadványokat és sok más hasznos irodalmat kínál kedvezô áron.

DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK KÜLÖN KEDVEZMÉNY!
Rendeléseiket fogadjuk postán (1391 Budapest, Pf. 204), interneten (www.kello.hu) vagy személyesen (1134 Budapest, Váci út 19.),
illetve boltunkban:

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5. Tel.: (06-1) 428-1010
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra, szombaton 10–14 óra

KEDVEZÔ ÁRAK, SZÉLES VÁLASZTÉK, FOLYAMATOS AKCIÓK!
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X ÚR A KÖNYVHÉTBEN
BBS-INFO KIADÓ
1630 Bp., Pf. 21.
Telefon: 407-17-07
www.bbs.hu

SCOLAR KIADÓ
www.scolar.hu

Bártfai Barnabás:
SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLAT
MINDENKINEK
Ennek a Hogyan használjam? c. kiadvány alapján készült könyvnek a segítségével alapszintrôl elindulva, a
számítógép megvásárlásától és elsô
bekapcsolásától kezdve a különféle felhasználói programok alkalmazásáig mindent megtanulhat. A kiadvány ajánlható mindenkinek, aki meg szeretné tanulni a számítógépek kezelését. Az alapoktól indulva vezeti olvasóját a ma már szinte az általános mûveltséghez is hozzá tartozó ismereteken át a gyakorlati tudnivalókig. A
könyv a kezdô felhasználók számára is könnyedén érthetô, követhetô. Mottónk az, hogy a felhasználónak ne azt mutassuk meg,
hogy egy adott programfunkció mire szolgál, hanem azt, hogy egy
elvégezni kívánt tevékenységet, milyen programfunkció segítségével tud ellátni úgy, hogy a megtanultakat a mindennapi életben is
kamatoztathassa. (Fôbb témakörök: alapismeretek, gépkezelés,
programozás-elmélet, Windows 7 és Windows XP, Total Commander, tömörítés, hálózatok, internet, elektronikus levelezés, Office
2007 és 2010 programok (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), grafika, kifejezésgyûjtemény, Stb.)
(X)
664 oldal, B/5, 3920 Ft, ISBN 978-963-9425-75-0

EDGE 2000 KIADÓ
www.edge2000.hu
www.facebook.com/edge2000
2035, Érd, Pf. 14
Tel.: (23) 377 249, info@edge2000.hu
Klein Sándor:
NEGYVEN ÉV MUNKAPSZICHOLÓGIA
Ember, munka, szervezet: akkor és most
E könyv egy háromrészes sorozatunk elsô kötete, melynek címe: Az írás
megmarad.
Klein Sándor írásai több mint negyven éve jelennek meg a hazai pszichológiai és pedagógiai folyóiratokban. 70. születésnapja alkalmából
gyûjtötte össze három kötetben ezeket az írásokat, abban a reményben,
hogy mondanivalójuk a mai olvasók számára is érdekes lehet. Ez az elsô
kötet a munkapszichológia témájú írásokat tartalmazza. Az „elsô húsz
év” írásai közt szó esik többek között a zajártalomról, a reklámpszichológiáról, a kreativitás fejlesztésérôl.
A második rész az SHL Hungary Kft. húszéves története során született írásokból szemezget: az SHL profiljának megfelelôen jórészt az alkalmasságvizsgálat területérôl.
A harmadik rész a Pécsi Tudományegyetem Felnôttképzési és Emberi
Erôforrás Fejlesztési Kar munkatársainak – Klein Sándor kollégáinak –
írásait tartalmazza egy érdekes vállalkozói karrierrôl, a hazugságfelismerésrôl, a coachingról, a pályaorientációs szakemberek kompetenciáiról.
Könyveink 20%-os kedvezménnyel megrendelhetôk közvetlenül a kiadótól, e-mailben vagy honlapunkon keresztül.

(X)
368 oldal, 3200 Ft, ISBN 9789639760165
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Margittai Gábor:
UTAZÁS A VÉGEKEN
Margittai Gábor Külsô magyarok
– Utazás a végeken címû kötete
elôször 2005-ben jelent meg. A
könyv példátlan sikere indokolta,
hogy 2011-ben megújult formában, kibôvítve, színes és feketefehér fotókkal, térképekkel gazdagon illusztrálva újból megjelenjék a szórványlét krónikája.
Margittai Gábor újságíró úttörô riporteri, útikönyv- és esszéírói vállalkozása nem kevesebbet tett, mint visszahozta a 20. század végi térképeinkrôl lekerült Dél-Erdélyt, Máramarost, Csángóországot, Szepességet vagy éppen a távoli kárpátaljai magyar
szigeteket mint lehetséges (idô)utazási célpontokat. Olyan tereket és idôket mutatva be a hajdani magyar világból, amelyek történelmünk ciklikus nagytakarításaiban (vagy pusztán lustaságból) egyszerûen elvesztek.
A most javítva, bôvítve, a szónál sokszor beszédesebb fotókkal
gazdagon illusztrálva megjelentetett kiadvány – nemrégiben napvilágot látott „folytatásával”, a Trianoni menyecskével – együtt
teljes körképet ad a III. évezred szórványmagyarságának esélyeirôl. Akárcsak a „tömbmagyarokéiról”…
(X)
280 oldal + 4 x 16 oldal színes melléklet, 3950 Ft

Arthur Miller: ÜVEGCSEREPEK
1938. november – Kristályéjszaka.
A Hitler által felbujtott arctalan
tömeg zsidó üzleteket foszt ki,
zsinagógákba tör be, öregembereket kényszerít arra, hogy fogkefével sikálják az „árja” járdákat.
Berlinben és más német nagyvárosokban bokáig érnek a rombolás üvegcserepei. Ugyanekkor
egy jómódú zsidó házaspár
Brooklynban éli mindennapi életét; épp moziba készülnek, amikor a csinos, kedves asszony –
gondos feleség és szeretô anya –
hirtelen összeesik, és képtelen lábra állni. Hiába a vizsgálatok sora, betegségének fizikai okát nem lelik az orvosok.
Arthur Miller darabjában e két esemény fonódik egymásba. A
történelem majdhogynem láthatatlan, mégis mindent átható vezérvonalként van jelen a drámában; a szereplôk életében ravasz
dramaturgiával az Európában zajló borzalmak tükrözôdnek. Sylvia Gellburg paralízise tökéletesen szimbolizálja a bénultságot, a
nácikkal szembeni tehetetlenséget és a zsidóság kiszolgáltatottságát – azt, ahogyan az emberek képtelenek voltak szembeszegülni Hitler minden erkölcsöt lábbal tipró gépezetével.
Sok gondolkodnivalót ad e kiválóan felépített, számos szimbolikus jelentésréteget hordozó dráma, Ungvári Tamás mesteri fordítása pedig híven adja vissza az eredeti mû szellemes szövegét.
(X)
112 oldal, 1950 Ft
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Vég nélkül
A magát egy idôben elôszeretettel
K.-nak rövidítô Kôszeg Ferenc szeret
a dolgok végére – pontot tenni. Szereti
a lezárásokat, a befejezéseket. Fogalmazhatnék persze úgy is, nagy bölcsen
tudja, a csúcson kell abbahagyni. Aztán
némi kajánsággal mondhatnám azt is,
azért szereti maga mögött hagyni a dolgokat, mert új kihívások, új kalandok
után ácsingózik minduntalan. Bármilyen elôjelû is a megközelítés, szerzônk
a Múltunk vége címû kötetével sok
mindentôl és sok mindenkitôl, önként
és/vagy kényszerûségbôl emlékezve
vesz búcsút.
Magára hagyja például a mintegy félszáz K.-történetének hôsét, az egyes
szám harmadik személyben megelevenített önmagát, mondván, „ a mesélés
módja elvesztette varázsát ”. Pedig,
szerintem, ez a megállapítás legfeljebb
az elbeszélôre nézve helytálló. Kôszeg
alighanem megunta, vagy kezdte írásrabszolgaságnak érezni, hogy 3–4 hetente, akár van hozzá kedve, ihlete,
akár nincs, le kell adnia a soron következôt. Elvégre egy hetilap (a Magyar
Narancs) mégsem jelenhet meg fehér
folttal – még azt gondolhatná valaki,
hogy ismét életbe lépett a szerzô számára egyébként oly ismert és megszokott cenzúra…
De K. (mostantól: KF) nem csak eredendô lustaságából, a megszokottól való zsigeri irtózásából fakadó szabad
akaratából fordít hátat, lényegíti (át)
történelemmé életének távoli s közeli
múltját, ebbe a nagybetûs Sors, KF sorsa is bôven belejátszik. A Múltunk végét szerzônk „Anikó emlékének”, legutóbbi társának ajánlja, aki „vezetéknévtelen” fôszereplôje a könyv utolsó,
Életképek Okatootáiáról címû, szürrealista látomásnak tetszô, valójában nagyon is realista „élménybeszámolójának”. Hétköznapi eset, talán egészségügyi statisztikákból ki is hámozható,
hogy évente hányan élik, reménykedik,
szenvedik végig Anikóhoz hasonlóan a
magyar – de mit nem mondok: az okatootáiai – egészségügy anomáliás kálváriáját. Anikót a gyógyíthatatlan kór tíz
hónap alatt teperte le, tíz hónap hátborzongató krónikája, társadalmi diagnózisa, s egyben egy szerelmes vallomás és
a veszteség feletti fájdalom feldolgozása a megrendítô kötetzáró írás. Amihez
hasonlatost, sajnos, már olvashattunk
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KF elôzô, két évvel ezelôtti kötetében, a K. történeteiben. Az emlékezô akkor a rajongva szeretett,
számtalanszor hûtlenül magára
hagyott feleségtôl – s mindeközben az ellenzékiségben elszakíthatatlan társtól –, Fekete Évától
búcsúzott Halálkrónikájával.
Az, hogy KF tud írni, a szélesebb közönség számára csak a
rendszerváltás után derült ki. Addig csupán a szamizdatolvasók élvez(het)ték a nyers szókimondást
iróniával spékelô elemzéseit. Annak, hogy az 1998 óta obsitos képviselô tud szépírni is (önmeghatározása szerint az elbeszélô próza
és a publicisztika határán ), KF csupán néhány esztendeje adta tanúbizonyságát. Azóta viszont, ha más
és más kifejezési formákat keresve
is, egyes szám elsô vagy harmadik
személyben, kiapadhatatlan kedvvel
meséli emlékeit. Nincs mese: van mirôl beszélnie, van megélt történetmuníciója, olykor-olykor piciket maga is
mozdított a világon (ezekrôl többször
látszott úgy: történelmi cselekedetek,
s néha valóban annak is bizonyultak).
Volt egy kicsit (1956 után) börtönben –
„vizsgálati fogságban!”, pontosítaná
rögvest KF kiadói lektorként, merthogy az is volt egy idôben, volt aztán
ellenzéki mozgalmársága miatt könyvesbolti eladó, agresszív rendôrségi
követéssel megfélemlíteni szándékozott szamizdatszerkesztô, éhségsztrájkoló, motyogó tömeggyûlési szónok,
szabaddemokrata pártalapítótag, rendszerváltó kerekasztalos, majd az antipolitikusi erények megtestesítôje (ez
nem gúny, komolyan gondolom) s lett
egy ciklus erejéig megválasztott képviselô, emberjogi aktivista is. Ellenzékiként volt az ellenzék ellenzéke, volt a
legális Beszélô fôszerkesztôje, volt országos és saját pártbeli skandalumok
leleplezôje. A felsorolást (a felsorolha-

KÖNYVRÔL
Kôszeg Ferenc
MÚLTUNK VÉGE
Kalligram
464 oldal, 2990 Ft

tóságot) csupán félbeszakítottam, KF effajta, írásaiból kibányászható titulusai még vég nélkül
folytathatók. KF tehát mesél, anekdotázik, adomázik, vagyis ír mindezekrôl.
Nem kronologikusan, hanem ahogy a
dolgok az eszébe ötlenek, vagy, ahogy
az élet régi-új aktualitásai elôhívják
odaillô történeteit.
KF kedélyes és kíméletlenül ôszinte.
Nem biztos, hogy az „igazságot” mondja (gyakran pontosító önkritikát gyakorol figyelmeztetésre, felszólításra is,
önszántából is, önkorrekcióként), s az
sem biztos, hogy mindig igaza van. Viszont megkérdôjelezhetetlen önazonossága és a múltértelmezô históriáiban a jelenléte érdekfeszítôvé, és fôleg
megkerülhetetlenné teszi históriáit. S
ami evvel együtt jár: nemritkán botrányossá is, hiszen tudósításaiban, portréiban (ahogy ô nevezi: sziluettjeiben),
ha úgy érzi, konokul megy szembe az
árral, a közfelfogással. Mai (vagy egykori) kollégáiról, harcostársairól, barátairól és ellenfeleirôl – s ezenközben
önmagáról szintén – nyersen, kendôzetlenül mondja (el) a magáét. S ezzel
szerez régi-új ellenfeleket (egykori kollégákat, harcostársakat, barátokat) és
régi-új barátokat (egykori kollégákat,
harcostársakat, barátokat).
Így van ez, így lesz ez, ha KF továbbra
is szeret vitázni és vitázva szeretni.
Könyvét, könyveit olvasva csak azt
mondhatom: jól teszi.
Murányi Gábor
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GAZDASÁG

A „Széll” után vihar is jön?
A Könyvhét egyik elôzô számában megjósoltam, hogy a huszonkilenc pont után további akcióprogramok is jönnek.
Nos, itt a következô 26 plusz iksz pont. Ismertebb nevén a
Széll Kálmán terv, ami az újabb hírek szerint kiegészítésre
(esetleg módosításra) szorul. A gond az, hogy a gazdasági
növekedés nem akar beindulni – sem az exportnövekedés
vezérelte termelés, sem a belsô fogyasztás növekedése által
– utóbbi a Keynes által a közgazdaságtanban leírt multiplikátorhatás révén következhetne be.
A várható világgazdasági helyzetre vonatkozó megítélések
széles sávban szóródnak, a gazdasági szakértôk véleménye
általában negatív. Közösnek tekinthetô bennük, hogy az országok fokozott eladósodása, és az államcsôdveszélyek annak „köszönhetôk”, hogy a 2008–2009 évi pénzügyi válságban az államok kisegítették a bankrendszert, bízva a gazdasági növekedés jótékony hatásában, alapozva Kína, India,
Brazília gyors fejlôdésére, befektetéséhségére. Ha így történt volna, az adóbevételek növekedése kezelte volna a
megnövelt államadósságot. Azonban a várt növekedés helyett recesszió következik be.
Ez egy olyan képzeletbeli póker, ahol két csoportba sorolhatók a játékosok: a bankárokra és az államok vezetôire,
ahol mindenki cinkelt lapokkal játszik, vagy blöfföl. Idônként meg kell mutatni a lapokat, és akkor kiderül – még a
csoporton belüliek is meglepôdnek, hogy egy-egy pénzügyi
csoport vagy ország milyen gyenge értéket mutat fel. A nézôk itt a hitelminôsítôk, hangosan beszélnek, és a játékosok
figyelembe veszik bemondásaikat.
Elfogadott az a nézet is, hogy a világban likviditástöbblet
van, a befektetôk a biztos hozamokat nem a termelô szférába történô beruházásokban látják, hanem betétekben, államkötvényekben, aranyban. A svájci frank, mint menekülôvaluta ezért értékelôdött fel olyan magas szintre, ami az ország
saját gazdaságának is kárára van.
Sajnos ebben a helyzetben kétszeresen is pórul járunk, hiszen Magyarország túlzott függése egyrészt fennáll a német
gazdaságtól – legnagyobb külkereskedelmi partnerünktôl,
továbbá fennáll a lakosság irreális mértékû svájci frank eladósodottsága is. Növekvô foglalkoztatás és emelkedô nettó
jövedelmek esetén is törlesztésre fordítódna ennek számottevô része.
Ha elvesszük a Széll Kálmán tervbôl a „régi rendszer
romjait eltakarítjuk, gazdáit felelôsségre vonjuk, az ellenséget (lásd a terv alcíme: Összefogás az adósság ellen) legyôzzük és a feladatot megoldjuk, az országot megújítjuk”
politikai tartalmat és üzenetet, akkor a következô célkitûzéseket látjuk:
„A mi elképzelésünk szerint olyan tervre van szükség,
amely egyszerre veszi célba az államadósság csökkentését, a
gazdasági és társadalmi élet rosszul szervezett és ezért az
államadósság újratermelôdését okozó területeinek átszerve-
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zését, valamint egyidejûleg segíti a gyors ütemû gazdasági
növekedés beindulását is.
A cél tehát világos: az államadósságot 50% alá kell szorítani! A tökéletes helyzet természetesen az lenne, ha nem tartoznánk senkinek, sôt ha inkább nekünk tartoznának, de a
hazai össztermék 50% -a alá szorított államadóssággal már
ki lehet kerülni a gazdasági csôddel fenyegetô veszélyzónából. A hazai össztermék 50%-a alá szorított államadóssággal
egy ország már visszanyeri valódi függetlenségét, gazdasági
és pénzügyi mozgásterét. A hazai össztermék 50%-a alá szorított államadóssággal egy ország már hosszú távra megszerzi a hazai és nemzetközi pénzügyi és gazdasági bizalmat, valamint képes végleg kiszabadítani vállalkozásait és
háztartásait az adósság csapdájából.” ( 1 )
Az államadósság csökkentésének mindkét útját szeretné
járni a kormány, a költségvetési kiadások tartós csökkentésével és munkahelyteremtés révén gazdasági növekedés kiváltásával:
– nyugdíjak és segélyek költségvetési kiadásainak csökkentése, sôt rövid távú bevételi többlet elérése (magánnyugdíjpénztári rendszer megszüntése, korengedményes és
rokkantnyugdíjrendszer megváltoztatása, új, fenntartható
állami nyugdíjrendszer kialakítása)
– egészségügyi kiadásokban megtakarítások (szigorúbb
táppénzfolyósítás, új gyógyszertámogatási rendszer)
– új közoktatási és felsôoktatási rendszer (a gazdaság
igényeinek jobban megfelelô képzés biztosítása állami
pénzen)
– gazdaságösztönzés (bürokráciacsökkentés, új közmunkarendszer, vállalkozások adósságterheinek csökkentése,
végrehajtási és felszámolási eljárások felgyorsítása)
– MÁV és közösségi közlekedés adósságrendezése és szervezeti átszervezése, használatarányos útdíjrendszer bevezetése.
– Takarékosság a minisztériumokban, pártfinanszírozásban.
Ez a terv nem tartalmaz adóemelést, meghirdetése idôpontjában az államadósság (kiegészítve MÁV, BKV, PPP szektor
adósságával) a GDP-re vetítve 83% volt, az ország teljes
adóssága (ami tartalmazza az államadósságot, a vállalkozások és háztartások tartozásait is) 130%. A 2011-re tervezett
gazdasági növekedés 3,1% (ugyancsak GDP-re vetítve).
A második negyedévi növekedési adatok azonban nem támasztják alá, hogy egészséges folyamatok indultak el, a korábbi 29 pontos akcióterv, illetve a 2013-ig megvalósításra
kerülô Széll Kálmán terv eddigi lépéséi alapján. Sôt a valószínûsíthetô alacsonyabb 1,0–1,5% növekedés miatt a költségvetésben 90-150 milliárd forint adóbevétel kiesés jelentkezik, amit kezelni szükséges, hiszen a Brüsszelben megígért 2,9 %-s hiánytervet is tartani kellene.
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Nem vigasz, hogy a német gazdaságban is lassul a növekedés, sôt Kínában is. Most üt vissza, hogy a gazdaságélénkítés az eddigi intézkedésekkel nem sikerült:
– a banki különadók miatt a vállalkozások hitelezése lecsökkent,
– az eddigi adócsökkentések (16%-s SZJA kulcs, 10%-s társassági adó kulcs) nem indukált eddig többletfogyasztást,
és gazdasági növekedést. Mint tudjuk, a munkavállalók
többségének nem nôtt a nettó keresete.
– ebben a helyzetben sem az állam, sem a bankok nem érdekeltek abban, hogy megoldják a devizahitelesek problémáját saját kontójukra. Ami történik: a probléma eltolása,
hátha pár év múlva jobb lehetôségek lesznek (árfolyamgát = meghosszabbított törlesztés, lakossági pertársaságok elhúzódó perei stb.)
Az, ami értékelhetô, és külföldi befektetôk és pénzügyi körök értékelik is, az állam önmagán történô takarékossága,
a költségvetési kiadások csökkentése, az oktatásból, egészségügybôl, nyugdíjkifizetésekbôl történô forráskivonás, zárolások, rezsiköltség korlátozása, elbocsátások, új életpálya
modellek mentén a bérek megfogása. Ez természetesen nekem, mint tisztességesen adózó állampolgárnak a bôrömre
megy (életembe kerül), hiszen kevesebb és rosszabb minôségû közösségi szolgáltatást fogok kapni ugyanannyi adóért cserébe.
Nagyon hiányolom a politikai közbeszédbôl – egyébként a
Széll Kálmán tervbôl is – az adót elkerülôk példás és nyilvános büntetését, és nagyon tudnak irritálni a NAV közzétett listái a milliós adótartozású cégekrôl és magánszemélyekrôl. A legnagyobb bûnnek tartom egy vállalkozás tulajdonosai és vezetôi részérôl, ha úgy megy tönkre a cégük,
hogy hónapokig dolgoztatja a munkavállalóit, és nem fizeti
ki a béreket, bedolgozó alvállalkozókat. Márpedig ez a jelenség évek óta ismétlôdik. Talán ennek megakadályozása,
szigorú szankcionálása fontosabb lenne, mint a könyvvizsgálati értékhatár felemelése a vállalkozások terheinek
csökkentése jegyében, vagy a táppénzcsalás új büntetôjogi
szabályozása.
A komoly témák után feloldásként, Art Buchwald: Jólét és
jótékonyság c. kis publicisztikájából idézek ( 2 ):
„Választási hadjárata során országszerte nagy hatást ért el
Richard Nixon ezzel a mondattal:
Inkább a bérlistákon legyen több név, és a segélylistákon
kevesebb.
Senki sem ellenzi ezt a célkitûzést, kivéve talán Mr. Nixon
gazdasági tanácsadóit.”
A megkérdezett gazdasági tanácsadó, „Grafikon professzor” kifejti, hogy a kapitalizmusban az egészséges gazdasági élethez egészséges mértékû munkanélküliség fenntartása is kell. Akkor viszont, hogyan lehet átterelni az embereket a segélylistákról a bérlistákra, kérdezi a riporter. A
válasz szerint munkaalkalmat kell teremteni az embereknek,
azután el kell bocsátani ôket.
Hasonlóan az átszervezett négyórás közmunkához, teszem
hozzá e cikk szerzôjeként.
Bódis Béla
1 Széll Kálmán terv 13. oldal, www.mno.hu/upload/docfiles/1103/
szellkalmanterv.pdf
2 Art Buchwald: Zemululuban minden csendes, Kossuth,1969
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Akácillat
a Dunántúlról
Sokféleképpen tapasztaljuk a hely szellemének érvényesülését a mûvészetben. Így például a magyar
esszének van egy jellegzetes, talán Berzsenyi Dániel
munkásságával kezdôdô,
majd Várkonyi Nándor
mûveiben tetôzô vonulata,
amelynek egyik kiemelkedô kortárs képviselôje a
székesfehérvári születésû
L. Simon László. Hozzá hasonlóan egyaránt a dunántúli
esszé és a jobboldali politika képviselôje az ebben a kötetben is emlegetett Csoóri Sándor és Ambrus Lajos.
A vidéki, s fôleg a falusi ember számára nemcsak a tintának és a kenyérnek az illata bír felidézô erôvel, hanem
olykor szinte démonikus megszállottsággal képesek magyarázni a birsalmának, sôt magának a földnek az illatáról, a disznóól bûzérôl. L. Simont már avatott íróként ragadta magával a nosztalgia diktálta ihlet: könyvét a magyar föld, s szûkebb hazája, Fejér megye akácillatának felidézésével kezdi. Egy kevésbé szerencsés kor gyermeke, a
szintén dunántúli, ám a Szovjetunióban alighanem a kelleténél több idôt töltött Lengyel József annak idején nevezetes sorokat vetett papírra az orosz tájat belengô zelnicemeggy illatáról. Elérkezhet majd még a tengeri kikötôk iszonyatos halszaga hazai emlegetésének kora is.
A nosztalgia a szó mindkét értelmében jellemzi L. Simon
esszéit: egyrészt a szülôföldet mint tájat, teret, másrészt a
régi korokat, mint letûnt idôt választotta témául. Könyvét
bravúros fotók illusztrálják, amelyek különösen a zeppelinek (“szivarok az égen”) bemutatásakor figyelemre méltóak.
Hasonlóan frappáns esszé jellemzi vidéki disznóölésinket, s
az ekkor szokásos, gyakran elképesztô méreteket öltô alkoholfogyasztásunkat.
A kötet huszonöt darabja között „a Styxen
túlra” alcím alatt néhány
nekrológ is akad, melyek
legsikerültebbike talán a
több téren is pályatárs
Deák Lászlótól való búcsú, aki költôként és kiadóként egyaránt jelentôs tényezô volt a magyar kultúrában. A kötetben további, az irodalmi kánont illetô állásfoglalások is találhatók, melyek közül a
„jobboldal írószentjéL. Simon László
nek” s egyszerû diletSZEMÉLYES
tánsnak egyaránt minôTÖRTÉNELEM
sített Wass Albert sokolRáció Kiadó
dalú jellemzése különö182 oldal, 2900 Ft
sen jelentôs.
K. S. A.
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KERTÉSZ ÁKOS
A Sztevanovity testvéreknek ajánlom.

M

eg kellene írnom apám történetét, de nem vagyok dokumentarista alkat. Én arról tudok írni, amirôl személyes emlékeim vannak. És azt is mindig átalakítja, átszerkeszti a képzeletem, mert az igazat akarom fölmutatni, nem
csak a valódit. De ha egyszer megírnám az emlékirataimat, annak
a felét valószínûleg apám története tenné ki. Ötven évesen belehalt a század elsô felében nem ritka identitászavarba. A rák sosem véletlen, a rák is pszichoszomatikus betegség – ma már tudjuk.
Ha apám vallásos nevelésben részesül, talán több kapaszkodót talál a gyerekkorában, de a nagyapámat, mint elsô generációs önálló kisiparost, az üzleten kívül semmi sem érdekelte, és
apám anyja, aki az értelmiségi vonalat
képviselte a családban, nagyon korán
meghalt, apám alig volt hét éves. Szellemileg légüres térbe került, csak a saját intelligenciájára hagyatkozhatott. A Tanácsköztársaság idején, tizenhat évesen, átmenetileg kommunistának vélte magát, ebbôl nem maradt meg más, mint
bizonyos humánus empátia az elnyomottak, a nehézsorsúak iránt,
és némi racionális, fölvilágosult gondolkodás.
Történész akart lenni, de a numerus clausus miatt nem kerülhetett egyetemre. Nagyapám örült, legalább a fia átveszi majd az
üzletet. Mi a nyavalyának akar történészkedni egy rendes zsidó
gyerek, ha az apjától átvehet egy jólmenô cukrászdát? De apám
nem adta föl, mindenféle szabadegyetemeken képezte tovább
magát, így ismerkedett meg Juhász Vilmossal, egy konvertita zsidó történésszel, aki késôbb jó barátja lett, és apámat is megtérítette. Nyilván sosem katolizált volna, ha nincs numerus clausus.
Nem kitért, megtért – ahogy gyakran hangoztatta. Sajnos. A keresztény hitet és az asszimilációt is halálos komolyan vette; a magyar zsidóságnak, azt tartotta, egyetlen útja van: a teljes asszimiláció. Nem csak a hitét, a zsidó etnikai identitását, ahogy akkor
fogalmaztak: származását is meg kell tagadnia, el kell felejtenie.

És – itt jövök én a képbe – engem is ebben a szellemben próbált
nevelni, egy darabig sikerrel, de késôbb, közvetlenül a háború
után, alig tizenhárom-tizennégy évesen, én föllázadtam.
Ritkán beszélek róla, Apu írt is, néhány novellája az Új Idôknél,
a Vigiliában meg is jelent. Ahogy verset mondani anyámtól tanultam, íráskészségemet nyilván tôle örököltem. Egy befejezett regényt is hátrahagyott. Mindent tudott az írásról, tudott szerkeszteni, jellemeket alkotni, ábrázolni, miliôt festeni, dialógust, belsô
monológot írni, azonosulni a hôseivel – egyet nem tudott (ezért
nem élnek az írásai) – önmagát vállalni. Azt a regényt nem Kertész Ferenc
írta, hanem Tilly Egon, egy magyar
keresztény arisztokrata, aki beleszeret
Ostoros Annába, a self-made-woman
házmesterlányba, és… stb.
Ha nem Tilly Egonba bújik, ha vállalja a saját személyiségét, egy katolikus
hitre tért zsidó küzdelmét az ellenséges közeggel a befogadtatásért, a diaszpóra-magányt, amit még fölfokoz az is, hogy elhagyta a zsidó
közösség akolmelegét, ha megpróbál a saját fájdalmáról, a saját
gyötrelmeirôl beszélni, amelyek hihetetlenül jellemzôek voltak a
korra is, amelyben élnie adatott, nagy író lehetett volna, mert
tisztában volt az írásmûvészet ábécéjével.
A következô regényét Nagy Konstantin koráról akarta írni, aki a
kereszténységet államvallássá tette. A párhuzam izgatta: a marxizmus, ez a forradalmi eszme, hogyan válik retrográddá, diktatúrává, „fasiszta kommunizmussá”, ahogy hatalomra kerül. Hogyan
válik minden haladó gondolat retrográddá, ha bemocskolja a hatalom. Az ötlet zseniális. Benne volt a nagy mû ígérete. De ötven
évesen elvitte a rák.
Az identitászavar engem is megfertôzött. Sokat vergôdtem hit
és hitetlenség, magyarság és zsidóság, polgárság és munkásosztály, baloldali hatalom és a saját, megszenvedett morális baloldaliságom között. És a mai napig vitatkozom képzeletemben apámmal, akinek hihetetlenül sokat köszönhetek, és akit most is mélyen szeretek.

Kertész Ákos
Apám hitte…

A mûvész és a fények
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Moholy-Nagy László a modernizmus
mûvészetének egyik legjelentôsebb
magyar származású képviselôje volt.
Neve az utóbbi évtizedben egyre
gyakrabban hangzott el a hazai kulturális-mûvészeti fórumokon, sôt ma
már az egykori Iparmûvészeti is a Moholy-Nagy nevet viseli, mégis az 1975ös kiállítás óta egy új reprezentatív
Moholy-Nagy László
tárlatra mindeddig várni kellett.
ÚJ VISZONYLATOK
A nagy múzeumok termeiben egyre
(Szerk. Kürti Emese)
inkább elfoglalja méltó helyét a fotográLudwig Múzeum
fia, mégis meglepô, hogy a Ludwig MúBaráti Köre Egyesület
zeumban rendezett A fény mûvészete
2900 Ft
(The Art of Light) c. tárlat középpontjában a többek közt festészettel, formatervezéssel, látványtervezéssel és reklámmal is foglalkozó Moholy-Nagy fényképészete áll. Különös ez,
hiszen az Új viszonylatok c. katalógust olvasván Szilágyi Sándor
Az Antifotográfus c. írásából megtudhatjuk, hogy Moholy-Nagy
sosem tartotta magát fotósnak.
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Passuth Krisztina, a kötetet nyitó A szelet-embertôl az
egész emberig c. szövegében miközben nagy ugrásokkal elbeszéli Moholy életét, kiemeli annak legfontosabb
állomásait, bemutatja a mûvész karakterét is. Azt az autodidakta Moholy-t, azt a kíváncsi, örökösen kísérletezô
embert, aki huszonnyolc évesen úgy válik a Bauhaus tanárává, hogy korábban ô maga egyetlen intézménynek
sem volt diákja. Fényképészeti elveit a hagyományos,
standard fotográfiával szemben határozta meg. Képeivel felrúgta az összes létezô szabályt, hogy a fotópapír
és a fények segítségével, valami egészen újat és különlegeset teremtsen, melyhez persze kellett végtelen kísérletezô kedve és kíváncsisága is. Így lettek a Kassákhoz közelálló tanárok kezei alatt mûvésszé váló fiatalember munkái a késôbbi, 1960-as évektôl kibontakozó
neoavantgárd fotográfia és mûvészet megelôlegezôi.
A kötet a két tanulmány mellett számos reprodukciót tartalmaz, egy részletes életrajzot, valamint különleges mellékletként Nagy Levente visszaemlékezését, melyben megpróbálja személyes élményei segítségével felidézni Moholy-Nagy
Lászlót. A képek magukért beszélnek, a kiállítás pedig szeptember huszonötödikéig megtekinthetô.
Hományi Péter
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NYÁRVÉGI OLVASMÁNYOK A HELIKON KIADÓTÓL
Embert ültettél a nyakunkra
KITELEPÍTVE MIKÓFALVÁRA
A napjainkban még élô valamikor
kuláknak csúfolt befogadók és a
Budapestrôl kitelepített befogadottak visszaemlékezéseit tartalmazza a kötet. Emlékezve egy embertelen diktatúra máig feldolgozatlan, orvoslás nélkül maradt, szigorúan titokban tartott, és az
érintettek által a levéltárakban
még ma is csak különleges engedéllyel kutatható bûneire.
356 oldal, 2650 Ft

Márai Sándor:
ISTENEK NYOMÁBAN
A két világháború közötti idôszakban egy nemzedék kelt útra. Németh László San Remóba, majd
Romániába, Cs. Szabó László "Kárpát kebelében" kalandozott, Illyés
Gyula Oroszországot fedezte föl,
Márai Sándor pedig elindult az Istenek nyomában. A hajdani „riporter” aki végighaladt ezen a varázslatos úton, elsôsorban élményeket gyûjtött, kötetének is ezt
az alcímet adta: Útirajz.
2690 Ft

Görög Staub Károly – Patay Géza:
WEKERLE SÁNDOR
A dualizmus korának háromszoros miniszterelnökérôl, a szétzilált magyar gazdaság felvirágoztatójáról, a nagy építôrôl egykori
tanítványa, Görög Staub Károly
írt izgalmas monográfiát. A számos korabeli fotóval illusztrált
kötet híven követi Wekerle Sándor rendkívüli pályáját.
320 oldal, 4990 Ft

Márai Sándor:
BUDÁN LAKNI VILÁGNÉZET
Hogyan vélekedett Márai Budáról, miért szerette szûkebb pátriáját, a Krisztinavárost, miért ragaszkodott a Kosztolányi által is
kedvelt Mikó utcához? Mit értékelt a kávéházakban, a kiskocsmákban, a Vár zegzugos utcáiban? Miért hitte, hogy Buda szerethetôbb, mint Pest?
116 oldal, 2990 Ft
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Olvasni?... Manapság?
Beszélgetés Bodó Balázzsal
Avagy olvasásnak számít-e az újság? Irodalom-e
a ponyvaregény? Tulajdonképpen mit értünk ma
olvasáson, és olvasunk-e még egyáltalán, úgy igazából,
mint régen? Bodó Balázzsal beszélgettem, a BME
egyetemi adjunktusával.
– Olvasunk még manapság?
– Ha úgy definiáljuk az olvasást, hogy
egy írott szöveg befogadása, és így belefér a fogalomba a Facebook és az
SMS olvasása, akkor nagyon is. De ez
persze keveset mond arról, hogy mennyi idôt töltünk, és fôként hogyan boldogulunk nehezebb szövegek forgatásával. Itt sejtenek nagy váltást azok,
akik ezzel foglalkoznak. Úgy tûnik,
hogy bár az internet nagy szolgálatot
tett az olvasásnak a maga szöveg-alapúságával, az is biztos, hogy ez a fajta
olvasás nem ugyanaz az olvasás, mint
amikor egy könyvbe mélyedve veszünk
el a szöveg univerzumában.
– Környezetünk, családunk, kultúránk
elôírhatja, hogy mit olvassunk?
– Az biztos, hogy idônként megpróbálja, lásd az iskolai kötelezô olvasmányok
esetét. De épp a tantervben szereplô
szövegek és az érettségi tételek kapcsán az is nyilvánvaló, milyen irgalmatlanul nehéz feladat összeállítani egy
olyan irodalmi minimumot, ami nem
csak „fontos”, nem csak „értékes”, nem
csak „nemzeti” – jelentsenek ezek a fogalmak bármit –, de adott esetben
kortárs, releváns, olvasmányos, ne adj
isten, szórakoztató is. Ha a külsô elvárások mellé nem társul – épp többek
között ez utóbbi szempontokból fakadó
– belsô motiváció az olvasásra, akkor
az elôírások épp az ellenkezô hatást
érik el, mint amire szántuk ôket.
– Akkor talán nem is fontos ebben a
médiával behálózott világban, hogy olvassunk?
– Dehogynem! De ugyanakkora veszteség lenne, ha nem fényképeznének
vagy nem hallgatnának zenét vagy
nem néznének filmeket. Ezeken a médiumokon mind születtek csodák, kiemelkedô alkotások, és ezek ugyanúgy
részei a közös mûveltségünknek, mint
az írott szó. Számomra az olvasás/
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nem olvasás kérdésénél fontosabb az,
hogy megmarad-e a gyerekeink kíváncsisága az iránt, hogy ezeket a csodákat – legyenek azok könyvbe vagy zenemûbe rejtve – felfedezzék. Ha ez a
kíváncsiság megvan, akkor olvasni is
fognak, ha nincs, akkor meg úgyis
minden elveszett.
– Mennyire fontos a mai fiatalokat,
gyerekeket olvasásra nevelni?
– Ugyanannyira, mint filmnézésre és
zenehallgatásra, vagy éppen a természet szeretetére nevelni. Engem, megvallom, kicsit zavarba hoz, ha az olvasást fetisizálni látom, mert rögtön felmerül bennem a gyanú, hogy ha ez
ennyire fontos, akkor majd nyilván
kényszeresen fogunk tenni akarni érte.
Márpedig pont az olvasásra nem hiszem, hogy kényszeríteni lehetne (vagy
kellene) bárkit is. Vicces is elképzelni
azt a szituációt, ahol a szülôk mondjuk
maguktól nem olvasnának, de a gyereket erôvel olvasásra nevelik. A három
és fél éves gyerekemen azt látom, hogy
az olvasás ragadós. Az ô életének természetes része a könyv, de nem azért,
mert arra tudom kényszeríteni, hogy
vegye a kezébe a könyvet. A minap
egyszer csak azt vettük észre, hogy eltûnt. Elkezdtük keresni a lakásban, azt
láttuk, hogy minket utánozva lefeküdt a
kanapéra és egy könyvet lapozgatott.
Nem tanítottuk rá, nem mondtuk neki,
hogy feküdjön le és olvasson, csupán
csak ezt látja mintaként, és ez számára
a természetes. De az olvasás csupán
egy csatornája a világ felkutatásának,
nem jobb és nem is rosszabb, mint a
rádió, a film, vagy a tévé.
– Örökség volna az olvasás?
– Egy ideig örökség, de aztán választás
és szokás, és persze néha kín, néha élvezet.
– Ön minek alapján választ olvasmányt?

– Az elolvasott könyvek kisebb része
kerül tervezetten, programszerûen a
kezembe, nagyobb részüket egy-egy engem ért aktuális inger, vagy véletlen
nyomán kezdem olvasni. Amit most éppen befejeztem, az Vekerdynek a Családom történeteibôl, mert a párom ezt olvasta. Õmiatta vettem elô újra PartiNagy A fagyott kutya lába címû
könyvét, de annyira nyomasztott, hogy
félretettem. Alexander R. Galloway és
Eugene Thacker The Exploit-ja szakmai érdeklôdésbôl került a kezembe,
akárcsak Tim Wu The Master Switch-e.
Tóth Kriszta, Rakovszky Zsuzsa könyvei be vannak tervezve, de még nem
vettem meg ôket. Letöltöttem viszont
egy Charles Stross nevû általam nem ismert sci-fi szerzô életmûvét, mert nagyon dicsérték, és gondoltam, belenézek, mielôtt döntenék róla, hogy megveszem-e. Azt gondolom, hogy a mostani internetes beszélgetések arra bizonyosan jók, hogy az olvasók kedvet kaphassanak egy-egy könyvhöz. Ahhoz,
hogy ez jól tudjon mûködni, arra is
szükség van, hogy ezeket az impulzusokat minél könnyebben ki lehessen elégíteni, azaz minél könnyebben lehessen
az érdeklôdést vásárlássá fordítani. Ez a
nyomtatott könyv világában minimum
2–3 napnyi várakozás, az online világban lehetne akár egy kattintás is…
ko
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A virológus esete a pestissel
Beszélgetés György Péterrel
Könyvoldaltízezrek tartalmának megismerésén lehet
túl György Péter, az ELTE
Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézet igazgatója, így több okból is autentikus személyiség kérdésünk megválaszolására:
– Módosult-e mostanában az olvasás
meghatározása?
– Az olvasás mindig is „technikafüggô” tevékenység volt. Hogy mit értünk kéziraton, kinyomtatták-e, és milyen mediális
környezetben jelenik meg a szöveg, ez
mind befolyásolja a vele való találkozás
lehetôségét. Amikor az olvasás ma normatív fogalomként tûnik elénk, azzal
nemigen értek egyet. Jó pár nemzedéknek
– s ebbe én is beletartozom – hosszú, fiktív szövegek elolvasása jelentette a széles
rétegekre kiterjesztett normát. Az olvasásnak ez a fajta egységesítô társadalmi
szerepe múlékony. Nem mindig volt és
nem lesz örökké, éppen most, a szemünk
láttára kezd eltûnni. Ötven-hetven évig
tartott, hogy a magaskultúra némiképp a
tömegkultúra része lehetett. A változásból én nem vonok le negatív következtetést. Meg kell érteni, hogy élet, isten, istentagadás, tisztesség, becsület vagy a becsület elvesztése a könyvön kívül is létezik. Az a bizonyos olvasás, amely az erkölcsöt és az egót átjárja és meghatározza,
történeti konstrukció volt, és most egyszerûen a technológia következtében
marginalizálódik.
– A technológián kívül talán más is közrejátszik, amit például a szociológia, a
társadalomkutatás tud megközelíteni.
– Szó sincs róla, hogy a tévé igénytelen
mûsorstruktúrája vagy az internet elterjedése hat az olvasás ellen. Ebbe a folyamatba sok minden belejátszik, és sajátossága
a változás hihetetlen gyorsasága. Pár éve,
Kertész Imre Nobel-díja idején a magyar
szerzôk mûvei tízezres, negyvenezres,
nyolcvanezres példányszámokat értek el,
s mindannyian, akik az irodalmat fontosnak tartottuk, teljesen elszédültünk a boldogságtól. Ennek a korszaknak vége, de
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nem tudjuk, mitôl. Fogalmunk sincs, mi
miatt kelt el ennyi és ennyi példányban a
Harmonia Cælestis vagy a Jadviga párnája. A szerzôk most is ugyanolyan jó könyveket írnak, csak mások a konstellációk.
Kétes népszerûség persze kiprovokálható
a szellemet is eláruló „ezotériával”, durvasággal vagy szôkenôs ostobasággal.
– Tehát nem osztja az olvasásszociológusok véleményét, akik szerint – nagyon leegyszerûsített megfogalmazásban – mindegy mit, csak olvassanak
az emberek?
– Minden tiszteletem Nagy Attiláé, akinél
remekebb embert nem láttam életemben, de az olvasásszociológusok vakok
ebben az értelemben. Egyáltalán nem
mindegy, hogy valaki a Mein Kampfot lapozgatja vagy Thomas Mannt. Az olvasás
önmagában véve vaktechnika; nagyon
sok kulturális konstelláció kell ahhoz,
hogy ez a tevékenység megváltoztassa az
emberi lényt, tartást adjon neki. Napjainkban az individuum szétesésének vagyunk a tanúi, de ez nem az olvasási kultúra végének a következménye. Ezek párhuzamos történések. Ugyanakkor körülöttünk egy csomó ember keres erkölcsi
eligazítást, és nem találja meg sem a Jóistenben, sem nemzethez tartozásban. A
tévé halott kulturális forma. A számtalanféle válság közepette sokan próbálnak
kulturális megmentôszerepet kötni az olvasáshoz. Értem a szándékot, de megvalósíthatatlannak tartom.
– A mûveltségnek ezentúl nem lesz elválaszthatatlan része a könyvkultúra?
– El kell fogadnunk, hogy számos olyan
kultúra van, amelyben valaki boldogan
ellehet olvasás nélkül, miközben szép
eredményeket ér el az életben, hasznos
tevékenységet folytat és nagyon okos.

Normatív értelemben mindmáig nem
tekintjük olvasásnak, csak valamifajta
„mûszaki segédletnek”, ha valaki használati utasításokat értelmez, programokat
gyárt, és ráadásul mindezt idegen nyelveken mûveli. Az állítólag nem olvasó
nemzedék tagjai egész nap olvasnak.
Igaz, nem Thomas Mannt, és soha nem
is fogják megvenni a József és testvéreit,
vélhetôen nem tudják majd, ki volt Kardos G. György. Ez engem személy szerint bánt, meg sajnálom, hogy egy sor
csodálatos dolog így kimarad az életükbôl. De fiatal barátaim hasonlóképpen
értetlenül néznek rám, mert én a szomszédból éjszaka átszûrôdô hangokat zörejnek érzékelem, holott az, mondják,
„drum 'n bass”. Belátom, hogy amit állítok, az körülbelül olyan, mint amikor a
SARS vírusról megkérdezett fertôzôbetegség-kutató azt mondta, hogy ez semmiség, olyan, mint egy pörsenés,
100–200 millió embernél több nem hal
bele. Világos, hogy az ô nézôpontjából a
pestis volt a vészes betegség, mert az
európaiak felét kiirtotta.
– S ki fogja megmondani, hogy az írott
kultúrából mit kell például az oktatásban
mégis továbbörökíteni?
– Antropológiai bizonyosságra minden
korszaknak szüksége van. Mondani kell
valamit arra, hogy mit jelent emberi
lénynek lenni. Valakinek uralnia kell minden kultúrát, minden társadalmat, hogy
meghatározza, mi elfogadható, mi nem.
Ez küzdelem, és egyáltalán nem metaforikus. A narcizmus kultúrájára és a pénz
tébolyult hatalmára épülô neoliberális
globális kapitalizmus halott. Ezt Obama
elnök éppúgy tudja, mint Merkel kancellár. Ezután két lehetôség van: a nemzeti
szocializmus homo- és xenofóbiás hazugsága, vagy a szocializmus. Ez utóbbi
azért gond a nyugatiaknak, mert ôk '89ben mégiscsak a liberalizmust látták
gyôzni. Nálunk meg felveti a kérdést:
basszuskulcs, akkor menjünk vissza a
múltba? Csakhogy az nem szocializmus
volt, tehát most világosan meg kell határozni a lényegét. Hogy ezeket a nehéz
elemi antropológiai problémákat miként
lehet lenyomni egy köztársaság torkán,
abban, nem tagadom, szerepe lehet a
könyvnek; de sok minden másnak is.
Mátraházi Zsuzsa
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„Az magyar nípnek, ki ezt olvassa”
– Kôszeghy Péter
A Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon, a magyar könyvkiadás egyik legjelentôsebb
vállalkozása jelenleg a 11. kötetnél tart. A lexikonkészítés miértjérôl és mikéntjérôl
Kôszeghy Pétert, a fôszerkesztôt kérdeztük.

– A lexikonon mintegy két évtizede kezdtünk el dolgozni. Az elômunkálatok 7-8 évig tartottak, miközben a sanyarú anyagi helyzet
miatt a hagyományos lexikonszerzôi struktúra – többtagú fôszerkesztô-bizottság, tudományágakként szerkesztôbizottságok stb. –
helyett egy szervezôtitkár, egy szerkesztô és egy fôszerkesztô igyekezett a munkálatokat szervezni, a többszáz szerzô munkáját koordinálni. Ennek számos hátránya volt, de kétségtelenül volt elônye is:
meddô viták, pszeudokoncepciók helyett dolgoztunk. Sokat.
– Milyen elvek alapján készül?
– Egy régi vágyálmam próbáltam megvalósítani, amelyet Klaniczay
Tibor felfogása inspirált, aki egykor az MTA Irodalomtudományi
Intézetében az igazgatóm és mesterem volt. Tibor a tudományos
diszciplínák határait rendkívül rugalmasan fogta fel, s ezzel a szemlélettel engem már fiatalon megfertôzött. Úgy gondolkozott, hogy a
középkor vagy a kora újkor bármely tárgya, eszméje, vagy akár irodalma nem vizsgálható a kontextus, a mûvészettörténeti, a zenetörténeti, a mentalitástörténeti, a filozófiai, a teológiai stb. ismeretek
nélkül. Az irodalomban például a retorikai, szövegimmanens vizsgálatok rendkívül fontosak, de – ez az én véleményem is – sohasem
elégségesek. Célom volt továbbá – s ez sem független Klaniczay elképzeléseitôl – egy régi magyar értelmiségi adattár létrehozása.
A lexikon elôszavában felelevenítem a régiség fogalmát, amelyet fôleg a 19. századi irodalomtörténészek használtak. E terminus látszólag elmossa a különbséget a különbözô korszakok és
stíluskategóriák (középkor, reneszánsz, barokk) között, de csak
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látszólag. A régiségen belül ugyanis mindenfajta korszakolás jogos, de vitathatatlannak tartom, hogy az államalapítástól nagyjából a 18. század végéig terjedô idôszak alapvetôen más, mint az
utána következô, a modernitás kora. Alapvetôen más, valamint
az elôtte és után lévô korokhoz képest alapvetôen egységes.
A cél az volt, hogy ennek a magyar régiségnek a kultúráját
összefoglaljuk. Joggal kérdezheti: világos, hogy mi a régiség, de
vajon világos-e, hogy mi a magyar? Nagyon ôszintén válaszolva:
erre a lexikon egésze ad feleletet, esetenként szükségszerûen
nem egyértelmû feleletet, lényegében a kérdést megkerülve. Iskolás válaszok persze könnyedén lettek volna adhatók.
Eredetileg hat vaskos kötetben gondolkoztam. Ám a számos
kép – amelyeket rendkívül fontosnak gondolok – és a választott
formátum felülírta az elképzelést: most tartunk a 11. kötetnél, s
remélem, még idén meg fog jelenni a 12. Jövôre napvilágot lát az
utolsó, a 13. kötet. Tervezünk még egy 13+1. pótkötetet, amelyben
a konkordanciák, a mutatók lesznek, továbbá errata, s a valamiért
kimaradt cikkek. Ha mindez megvalósult, kezdôdik egy másik
munka: a rendelkezésünkre álló tartalomból internetes adatbázis
készítése, annak állandó karbantartása, fejlesztése.
– Az interneten is fent van a lexikon egy része.
– Vagy 8–10 éve készült ez az adatbázis, amely mindössze mutatvány. A könyv-formátumban megjelenô szócikkeknek körülbelül
20%-át tartalmazza, és képek sincsenek benne. Semmi más célt
nem szolgált, mint hogy ha valakit ez a téma érdekel, akkor szi-
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matot kapjon, bele tudjon tekinteni a lexikonba. Mára már elavult, olyan Java-scripteket igényel, amelyeket a legtöbb modern
böngészô szeret letiltani. Nem fejlesztjük, a cél a fentebb említett teljes, karbantartott adatbázis majdani létrehozása, korszerû,
nagy teljesítményû adatbázismotorral.
– Sikerült megvalósítani azt, amit a kezdet kezdetén elképzelt?
– Nyilván csak részben. De egyáltalán nem vagyok elégedetlen.
Ma, itt és most, több mint 400 összehangolandó, soha tisztességesen megfizetni nem tudott, lényegében elhivatottságból dolgozó szerzôvel, a szerkesztô és fôszerkesztô nagyon véges tudásával ezt lehetett létrehozni. Mindenképpen köszönettel tartozom a szerzôknek és fôként a kötetek szerkesztôjének, Tamás
Zsuzsának kitartó, áldozatos munkájáért. Nos, nem egészen
olyan a gyermek, mint amilyennek reméltem, de azért szerethetô. S kiváló felnôtt lehet belôle (ha ez a mostani, 1.0-ás változat
továbbfejlesztôdik, mondjuk 4.0-ás szintre); végül is a legtöbb
értelmes ifjú kiheveri a szüleit.
– Érte-e támadás a lexikont?
– Persze, de – remélem, nem vagyok nagyképû, ha ezt mondom –
ezek lényegtelen kis döfkölôdések. Többen felrótták például a formátumot, mondván, hogy a lexikonok nem ilyenek szoktak lenni,
nincs hely a margón a jegyzetelésre stb. Igazuk van. De hát én pontosan olyan valamit szerettem volna csinálni, ami sok szempontból
felrúgja a hagyományos lexikonok szerkezetét; valami olyasmit,
ami folyamatosan is olvasható, s nem csak egy-egy adatért ütik fel,
a rövidítések nem mennek az olvashatóság rovására, kisesszészerû portrék idézik meg a régiség értelmiségét, egy-egy helységet.
Ezzel kapcsolatosan hadd mondjam el két élményemet. Az egyik:
a villamosan utazva ült velem szemben egy ifjú hölgy, aki a második kötetet úgy olvasta, mint egy regényt, egyik lapot a másik után.
A másik: egy vidéki múzeumigazgató éjjeliszekrényén láttam az
egyik kötetet. „He-he – mondám neki –, altató helyett?” Rám nézett – komoly arccal, s azt mondta: „Minden este elolvasok 50–60
oldalt. Élvezem.” Ezek szerint legalább két ember már van ebben
az országban, aki ráérzett: ez a lexikon nem úgy lexikon.
– Kinek szánja a lexikont? Mit gondol, létezik ma Magyarországon úgynevezett mûvelt nagyközönség?
– Nehéz kihagyni Szerb Antal bonmot-ját, mely szerint a mûvelt nagyközönség a mûveletlen tömegek eufemisztikus elnevezése. Azt hiszem, ez minden jópofáskodás nélkül korunkra
egyre igazabb megállapítás. A lexikont használják az egyetemi
oktatásban, a szemináriumi dolgozatok szakirodalma is – jó esetben – a lexikon bibliográfiáit követi,
számos nagy könyvtárban,
levéltárban van ott a kézikönyvek között. A „felsôoktatási segédkönyv”, „kutatási segédlet” jelleg tehát
világos, s ez kirajzolja a
felhasználók körét. De ön
nem azt kérdezte, hogy kik
használják a lexikont, hanem azt, hogy kinek szánMAGYAR
juk. Nos, a bonmot ellenéMÛVELÔDÉSTÖRTÉNETI
re, hadd adjak egy SylvesLEXIKON
ter Jánostól lopott, akkor
Középkor és kora újkor, XI.
is, ma is idealista és hazaBalassi Kiadó
fias választ: „az magyar
496 oldal, 6900 Ft
nípnek, ki ezt olvassa”.
Jolsvai Júlia
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AZ OLVASÁSRÓL ÉS AZ ÉRTÉKEK VILÁGÁRÓL

Az olvasás kulturális, szociális, egészségügyi és gazdasági, tehát nemzeti ügy
Beszélgetés Nagy Attilával
Miközben az utóbbi években a
könyvesbolti eladások statisztikái azt mutatták, hogy a Harry
Potter-könyvek, vagy a vámpíros
könyvek taroltak a gyerekek között, az olvasáskutató arra hívja
fel a figyelmet, hogy nincsenek
részletes, rétegzett vizsgálatok
arról, mit is olvasnak valójában a
gyerekek. A kérdés tehát nem
az, örüljünk-e, hogy efféle szórakoztató irodalmat olvasnak a diákok, hanem,hogy kik, mely csoportok mit olvasnak egyáltalán?
Mint Nagy Attila olvasáskutató
felhívja a figyelmet, a könyvesbolti eladások elsôsorban a fôvárosi, nagyvárosi könyves áruházláncok eladási számarányait
mutatják, amit hiba lenne országos felmérésként értelmezni.
– Az olvasás nyilvánvalóan
nem pusztán mûvelôdési kérdés, hanem gazdasági is.
– Ne engedjük a tiszta piaci
szemlélet hegemóniáját érvényesülni az olvasással kapcsolatban. Ne csak a rosszul, a keveset olvasó emberrôl legyen
szó, aki korán elhagyja az iskolát, nem szerez bizonyítványt,
közel nulla eséllyel jelenik meg
a munkaerôpiacon. Fontos gazdasági kérdés ez természetesen,
mert tény, hogy évtizedek óta
minden korosztály 10–15%-a
úgy hagyja el az iskolát, hogy
sem általános iskolai, sem szakmunkás bizonyítványa nincs. Ez
tragédia, amin a jelenlegi oktatáspolitika is változtatni szeretne. A kormányzat célja és feladata, hogy ezt az arányt legalább 10%-ra csökkentse néhány éven belül. Nemcsak cigánykérdésrôl van itt szó, de
ennek a szélesebb társadalmi
csoportnak (kistelepülésen élô,
iskolázatlan munkanélküliek),
kirekesztettsége jelentôs mértékben itt, vagyis a funkcionális
analfabetizmusban gyökerezik.
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– Az olvasás, a jó olvasás kialakításában mennyi a felelôssége
a szülônek és az iskolának?
– Úgy gondolom, hogy az olvasás elôfeltételeinek megteremtése már a születés pillanatában,
sôt a méhen belül kezdôdik! Az
olvasási készség alapja a beszédtanulás. Az anyanyelvet kell differenciáltan fejleszteni, hogy késôbb a második, a harmadik
nyelvet jól meg tudjuk tanulni.
A gyerekekkel tagoltan, lassan,
érthetôen és gazdagon kell beszélni. A nemzetközi adatok
szerint egy rossz szociális helyzetû gyerek átlagosan 1,5 millió
szót hall az iskola megkezdése
elôtt, míg az iskolázott szülô
gyereke 8 milliót. Ez nem egyszerûen mennyiségi kérdés, a
választékosság, a strukturáltság
is számít. Nem gyôzzük hangsúlyozni az énekek, a mondókák, a rigmusok, a versek, a me-

sék, a beszélgetés fontosságát.
Ezt az analfabéta cigány szülôkkel, nagyszülôkkel is meg lehet
értetni, hivatkozom Hofher József jezsuita atya példájára.
– Számos szociológus mondja,
hogy alig vagy keveset beszélnek a szülôk a gyerekekkel…
– Egy átlagos magyar szülô napi
8 percet beszélget saját gyerekével. A tévé egyszerûen szétzúzza a kommunikációt. Most óriási lehetôséget kapott a kormányzás, mert egy minisztérium alatt van a szociálpolitika, az
egészségügy, a kultúra és az oktatás. Végre egységes koncepcióban végiggondolhatnák, hogy
az édesanyák várandósságának
megállapításától kezdve hányféle úton-módon lehetne a családot megszólítani élôbeszéddel,
kis kézikönyvekkel, brosúrákkal.
Az anyák ne csak az alkoholt és
a dohányzást mellôzzék, hanem

felkészülési esélyt, életmód-tanácsadást is kapjanak a gyermekközpontú neveléshez, az
elég jó szülôvé váláshoz. Bizonyos könyvtárakban már a pár
hónapos gyermekeket és szüleiket is invitálják ringatós, éneklôs
foglalkozásokra. Ezt kellene országos mozgalommá szélesíteni.
A vidéken élô, munkanélküli,
szakképzetlen, sokgyerekes cigányság számára ez az egyetlen
kiút. Idôben be kellene kerülniük az óvodába, majd az iskolába.
Kutatások mutatják, hogy azok a
cigány gyerekek, akik háromévesen óvodába kerülnek, sikeresebbek az iskolai elôrehaladásban. Ehhez persze szükség
lenne új óvodai helyekre ahelyett, hogy megszûntetnek intézményeket.
– A nemzetközi felmérésekben
nem szerepelünk túl jól az olvasás tekintetében.
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– A 2009-es PISA-felmérés végre azt mutatta, hogy a magyar 15
éves korosztály szövegértése az
átlag alattiból felért az átlagosba. A természettudományos
tárgyakból és matematikából
szintén a középmezônyben vagyunk. A Kárpát-medencében
ezzel kivételesen jó eredményt
értünk el. Ennek ellenére nem
dôlhetünk hátra elégedetten,
mert ebben az eredményben
nincsenek benne azok, akik 15
éves korukra már nem járnak iskolába! Hihetetlenül fontos lenne, hogy készüljön egy olyan felmérés, amiben ezek a kibukott
diákok is benne lennének. A teljes körû, országos kompetenciavizsgálatok helyett célszerûbb
lenne mintavételes részvizsgálatokat végezni. Nincsenek pontos adataink például arról, kik és
mit (nem) olvasnak az egyes
korosztályokban… A könyvesbolti eladásokból csak az derül
ki, hogy a könyvre a pénzt a
nagy áruházláncokban elköltô,
fôvárosi, középosztálybeli gyerekek mit olvasnak. A könyvtári
kölcsönzések adatainak elemzésére nincs pénz és ember. A
gyerekekkel foglalkozó könyvtárosok számát, legalábbis Budapesten radikálisan csökkentették. Nem tudjuk, hogyan képezôdik le a mai magyar társadalom rétegzettsége az olvasási szokásokban (milyen rétegzôdések vannak az olvasásban). Kik nem olvasnak semmit, kik azok, akiknek az olvasás kizárólag a tankönyvet jelenti, vagy kizárólag a kötelezôt, és mely rétegek olvasnak
sokat, gazdag választékkal? Papíron és a képernyôn! Milyen
mértékben befolyásolja mindezt a szülô, a pedagógus, a
könyvtáros, a rokonság, a
kortársak csoportja? Másfél
évtizede nem készülnek ilyen
felmérések. Az effajta részvizsgálatok pedig példákat mutathatnának arra, hogy melyek a
sikeres, célravezetô stratégiák.
– Ahhoz is jól kell tudni olvasni,
hogy valaki értelmesen, okosan
tudja használni az internetet.
– Az interneten hihetetlenül
sok lexikális adat, idézet fellelhetô, ami jelentôsen meg-
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könnyíti a diákok életét, de
visszaszorítja a könyvtárhasználat esélyét. A Magyar Elektronikus Könyvtárban már számos kézikönyv megtalálható,
például az egyik legtöbbet keresett könyv, a helyesírási szótár.
Ami nagy dolog. Az ifjúság
nagy részében él az illúzió: ami
fontos, az mind elérhetô az interneten. Ez nincs így! Erre való a könyvtár. Az internet nem
mindenható és nem használható kritika nélkül, ahogy teszik
azt sokan. Az internet miközben óriási lehetôség, aközben
manipulációra, akart vagy akaratlan félreinformálásra is kiválóan alkalmas. Tagadhatatlanul
elfogult vagyok a könyv irányába, hiszen már ötvenéves is elmúltam, mikor rákényszerültem a számítógép használatára.
Másfél-két évtizede hallom,
hogy „percei vannak a nyomtatott irodalomnak és könyvnek”.
Ez máig nem következett be,
bár tagadhatatlanul vannak változások. A dilemmát fokozzák
az olyan hírek, miszerint DélKoreában 2015-tôl nem lesz
nyomtatott tankönyv az iskolákban, és az USA-ban is erre
készülnek.
– Lehet, hogy nem lesz szükség a kézírásra?
– A magam számítógépes
munkája közben azt tapasztalom, hogy egyrészt romlik a
kézírásom, másrészt olyan helyesírási hibákat vétek, amit a
kézírásban soha. A kézírás és a
klaviatúra használata más.
Nemrégen kezembe került egy
francia–norvég kutatás angol
nyelvû publikációja, amelyben
szisztematikusan áttekintik a
kézírással és a klaviatúrával létrehozott produkciók összefüggéseit. Arra az eredményre jutottak, hogy mivel a kézírás
nagyfokú koncentrációt kíván,
bonyolult mozdulatsor, amely
az izmok hatékony együttmûködését kívánja, ezen szövegek
emléknyomai tartósabbak és
hatékonyabbak. A klaviatúra
használata kétkezes, gyorsabb
és könnyebb, viszont a produktumot könnyebben elfelejtjük,
vagy meg sem jegyezzük.
Szénási Zsófia
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INTERJÚ

Az ufók is fagyit nyalnak
Beszélgetés Felméri Péterrel
A nyáron jelent meg az Ulpius Dumaszínház sorozat legfrissebb darabja, A három
ufó, Felméri Péter elsô regénye.
– Felkérésre készült a könyved, vagy ez a
téma már meg akart születni?
– Ez a kérdés két részre bontható. Egyrészt a kiadó felkért, hogy írjak valamit,
ami engem tükröz, teljesen szabad kezet
adva, írhattam volna a novelláktól a lexikonig bármit. Másrészt engem már régóta foglalkoztatott ez az ötlet, ott lapult a
fiókomban, a kiadó felkérése megadta
hozzá a kellô indító lökést.
– Mennyi idô alatt készültél el a könyvvel,
amit ráadásul saját magad illusztráltál?
– Konkrétan 5 hónapig írtam és rajzoltam,
én készítettem a borítót is. Ezen kívül pár
hónapot elvitt az ötletelés is. Egyszerre
kértek fel minket Kiss Ádámmal és Kovács András Péterrel, az ô írásaik picivel
hamarabb megjelentek.
– Egy harmadik stand up-os kollégátok,
Kormos Anett szerkesztette a könyved.
Hogy ment a közös munka?
– Anett újságíró, mellesleg nagyon tetszett
az interjú-kötete, örömmel vettem Litkai
Gergô javaslatát, hogy szerkessze ô a könyvemet. Jó volt együttmûködni vele, nagyon
hasznos tanácsai és észrevételei voltak.
– A történet három ufóról szól, akik a
földre érkeznek csodát tenni. Mióta foglalkoztatnak Téged az ufók?
– Nem foglalkoztatnak engem igazán az
ufók, csak szórakoztatónak tartom azokat az
elképzeléseket, amiket az emberek az ufókról gondolnak. Olyan lényekrôl írok, akik
szuper fejlettek, de ugyanúgy megvannak a
mindennapi nyûgeik, a hétfôik, keddjeik, vasárnapjaik, mint nekünk, jönnek-mennek,
fogat mosnak, bevásárolnak, fagyit nyalnak.
– Egy keddi nap jelent meg a könyved és
a történet is kedden játszódik, van összefüggés?
– Csupán a véletlen mûve, az én kedvenc
napom egyébként a csütörtök.
– Kikrôl mintáztad a három fôszerepelô ufót?
– Próbáltam tipikus karaktereket megformálni. Szerettem volna a történetbe egy
lányt, és úgy gondoltam, hogy nem árt
egy okos, vezérkedô meg egy kicsit debilebb karakter sem.
Illetve próbáltam a történetbe elrejteni apróbb kis „szurkálódásokat”, észrevételeket,
nem nevezném társadalomkritikának, csak

KÖNYVHÉT

dolgok, amiket én gondolok, például a turkálók világáról, a facebookról, a japán turistákról. Arról, hogy az emberek nem figyelnek
egymásra, hogy egy ufó milyen könnyen elrejtôzködhet közöttünk, elég egy sapka, egy
paróka, mivel az emberek nem néznek egymásra, egymás szemébe, s ha látnak valami
furát, inkább elnéznek.
Nem szeretném, ha ezek az észrevételek
tolakodóak lennének, hogy ott legyenek
„mindenki arcába”, de ha valaki ezeket
észreveszi, annak örülök.
– Pataki Attila és Badár Sándor már olvasták a könyved?
– Badár Sándort megkérdeztem, hogy szerepeltethetem-e a könyvemben, és tetszett
neki az ötlet, elfogadta, hogy Ô lesz az
egyik „fôhôs”. Nem tudom, hogy olvasta-e
már a könyvet, de remélem, szeretni fogja.
Pataki Attiláról meg hallottam, hogy ô is
ufókkal találkozik, és együtt lógnak, ezért
gondoltam, hogy ô beleillik a történetbe.
– Jut eszembe, a könyved végén a „csoda” elég lírai hangvételû lett.
– Fontosnak tartottam, hogy a történet
pörgôs hangvételû legyen és könnyed, és
a karakterek az utazás végére változzanak,
fejlôdjenek. Nem az a lényeg, hogy hová
jutottak el, hanem az út maga.
– Készült trailer is a könyvhöz, hogyan
zajlott a forgatás? Az olvastam, hogy komoly szereplôválogatás volt.
– Be kell valljam, hogy amikor a könyvet
írtam, az átlagos ufó-méret, a 154 cm alacsonynak tûnt, azt gondoltam, hogy ha
ilyen méretû szereplôket toborzok, az ki
fog tûnni a tömegbôl, de a végén kiderült,
hogy az nem is annyira feltûnô.
A filmre visszatérve, magam forgattam le az
egész történetet, de a visszajelzésekbôl ítélve,
azok értékelik, értik igazán a filmet, akik már
olvasták a könyvet is. A kiadó azt tervezi,
hogy készít a könyvbôl e-bookos változatot
is, amihez esetleg hozzácsatolják extraként.
Talán lesz benne kivágható robot figura is,
amit össze lehet hajtogatni és ragasztgatni.

KÖNYVRÔL
Felméri Péter
A HÁROM UFÓ
Ulpius-ház Kiadó
3499 Ft

– Mindig a humorodból éltél? ?
– Nem, 2007-ig teljesen átlagos munkám
volt, programozó voltam. Abban az évben
jöttem Pestre szerencsét próbálni. Van egy
Fiatal Félôrültek Fesztiválja nevû tehetségkutató, ahol bárki kipróbálhatja magát. Majdnem mindenki, aki ebben a mûfajban dolgozik, így került be. Hadházi László, Badár Sándor és Litkai Gergô indították az egészet.
– A blogodon olvastam Hadházi Lászlóval
és Kovács András Péterrel készült beszélgetéseidet. Riporteri hajlamaid is vannak?
– Az a Dumaszínház ötlete volt. Amikor a
színházról készítettek promóciós anyagokat, rövid, színes szösszenetekkel szerették volna kiegészíteni, ami az e-mailben
küldött hírlevelekbe is „belefér”, könnyed,
pörgôs írások, s engem kértek fel rá. Az
volt az alapgondolat, hogy ha belsôs készíti el a beszélgetéseket, személyesebb
hangvételûre sikerülhet a találkozó.
– Mik a céljaid a jövôre nézve?
– Én nagyon szerettem írni ezt a könyvet.
Egyrészt nagyon szórakoztató volt, és az
eredménnyel is nagyon meg vagyok elégedve. Nem tudom, milyen kritikát fog
kapni, tetszik-e majd az embereknek, de
bízom benne, hogy igen.
Ha lesz rá igény, és érdeklôdés, szívesen
írnék még, volna még könyv ötletem. Úgy
érzem, az írás is picit olyan, mint a stand
up mûfaj, amiben az ember a gyakorlás által egyre jobb és jobb lehet.
– A Hadházi Lászlóval készített interjúdban kérdezted, mikor lehet önálló ested,
mire ô azt válaszolta, majd ha felnôsz.
Mikorra várható ez a nagy esemény?
– Lehet, hogy ôszre már felnövök, legalábbis abban reménykedem.
Illényi Mária
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. július 16. – 2011. augusztus 15.

Bookline sikerlista
2011. július 16. – 2011. augusztus 15

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2011. július 1. – július 31.

Szépirodalom
1. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
2. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
3. George R. R. Martin: Királyok csatája
Alexandra Kiadó
4. George R. R. Martin: Varjak lakomája
Alexandra Kiadó
5. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Alexandra Kiadó
6. George R. R. Martin: Kardok vihara
Alexandra Kiadó
7. Fejôs Éva: Helló, London
Ulpius-ház Könyvkiadó
8. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Kiadó
9. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora I–II.
Studium Plusz Kiadó
10. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Martin, George R. R.: Királyok csatája
Alexandra Kiadó
2. Fejôs Éva: Helló, London!
Ulpius-ház Kiadó
3. Martin, George R. R.: Varjak lakomája
Alexandra Kiadó
4. Martin, George R. R.: Trónok harca
Alexandra Kiadó
5. Fábián Janka: Emma fiai
Ulpius-ház Kiadó
6. Martin, George R. R.: Kardok vihara
Alexandra Kiadó
7. Roberts, Nora: A boldogság virágai
Gabo Kiadó
8. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
9. Fforde, Katie: Tökéletes ajánlat
Ulpius-ház Kiadó
10. Nesbo, Jo: Hóember
Animus Kiadó

Szépirodalom
1. Fejôs Éva: Helló, London
Ulpius-ház Kiadó
2. Adler, Elizabeth: Barcelonából, szeretettel
Ulpius-ház Kiadó
3. Steel, Danielle: Örökség
Maecenas Kiadó
4. Roberts, Nora: Látomás fehérben
Gabo Kiadó
5. French, Tana: Menekülés
General Press Kiadó
6. Pilcher, Rosamunde: Más szemmel
Ulpius-ház Kiadó.
7. Fforde, Katie: Tökéletes ajánlat
Ulpius-ház Kiadó
8. Garwood, Julie: Gyengéd lovag
Gabo Kiadó
9. Roberts, Nora: A boldogság virágai
Gabo Kiadó
10. Koontz, Dean R.: Az éjszaka titka
Animus Kiadó

Ismeretterjesztô
1. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
2. Schobert Norbert: Norbi titok újratöltve
Norbi Update International Kft.
3. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó
4. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó
5. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
6. Louise L. Hay: Éld az életed!
Édesvíz Kiadó
7. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek Kiadó
8. Paul “Coach” Wade: Fegyencedzés
Jaffa Kiadó
9. Veiszer Alinda: Záróra
Alexandra Kiadó
10. Keith Richards, James Fox: Élet
Cartaphilus Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
2. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
3. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
5. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó
6. Marék Veronika:
Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kft.
7. Geronimo Stilton: Kaland a Himaláján
Alexandra Kiadó
8. Bartos Erika:
Hoppla meséi – Kirándulás Pécs városába
Alexandra Kiadó
9. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Megmondalak!
Alexandra Kiadó
10. Geronimo Stilton:
Ezer mozzarella, nyertem a Pocoklottón!
Alexandra Kiadó

458

Jo Nesbo:
Hóember
Bookline sikerlista,
szépirodalom, 10.

Jövôre a skandináv
országok
lesznek a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégei, ha ennek
keretében
Jo
Nesbo is ellátogat Budapestre,
biztosan sokan
állnak majd sorba az ilyenkor
szokásos dedikálásán.

Varga Katalin:
Gôgös Gúnár
Gedeon
Bookline sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 4.

Varga Katalin
gyerekeknek
szóló
kötetei
mindig nagy sikert arattak, iskolai
segédkönyvként
használatosak, e
számunkban
Pompor Zoltán
írását olvashatják a 430. oldalon az írónô
legnépszerûbb
köteteirôl.

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre dr.: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
2. Faber, Adele – Mazlish, Elaine:
Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy,
hogy elmesélje
Reneszánsz Könyvkiadó
3. Tuan, Laura:
Csakrák XI.
Bioenergetic Kiadó
4. Hahner Péter:
100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
5. Campbell-McBride, Natasha dr.:
Gap-szindróma
Reneszánsz Könyvkiadó
6. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek Kiadó
7. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 1.
Európa Könyvkiadó
8. Nagy Balázs (szerk.):
Magyarország legszebb túraútvonalai
Totem Plusz Könyvkiadó
9. Hay, Louise L.: Éld jól az életed most!
Édesvíz Kiadó
10. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó
3. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
4. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Könyvkiadó
5. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
7. Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Rowling, J.K.:
Harry Potter és a titkok kamrája
Animus Kiadó
9. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ciceró Könyvstúdió
10. Miler, Zdenek: A kisvakond és a mackók
Móra Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Iskolaválasztás elôtt... 2011
Könyvtárellátó Kft.
2. Vidra Szabó Ferenc:
Könyvtári közös értékelési keretrendszer
Oszk Kiadványtár
3. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
4. Magyar mûvelôdéstörténeti lexikon
Balassi Kiadó
5. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek
6. Fábri Anna:
Magánélet Széchenyi István korában
Corvina Kiadó
7. Sainsbury, Clare: Marslakó a játszótéren
Geobook Hungary Kiadó
8. Lázár László: Közlekedés három az egyben
Lázár László
9. Finnanger, Tone:
Kézmûves karácsonyi ajándékok
Aréna 2000 Kiadó
10. Magyarország és Budapest duóatlasz
Topográf
Gyermek, ifjúsági
1. Elfelejtett magyar mesterségek
Cahs Kiadó
2. Khan, Sarah – Rogers, Kirsteen: Vadvirágok
Mérték Kiadó
3. Firth, Rachel – Stowell, Louie:
Rovarok és más apróságok
Mérték Kiadó
4. Davidson, Susanna: Te is lehetsz madarász
Mérték Kiadó
5. Schmidt Egon: Lakodalom az erdôben
Új Ember Kiadó
6. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
8. Parker, Steve:
100 állomás – 100 kaland T-rex
Gulliver Könyvkiadó
9. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Irány az iskola
Alexandra Kiadó
10. Brezina, Thomas:
Smacihegyek, patália... Fiú
Egmont Hungary

KÖNYVHÉT

Magyar mûvelôdéstörténeti
lexikon 11.
Könyvtárellátó Kft. sikerlistája, ismeretterjesztô, 4.

A kiveszôfélben
levô könyves mûfaj, a nagy kézikönyv kategóriájában jelennek
meg évek óta sorban a Magyar mûvelôdéstörténeti
lexikon kötetei. E
számunkban a sorozat fôszerkesztôjével, Kôszeghy
Péterrel készített
interjút olvashatják a 452. oldalon.

Erich Kästner:
A két Lotti
Libri sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 10.

A nagy ifjúsági
klasszikusok közé
tartozó
Erich
Kästner e regénye
újra a sikerlistára
került, de nem lett
volna meglepô, ha
az Emil és a detektívek vagy a
Május 35 került
volna fel. A népszerû íróról és
mûveirôl Csokonai Attila írását olvashatják a 460.
oldalon.

★

Pédányszám top 10

Libri sikerlista
2011. július 1. – július 31.
Szépirodalom
1. Fejôs Éva: Helló, London
Ulpius-ház Kiadó
2. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó
3. Fábián Janka: Emma szerelme
Ulpius-ház Kiadó
4. Steve Berry: A velencei árulás
Ulpius-ház Kiadó
5. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Kiadó
6. Vayan Fable: Habospite
Fabyen Kiadó
7. Katie Fforde: Tökéletes ajánlat
Ulpius-ház Kiadó
8. Fábián Janka: Emma fiai
Ulpius-ház Kiadó
9. Leslie L Lawrence:
A villogó fények kolostora I–II.
Studium Plusz Kiadó
10. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Szalai Vivien: Drága kéj
Alexandra Kiadó
2. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
3. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
4. Aczél Endre: Acélsodrony
Park Kiadó
5. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely Kiadó
6. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó
7 Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
8. Szendi Gábor – Mezei Elmíra:
Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó
9. Stephen W. Hawking – Leonard Mlodinow:
A nagy terv
Akkord Kiadó
10. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
3. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten
Pozsonyi Pagony Kiadó
4. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Geronimo Stilton: A sajtpiramis titka
Alexandra Kiadó
8. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
9. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Könyvkiadó

Kiadott szépirodalmi, ifjúsági
és gyermekirodalmi könyvek*
2011. április 1. – június 30.
MAGYAR SZERZÔK

1. Lawrence, L. L:
A villogó fények kolostora 1–2. 50 000
2. Fable, Vavyan: Habospite

35 000

3. Szalai Vivien: Drága kéj

20 000

4. Wass Albert: Kard és kasza 1–4. 18 000
5. Rejtô Jenô: A szôke ciklon

16 828

6. Rejtô Jenô:
Vesztegzár a Grand Hotelben

16 798

7. Rejtô Jenô: A megkerült cirkáló

16 788

8. Rejtô Jenô: Az elveszett cirkáló

16 768

9. Rejtô Jenô: Piszkos Fred közbelép 16 768
10. Rejtô Jenô:
Piszkos Fred, a kapitány

16 648

KÜLFÖLDI SZERZÔK
1. Crais, Robert – Roberts, Shelia –
Krueger, William Kent –
Anthony, Lawrence – Spence, Graham:
Álomûzô/ Százszorszép szerelem/
Mennyek bástyája/ Elefántokkal
suttogó
40 102
2. Hamilton, Steve – Lewycka, Marina –
Palmer, Michael – Bostwick, Marie:
A zárkirály/ Enyvbôl lettünk/
Második szakvélemény/ Életfonal 39 1 1 7
3. Smith, Wilbur: Afrika szarva

20 100

4. Milne, A. A.: Micimackó

20 000

5. Jordan, Penny – Blake, Ally –
Kent, Alison: Te vagy az elsô/
A rossz lány/ Szerelem rabjai

18 280

6. Brooks, Helen – Alexander, Trisha –
Taylor, Jennifer: Hideg tûzzel/
Vagy mi,vagy ô/ Javítóvizsga
17 660
7. Jordan, Penny – Lawrence, Kim –
Anderson, Natalie: Az igazi apa/
Vonzás és taszítás/
Meglátni és megszeretni
17 660
8. Blake, Ally – Cox, Maggie –
Braun, Jackie – Myers,Cindi:
Örök város/ Csábító csapda/
Csupa meglepetés/ Csókos Kate 15 400
9. Steel, Danielle: Örökség

15 000

10. Lewis, Jennifer – Jameson, Bronwyn –
Denosky, Kathie: Régi motoros/
Rövidzárlat/ Egy papa, két baba 14 800

* tárgynegyedévben

beérkezett egyszeri megjelenésre vonatkozó adatok, a kiadók közlése
alapján (forrás: KSH honlapja: www.ksh.hu)
(Részletek, további adatok:
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xsta
dat/xstadat_evkozi/e_zkz001.html )

Líra sikerlista
2011. július 15. – augusztus 14.
Szépirodalom
1. Ottlik Géza: Iskola a határon
Magvetô Kiadó
2. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó
3. Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren
Európa Könyvkiadó
4. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Könyvkiadó
5. Fejôs Éva: Helló, London
Ulpius-ház Kiadó
6. Leslie L. Lawrence:
A villogó fények kolostora
Studium Plusz Kiadó
7. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Kiadó
8. George R.R Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó
9. Spiró György: Kémjelentés
Magvetô Kiadó
10. S. J. Wattson: Mielôtt elalszom
Athenaeum Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Magánélet Mátyás király korában
Corvina Kiadó
2. Frank Júlia:
A legfinomabb… sorozat
Corvina Kiadó
3. Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó
4. Endrei Judit: Kemény üzenetek
Endrei Könyvek
5. Rhonda Byrne: Az Erô
Alexandra Kiadó
6. Mikor elindul a vonat
Top Card Kiadó
7 Házi receptjeim
Corvina Kiadó
8. Rhonda Byrne: A titok
Édesvíz Kiadó
9. Louise L Hay: Éld az életed!
Édesvíz Kiadó
10. Hahner Péter:
Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Tasnádi Emese: Julijuli és a mackó
Manó Könyvek
2. Angyalbárányok
Móra Könyvkiadó
3. Móra Ferenc: Aranykoporsó
Szent István Társulat
4. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó
6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó
7. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó
8. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó
9. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Talentum Kiadó
10. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Könyvkiadó

Nemzetközi sikerkönyvek

TOREY HAYDEN

megtörtént esetei
válságba került gyerekekrôl
KÖNYVHÉT
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NÉMET KLASSZIKUS

Száz nyelven olvassák
Erich Kästner, a gyermek- és ifjúsági regény megújítója
Jószerivel Erich Kästnerrel is az történt, ami
Gárdonyival, akit néhány könyve alapján inkább ifjúsági regények írójaként tartanak
számon. Talán sántít kicsit a példa, de nálunk, úgy érzem, ugyanez lett a sorsa Kiplingnek, akinek sorra jelennek meg gyerekkönyvei, és még talán Mark Twain mûveit is
jobbára már „csak” olvasó fiatalok veszik kézbe. De én itt most éppenséggel nem cáfolni
akarom a látszatot Kästnerrel kapcsolatban.

cikkeinek százai, színházkritikái, drámái jelentek meg, filmgyárnak, kabarénak dolgozott, gyereklapot szerkesztett, nagy kedvvel
és folyamatosan írt gyerekeknek. Második
„klasszikus” ifjúsági regénye a részben diákéveit idézô A repülô osztály. Havas József
már 1934-ben lefordította, 1960-tól B. Radó
Lili tolmácsolásában élvezhetjük a kissé szentimentális diákregényt. (A Móra Kiadó jóvoltából hangoskönyv is készült belôle, Feszt-

bachban az Erich Kästner Kinderdorf (gyerekfalu bejegyzett egyesület), amely adományokból tartja fenn magát. Gyerekeknek írott
mûveit az egységes Németországban nemcsak könyvek formájában ismerhetik az olvasók, népszerûsítik ôket hangjátékok, DVD-k,
CD-k, zenei kazetták, VHS-ek. (Félve kérdem,
vajon nálunk nem akad olyan rangos író, akinek emlékét – mivel világszerte ismert – érdemes volna hasonló módon ôrizni?)

Annál is kevésbé, mivel Emil Erich Kästner
azok közé az írók közé tartozik, akiknek
szinte minden gyerekeknek írott sorát olvashatjuk magyarul, és mûvei többsége folyamatosan kapható a hazai könyvesboltokban
is. Életrajzával nem kívánok különösebben
foglalkozni, de azt jegyezzük meg, hogy
Drezdában született 1899. február 23-án
Emil Richard Kästner és Ida Amalia Augustin egyetlen gyermekeként.
Egészen kivételes kapcsolat volt anya és fia
között. Elôbbi minden áldozatot meghozott,
hogy Erich tanulhasson, gyakran kirándultak
együtt, sokszor kerékpáron, és amikor a fiú
elkerült a szülôi házból (Lipcsébe, Berlinbe),
naponta írt édesanyjának, legalább egy levelezôlapot. Alakját és saját magát is megörökítette az Emil és a detektívekben, amelyet
ugyan felkérésre írt, de olyan jól sikeredett,
hogy csak Németországban 2 millió példány
fogyott belôle, azóta 59 nyelvre lefordították,
két évvel megjelenése (1928) után megfilmesítették. (A mû színpadon is megállja a helyét, 2009-ben például, kissé átdolgozva, a
mai Berlinbe helyezve a cselekményt, a
veszprémi színház is bemutatta.) Már 1932ben olvashatták a magyar gyerekek: Gyurka
és a detektívek címmel. Magyar környezetbe
helyezte fordítója, Halácsy Endre. Modern
fordítását Déry Tibornak köszönhetjük.
Mindamellett, hogy az író sok mûfajban alkotott, hiszen verseskötetei, regényei, újság-

baum Béla közremûködésével. Csakúgy, mint
a Május 35-bôl, amelyet Gálvölgyi János ad
elô.) E legvidámabb, legszínesebb, legötletesebb Kästner-gyerekregény Fenyô László tollán született magyarrá. A negyedik legnépszerûbb mûve, az igazi Pöttyös-könyvként
Tóth Eszter és Török Sándor fordításában
megjelenô A két Lotti (1949), amely Nagy
Natália elôadásában hallható is. Ennek forgatókönyvét maga Kästner írta, amikor 1951ben megfilmesítették. Az író fontosabb filmes munkái közül hadd említsem meg az
1943-ban készített Münchhausent, amelyet a
híres babelsbergi filmstúdióban készítettek.
A Pötyi és Anti 1932-ben Benedek Marcell
fordításában még a Pici és Anti névre hallgatott, a mai szöveg Szabó Mária munkája. Ebben csakúgy van bûnügyi szál a cselekményben, mint az Emil…-ben, továbbá az Az Emberkében és az Emberke meg a kislányban
(utóbbi kettôt Bor Ambrus fordította.) Az
Emil és a három iker (1937-ben Varsányi Géza magyarításában még Emil és a három ikergyerek) az elsô nagysikerû történet továbbírása. (Mai fordítása Borbás Máriától való.)
Az írónak két zseniális partnere Walter
Trier illetve késôbb Horst Lemke volt mint
illusztrátor. Apropó, életmû! 1998-ban 9 kötetben 3200 oldalon adták ki az író oeuvre-jét.
101. születésnapjára a Villa Augustinban (szülôvárosában) megnyílt az Erich Kästner Múzeum. Még életében létrejött Oberschwartz-

Nemrég adtam hírt Az állatok konferenciája c. képeskönyve újramegjelenésérôl (fordítója Timár György), és meg kell említenem végül, hogy az író röviden újramesélte
Münchhausen, Till Eulenspiegel, A schildai
polgárok, Gulliver, Don Quijote történetét.
Az Erich Kästner mesél c. kötet Rónaszegi
Éva fordította. Végül kiadták önéletrajzát,
amelyben 1914-ig meséli el az életét. Utána
jött a „Nagy háború”, ôt is behívták katonának, aminek az lett a következménye, hogy a
szíve megbetegedett, ô maga pedig pacifista
lett. (Békés István antikvár-kincs fordítása
1959-ben az Amikor én kisfiú voltam, Jeney
Margit 2005-ös fordítása az Amikor én kisrác voltam címmel látott napvilágot.)
Az író a hitleri diktatúra éveiben nem hagyta el Németországot, pedig az Emil és a detektívek kivételével 1933-ban Berlinben valamennyi könyvét máglyára vetették a nácik,
Thomas Mann, Bertold Brecht, Karl Tucholsky, Alfred Döblin éít. mûveivel együtt. Hazájában 12 évig csak álnéven dolgozhatott, saját
nevén Svájcban jelentek meg könyvei. A háború után Münchenben telepedett le a „német felvilágosodás unokája”, aki Heinrich
Heine társadalomkritikus iróniáját átmentette a 20. századba. 1951-ben a nyugat-német
PEN-klub elnöke lett, 1960-ban Andersendíjjal tüntették ki, számos hazai kitüntetést
követôn. Münchenben halt 1974. július 29-én.
Csokonai Attila
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INTERJÚ

A meggyilkolt kolléga
Beszélgetés

Kereszty Andrással

„74-tôl '80-ig Kairóban dolgozott, vagyis ha
balhé volt, neki jutott Szíria, Libanon, Izrael,
Egyiptom, Jemen – egész Afrika. Idi Amin
Dadától a két libanoni háborúig – igen sûrû
idôszak volt ez. A szerkesztôség hozzászokott, hogy ahol Kereszty van, ott lônek.”
(Bedô István)
Kereszty András író, újságíró. Tudósítóként megfordult a világ nagyon sok részén, dolgozott Ausztrália kivételével
minden kontinensen, éveket töltött Kairóban, Washingtonban, Brüsszelben.
Több száz újság- és folyóiratcikk mellett
kilenc dokumentum- és riportkönyvet írt.
Most pedig jönnek a regények. Az elsôt,
Merénylet az érsek ellen címmel, 2009-ben
írta, ezt követte az idei könyvnapra megjelent Szerelem és halál Kairóban. Kereszty
András „Krimi elsô kézbôl” regény-sorozatát a Jószöveg Mûhely Kiadó gondozza.
– Mióta érlelôdnek Önben ezek a regények?
– Már nagyon régóta készülôdtem arra,
hogy megírjam mindazt, amit az újságírói
munkával töltött évek alatt átéltem. Annak
idején, amikor külföldön dolgoztam, gyûjtöttem az alapanyagokat, mert tudtam,
hogy még szükségem lesz rájuk. A regényírásnak akkor jött el az ideje, amikor véget
ért hosszú tudósítói pályafutásom.
Számos alkalommal szerettem volna nekikezdeni a regényírásnak, de mindig
akadt olyan napi elfoglaltságom, ami késleltette. Két nagy napilap vezetôje voltam,
aztán csináltunk egy kiadót, amely megjelentette a Tények könyve sorozatot és a
Ki kicsodát. Végül pedig kikerültem
Brüsszelbe, az Unióhoz.
Most viszont teljes nyugalom vesz körül, ami számomra szokatlan. Elköltöztünk Szentendrére, ott lakunk ennek a bûbájos városnak a közepén, úszni járunk
Leányfalura. Vagyis eljött az a periódusa
az életemnek, amikor idôm lett. Amire
persze szükségem is lesz, mert nagyon
sok témám van!
– Valamennyi könyve személyes élményeken alapul. Milyen arányban keveredik regényeiben a képzelet és a valóság?
– A cselekmény minden esetben valós
szálon fut, sokáig akár dokumentum riportkönyv is lehetne, aztán egy ponton
eltér ettôl, belép az, amit úgy mondanék a
„mi lett volna ha – történetsor”. Ugyanez
a helyzet a szereplôkkel is. Nagyon sok
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kulcsszereplô valóságos, aki létezik vagy
létezett, és természetesen vannak mellettük olyanok is, akik nem.
A mostani könyvemben a Tábornok például létezô személy volt. Kairóban nagyon
sok mindent megtudtam, nagyon sok mindent megoldottam a segítségével. Ritka dolog az, ha az ember munkatársa egy valóságos rendôrtábornok. Baráti kapcsolatba kerültünk. Miután eljöttem Kairóból, néha
meglátogatott Budapesten, a lányával, néha
én mentem hozzá. De valóságos személy
volt az az angol újságíró is, akinek haláláról
szól a Szerelem és halál Kairóban. Nagyon
jóban voltunk a meggyilkolt kollégával. Halála annak idején nagy port vert fel. Még tavaly is hosszan írt róla egykori lapjának
nyugdíjas fôszerkesztôje. Úgy érzem, regényem megoldja a gyilkosság rejtélyét.
– Tudja már, melyik témáját írja meg legközelebb?
– Most készült el a sorozat harmadik regénye, amelynek alaptörténete szintén
nem ismeretlen az újságolvasók, az internethasználók elôtt. Annak a Brüsszelben
élô magyar lelkésznek a történetét dolgoztam fel, aki kiirtotta a családját. Ott a
helyszínen, amikor a belga fôvárosban, az
Európai Unió és a NATO székhelyén dolgoztam, rengeteg mindent megtudtam,
nagyon meglepô dolgokat is.
– Hogyan ír egy újságíró? Hogyan ír egy
író? Másképp ír most regényt, mint annak
idején dokumentum-könyvet?
– Kicsit messzebbrôl kezdem a választ:
Amerikában májustól hivatásos könyvügynökség képvisel. A cég vezetôjének nagyapja Magyarországról vándorolt ki a tengerentúlra. Tehát „ügynököm” harmadik generációs magyar, aki olvas a nyelvünkön. Õ
mondja, nagy elônye a könyveimnek, hogy
a szerzô tapasztalatait, élményeit újságíróként szerezte. Az újságíró–író annyiban különbözik más regényíróktól, hogy jobban
tapad a valósághoz, és az írásainak nagyon
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sok olyan eleme van, ami akár egy riportban is megjelenhetne. A másik dolog a történet. Sokkal több a külsô, mint a belsô történés. Másképp ír le egy utcát egy klasszikus író (az utcának néha önálló lelke van),
és másképp egy újságíró. A utóbbinál a sok
kis, pontos részlet a fontos. Másképp beszélnek a szereplôk is. Míg egy klasszikus
regénynél a párbeszéd jellemez, kibomlik
belôle a szereplôk személyisége, addig egy
újságírónál nem feltétlenül így alakul ki a
szereplôk jellemrajza, a dialógusok inkább a
cselekményt viszik tovább.
– Ön a világ számos pontján dolgozott tudósítóként, hová fûzi a legszemélyesebb
élmény?
– Bárki azt gondolhatná, hogy majd Indiát
mondom, vagy Egyiptomot, de számomra
Amerika volt a legfantasztikusabb. Amerika
egészen döbbenetesen hat az emberre. Amikor megérkeztem Washingtonba, arra gondoltam, hogy itt az ideje, hogy megtanuljak
rendesen újságot írni és szerkeszteni. Egy
hónapja sem voltam ott, amikor bejelentkeztem a Washington Post szerkesztôségébe,
hogy megnézhessem, hogyan dolgoznak ôk.
A laptulajdonos, Katherine Graham, nagyon
kedvesen fogadott. Átvitt a szerkesztôségbe,
bemutatott a kollégáinak, hozzátéve, hogy
rendszeresen be fogok járni, és tanítsanak.
Ezzel belekerültem az amerikai újságírói társadalom kellôs közepébe.
Kint dolgoztam 5 évet, és eközben folyamatosan bejártam a Posthoz. Megnéztem,
hogyan dolgoznak, hogyan zajlanak a szerkesztôségi értekezletek, hogyan alakul ki a
lap. Mikor visszajöttem, és a Népszabadságnak lettem a felelôs szerkesztôje, majd a
Népszava fôszerkesztôje, rengeteg ott szerzett tapasztalatomat fel tudtam használni.
Ami külön emlékezetes élmény volt számomra, hogy a szerkesztôi kinevezésemet
megünnepelte a Washington Post néhány
vezetô munkatársa is, büszkék voltak arra,
hogy hová jutott az ô „tanítványuk”.
– Ezekrôl az éveirôl is készül majd regény?
– A washingtoni évekrôl is és a magyarországiakról is. Biztosan, mert itt is, ott is
történtek olyan dolgok, amelyek máig izgatnak. Például a Fenyô-gyilkosság...
Illényi Mária
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