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Magunkat ajánljuk
Könyvhét, 2008. június
■ E számunk természetesen fôleg az Ünnepi
Könyvhét körül forog, és persze – mondhatjuk
most már – hagyományosan az annak társrendezvényeként, részeként hetedik alkalommal
megrendezett Gyermekkönyvnapok körül.
Bizonyosan sikeres lesz az idei rendezvénysorozat, az egész országban sok városban sok
helyszínen lesznek könyvheti rendezvények,
az Ünnepi Könyvhétre megjelenô könyveknek az eseményt rendezô Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése által közreadott hivatalos listáján is impozáns
mennyiségben szerepelnek az újdonságok,
minden adott tehát ahhoz, hogy a kortárs
magyar irodalom ünnepe, ahogy „Supka Géza már 1927-ben” elképzelte (van-e még valaki, aki ne tudná, hogy ki és mikor képzelte el)
igazi ünnep legyen.
E sorok gépbeírása közben persze még csak jövô idôben gondolhatok az Ünnepi Könyvhétre: lapunk az eseménysorozat hivatalos nyitónapján, június 5-én reggeltôl vásárolható meg
az újságárusoknál, de a meteorológusok hosszú
távú elôrejelzései szerint az idôjárás is az ünneplôket fogja segíteni.
A könyvszakma, a magyar könyvvilág egén,
önkéntes idôjósként, mégis látok sötét felhôket
kerekedni. „Duhamelnek, s angol és amerikai
fegyvertársainak, akik – az ô szavukkal – »keresztesháborút« indítottak a könyv érdekében,
igazuk van: minden ember, aki hivatását vagy
hivatottságát összekötötte a nyomtatott betûvel, érzi a veszélyt. A könyv válsága egészen
más valami, mint a könyvkiadás, vagy a könyvkereskedelem válsága. Soha nem nyomtattak
ilyen tömegben könyveket, mint ma, soha
nem vásároltak és olvastak ennyi könyvet, soha nem ismerte a világirodalom a »bestseller«eknek olyan sorozatát, mint e korban, amely –
ez a kérdés fonákja – hangsúlyozottan könyvellenes, betûellenes. […] E látszólagos kereslet
mögött lappang a könyv igazi válsága. A
könyv, mint mûfaj, nem egyetlen lehetôsége
már a szellemi kifejezésnek. S vetélytársai keményen törnek elôre.” Gondoljunk csak az olvasási kedv csökkenésének szociológiailag rögzítetten kimutatott folyamatos trendjére. Sapienti sat. Az idézett sorokat Márai Sándor írta 1937-ben, a Könyvhét idézte 2001-ben, azzal a megjegyzéssel, ami most is igaz: akárha
ma is írhatta volna…
Ám az ünnepek igazi jelentôsége abban áll,
hogy kiemel a hétköznapok szürke folyamából
bennünket, alighanem ez az igazi jelentôsége
az Ünnepi Könyvhétnek is, a magyar könyv
ünnepel néhány napig, aztán visszatérünk önkéntesen választott mókuskerekünkbe.
Ünnepeljük hát például Juhász Ferencet, akinek – mint a vele készített interjúból kiderül –
öt év után új kötete jelenik meg. E számunkban Turczi István beszél megjelenô kötete tár-

gyát körüljárva a
magyar erotikus
kultúráról, Grecsó Krisztián a
Tánciskola címû
kötetérôl szólva a
valóság és az irodalom összefüggésének néhány
oldalát villantja
föl, Paul Lendvai
Az osztrák titok magyaroknak is hasznosítható tanulságairól mond megszívlelendô szavakat, Magyar Zoltán erdélyi folklór-gyûjtése
kapcsán azt is elmondja, hogy az ilyen gyûjtômunka elvégzésében tényleg a huszonnegyedik órában vagyunk. Egy Magyarországon alig
ismert irodalomnak, a máltainak egyik képviselôje járt Budapesten az Europoetica Fesztiválon, Simone Inguanezzel G. István László
készített interjút.
Horváth Péter meseregényérôl mesél a
Könyvhét olvasóinak, megismerhetjük a világát, amelybôl Kamarambó, a Senki fia is származik. Lukács Bernadett egy gyermekkönyvkiadó magyarországi mûködésével ismerteti
meg az olvasót, beszámolunk a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) magyar
tagozata ez évi díjazottjairól, és megismertetjük olvasóinkat egy új gyermekkönyves újdonsággal, a Buksival.
És persze sok-sok könyvrôl, újdonságokról, a
magyar és a világirodalom mûveirôl, gyermek,
ifjúsági és felnôtt irodalom (ha van értelme az
ilyen megkülönböztetésnek) köteteirôl juthatnak információhoz júniusi számunkban is olvasóink.
Márai Sándor hetvenegy évvel ezelôtt írta borús
sorait, és hogy ennyi idô elteltével még mindig itt
boronghatunk, az tulajdonképpen derûre adhat
okot. Reménykedjünk. Ünnepeljünk.
A Szerk.

Lapzártánk után
■ 2008. május 22-én csütörtök este 7 órakor az
Alexandra Irodalmi Kávéházban,
a Szépírók Társasága és az Alexandra Könyvesház nevében
Csaplár Vilmos és Matyi Dezsô átadta a 2008.
évi Szépíró Díjakat.
A díjazottak:
– epika: Karátson Endre: Otthonok I–II. (Jelenkor)
– líra: Lator László: Az egyetlen lehetôség. Válogatott versek (Európa)
– esszé: Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai (Vigília)
Laudációt mondtak a kurátorok
Báthori Csaba, Szilágyi Zsófia,Tarján Tamás
Támogató az Alexandra Könyvesház
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Látogatóban Juhász Ferencnél
(Mátraházi Zsuzsa)

(Csokonai Attila)

A pacsirtának
énekelnie kell!
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Az olajbogyó
kifárasztása
Esterházy Péter:
Semmi mûvészet
(Mátraházi Zsuzsa)
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Pokoli bûntudat
(cs.a.)
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Non est volentis…
Reményik Sándor összes verse
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Látogatóban
Juhász Ferencnél
Gyönyörû, felerészt kéziratos könyve jelent meg
Juhász Ferencnek a Kossuth Kiadónál. A hír hallatán a verskedvelô lelkület
azért is ujjongott, mert úgy
érezhette, régen jelent meg
új mûve a hamarosan
nyolcvanéves, kétszeres
Kossuth-díjas költônek.
Aztán a bibliográfia rácáfolt erre a tényekkel. A
rendszerváltás óta egy tucat kötete látott napvilágot. Például a Krisztus levétele a keresztrôl, amely
éposz 1956-ról, utána egy
hosszú-hosszú vers Giordano Brunóról, Isten elégetett tükre címmel, majd
2000-ben A lezuhant griffmadár, három évvel késôbb Az ôrangyal és a szél
címû verseskönyv. Persze
ennek is öt éve már.

Beszélgetés Paul Lendvaival
(zsl)

A realitás költôi
felmérése

319. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ
Tarján Tamás

Ha végre itt a nyár

320. oldal

Megjelent könyvek
2008. április 10. – május 9.
A forgalomba került könyvek válogatott listája a
Könyvtárellátó
adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek
további adatai a Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu)
tekinthetôk meg.
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LAPMARGÓ
Murányi Gábor

Köves kertje
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PANORÁMA
Térey János: Asztalizene
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Beszélgetés Paul Lendvaival
„…az európai béke és jólét által kínált lehetôségeket
a szolgaságból és szegénységbôl kilépô közép- és kelet-európai országok csak úgy tudják kiaknázni, ha tanulnak a történelembôl és a politikai tragédiákból,
hogy nem a gyûlölet, hanem a kölcsönös megértés a
nemzeti alapkérdésekben a kulcs a jövôhöz, hogy a
politikai pártok, érdekképviseletek és egyházak állandó dialógusa alapfeltétele a kibontakozásnak.”

Fehér Judit: Asszonyok
Siklósi Horváth Klára:
Sárkányok úsznak
Da Chen: Féltestvérek
Helmut Schoeck: Az irigység
Kemény Gábor:
Nyelvi mozaik
Erlend Haarberg – Haarberg
Orsolya: Lappföld
Szabó T. Anna – Tóth Krisztina – Varró Dániel: Kerge ABC

334. oldal

A kultúra
metamorfózisa
Ezzel a címmel a könyvfesztiválon rendezett eszmecserét a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete. (A tanácskozásra májusi
számunk lapzártáját követôen
került sor.) A könyvtáros egyesület jellegébôl adódóan a beszélgetés meghívott résztvevôi,
Csepeli György, György Péter
esztéta és Harsányi László hozzászólásaikkal elsôsorban természetesen az írásos ismeretátadás átalakulását és annak következményeit firtatták, a másik oldal szemszögébôl nézve
pedig a könyvtárak szerepének, feladatkörének változása
került górcsô alá. A beszélgetést Rózsa Péter irányította.
(M. Zs.)

336. oldal

Beszélgetés Turczi Istvánnal

új verseskötetérôl
és a magyar erotikus
irodalom helyzetérôl

»„Legyünk végre kéjencek!”
Mészöly Miklós felkiáltása
A pille magánya címû könyvében, nem véletlen. A magyar erotikus irodalom története inkább az elfojtás,
mint a gyönyör krónikája.
Az üdítô kivételektôl eltekintve a testi vonzódás, az
érzéki szerelem nevén nevezése helyett szemérmesség,
tartózkodás, elhallgatás jellemzi íróink legjavát.«
(Maczkay Zsaklin)

338. oldal

Tündérek, óriások,
erdélyi fejedelmek és
1848-as áldozatok
Beszélgetés Magyar Zoltánnal
Erdély szívének is nevezik a
magyarság által valaha sûrûn
lakott, ám mára mélyszórványba süllyedt Alsó-Fehér
megyét, azaz a Maros völgyének középsô részét. Hányatott sorsa és egyre fogyatkozó magyar nyelvû lakossága ellenére a huszonnegyedik órában Magyar Zoltán
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Erotikon
„Tiszta emberi viszony csak
a meztelenségben van”. Turczi István József Attila-díjas
költô Hamvas Béla fenti
gondolatát választotta új,
erotikus verseskötete mottójául, mely – Eifert János mûvészi fotóival az Ünnepi
Könyvhétre jelent meg.

néprajzkutatónak sikerült a
táj mondaanyagát is felgyûjteni és az utókor számára
megmenteni.
(Szénási Zsófia)

340. oldal

Tánclépésben,
botladozva
Beszélgetés Grecsó Krisztiánnal
Grecsó Krisztiánnak elôzô
regénye után majdnem bíróság elé kellett állnia. A
Pletykaanyu
történeteit
egész szülôfaluja magára
vette. Isten hozott címû
második könyve után, a
nemrég megjelent Tánciskola címû regénye szintén
megosztja az olvasóközönséget. Dr. Voith József és
nagybátyja történetében
nincsenek pozitív és negatív hôsök. Útkeresôk és állomások vannak, a regény
végén pedig elmarad a feloldozás.
(Ócsai Dorottya)

358. oldal

Mediterrán líra
Beszélgetés
Simone Inguanezzel
(G. István László)

Tartalom

Beszélgetés
Horváth Péterrel
Kamarambóról
„Négy gyerekem van.
Hárman már felnôttek.
Írtam mesekönyvet a legidôsebb fiamnak, ifjúsági
regényt a fiatalabbiknak,
ezt a könyvet Fruzsina lányomnak kezdtem írni,
de hosszú évekig nem
boldogultam vele. Fruska
(a nagylányom) közben
felnôtt. Eszterem nyolc
éves. Rá gondolva tudtam a könyvet befejezni.”
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A budapesti Europoetica Fesztiválra Simone
Inguanez Máltáról érkezett. Két verseskötete
közül a Víz, Tûz, Föld és Én címût angolul is
kiadták. A máltai nyelv egzotikuma, a mediterrán orpheuszi líra hangzása varázsolta el a
hallgatókat a felolvasáson.

366. oldal

Kontrolling elemek
a könyvkiadásban
Adózási összefoglaló
vezetôknek
(Dr. Bódis Béla)

7. GYERMEKKÖNYVNAPOK
344. oldal

Gyermek, ifjúsági

368. oldal
Kertész Ákos

Katona Klári

Amit leírnak,
eleven lesz
(Cs. A.)

346. oldal

Az Óperencián túl,
határokon túl…

Sikerlista

Az idei Ünnepi Könyvhét
gyermekkönyv-kínálatában
különösen szép helyet foglalnak el a határon túli kiadók fiatalabb olvasók számára készült kötetei, amelyek határtalan élményt jelenthetnek a gyerekeknek
mesélô, vagy épp a mesekönyvolvasást gyermek nélkül is szívesen ûzô felnôtteknek.
(Laik Eszter)

374. oldal

349. oldal

A Nyitott Könyvmûhely arcai
Beszélgetés Halmos Ádámmal

Beszélgetés Horváth Péterrel
Kamarambóról
(Illényi Mária)

370. oldal

Képregény,
környezetvédelem,
gyerekkatonák

Világutazás
favillamoson

351. oldal

Könyves sikerlista
gyerekeknek
Beszélgetés Nyulász Péterrel
Új szereplô jelent meg a gyermekkönyvek világának palettáján: Buksi, a Magyar Gyerekkönyves Sikerlista. A nevet hallva az elsô gondolatom egy kedves kiskutya volt, ám
Nyulász Péter az egyszervolt.hu
kommunikációs vezetôje kiigazít:
az okos kisgyerek buksija és az angolos szójáték (book – ejtsd: buk =
könyv) adta a névötletet.
(Pompor Zoltán)

352. oldal

Kitüntetett figyelem:
gyermekkönyvek és díjak
(Pompor Zoltán)

355. oldal

A magyar szülô a könyv
tartalma alapján választ
Lukács Bernadett
a Napraforgó Kiadóról
Kiadványaik a mediterrán temperamentumot és ízlésvilágot közvetítik a magyar olvasóközönségnek. A fiatal kiadó néhány év
alatt széles kínálatot jelentetett
meg és stabil helyet teremtett magának a gyermekkönyvpiacon.
(Szénási Zsófia)
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Könyv

címlap

A pacsirtának énekelnie kell!
Látogatóban Juhász Ferencnél
Gyönyörû, felerészt kéziratos könyve jelent meg Juhász Ferencnek a Kossuth Könyvkiadónál. A hír hallatán a verskedvelô lelkület azért is ujjongott, mert úgy
érezhette, régen jelent meg új mûve a hamarosan
nyolcvanéves, kétszeres Kossuth-díjas költônek. Aztán
a bibliográfia rácáfolt erre a tényekkel. A rendszerváltás
óta egy tucat kötete látott napvilágot. Például a Krisztus levétele a keresztrôl, amely éposz 1956-ról, utána
egy hosszú-hosszú vers Giordano Brunóról, Isten elégetett tükre címmel, majd 2000-ben A lezuhant griffmadár, három évvel késôbb Az ôrangyal és a szél címû
verseskönyv. Persze ennek is öt éve már.
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■ – Ebben az új kapitalizmusban már az irodalomtörténészek és a kritikusok sem olvasnak –
dohog, miközben az orgonaillatos pasaréti utcáról bevezet a lakásba, ahol könyv könyv hátán
fekszik, nemcsak a falakat borító polcokon, hanem ládában, sôt, a díványon is. Ott az a heti
termés: kollégák friss kötetei, saját mûveinek
külföldi kiadása, borítóterv a hamarosan nyomdába kerülô époszhoz, folyóiratok, három reggeli napilap; sok-sok tanulmányozni-, olvasni-,
böngésznivaló.
– Amikor megszûnt az Új Írás 1991-ben, a fôszerkesztôi székbôl nyugdíjba mentem, mert egyedül
ennek a lapnak nem adtak anyagi segítséget, noha
elôtte egy kisgazda képviselô barátilag biztosított
róla, hogy minden rendben lesz. A támogatási pénzek elosztásáról
döntô ülésen egyetlen szavazatot sem kapott az Új Írás. Pénz nélkül nem lehetett lapot csinálni. A munkát azonban nem fejeztem
be. Ma is három folyóiratban jelennek meg rendszeresen az írásaim: a Tiszatájban, az Aczél Géza költô által szerkesztett Alföldben,
valamint a Tekintetben, amelyiket tavaly meghalt barátom, Ördögh Szilveszter jegyzett.
– Ön huszonkét évesen kapta meg az elsô Kossuth-díját. Nem
érezte ezt korainak?
– Természetesnek vettem, mint tyúk a tojást. Nem járt a fejem ezen
akkoriban. Egy délelôtti sétámon találkoztam Veres Péterrel. Jól
megnézett, körülszagolt, majdnem, mint egy borjút vagy egy csikót,
meglapogatta a vállamat, megveregette a nyakamat, föltolta a kis
pörge kalapját, s azt mondta: téged valami öröm fog érni. Aztán elment. Fogalmam sem volt, mirôl van szó. Aztán délután jött egy
távirat, hogy megkaptam a Kossuth-díjat. Számomra ebben akkor
nem volt semmi különös. Most már, öregkoromra, eltûnôdöm rajta, hogy mennyien lehettek dühösek rám emiatt.
– Negyvenéves korában jött a második Kossuth-díj, de nemzetközi sikerben is fürdôzhetett. Tényleg egy hajszálon múlott,
hogy az 1976. évi Nobel-díj az Öné legyen?
– Igen, akkor listás voltam a Nobel-díj bizottságnál. A sok-sok országból jött javaslatból áll össze a hivatalos lista, amelybôl a bizottság hatvan nevet választ ki, s ezeket csökkenti fokról fokra mindig
eggyel, s 1976-ban végül ketten maradtunk: a Saul Bellow meg én.
Olyannyira, hogy elküldték Stockholmból Artur Lundkvist svéd
költô rólam írt gyönyörû cikkét egy hatalmas fényképpel. Az volt

az írás címe, hogy Juhász Ferenc, a magyar csodaköltô. Ezt közölték volna a világ lapjai, ha az én nevem fut be. A döntés napján a
Kútvölgyi Kórházban voltam epemûtéten, bejött hozzám Vas István, toppantott egyet s mondta: én nem neked izgulok, hanem Magyarországnak. Egy óra múlva Aczél György jelent meg az ajtóban,
közölte: nem te kaptad meg, s elment. Párszor jelöltek még, de listás nem lettem többé.
– Az elôbb, amikor bekukkanthattam a szobájába, nagy kupac
iratra mondta azt, hogy azok az új könyv jegyzetei. Hány évig
dolgozott rajta?
– Huszonöt évig foglalkoztam vele. Nem járt mindennap az
eszemben, de folyton elô-elôjött, megvoltak belôle bizonyos
részletek, aztán átírtam az egészet. Ennek a negyedszázadnak a
termése az a több száz oldal. Van a halomban egy tanulmány az
Isten-képzetemrôl meg természettudományos anyagok, mindenféle létezônek az életmódját feljegyeztem, amit láttam, hallottam, tanultam és a fû, a fa, a növényzet, a természet, a természetfölötti vagy a természet alatti,
minden élô és minden halott, ahogy én képzelem. Ott lapul az iratok között a nekem legkedvesebb népmese, a Bolond Istók általam feldolgozott és az époszban felhasznált története.
– Mennyiben tér el az általánostól az Ön említett Isten-képzete?
– Legfeljebb formálisan hasonlít azokra a dogmákra,
hitekre, képekre, képzeletekre, amelyek a vallási formákban vagy szent könyvekben megjelennek.
Ahogy semmit nem tudunk arról, mi volt, mielôtt
megszülettünk, valószínûleg nem fogunk tudni arról
sem, hogy mi van a halál után. Sok halottam van,
faggattam ôket. Az elsô feleségem ebben a lakásban
lett öngyilkos, itt feküdt, ôt is megkérdeztem, miközben detektívek hada kutatott a holmijaink között. De soha senkitôl
nem tudtam erre választ kapni. Ezért használtam föl ebben az eposzban a nagyszombati kódexnek a túlvilági látomás részét, ahol minden gyémántból van, minden ragyog, szikrázik és áttetszô, nincs
vonzás, nincs taszítás, ott minden anyagon mindenki át tud menni.
– Verset lehetetlen prózában elmesélni, mégis jó volna tudni:
hogyan áll össze e sok fontos alapvetésbôl a költemény!
– Ez a mû, ha akarja, szenvedéstörténet. Ha akarja, megváltástörténet, ha akarja, egy kíváncsiság története, mert keresi a választ arra a
rejtelemre, amelyet a halottaimtól kérdeztem. Ezek héjazzák körül
a hatezer soros verset, s ebben a tojáshéjban benne van minden,
ami az életünkben lehetséges. Csoda, népmesék, legendák ôseposzokból, benne van a szerelem, az ifjúság, a gyerekkor, a testi szenvedés, a töprengés a halálról, benne vannak az eltávozott szeretteim, a személyes származásom, s arra kérdésre cseng ki minden,
hogy ki vigyáz most az ember fiára.
– A vers címe: Pacsirta a szívben. Miért éppen pacsirta?
– A szenvedés- és megváltástörténet miatt. Eljutottam Izraelbe a
’80-as években. Nemcsak a mitikus és társadalmi gyönyörûségét láttam, hanem az összevisszaságát és nyomorát is. Jártam Krisztus
mindkét sírjánál. Az egyik Jeruzsálem központjában, abban a megrendítô szépségû, hatalmas katedrálisban található, amelynek a tetején egy kopt falu él kecske- és birkanyájjal, a papok és nôvérek
mind kék ruhában. Lent a templomban be lehet mászni az ortodox
keresztények kezelésében levô oltár alá, ott van a Jézus egyik sírja.
A díványszerû márványlap környékét felcicomázták. Ha kilépünk a
templomból és fölmegyünk a keresztúton a Kálváriára, ott vannak
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a sziklabarlangok. A reformátusok szerint az egyik sziklabarlang Jézus sírja; én ezt tartom valószínûbbnek. Néztem a Kálvária hegyét
és elképzeltem, hogy álltak ott a keresztfák. Annak idején a keresztre feszítés általános kivégzési módszer volt, Jézus Krisztuson kívül
rengeteg ember szenvedte. Falun születtem, Budapest mellett Bián,
húszéves koromig réten-mezôn, nádasban, tó mellett ezer és ezer
pacsirtát hallottam énekelni, amint szárnyukkal felfúródtak az égbe. Rádöbbentem, hogy itt lehetetlen ilyet látni. Az izraeli sivatag
fantasztikusan szép, kék, zöld, sárga, rózsaszín, lila, fekete, meg kôsziklás, sima, pórliszttel teleszórt, de három hét alatt egyetlen, nem
tenyésztett állattal találkoztam: éppen esett éjszaka az esô és hirtelen zöld lett a sivatag, kibújt egy kis virág, s azon ült egy légy. Akármennyire lehetetlen, gondoltam, a pacsirtának énekelnie kell, úgy,
hogy felnô énekével a levegôbe, s ott ebben a függô állapotban
mondja a magáét, a híméneket. A szenvedéshalmaz közepette van
bennünk egy kehely és abban kell énekeljen az én pacsirtám.
– Netán szimbóluma ez kicsit a költônek is?
– Lehet, de ennek megítélése már nem a költô dolga, az én feladatom az, hogy megírjam, amire a vágy, az ihlet, a képzelet késztetett.
Vagy a látomás, amelyben sokan nem hisznek.
– Milyen a látomás? Álomszerû?
– Nem, hanem a képzelet, a vágy és az ihletettség keveredésébôl fakadó, állandó lázas állapot. Folyamatos, nincs neki éjjel meg nappal. Olyan, mintha kicsit mindig magasabb lenne a hômérsékletem
a normálisnál. Nagy leleménye volt József Attilának a megfogalmazás: „harminchat fokos lázban égek”.
– Ha jól tudom, egyszer összeírta az ihletfajtákat. Hányig jutott?
– Tizenháromig. A Petôfi Irodalmi Múzeumban kértek erre a
nyolcvanas években. Az ihlet egyik formája, amikor például egy kô
rám néz és kéri: mesélj el engem. A másik az, ha felmerül a kimondás vágya, mint a mostani eposzban is; ez sokáig érik, gomolyog,
hömpölyög, visszaszívódik, keserít, fáraszt, kétségbe ejt, biztat… A
harmadik formája, amikor megrendelésre kell írni, ilyenkor elô kell
csalogatni az ihletet, mondhatom töprengésihletnek is. Máskor tudom, hogy tartozom egy mûvel valakinek. Amikor például a béke
világkongresszusra vittek ki Bécsbe 1950-ben, tudtam, hogy meg
kell fizetnem valamivel ezért, az akkor kiváltságnak számító útért.
De mivel tudok én fizetni? Mentemben a hotelbôl a tanácskozás
helyszíne, a Konzerthaus felé, rávillant a szemem egy szoborra:
Geothe és Schiller áll a talapzaton. Szép szobor, az emberpár testvérként egymás kezét fogja. Ezt megírtam egy versben. Megadta a

sors a fizetség lehetôségét azzal, hogy ezt a szobrot megmutatta. Akkor talán megjelent valahol a vers, de könyvbe nem került be.
– Mûveinek mûfaji megjelölésekor többször használja az éposz
megnevezést. Miért tett ékezetet az eposz e-jére?
– Az eposznak, akár Arany Toldijára, akár Tasso vagy Dante mûveire gondolunk, lineáris története van. Az én hosszú verseimnek,
amilyen a Pacsirta a szívben, vagy korábbiak, a Tékozló ország, A
Halottak királya, a Halott feketerigó, agyi folyamatokat vetítenek ki,
fizikai értelemben nincs tér- vagy idôbeliségük. Ezzel az ékezettel
ezt a különbséget szeretném érzékeltetni.
– Miként képzeljük el, hogy felerészt kéziratos a Kossuth kiadásában az új kötet?
– Maga a kézirat 88 oldal, ceruzával írtam egy könyvbe. Fiatal költô koromban itthon nemigen lehetett papirost kapni. Amikor külföldre jutottam, mindig vettem egy köteg fehér lapot, itthon pedig
Kardos úrral, aki valamikor a Kner nyomda fôkötésze volt, beköttettem a azokat. Egy ilyen régi füzetbe írtam ezt az époszt is. E szokatlan kézirat láttán a kiadó igazgatója úgy döntött, kétoldalasan adja ki a verset: az egyik oldalon lesz a kézírásos, a másikon, ugyanannyi sorban a szedett szöveg.
– Ön nyitja meg az idei Ünnepi Könyvhetet. Mit fog mondani
a könyvet készítôknek és a mûvek olvasóinak?
– A költô-író elôdök nem véletlenül fogadták el József Attila címjavaslatát, amikor a Szép Szót megalapították. A szónak szépnek
kell lennie. Most divat az eltorzított, a kettéharapott szó, a bandzsa, a kancsal szó. Az irodalmi élet manapság olyan, mint amikor egy kabátot kifordítva vett fel a viselôje; a bélés került kívülre.
Vannak fizikusok, akik azt állítják, hogy nem egy világegyetem
van, hanem több, egymás mellett. Ilyen világegyetemnek képzelem el az irodalmat, a vele párhuzamos egyik dimenzió a festészet,
a másik a zene, a harmadik a természettudomány és így tovább.
Azt szeretném elmondani a megnyitóbeszédben, hogy milyenek a
törvényei ennek a mindenségnek, s e kívánalmakra miként kell az
írónak válaszolnia.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Végel Dániel
Juhász Ferenc az Ünnepi Könyvhetet megnyitó beszédét június 5-én,
csütörtökön, 16 órakor mondja el a budapesti Vörösmarty téren,
kötetét június 7-én, szombaton 14 órakor dedikálja ugyanott, a
Kossuth Kiadó könyvespavilonjánál.
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Az olajbogyó kifárasztása
Fohász? Ajánlás? A szülônek szentelt in memoriam
volna Esterházy Péter új könyvének nyitó mondata:
„Az anyának és a fiúnak!”? Jól ismert hang kiáltja
ezt, neki?, benne?, jöhetett álomból a rikoltás, lehet
a mûtét miatti bódulat elröppenô zaja, mert kórházban fekszik az elbeszélô én, az a visszaemlékezés
helyszíne. Lehet a hang lélekbôl szakadó figyelmeztetés A szív segédigéi 1985-ös záró soraira: „Amikor
valamely mûvet írunk, legutoljára tudjuk meg, mivel
is kezdjük: az Atyának és a fiúnak – Mindezt majd
megírom még pontosabban is”.
■ Anyakönyv a Semmi mûvészet, ahogy apakönyv volt a Harmonia caelestis. A korábbi
írásokban még életében eltemetett anyát
most feltámasztja a szerzô, hogy együtt öregedjenek; mamája a kilencven felé, ô pedig
a hatvanhoz közeledvén. Nem lehet véletlen, Esterházy könyveiben nincsenek is véletlenek, hogy a Semmi mûvészetben felbukkan Hitchcock neve, talán irodalmi szentségsértés, hogy nekem ettôl és az alapszituációtól a Psycho villant be, nem Norman tudathasadásos állapota, hanem az életben tartott anya okán.
Ki ne tartaná emlékeiben elevenen a
már halott szülôt? Ki ne élte volna meg
sok-sok évvel anyja elvesztése után, hogy,
ha valami fontos, rossz vagy jó történik
vele, azt mondja magában, este föl kell
hívnom a mamámat, ezt neki is hallania
kell? Másodpercek múlva érkezik csak a
döbbenet. Na de milyen számon? Mindannyiunk, talán közhelyesnek tetszô,
megélt élményét írja meg, adja mamája szájába a szerzô: „…
egy anya az örökké anya. És a gyereke az örökké gyerek. Az
anyának és a fiúnak ez a sorsa.”
Az ambivalens szülô–gyerek érzület nem marad el, érzôdik a nem
ilyen anyát–apát akarok kamaszkori belsô tombolása, s az, amikor
az öregedô szülôt már nem láthatjuk olyannak, mint gyerekkorunkban, noha az idô tájt még lázadoztunk egyénisége ellen, most mégis azt az énjét, néha tudattalanul, gorombán követeljük vissza. Esterházy Péter váratlan fordulattal oldotta meg a dilemmát; könyvében teremtett egy focirajongó anyát, aki fél életét a pálya szélén tölti, bizalmas viszonyban van a legendás Aranycsapat tagjaival,
olyannyira, hogy Puskás Ferenc helyezte el ôt a fonóban, és az
aranylábúval odáztatta el a mama a család kitelepítését is. Nagy lelemény ez a szokatlan, ritka nôi viszony a focihoz. Általa besodródik a könyvbe az elmúlt bô fél évszázad történelmestôl, politikástól, a maga emberi nyomorúságával, szépségével és a gróf gyerekkorával. Csapattársai nevezték így a narrátort ifi korában, nem az
örökölt rang, inkább a fiú zárkózottsága, magánya, mások szemében önteltségnek látszó kívülállósága miatt. Proustnál a teába mártott sütemény, Esterházynál a foci hívja elô a gyerekkort. Elôdjéhez
hasonlóan ôt sem autobiográfiára, hanem bizalmas vallomásokra
késztetik a felbukkanó képek. Vallomás az is, amit a fantáziánk szül,
akár önkéntelenül, akár kemény munkával, az alkotófolyam hullámhegy-völgyeiben – de ez már a mélylélektan területe. Az olykor

frivollá váló és világszemléletté teljesedô focimemoár-részek nemcsak a futballrajongó olvasók végérvényes megnyerését érik el, hanem a múlt elôcsalogatásának is eszközei. Maga a szerzô összegzi
így kötetét: „Az egész futballhóbelevanc az anyaszûrôn áteresztve”.
Esterházy Péter módszere a régi: megtréfálja az olvasói tudatot,
metonímiát hoz létre az elbeszélô és a valós én egymásra vetítésével. Virtuózan játszik azzal, hogy a történet fiktív részeibe ismert
önéletrajzi elemeket szô, csupa olyasmit, amit sokan tudhatnak róla. Az olvasó pszichéje úgy mûködik, hogy ettôl szinte minden részletet valóságosnak minôsít. Vájt fülûek is kérdezgetik egymástól,
hogy mióta van csípôprotézise Esterházy Péternek, valóban második felesége-e a jelenlegi, s tényleg baráti viszony alakult-e ki a mama és a mitikus focicsapat tagjai között. Az olyasmin ezt követôen
már átsiklanak, hogy Puskás Öcsi mesés társadalmi kapcsolatai ide
vagy oda, az Esterházy-családot bizony kitelepítették. Szövegpszichózis a javából! Elôre jelezte az író mottóban a Toussaint-idézettel: „…bekerítési hadmûveleteim lényege a szembejövô valóság
kifárasztása, ahogy ki lehet fárasztani mondjuk egy olajbogyót, mielôtt sikeresen felszúrnánk a villára…”
A vendégszövegek elmaradhatatlanok, jönnek kopogtatás nélkül saját mûvekbôl is (a
könyv mélyebb szintjeit azok fogják igazán élvezni, akik otthonosak az Esterházy-kötetek
világában). Ismétlôdô kölcsönmondat az
„»Add a kezed.« Most akkor ez a Zelina vagy
a Komtur?” Balassa Péter Halálnapló címû elbeszélés-gyûjteménye Operarészletek fejezetébôl, ez alkalommal a forrás megjelölésével.
Az idézet lényeges, mert maga az író is megidézi az opera mûfaját, áriának címez a
könyvben néhány monológot, s vannak etûdnek titulált részek is. Tehát zene, vagyis harmónia, amit az apakönyvbôl már ismerünk.
A könyvcímmel vagyok bajban: Semmi
mûvészet, miközben a szerzô mesterien beveti a legmagasabb szintû írásmûvészet
összes furfangját, a könyvben e kelléktárat teljességében felvonultatja, minden mondata tudatosan elhelyezett, alaposan szerkesztett,
helyén van a humor, könnyeden játékos a mindig megfelelô pillanatban eltorzított nyelv.
Az új Esterházy-könyv olvastán ugyanúgy sokszor felröhögünk,
mint az elôbbieken, de az összhatás inkább mégis szomorkás. Szép
a regényen végigvonuló kézenfogás-motívum vagy az anya ébredéskori örökös jelenléte. Bennem a Mágus homoerotikus vallomása és
a narrátor erre való reakciója nyomán is együttérzés támadt. A maga blaszfemikus jellegével torokszorító Görög Miki utójátéka. Egy
másik anyáról szól és egy másik fiúról, megrendítô, ahogy a kegyelet és a hit megtagadásába, a sûrû káromlásba belopakodik Kosztolányi látomása a Hajnali részegségbôl az égi bálról.
Esterházy Péter szereti, ha a játékos és fergetegesen humoros szövegek olvasójának idônként taknya-nyála egybefolyik. S úgy lôn.
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ünnepi könyvhét

Mátraházi Zsuzsa
Esterházy Péter: Semmi mûvészet. Magvetô Könyvkiadó, 2008
Esterházy Péter június 5-én, csütörtökön, 18 órakor, június
6-án, pénteken, 16.30 órakor, június 7-én 15 órakor dedikálja köteteit a budapesti Vörösmarty téren, a Magvetô Kiadó könyvespavilonjánál.
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Pokoli bûntudat
Hogyan bánjunk a bûntudattal?
A bûn, bûntudat (helyes, korszerû) vallásos és pszichológiai értelmezése szakított az általános, hétköznapi és alapjában téves, mert leegyszerûsítô felfogással, s mondhatni szöges ellentétben áll vele. Ezért is
üdvözölhetjük örömmel az olyan kiadványokat,
mint amelyekrôl az alábbiakban röviden szó lesz:
egy „a jungi mélylélektannal szimpatizáló körökben
igen népszerû analitikus pszichológus
és terapeuta”, Lucio Della Seta munkáját,
amely a szakember „meglehetôsen eredeti és sokszínû bûntudat-koncepcióját
fejti ki.” A szerzô olvasmányosan érvelô, de szigorúan tudományos, már csak
témájánál fogva is izgalmas okfejtése és
példái valójában a pszichés szenvedés, a
szorongás ellen „bevethetô” metódusokat veszi sorra. Igazából nem a lelki(ismeret)furdalással, nem is a (mindenkit
sújtó és elviselhetô) normális bûntudattal foglalkozik, hanem a neurotikus és
pszichotikus bûntudat kialakulásával,
ami szenvedést okoz, esetleg pánikrohamokat vált ki, vagy pedig
veszélyes agresszivitást okoz. Mi tehát a bûntudat? „A bûntudat
nem az az érzés, hogy ártottunk másoknak, csak annyi, hogy »hibásak« vagyunk, és mi tehetünk róla.” Önmagunk értékeinek fel
nem ismerése, az önbecsülés hiánya rontja teljesítményünket,
boldogtalanná tesz bennünket. A súlyos bûntudat gyerekkorban
alakul(hat) ki, az emberi faj egyedei relatíve hosszú idô alatt nônek fel, ezalatt bôven van tehát alkalom a félelmi mechanizmus
kialakulásának. Della Setának komoly szakirodalomra alapozott
és praxisából eredô meg irodalmi példákkal (Dosztojevszkij, Kafka) fûszerezett mûve a fiatal szülôknek ajánlható mindenekelôtt.
De a bûntudat tüneteinek felismerésére mindannyiunknak szükségünk van. (A fordítás Schéry
András, az Elôszó Zsák Judit munkája.)
Hogy belássuk, a bûn semmiképpen sem az ördögtôl, a Sátántól, a Gonosztól való, ahhoz igen
komoly segítséget nyújt a lelkész és pszichoterapeuta Manfred Hanglberger, mindazoknak, akik önmagukat hibáztatják. Könyvének háromnegyed része gyakorlati megközelítésbôl foglalkozik az emberi mivoltunkból eredô bûntudat komplex jelenségével. Sorra veszi a kiváltó okokat, a következményeket, a bûntudat kialakulása, hatása és feldolgozása szintjeit, ezek: egyén, család és társadalom.
A zsidó-keresztény hithagyományban szinte
központi helyet foglal el a bûn és a vétek témaköre. Ezért aztán roppant izgalmas a VII. fejezet, mely A spirituális út címet viseli: itt a bûn (és a feloldozás) vallásos értelmezésének problematikusságát taglalja. Meglepô és fôleg megszívelendô (korszerû) gondolatokkal szembesülhetünk e részben.
(Fordította: Makra Júlia.)

Felkészülés, de melyik túlvilágra
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A Corvina Kiadó Tudástár sorozatának szóban forgó két kötete
természetszerûleg összefügg, együtt érdemes szólni róluk. Annál
inkább, mivel Bernhard Lang mindjárt könyve elején idéz az
egyiptomi Halottak Könyvébôl, csakúgy, mint a Bibliából és Homérosz Odüsszeiájából.

Kérdésekkel kezdôdik a témájánál fogva izgalmas,
feldolgozási módjánál fogva olvasmányos mû.
Van-e élet a halál után? A mi kultúrkörünkben erre az a hagyományos válasz, hogy: igen. No de mi
lesz ott? Milyen részei vannak a túlvilágnak?
A szerzô, a padernborni egyetem teológiaprofesszora persze differenciáltabban kérdez, mint a
laikus, és három fejezetben az ókortól napjainkig
tartó áttekintést nyújt a túlvilághitrôl. Az elsô fejezetben a Földközi-tenger partvidékén élô népeknek (zsidók, egyiptomiak, görögök) a halál
utáni életre vonatkozó elképzeléseit ismerteti.
Majd az Újszövetséget forrásként használva szól
Pál apostol két koncepciójáról (feltámadás-tan, a
lélekrôl szóló tanítás) a Jelenések Könyvérôl (ebben a zsidó
hagyományt követô koncepció nyilvánul meg), Lukács
evangéliumáról (ebben a görög túlvilágképpel rokon koncepció), majd a menny-képrôl és a pokol-hitrôl.
A második fejezet „a lélek korszakát”, a kereszténység 3-4.
századi térhódításától a 17. századig tartó idôszakot tekinti
át: Szent Ágoston és Órigenész, Dante, a skolasztikusok, a
protestánsok után Swedenborgig követhetjük nyomon a
menny-kép és a pokol-hit legfontosabb állomásait.
Az újkori túlvilághit c. fejezetben pedig arról a korszakról olvashatunk, amelyben a tudomány kritika tárgyává tette a hagyományos túlvilághitet, de az megkérdôjelezôdött a teológián belül is.
Végül: a református Karl Barth és a jezsuita Karl Rahner „visszatér
Schleiermacher (annak idején magánvéleményként hangoztatott) tanításához
az ember radikális végességérôl. Ezzel
egyidejûleg sajátos módon megmentik a
mennyet.” (A fordító: Liska Endre.)
Míg Lang könyve azért is fontos, mert
az európai ember gondolatvilágába beszivárognak mindenféle keleti (világnézeti, filozófiai, vallási) elemek, Kemp tanulmánya azért, mert megfosztja ezoterikus jellegétôl az egyiptomi Halottak
Könyvét. Azáltal, hogy tisztázza: nem
volt egyéb, mint ún. varázsszövegek
gyûjteménye, amely fölkészítette az
embereket a túlvilági életre, „felruházta
az utazót azzal a képességgel, hogy örök idôkön keresztül eligazodjék a Túlvilág különbözô tájain.” A
Halottak Könyve nem számított titkos szövegnek, de
olvasását meg kellett tanulni. A hiteles példányokat
persze templomi könyvtárakban ôrizték. Hogy hány
van belôle világszerte, még senki sem számolta össze.
I. e. 1550. körül, az Újbirodalom kezdete elôtt kezdett kialakulni a mondásgyûjtemény, amely aztán bôvült. Elsô
teljes fordítása 1842-ben jelent meg, németül.
A cambridge-i egyetem egyiptológus professzora elsôsorban a szóban forgó mû értô olvasásához nyújt segítséget, de az ókori egyiptomiak kaotikus szellemi világának, mitológiájának (hiszen teológiáról nem beszélhetünk) megértéséhez is hozzájárul. (Fordította:
Árokszállásy Zoltán.)
(cs.a.)
Lucio Della Seta: A bûntudat leküzdése. Háttér Kiadó, 154 old., 1500 Ft
Manfred Hanglberger: Én vagyok a hibás! Bioenergetic Kiadó, 152 old., 1800 Ft;
Barry Kemp: Az egyiptomi Hallottak Könyve. Corvina, 126 old., 1600 Ft
Bernhard Lang: Menny és pokol. 140 old., 1600 Ft

unicus
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Non est volentis…
Reményik Sándor összes verse
■ Az irodalomtörténet együtt szokta említeni a „helikoni
triászt”: Áprily Lajost, Tompa Lászlót és Reményik Sándort.
Nekik, és még sokan másoknak is, a trianoni döntést követôen ki kellett alakítaniuk egy olyan, költôhöz méltó magatartásformát, amelyet a kisebbségi lét megkívánt. Ez a magatartásforma a helytállás volt, az erdélyi írástudók felelôsségének felvállalása és az egyetemes magyar kultúra iránti elkötelezettség. Olyan értékek ezek, amelyek mellett kiállni
természetes emberi igény. Reményik Sándor költészetét az
1940-es évektôl mégis gyalázták, tilos volt olvasni, köteteit
birtokolni. Mûvei hosszú évtizedek után csak a rendszerváltás után kerültek vissza a köztudatba. Nem csoda, hogy az
a generáció, amelyik idôközben érettségizett, gyakorlatilag
alig ismeri a mûveit, hacsak nem hallották szüleiktôl a legismertebb verseket, vagy nem olvasták az 1981-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya által összegyûjtött, a szerzô istenes verseit tartalmazó Jelt ád az Isten
címû kötetet.
A 2008-ban megjelentetett kétkötetes Reményik Sándor
Összes verse épp ezért még történelmi szempontból is hiánypótló kiadás. A korábbi, azonos címû kötethez képest immár
tartalmazza az 1943-as verseken kívül a 2002-es Hátrahagyott
verseket, amelyet a Petôfi Irodalmi Múzeumban és a Magyar
Tudományos Akadémia kézirattárában ôrzött Reményik-hagyatékból állítottak össze. A kétkötetes, rendkívül igényes kivitelû
vállalkozás több kiadó összefogásából született: a Kálvin, a Luther és a Polisz kiadók Dávid
Gyula szerkesztésében bocsátották közre a verseket.
A szépirodalmi logosz mûködôképességét az olvasó magán
tapasztalja meg a legnyilvánvalóbban. Hogy volna lehetséges
az irodalom megváltoztató (és
talán „megváltó”) ereje nélkül az,
hogy Szabó Magda Abigélját végigolvasva alapvetô vággyá válik
bennünk az, hogy megtapasztaljuk a közösséghez tartozást és
annak megtartó fegyelmét? Vagy
késôbb, ha Horatius munkáit
kézbe vesszük, hogyan kezd dolgozni bennünk az „aurea mediocritas” és a „carpe diem” elve, de
már nem felszíni, félreértett, hanem valóságos jelentésében.
Az összegyûjtött Reményik-versek lapozgatása közben egyegy mû ikonikusan emelkedik a többi fölé, amelyek üzenete a két legfontosabb hívószó Reményik költészetében: a közösség és a kegyelem. Mint például az Atlantisz harangoz
soraiban:
„Mint Atlantisz, a régelsüllyedt ország,
Halljátok? Erdély harangoz a mélyben.
Elmerült székely faluk hangja szól
Halkan, halkan a tengerfenéken.”

Az új kiadás borítóján
Reményik
Sándor fotója. Lehajtott fej. Dac vagy
mélabú az arcán?
Vajon min gondolkodott akkor? Fejemben felsorakoznak az ismert életrajzi tények: Erdély,
Kolozsvár, jómódú,
építész apa, az irodalomnak élô ifjú
Reményik, az Erdélyi Helikon alapítása, a Pásztortûz folyóirat, a Baumgarten-díj. És transzilvanizmus, Trianon, a Végvári-versek…
A Végvári álnéven írt versek egybeforrtak a belenyugvást
nem ismerô küzdelemmel. A húszas években születtek, nem
csodálkozhatunk azon, hogy elkeseredés és idônként ellenségesség hangja zendül meg bennük, hogy aztán a Mért hallgatott el Végvári címû versében Istenben bízva már ezt írja:
„Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.
Elhallgatott, – mert vad tusák közül
Immáron Istenéhez menekül.
Vele köt este-reggel új kötést.
És rábízza az igazságtevést.”
Erdély és az ott élôk sorsa nem hagyta,
hagyhatta nyugodni. Ahogy lehet címû versét
újra és újra idézik, a mai napig útmutató értékû az erdélyiek számára, ahogy a Templom
és iskola is az egyik legtöbbet említett Reményik-mû. Az utóbbi cím az erdélyi magyarság megmaradásának két alapvetô fogalmát
állítja középpontba: a templom nemcsak az
istentiszteletek, az imádság, a vallásos élet
megszentelt helye, de az erdélyi magyarság
szakrális intézménye is, amelynek fontos
szerepe van a nemzeti identitás és kultúra
fenntartásában. Ugyanennyire szakrális jelentôségû az iskola is, az anyanyelvi nevelés
színtere, s ezáltal szintén a nemzeti öntudat
és kultúra védelmének intézménye. A templom és az iskola
közösségformáló és kultúramegtartó szerepe ma is megvan,
Reményik Sándor jól érzékelte, hogy ez a két intézmény az erdélyi magyarság megmaradásának záloga.
Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök egy általa tartott istentiszteleten mondta Reményikrôl összekapcsolva a költô
életmûvét János evangéliumának Logosz-himnuszával: „Nem
ô vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról”. Ahogy minden mûvész teszi, aki Isten eszköze
egy égi és földi haza építésében.
L. E.

3
1
5

Könyv

ünnepi könyvhét

3
1
6

Vélemény A hétfejû szeretetrôl
■ Pompor Zoltán a teljes Lázár Ervin-pályakép tükrében fogalmazza meg a nemrégen elhunyt szerzô elbeszélô mûvészetének hagyományôrzô és a hagyományt megújító esztétikai törekvéseit; tehát
egyszerre készíti elô egy személyi monográfia anyagát, valamint nevez meg és bont ki egy úttörô irányt a 20. századi magyar prózapoétikában. A két nagy fejezet (A prózai hagyomány megújítása, A
mesemondói hagyomány újraélesztése) a Lázár-próza világképével
együtt igen gazdag, alapos és pontos belsô tagolást mutat, amelyeknek részint az elbeszélések hôseinek sorsa, alakváltozatai, illetve
ezek kifejlôdése, részint pedig a mágikus elemek prózába szövésétôl a mesei fikciókba történô útkeresés folyamata áll a tengelyében.
Továbbá – harmadik, immár nem poétikai, hanem morális elemként – az az erkölcsi-nyelvi-közösségi tapasztalat, amelyet a Lázárpályaív az esztétikum megörökölt és tovább újított formáiban mint a hic et nunc megtapasztalt
és megítélt létbôl elvont írói következtetést fogalmaz meg. S amelyeknek – mindhárom vizsgált területnek – a révén alapvetôen áll szemben
Lázár Ervin elbeszélôi világa azzal a pszeudonyugati eredetû klisérendszerrel, amely a prózai
megújulás ürügyén igen gyakran szûk és sematikus medrekbe akarta terelni az új magyar prózát.
A fejezet élére helyezett Kormos István- és Lázár Ervin-idézetek mottószerûen utalnak rá a
dolgozatban esztétikai lényegként szemlélt Lázár-mágia forrásaira. Ugyanakkor igen tanulságos és igaz annak a már nem poétikai, hanem
irodalomtörténeti látószögû kiindulási elvnek a
megfogalmazása is, hogy a Lázár-életmû részben
esztétikai orientációja, részben a gyermekirodalommal való erôs érintkezése miatt nincs az ôt
megilletô helyén a magyar irodalmi értéktudatban. Az elsô távolságtartó okot az a kritikusi fülekbe operált sztereotípia-rendszer motiválja, amelynek az irodalomelmélet által elôírt képletében a mágia, a mítosz, a mese, a folklór csupán mint a romantika maradványa vagy mint az irónia tárgya lehet jelen, vagyis jobbára kívül marad a világirodalom eleven
folyamából. Ebben a vonatkozásban egy zárt és merev irodalomértelmezést hozva létre az ilyeneket alkalmazó kísérletekkel szemben.
A távolságtartás másik oka pedig a kritikusoknak, irodalomtörténészeknek a gyermekirodalomtól való kínos távolságtartása, amely
ahelyett, hogy értelmezné vagy segítené, és éppen az irodalmi nevelés érdekében, a dolgozat szerzôje által is megemlített olyan életmûvek elemzését, mint például a Kántor Péteré, a Varró Dánielé,
az egész anderseni–phaedrusi–La-Fontaine-i örökséget a tanítóképzô fôiskolák világába utalja, mint a kezdô kritikus számára is rangon aluli esztétikai tárgyat.
Különösen a pályakezdés tekintetében és az életmû jelentôségéhez viszonyítva nem sok az a kritikai anyag tehát, amire Pompor Zoltán támaszkodni tud, de éppen elégséges ahhoz, hogy az
újraértelmezéshez hozzákezdhessen. A szerzô részletesen ismeri Ács Margit, Alföldy Jenô, Bertha Bulcsú, Cs. Nagy István, Faragó Vilmos, Fogarassy Miklós, Tüskés Tibor, majd az ezredfordulóhoz közeledve más értelmezôk jelentôsen gyarapodó elemzô munkáit, s a bevezetôben megjelöli tanulmánya építkezésének ezekbôl táplálkozó motivációit is. Alapvetôen jónak tartom,
hogy orientációját részben az integrált mese, részben a mágikus
realizmus fogalmainak mágneseihez igazítja. Mindkettôvel, de
fôképp az utóbbival a Lázár Ervin-életmû olyan világirodalmi
párhuzamait sejteti, illetve készíti elô ezek feltárásait, amelyek
egyértelmûen a pálya, az életmû aktualitását igazolják nemcsak
a 20. századi magyar, hanem a kortárs világirodalomban is.

Pompor Zoltán elemzési-kutatási iránya az alapvetéstôl fogva
nagyon határozott, következetes. Egyértelmû és világos belsô képet alkotva az életmûrôl többnyire nem a járulékos vagy a periferikus vonások kiemelésével, vagy megnevezésével bíbelôdik,
hanem határozottan halad célja: a fantasztikum és a mágikus narratív terek felé kitörô alkotásmód alap- és útkeresô vonásainak
megragadásához. A '60-as évek társadalmi és irodalmi környezetébôl indulva a szélesebb irodalomtörténeti mezôben helyezi el
az alkotót, és így egyszerre néz Kulcsár Szabó Ernô, Tüskés Tibor és Rónay László irodalomtörténeti felfogása felé. Sajátosan
egyedi véleménnyel helyezi el már Lázár indulását, a kor kísérletei (Örkény, Déry és mások) munkássága között. (Ezen a helyen
nekem Szabó István nevének elmaradása okozott hiányérzetet,
aki rövidprózája több analóg vonásával csatlakozik a Lázár által is képviselt metaforikustársadalomanalizáló vonulathoz.)
A Lázár-próza világképérôl írott fejezetben
Pompor Zoltán végül összefoglalja értelmezésének legfontosabb tanulságait. Ekkor vallja be egyértelmûen, hogy a történetmesélôi
eljárások esztétikai analízise során ô tulajdonképpen világképet keresett, azt a világképet,
amely alapjaiban szabja meg a szavak, a
nyelv, az epikai metódusok által keletkezô
mû poétikai természetét. Összegzésszerûen
mutat rá újra a pusztai hagyomány, a közösségi értékek és a mese morális rendjének meghatározó motívumaira. A „megkettôzött világ” nyomaira bukkan rá ismét –, amely tovább él az eredeti világ pusztulása után is az
író tudatában, és szembesíthetô (folyamatosan) elôbb a nagyvárosi, a szocializmus-kori,
majd a rendszerváltozás utáni valósággal. A
mágikus realizmus valóságértelmezô funkcióját aligha fejezheti ki
más mondat érzékletesebben a dolgozatból, mint – akár szakmai
konklúzióként is – ez a Lázár Ervintôl megidézett néhány sor a
gyermekkorról. „Higgyék el nekem, ez volt valaha a világ legcsodálatosabb települése. Tele volt békességgel, szeretettel, a szegény
ember ragyogásával. Most félhomály lotyog a romos szobák zugaiban. Még a gazok is mások lettek. Ismeretlenek, ellenségesek.
A horizont is más, eltûntek az utak mellôl a fasorok. … Vajon elérem-e a romos házat? …. Ez kínálja a menekülést.”
Pompor Zoltán jól dokumentált és megszerkesztett, noha korántsem végleges értékû, azaz további kiegészítéseket, korrekciókat
igénylô dolgozata egyszerre állít emléket a nemrég elhunyt írónak
és annak az írásmódszernek, amelynek megtagadásából a magyarországi posztmodern világkép elemi módon építkezett, miközben
az egyetemes kultúra a világ számos pontján Lázár Ervinhez hasonlóan aknázta ki a mese, az archaikus kultúra és a 2. évezred végi modern lét találkozásában rejlô írói lehetôségeket.
Jánosi Zoltán
Pompor Zoltán: A hétfejû szeretet
Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélô mûvészetében
Kiss József Könyvkiadó, 232 oldal, 2280 Ft
Pompor Zoltán június 6-án, szombaton, 15 órakor a
Fekete Sas Kiadó könyvespavilonjánál, június 8-án,
vasárnap, 14 órakor a Líra csoport Fókusz Könyváruháza könyvespavilonjánál, a budapesti Vörösmarty téren; június 8-án, vasárnap, 16 órakor a Kiss József Könyvkiadó könyvespavilonjánál, a budapesti
Móricz Zsigmond körtéren dedikálja kötetét.

ünnepi könyvhét
Könyv

Az osztrák titok
Beszélgetés Paul Lendvaival
A könyvhétre jelenik meg Paul Lendvai Az osztrák titok – 50 év a hatalom
kulisszái mögött címû kötete a Sanoma-Figyelô Kiadónál. A könyvet –
Mein Österreich (Az én Ausztriám)
címmel a tavalyi év szeptemberében
az Ecowin Kiadó adta ki, s több mint
harmincezer példányban kelt el, öt
hónapig szerepelt az osztrák lapok sikerlistáin, s idén elnyerte a politikaitörténelmi könyvek kategóriájában az
Olvasók Kedvence címet (több mint
hatvanezer olvasó szavazata alapján).
■ – Mi az osztrák titok?
– Gyakran a szomszéd országok egymásról keveset
tudnak. Ez különösen igaz a mai Ausztria és a mai Magyarország kapcsolatában. A magyar közvélemény már
a Kádár-rendszer idején az osztrák jólétet tekintette
példának. S a közgazdasági elmélkedések kedvenc témája volt, mikor éri el hazánk Ausztria színvonalát.
Kevésbé foglalkoztak azzal, hogy hogyan születtek ebben a kis országban az Európa-szerte csodált gazdasági sikereik és a társadalmi biztonság.
Hiszen Ausztria nemcsak eltûnt a térképrôl 1938–1945 között,
hanem maga a nép sem hitt saját nemzeti identitásában és a
négyhatalmi megszállás 1955-ig komor jóslatokat váltott ki
Ausztria jövôjérôl.
– Mi kellett a sikerek eléréséhez a Marshall-segélyen kívül?
Hogyan lett az ország az Európai Unió negyedik legsikeresebb tagja?
– A gazdasági csoda alapfeltétele a két nagy párt (szocialisták és néppárt) együttmûködése és a koalíciók felbomlása ellenére az a felismerés volt, hogy egy ország sorsa attól függ, hogy a parlamenti pártok egymásban nem ellenséget, hanem ellenfelet látnak. Ehhez
hozzátartozott a mind a mai napig többé-kevésbé sikeresen mûködô ún. társadalmi partnerség, vagyis a szakszervezetek és a munkáltatók törvényben lefektetett együttmûködése.
– Csak gazdasági sikerekrôl van szó?
– Nem, nagyon fontos tényezô volt a szociáldemokraták és a katolikus néppártiak állandó párbeszéde s a katolikus egyház, elsôsorban Franz König bíborosnak köszönhetô nyitottsága. Kiemelkedô
jelentôsége volt a személyiségeknek, mind pozitív, mint negatív értelemben.
– Több mint negyven politikussal készített interjút, s ezeket
részben fel is használta a könyv megírásakor. Érték meglepetések a beszélgetések alkalmával?
– Igen, nagyon érdekesek voltak, például az új információk az Európa-szerte vitatott „fekete-kék” (néppárt és szabadságpárti) koalíció
születésérôl, történetérôl és felbomlásáról Jörg Haider, karintiai kormányzó és Wolfgang Schüssel volt kancellár jellemzésében, a szociáldemokrata párt belsô harcairól, s az okokról, ami miatt a szociáldemokraták saját meglepetésükre is megnyerték egy orrhosszal a
legutóbbi választásokat.

– Csak pozitívumokat lát választott, második hazája történetében?
– Természetesen az a tény, hogy Ausztria 1956-ban majdnem kétszázezer magyar menekültet rövidebb-hosszabb idôre befogadott és utána további tízezreket
más szomszédos országokból – felejthetetlen piros betûs lap a modern osztrák
történelemben.
De ez nem változtat azon a tényen, hogy
Ausztria sokkal késôbb dolgozta fel a „barna” múltat, mint Németország és politikai
elitje túl sokáig tetszelgett az „áldozat” kizárólagos szerepében. Részletesen foglalkozom ezért a volt köztársasági elnök és
ENSZ-fôtitkár, Kurt Waldheim körüli
nemzetközi botrány kulisszatitkaival és következményeivel, a zsidó származású, legkiemelkedôbb osztrák politikus, Bruno Kreisky ellentmondásos személyiségével s az antiszemita vagy idegenellenes beállítottságok
kétségtelenül meglévô maradványaival.
Ugyanakkor meg kell azt is mondani, hogy
még a hírhedt Jörg Haider sem ragadtatta el
magát soha nyílt antiszemita kirohanásokra,
és utcai vagy verbális kilengések a 30-as évek
szellemében Ausztriában vagy nagyon ritkák,
s ha elôfordulnak, ezeket az egész politikai
elit élesen elutasítja.
– Kitôl fél Ausztria? Van-e még értelme az osztrák semlegességnek?
– Az új Európában Ausztriát tényleg senki sem fenyegeti, de ennek ellenére a semlegesség annyira az osztrák nemzeti identitás
részévé vált, hogy egyetlen párt sem meri nyíltan feladását követelni. Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy az osztrákok nem akarnak belépni a NATO-ba és semlegesek akarnak maradni. Ez olyan, mintha valakinek lenne egy szép esküvôi ruhája, amibôl már kihízott, ami már elkopott, de még ott lóg a szekrényben és nincs szíve kidobni.
– Mi lehet a könyv tanulsága a magyar olvasó számára?
– Az, hogy az európai béke és jólét által kínált lehetôségeket a szolgaságból és szegénységbôl kilépô közép- és kelet-európai országok
csak úgy tudják kiaknázni, ha tanulnak a történelembôl és a politikai tragédiákból, hogy nem a gyûlölet, hanem a kölcsönös megértés a nemzeti alapkérdésekben a kulcs a jövôhöz, hogy a politikai
pártok, érdekképviseletek és egyházak állandó dialógusa alapfeltétele a kibontakozásnak. Szociális biztonság (sztrájkok és összecsapások nélkül) marad az osztrák gazdasági csoda egyik pillére. Mindehhez persze hozzátartozik a kis és középvállalkozók kemény munkája és a szakszervezetek felelôsségtudata. Az osztrák sikertörténet
nemcsak és nem elsôsorban statisztikákból, hanem izgalmas személyi és politikai szerepváltásokból is áll. Ezeket próbáltam a magyar
olvasó számára is érdekesen ábrázolni.
(zsl)
Paul Lendvai június 6-án, pénteken, 17 órakor dedikálja
kötetét a budapesti Vörösmarty téren, a Sanoma Budapest
Kiadó könyvespavilonjánál.
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Könyv

poeta hungaricus
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A realitás költôi felmérése
Tények és emlények
■ Tényeket is ígérek újólag, hát fogadjuk el annak, ami valósággal a fotelhoz szögezett a Költészet Napján: nézvén valamelyik csatorna Híradóját, döbbenten hallottam, kies hazánkban
évente annyi verseskötet jelenik meg, hogy minden napra jut belôle egy. Ebben nyilván benne
vannak a szabad préda klasszikus diákkönyvtáriak, újabb és újabb „összesek” és „válogatottak”,
esetleg „legszebbek”, kezdôk és dilettánsok, antológiák stb. Ugyankkor azt is közölték velünk, egy
bizonyos könyvesboltban (kár hogy nem jegyeztem meg, melyikben, mindenesetre csinos, barátságos és „felkészült” elárusítóhely volt) aznap
egyetlen verseskönyv nem sok, de
annyi sem talált gazdára.
De ami már kifogásolhatatlanul
tény: éppen 40 éve jelent meg a Kozmosznál a már említett Elsô ének. A válogató és szerkesztô, Mezei András
elôszavából idézek: „Sokan közülük
nem biztos, vagy biztos, hogy nem
lesznek költôk, nem jutnak el az Elsô
Kötetig. Lesz, aki prózát ír, lesz, aki
drámát vagy kritikát, lesz, aki belátja,
hogy az életben egyéb alkotási területek is akadnak, de számosan egészen
biztos, hogy lendítô erôt, ösztönzést
nyernek, és gyorsabban, erôteljesebben futják be költôi pályájuk elsô szakaszát.” S hadd emeljek ki elsô látásra megdöbbentô adatot: 120,
folyóiratokban, napi- és hetilapokban már publikáló ifjú közül választotta ki Mezei az itt közölt 38-at! Bár Tandori (sz. 1938) és Takács Zsuzsa, Várady Szabolcs és Veress Miklós, vagy éppen Dobai
Péter és Szepesi Attila is szerepel (12-6-7-4-14-9 verssel) a kötetben,
a szerkesztô a T. D-vel egyidôs Buzás Andort emeli ki elsônek a
legérettebb tehetségek közül. Ki tudja, ki volt B. A.? Rendkívül
szép orgánumú rádiós újságíró, aki három-négy éve meghalt. Talán rosszul tudom: önálló kötete sosem jelent meg. Soroljak még
ismerôs neveket, élôkét és holtakét? Haraszti Miklós – Hajas Tibor, Bencze József – Pass Lajos, Kertész Péter – Varjas Endre, Halmos Ferenc – Verbôczy Antal.
Visszatérve pár mondat erejéig a Használati utasítás c. antológiára:
feltûnô, hogy az ott szereplô költôk mind-mind (esetleg külföldet
megjárt) egyetemisták, egyetemet végzett emberek, doktorandusok
vagy egyetemi oktatók. Hogy kerültek a szerkesztôk figyelmébe?
Már sokat publikáltak, méghozzá jó nevû, rangos folyóiratokban:
Alföld, És, Hitel, Holmi, Jelenkor, Kalligram, 2000, Kortárs, Korunk, Magyar Napló, Mozgó Világ, Mûhely, Parnasszus, Tiszatáj,
Vigilia. Én mondom, ezekben publikálni az már valami! Ezek után
túlzás nélkül kijelenthetô, olyan a fiatal magyar költészet, amilyennek ez a válogatás mutatja. Sokszínû, változó színvonalú, eklektikus, ígéretes, diffúz stb.
Az Elsô énekbe is olyanok kerültek, akik az akkori legjobbnak tartott lapokban (Alföld, És, Kortárs, Tiszatáj – volt még az Új Írás)
publikáltak. A legtöbben (tanár, könyvtáros, újságíró, orvos, mérnök) persze felsôfokú tanulmányokat végeztek, vagy éppen egyetemre jártak, ketten még gimibe. És voltak, ha nem is „munkásköltôk”, de munkás költôk (hengerköszörûs, gépmunkás, nyomdász,
vákuumkályhás!).

Mindenesetre az önálló kötethez jutásnak megvolt a
maga kiszabott útja: publikálás helyi és országos lapokban, folyóiratokban (az említetteken kívül még pl. a
Napjainkban, Életünkben, Hídban, Látóhatárban).
Közbevetôleg: mintha most sem lenne kevesebb havi-,
kéthavilap, mint annak idején, sôt! Aztán megjelenés
regionális, majd országos antológiá(k)ban. És a szerzôdéskötés után minimum egy, átlag másfél, netán kétéves várakozás után az ifjú tehetség – ha szerencséje
volt, már 24-25, ha nem, csak harmincéves kora körül,
netán afelett – végre kézbe vehette a vagy a Magvetônél, vagy a Szépirodalmi Kiadónál, vagy a Kozmosz
Könyvek „elsôkötes” sorozatában gondozott elsô önálló
kötetét. S mivel mûködött az
öncenzúra, a szerzôpárti szerkesztôk – kevés kivételtôl eltekintve – nem politikai, hanem
esztétikai „cenzorként” mûködtek. Az elfogadás–elutasítás végsô soron nem ízlés kérdése volt, habár tudnék rémtörténeteket mesélni arról,
hogy az egyik kiadó külsôs
lektora hogyan dilettánsozta
le a ma babérkoszorús költôt
kezdô korában (igen-igen:
mind a ketten kezdôk voltak!)
Az Elsô éneket tíz évvel követô Madárúton ugyanilyen szerkesztési elv alapján állt össze. Lehet vitatkozni, nem volt-e helyesebb a Szépirodalmi gyakorlata: A magunk kenyerénben 14, a Költôk egymás köztben 15 fiatal költôt mutattak be verseik, és neves,
idôsebb pályatársak, ill. mutatkoztak be egy-másfél oldalon. Sorra számítva több verset olvashattunk ezekben – többek közt – Beney Zsuzsától, Bertók Lászlótól, Czigány Györgytôl, Kiss Annától, Kiss Benedektôl, Oravecz Imrétôl, Petri Györgytôl, Vasadi Pétertôl, mint amennyit Kassák, Illyés, Radnóti vagy Pilinszky elsô
kötete tartalmazott.
Azon is érdemes volna meditálni, vajon jót tett-e valakinek, hogy
tizennyolc éves korában önálló kötethez jutott, húszéves kora elôtt
népszerûvé ajnározták? Bari Károly, Bálint Lea és Fábri Péter esete, pályája persze nagy különbségeket mutat. Mindazonáltal sokkal
inkább a megkésettség volt a jellemzô: hiszen sorba kellett állni. A
Kozmosznál szigorúan 3 „elsôkötet” jelenhetett meg évenként, legalábbis 1972–81 között. A korszak három nagy felfedezettje mindenképpen Tandori, Oravecz és Petri volt. A Töredék Hamletnek és
a Héj olyan jelentôs elsô kötetnek bizonyult, hogy évtizedekkel késôbb újra ki lehetett (kellett?!) adni. Mintha a realitás költôi felmérésében (W. S-tôl kölcsönzöm a kifejezést) az ô költôi eszközeik
bizonyultak volna nem csupán újnak, de relevánsnak is.
Csak halkan és egyelôre csupán magamtól kérdem: felfigyelt-e valaki arra, hogy Tandori (paradigmaváltásként elkönyvelt) kötetének
hangja mennyire rokon a nála három évvel idôsebb, s csak 36 évesen (1969-ben) elsô kötethez jutott Keszthelyi Rezsôéhez. S vajon
mit szólna Kormos István, hogy a keze alól kikerültek közül miért
a tragikusan korán elhunyt Nagy Gáspár „vitte többre” s nem a 7080-as években „abszolút költôként” az olvasók-szerkesztôk-kritikusok körében népszerû Veress Miklós?
Csokonai Attila

Ha végre itt a nyár
■ Ha végre itt a nyár, az a kôszínházi idény befejezését és a sajátos, de mégis szerényebb szabadtéri választék beköszöntét is
jelenti. Aki a szeptemberi újrakezdésig sem szeretné elveszíteni
a szezon fonalát, olvasgassa a halhatatlan színésznô,

be, hogy September végén a cím írásmódja? Tudós könyv, s
mégis nyári gyönyörûség. Petôfi.
Ha végre itt, a nyár, lehetôleg utazunk. Nem

Sarah Bernhardt

a magyar turisták fô úti célja, de az érdeklôdés (a gejzírektôl némely focivereségekig sokféle okból…) él bennünk. Jómagam már
az egyetemen tanultam az izlandi kultúráról, Voigt Vilmostól.
Néprajzos, keramikusmûvész csoporttársunk, Probstner János késôbb lett a szigetország szerelmese, aki találkozásainkkor sosem
szûnt meg „pasztorálni” észak ezen ékessége mellett. A tudós mûfordító, Bernáth István a következô kedvcsináló, majd Kiss Anna
költô, akinek érdeklôdô szeretete szintén Izland felé fordult.
Ennyi is elég lenne, de mert eredendôen vonzanak a hûvösebb,
szelesebb, fénytelenebb, mitikus tájak, a lelki elôjegyzés már régóta számol egy izlandi út lehetôségével.
Kiss Gabriella, aki az ELTE-n geológusként még csak most diplomázik, a Dekameron útikönyvsorozatába tömör, jól
eligazító kalauzt írt. Akarva-akaratlanul
van benne valami a „Fajth”-ideából (a
részletezô, anekdotikus bedekkernek
Fajth Tibor Itáliája volt a mintamûve),
de itt a regényesség helyett a pontosság
dominál. A helyszínek, nevezetességek
ismertetése és a felvételek ajánlatul szolgálnak. Vendégszövegek és keretes „kis
színesek” is gazdagítják a kiadványt.
Ha végre itt a nyár, nem árt az olyan
olvasnivaló, amelybe két-három
percre is érdemes belepillantani, vihetô bárhová, s pihentet, megnevettet, elgondolkodtat bárhol. A

regényes életrajzát. Szerzôje a nálunk Coco Chanel- és Picassokönyvérôl ismert Henry Gidel. Mûvét objektív és szubjektív források felhasználásával írta, így nem biztos, hogy mindenütt a
tárgyilagosság a fô erénye. Kész csoda, hogy az ötszáz oldal elégségesnek bizonyul a hosszú, termékeny, extrém életút, gazdag
mûvészi munkásság bemutatására. Vágtat a szöveg (az Európa újdonságának fordítója, Szántó Judit bírja a tempót, s több is a humora, mint Gidelnek). A holland zsidó kurtizán anyától, ismeretlen apától született színészgéniusz sûrû, vállalkozó évtizedeket (hetvenkilenc esztendôt) élt.
Nem csak a konvenciókra idôsen is
fittyet hányó szerelemben, nem is
csak a színpadon. Egy oldalpárra
tolulhat (többek közt) Edmond
Rostand-nal (az oly hatalmas sikert
hozó A sasfiók írójával) való barátságának ismételt említése, bírósági
üggyé fajuló viszályuk, kölcsönösen elegáns, rezignált megbékélésük, Rostand fiának, az apjára féltékeny Maurice-nak a felbukkanása
egy színmûvel stb. Tegyük hozzá a
sokat tudó könyvhöz, hogy a rengeteget turnézó mûvésznô Magyarországon is többször fellépett.
Írt róla Ady is. Egyszer (Párizsból)
gonoszul, lehetvenévesezve a még
csak hatvanegy éves színészcsodát,
mert hiába kérte tôle: fogadja pár
percre. Ám ekkor is így kezdte: „Ô
a legnagyobb francia asszony. Neki mindent szabad…”
Ha végre itt a nyár (1847-ben),

Petôfi Sándor
elindul (július 1-jén) második felvidéki útjára. Három nap múlva
kész eléggé ismert, Tompa Mihálynál címû (életében meg nem jelent) verse, s aztán még e hónapban egy seregnyi. Mind – vagyis az 1847-es év versszövegei – ott sorakoznak a Petôfi Sándor összes költeményei új kötetének lapjain (Összes mûvei 5., kritikai kiadás, Akadémiai Kiadó).
Tisztában vagyok azzal, hogy a sajtó alá rendezô Kerényi Ferenc
hatalmas munkájáról e keretek között még érintôlegesen sem
lehet a megfelelô elismeréssel szólni, de legalább hírt adhatok
elkészültérôl, s hogy a „tervek és valósnak tûnô számítások szerint” a 6. kötettel, remélhetôleg közelesen, a sorozat le is zárulhat. Kritikai kiadást olvasni nem egyszerûen pár tucat filológus, pár száz adatbúvár öröme. A jegyzetanyag kortörténeti
foglalatként, életrajzként, alkalomadtán mûelemzésként is
funkcionál. S nem pattan-e kedv a versbarátban, hogy az iménti Tompa-„jellemképhez” hozzáolvassa az Arany Jánosnál címû
költeményt? Géher István nemrég napvilágot látott, Arany-mottójú mai parafrázis Polgár Istókja nem irányít-e a „Petôfi 5.”-höz
is, hiszen itt ugyancsak magaslik egy (alaposan magyarázott)
Bolond Istók? S nem más úgy kezdeni bele a Szeptember végén-

Könyv

könyvbölcsô

Izland

Retró szótár
sajtóbemutatóját a Tinta Könyvkiadó a
Könyvhét szerkesztôségétôl 300 méternyire, az egykori buszvégállomásból lett kávézóban tartja. A sajnos
idôközben elhunyt Burget Lajos újságíró ötletébôl, gyûjtésébôl és szómagyarázataiból összeállt (szemléletében nem egészen egységes) könyv –
Korfestô szavak a második világháborútól a rendszerváltásig – azokat a tulajdon- és közneveket szedi ábécébe,
amelyeknek korhoz való tapadása vagy eredeti jelentése elhalványult (MHK, Kucsera elvtárs, motalkó, ref stb.), átszínezôdött
(Népstadion, Che Guevara, forint, katonaadó stb.), vagy ma ismert
jelentésük mögött más, egykor igen konkrét tartalmak is meghúzódnak (Teenager Party, Olcsó Könyvtár, harmadik világ, szimpla
stb.). A címszavak nem egységesen közelítenek tárgyukhoz. Burget
akár definiálás nélkül vált át valamely (a szó fénykorához képest
utóidejû) idézetre. Az esszéisztikus szellemesség, beleélô készség
kárpótol a csapongásért. Remek olvasmány! Ki-ki tartson keze
ügyében papírt, ceruzát, mert még a fiatalok szókincsében is szerepelhetnek olyan (szülôktôl hallott, olvasott) kifejezések, amelyek az
itteni hétszázat gyarapíthatnák. Például: vetkôzôs toll, halenyv,
trepki, varázsszem. S – nyelvészeti könyvek sikeres kiadójáról lévén
szó – Buga doktor, Farkas Bertalan, Hofi, Kádár, Öveges József koridézô neve mellett a Lôrincze is helyet kért volna.
Tarján Tamás
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Megjelent könyvek

2008. április 10. – május 9.
Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.

Bijl, Anne van der – Sherrill, John – Sherrill, Elizabeth: Isten csempésze: Bruder Andrew. Bp.:
Wesley J. K. 318 p. Fve 1200 Ft
Csókay András: Bátorság az örömhöz. Bp.: Kairosz. 114 p. Fve 2500 Ft
Fiore, Carlo: A fiatalok hitvallása. Bp.: Don Bosco. 184 p. Fve 1400 Ft
Fiore, Carlo: A fiatalok tízparancsolata. Bp.: Don Bosco. 200 p. Fve 1500 Ft

ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

George, Elizabeth: A boldogság titka: tinédzser lányok kalauza az életrôl és a hitrôl. Pécs:
Alexandra. 201 p. Fve 1999 Ft

ÁLTALÁNOS MÛVEK
Enciklopédiák, általános lexikonok
Minden napra egy kérdés. Bp.: Móra. 103 p. Kötve 2490 Ft

János Pál: Õszinte híve + Albino Luciani: levelek neves személyiségeknek. Bp.: Kairosz. 231 p.
Fve 2800 Ft

Folyóiratok. Újságírás. Sajtó
Micu: Halász Miklós-emlékkönyv. Szeged: Bába. 158 p. Fûzve 2127 Ft

Mayer Mihály – Haider Márta: Jézussal az úton: Mayer Mihály pécsi megyéspüspökkel beszélget
Haider Márta. Bp.: Kairosz. 107 p. (Miért hiszek?, 47.)
Fve 1500 Ft

FILOZÓFIA
Frenyó Zoltán: Filozófiai kultúra. Bp.: Tinta. 454 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 77.) Fve 2100 Ft
Hamvas Béla: Eksztázis: esszé. [Szentendre]: Medio. 55 p. (Mérték, 1.) Fve 390 Ft
Hamvas Béla: Scientia sacra. 1. r./1-2. köt. Az ôskori emberiség szellemi hagyománya:
1943–1944. + 2. r. A kereszténység: 1960–1964. [Szentendre]: Medio. 340 + 384 + 336 p.
(Hamvas Béla mûvei, 8-10.) Együtt Kve 9900 Ft

PSZICHOLÓGIA
Baktay Miklós – Baktay Zelka: Párkapcsolati krízisek. Bp.: Saxum. 190 p. (Az élet dolgai) Fve
1150 Ft
Darabos Enikô: Nem-játék: nyelv, nemi szerepek, pszichoanalízis. Bp.: Jószöveg Mûhely. 160 p.
Fve 1990 Ft
Diana, Massimo: Felnôtté válás a mesékben: a lelki fejlôdés állomásai a mese nyelvén. Bp.: Don
Bosco. 125 p. Fve 700 Ft
Döbör Ágota: Amit a hallgatónak tudni illik a: kisiskoláskorról. Szeged: SZEK JGyF K. 40 p. Fve
600 Ft
Friedmann, Dietmar – Fritz, Klaus: Ki vagyok én? Ki vagy te? Bp.: Mérték K. 273 p. Kve 2499 Ft

Nagy Géza: A református egyház története. 1-2. köt. Máriabesnyô: Attraktor. 531 + 405 p. Együtt
Fve 2750 Ft
Thuronyi István – Bodnár Zita: A fény festôje: Thuronyi István festômûvészel beszélget Bodnár
Zita. Bp.: Kairosz. 95 p. (Miért hiszek?, 48.) Fve 1500 Ft
Általános és összehasonlító vallástudomány.
Nem-keresztény vallások. Mitológia
Flusser, David: Judaizmus a második templom korában: Qumrán és az apokalipszis. Bp.: Múlt és
Jövô K. 312 p. (Zsidó tudományok) Kve 6200 Ft
Hamvas Béla: Az ôsök nagy csarnoka. 1. India. + 2. Kína-Tibet- Japán. [Szentendre]: Medio. 413
+ 376 p. (Hamvas Béla mûvei, 19-20.) A két kötet Kve 6539 Ft
Hamvas Béla: Az ôsök nagy csarnoka. 3. [Szentendre]: Medio. 367 p. (Hamvas Béla mûvei, 21.)
Kve 3300 Ft
Két igazi izráelita életútja. Lichtenstein Izsák kerületi rabbi története + Ungár Aladár – egy
Krisztusban hívô zsidó rövid életrajza. Bp.: Evangéliumi K. 63 p. Fve 600 Ft
Merezskovszkij, Dimitrij Sz.: Kelet titkai. Bp.: Holnap. 241 p. Fve 2100 Ft
Xeravits Géza: Könyvtár a pusztában: bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába.
Pápa; Bp.: PRTA: L’Harmattan. XIV, 269 p. (Deutercanonica, 3.) Fve 2500 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Kéretlen útravalók: kudarcok, traumák, csalódások. Bp.: Saxum: Affarone Kft. 196 p. (Az élet
dolgai) (Mesterkurzus) Fve 1150 Ft

Szociológia. Szociográfia

Lerner, Harriet Goldhor: Társas tánc: nôknek, akik nem félnek változtatni kapcsolataikon. Bp.:
Park. 277 p. (Hétköznapi pszichológia) Fve 2500 Ft

Bíró Mária – Nyárády Gáborné: Közéleti kommunikáció. Bp.: Perfekt. 354 p. Fve 2490 Ft

Mehler, Jacques – Dupoux, Emmanuel – Gervain Judit: Ember születik. Bp.: Gondolat. 228 p.
(Ismeret, elmélet, kultúra) Kve 3490 Ft

Braidotti, Rosi: Egy nomád térképei: feminizmus a posztmodern után. Bp.: Balassi. 136 p.
(Feminizmus és történelem) Fve 2000 Ft

Pease, Allan – Pease, Barbara: Miért hazudik a férfi? Miért sír a nô? Bp.: Park. 356 p.
(Hétköznapi pszichológia, 50.) Fve 2900 Ft
Popper Péter – Mihancsik Zsófia: A tigris és a majom: Popper Péterrel beszélget Mihancsik
Zsófia: 2001-2002, 2007. Bp.: Saxum. 346 p. Kve 2800 Ft
Schäfer, Thomas: Hogyan válik a szenvedés ismét szeretetté? Bp.: Bioenergetic. 242 p. Kve
2600 Ft
Vekerdy Tamás: Kicsikrôl nagyoknak. 1. r. A kisgyerekkor. Bp.: Park. 148 p. (Hétköznapi
pszichológia) Fve 1901 Ft

Ambrus Péter: A Dzsumbuj: egy telep élete. Szeged: Lazi. 175 p. Fve 790 Ft

László Ervin: Világváltás: a változás harmonikus útja. Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 271 p. Fve 2980 Ft
Pszichológia és feminizmus. Bp.: L’Harmattan. 313 p. (Pszichológia és társadalom) Fve 2600 Ft
Vuijsje, Herman: Korrekt Hollandia. Bp.: Gondolat. 214 p. Fve 3200 Ft
Politika. Politikatudomány
Államszocializmus: értelmezések, viták, tanulságok. Bp.: L’Harmattan: Eszmélet Alapítvány. 283
p. (Eszmélet könyvtár) Fve 2500 Ft
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nemzeti radikalizmus. Bp.: M. Ház. 249 p. (Magyar Ház könyvek) Fve 2500 Ft
Csizmadia Ervin: Politikatudomány és politikai elemzés. Bp.: Századvég. 229 p. (Tanítani) Kve
2730 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Frankl, Viktor Emil – Lapide, Pinchas: Istenkeresés és értelem-kérdés: párbeszéd. Bp.: Jel. 142
p. (Értelmes élet, 7.) Fve 1500 Ft

Egry Gábor: Az erdélyiség „színeváltozása”: kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és
identitáspolitikájának elemzésére: 1940-1944. Bp.: Napvilág. 187 p. (Politikatörténeti füzetek, 25.)
Fve 1901 Ft

Lennox, John C.: A tudomány valóban eltemette Istent? Bp.: Evangéliumi K. 200 p. Fve 1200 Ft

Jenei György: Bevezetés a társadalompolitikába. Bp.: Aula. 219 p. (Bologna – tankönyvsorozat)
Fve 4001 Ft

Biblia. Bibliamagyarázatok. Jézus élete
Czike Sándor: Krisztus halotti „leplei”: János evangéliuma: 20: 6–9 új nézôpontból. Bp.: Accordia.
103 p. Fve 1490 Ft
Jackman, David: János levelei. Bp.: Harmat. 211 p. (A Biblia ma) Fve 1500 Ft
Kraus, Naftali: Bírák és próféták. Bp.: Wesley J. K. 347 p. (Õsi forrás, 16.) Fve 2800 Ft
Kraus, Naftali: A zsidó Jesájáhu. Bp.: Wesley J. K. 299 p. (Õsi forrás, 17.) (Izrael prófétái, 2.) Fve
2800 Ft
Lovas András: Ábrahám. Bp.: Harmat. 139 p. Fve 990 Ft
Metzger, Bruce M. – Ehrman, Bart D.: Az Újszövetség szövege. Bp.: Harmat. 416 p. Fve 2000 Ft
Stott, John R. W.: A galatákhoz írt levél. Bp.: Harmat. 182 p. (A Biblia ma) Fve 1500 Ft
Stott, John R. W.: A Timóteushoz írt elsô levél és a Tituszhoz írt levél. Bp.: Harmat. 251 p. (A
Biblia ma) Fve 1500 Ft
Webb, Barry G.: Ézsaiás könyve. Bp.: Harmat. 304 p. (A Biblia ma) Fve 1980 Ft
Wilcock, Michael : Bírák könyve: bôvölködô kegyelem. Bp.: Harmat. 197 p. (A Biblia ma) Fve
1500 Ft
Wolff, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája. Bp.: Harmat. 317 p.
Fve 2200 Ft

Judt, Tony: Befejezetlen múlt: a francia értelmiség, 1944-1956. Bp.: XX. Század Intézet. 325 p.
Kve 3490 Ft
Kovács Gábor: Az utolsó kísértés – változatok a hatalomra. Bp.: Liget Mûhely Alapítvány. 249 p.
(Liget könyvek) Fve 2500 Ft
A körbezárt politika: elemzések a jelenkor Magyarországáról. Bp.: L’Harmattan: Méltányosság
Politikaelemzô Központ. 169 p. (Méltányosság-könyvek) Fve 2000 Ft
Latell, Brian: Kuba Fidel Castro után. Bp.: HVG K. 332 p. Fve 3500 Ft
Merre tovább, Magyarország?: reformkérdések – kérdéses reformok. Bp.: Új Palatinus. 472 p.
Fve 2800 Ft
Milborn, Corinna: Európa: az ostromlott erôd: a bevándorlás fekete könyve. Pécs: Alexandra. 239
p., [16] t. Kve 2999 Ft

Nemzetiségi kérdés. Nemzeti kisebbségek
Földes György: Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés, 1956-1989. Bp.: Napvilág. 562 p.
Kve 4500 Ft
Kertész Péter: Kertesz.freeblog.hu: pótcselekvés IQ és CT helyett. Bp.: Wesley J. K. 303 p. Fve
2000 Ft
Standeisky Éva: Antiszemitizmusok. Bp.: Argumentum. 251 p. Kve 2700 Ft

Morális teológia

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány

Szilágyi Loránd: „Lélek szerint éljetek!”: az eutanázia, a szexuáletika, a szolidaritás, a New Age
keresztény szemmel. Bp.: [NetLib] 222 p. Fve 1500 Ft

Agrárgazdaságtan. Bp.: Szaktudás K. 215 p. Fve 3490 Ft

Kereszténység. Keresztény egyházak

Alesina, Alberto – Giavazzi, Francesco: Európa jövôje: reform vagy hanyatlás. Bp.: Gondolat. 230
p. (Demos könyvek) Fve 2390 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
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1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
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Gálik Mihály – Urbán Ágnes: Bevezetés a médiagazdaságtanba. Bp.: Aula. 245 p. (Bologna –
tankönyvsorozat) Fve 4001 Ft
Ketten a pályán: állásmegosztási (job sharing) praktikák. Bp.: JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány. 90
p. Fve 1990 Ft
Ki kicsoda a magyar gazdasági életben. 2007. Bp.: ZSI’S Co Rt. 326 p. Kve 5998 Ft
Környezetgazdaságtan példatár. Bp.: Aula. 138 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 1901 Ft
Munkaerôpiaci tükör. 2007. Bp.: MTA KTI : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. 276 p. Fve
6000 Ft

Pénzügy. Adóügy
Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve: [2008]. Bp.: Complex K. 1744 p. (Meritum) Kve
22050 Ft

Erne, Andrea: A világûr felfedezése. Bp.: Scolar. [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 10.) Kve 3250 Ft
Scagell, Robin: Az éjszakai égbolt atlasza. Pécs: Alexandra. 128 p. Fve 2999 Ft
Fizika
Tit, Tom : Látványos produkcziók Tom Tittôl. Bp.: Tandem Grafikai Stúdió. 143 p. (Anno) Fve
1400 Ft
Õslénytan
Parker, Steve: Dinoszauruszok. Bp.: Lilliput. 48 p. (100 állomás -100 kaland) Kve 1850 Ft
Stilton, Geronimo: Dinoszauruszok. Pécs: Alexandra. 71 p. (Fedezd fel a világot!) Kve 2499 Ft
Biológia. Biokémia
Csapó János – Csapóné Kiss Zsuzsanna: Biokémia állattenyésztôknek. Bp.: Mezôgazda. 378 p.
Fve 4400 Ft
Növénytan

Jog. Jogtudomány

Mertiny, Andrea: Az esôerdô. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 8.) Kve 2370 Ft

Bárdos Péter – Menyhárd Attila: Kereskedelmi jog. Bp.: HVG-ORAC. 479 p. Fve 7900 Ft

Állattan

Európai kormányformák rendszertana. Bp.: HVG-ORAC. 678 p. Kve 6200 Ft

Állatok a világban: képes atlasz gyermekeknek. Bp.: Napraforgó. 45 p. Kve 2790 Ft

Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián: Új magyar büntetôeljárás. Bp.; Pécs:
Dialóg Campus. 687 p. (Institutiones juris) (Dialóg Campus tankönyvek)
Kve 7980 Ft

Bedoyere, Camilla de la: Vad macskák. Bp.: Lilliput. 48 p. (100 állomás -100 kaland) Kve 1850 Ft

Gazdasági jog : 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról. Bp.: Novissima. 102 p. Fve
590 Ft

Orvostudomány. Egészségügy

Az igazságügyi szervek mûködése. 1-2 . Bp.: HVG-ORAC. XVIII, 586 + 256 p. Együtt Fve
20000 Ft
Ingatlan-nyilvántartás: 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról. Bp.: Novissima. 61 p.
Fve 590 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Attwood, Tony: Különös gyerekek: kalauz az Asperger szindrómáról szülôknek és nevelôknek.
Bp.: Animus. 224 p. (Önsegítô könyvek) Fve 1290 Ft
A bôr ápolása, betegségei, kezelési tanácsok. Bp.: Anonymus. 289 p. (Biofil egészségkönyvek)
Fve 2900 Ft

Kisfaludi András: Társasági jog. Bp.: Complex K. 727 p. Fve 5565 Ft

Füredi János: A pszichiátria szociális érzékenysége: vizsgálatok és emlékek. Bp.: Medicina. 223
p. Kve 2200 Ft

Közlekedési büntetôjog. Bp.: HVG-ORAC. 466 p. + mell.: 1 CD-ROM Fve 7500 Ft

A Kismama terheskönyve. Bp.: Sanoma. 248 p. Fve 3900 Ft

Részvénytársaság. Bp.: HVG-ORAC. 416 p. Fve 7500 Ft

Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog. Bp.: Semmelweis. 402 p. Kve 6990 Ft

Szakértôi javaslat az új Polgári törvénykönyv tervezetéhez. Bp.: Complex K. 1281 p. Kve 9870 Ft
Közigazgatás

MSD orvosi kézikönyv a családban: [közérthetôen – mindenkinek]. Bp.: Melania. XL, 1920 p. Kve
9700 Ft

Darázs Imréné: Amit az önkormányzati gazdálkodásról tudni kell. Bp.: ETK. 32 p. (ETK füzetek,
25.) Fve 980 Ft

Palik Éva – Karádi István: Koleszterin – diéta és kezelés. Bp.: SpringMed. 168 p. (Springmed
betegtájékoztató könyvek) Fve 1980 Ft

Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 318 p.
(Studia regionum) (Dialóg Campus szakkönyvek) Kve 4360 Ft

Pincus, Lily – Dare, Christopher: Titkok a családban: a meghitt kapcsolatok rejtett rétegei. Bp.:
Animula. 160 p. (Családterápiás sorozat, 18.) Fve 2915 Ft

Rendôrségi törvény: 1994. évi XXXIV. törvény a rendôrségrôl. Bp.: Novissima. 49 p. Fve 490 Ft

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné

Hadtudomány. Hadtörténet. Honvédelem. Hadsereg

Berente Ági: Gyógyító masszázs otthon. Kecskemét: Vagabund. 207 p. Fve 588 Ft

Hautzinger Gyula: Norfolki emberünk. [Memoár] Bp.: Kornétás. 244 p. Fve 2990 Ft

Biberti, Ilse : Segítség! A szüleim halandók. Bp.: Park. 326 p. (Hétköznapi pszichológia) Fve
2500 Ft

Rogers, Anthony: Churchill baklövése. [Debrecen]: Gold Book. 309 p., [32] t. Kve 2999 Ft
Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon. Bp.: Argumentum. 296 p. (A Hadtörténeti Intézet
és Múzeum könyvtára) Fve 2500 Ft
Wood, Michael: Konkvisztádorok. Pécs: Alexandra. 350 p. Kve 2999 Ft
Szociális gondoskodás és gondozás
Alapismeretek a cigányokról (romákról) szociális munkásoknak. Bp.: WJLF. 189 p. (Wesley
könyvek) (Wesley könyvek szociális munkásoknak) Fve 1700 Ft
A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. köt. Általános szociális munka. Bp.: Wesley J. K.
193 p. (Wesley könyvek) (Wesley könyvek szociális munkásoknak, 1.) Fve 1700 Ft
A szociális munka elmélete és gyakorlata. 4. köt. Szociális munka csoportokkal. Bp.: Wesley J. K.
288 p. (Wesley könyvek) (Wesley könyvek szociális munkásoknak, 8.) Fve 2500 Ft
Biztosításügy
Horinka Melinda – Luttenberger Zoltán – Zavodnyik József: Biztosításelmélet és
üzemgazdaságtan + Biztosítási jog + Ágazati biztosítástan. Bp.: Perfekt. 352 p. Fve 4200 Ft
Pedagógia. Gyermeknevelés
Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Bp.: Urbis Kvk. 369 p. (Mesterek
mesterei) Kve 3000 Ft
Iskolafejlesztés a XX. században. Pécs: Comenius. 262 p. Fve 2310 Ft
Képességfejlesztés – képességmérés az óvodában. Debrecen: Didakt. 280 p. + mell. Fve 2300 Ft
Képességmérés az óvodában. 1. Hajdúböszörmény: Poliforma. 67 p. + mell.: 39 feladatlap Fve
2200 Ft
Kósa András – Benkei Ildikó: Meglopott iskolák: Kósa András professzorral beszélget Benkei
Ildikó. Bp.: Kairosz. 147 p. (Magyarnak lenni, 36.) Fve 1500 Ft
Papp István: A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Bp.: Napvilág. 335 p.
(Politikatörténeti füzetek, 26.) Fve 2500 Ft
Új utak a zeneoktatásban: a Kovács-módszer alkalmazása a kezdetektôl a foglakozási ártalmak
megelôzéséig. Bp.: Trefort. 255 p. (Pedagógusok pedagógusoknak) Fve 2300 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
István Lajos – Szôcs Lajos: Taplómegmunkálás Korondon. Székelyudvarhely: Hargita M.
Hagyományôrzési Forrásközp.: Udvarhelyszék Kulturális Egyesület. 127 p., [8] t. Kve 2190 Ft
Magyar Zoltán: Tetûbôr belezna: ördöngösfûzesi népmesék és egyéb történetek. Marosvásárhely:
Mentor. 240 p., [12] t. (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára) Kve 3360 Ft

Folklór. Szellemi néprajz
Óperencián innen : magyar népmese feldolgozások. Nyíregyháza: Nagykönyv K. 48 p. Kve
1590 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Bosler, Caron: Jóga & pilates: az egész test tornája. Pécs: Alexandra. 256 p. (Egészséges
összhang) Fve 2499 Ft
Bosler, Caron: Masszázs. Pécs: Alexandra. 256 p. (Egészséges összhang) Fve 2499 Ft
Hittleman, Richard L.: Jóga: gyakorlatok 28 napra. Bp.: JLX. 228 p. Fve 2500 Ft
Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó mindent megold: alvásról, evésrôl, viselkedésrôl és sok
minden másról kezdô és haladó szülôknek. Bp.: Európa. 513 p. Kve 2800 Ft
Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó titkai. 1. A csecsemô gondozása és nevelése. Bp.:
Európa. 325 p. Kve 2400 Ft
Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó titkai. 2. A kisgyermek nevelése. Bp.: Európa. 366 p. Kve
2600 Ft
Kalovits István – Ruzsonyi Ági : Babaúszás: boldogságprogram. Bp.: Perfact-Pro. 125 p. Fve
4200 Ft
Mauri, Angela Maria: Gyümölcsök, zöldségek. Bp.: Kossuth. 127 p. (Egészséges életmód, 3.)
(Metro könyvtár) Kve 995 Ft
Mauri, Angela Maria: A nélkülözhetetlen vitaminok. Bp.: Kossuth. 125 p. (Egészséges életmód,
1.) (Metro könyvtár) Kve 198 Ft
A multiorgazmusos pár: minden szerelmespár számára nélkülözhetetlen szexuális titkok. Bp.:
Lunarimpex. XVI, 204 p. Fve 2097 Ft
Rodriguez, Judith C.: A nagy diétaválasztó: az Atkins-diétától a zónadiétáig 78 fogyókúrás és
egészségmegôrzô program. Bp.: Gabo. 192 p. Kve 6490 Ft
Schlett, Siegfried: A 100 legfontosabb élelmiszer. Bp.: Mérték K. 248 p. Kve 3999 Ft
Szinetár Dóra: Várandósnapló. Pécs: Alexandra. 191 p. + mell.: 1 CD Kve 5999 Ft
Taylor, Kate: Az igazi orgazmus. Pécs: Alexandra. 143 p.
Kve 2699 Ft
Egészségügyi technika. Ivóvízellátás
Hanousek, Milo: Vízellátás közmû nélkül: kutak és egyéb vízforrások. Bp.: Cser K. 115 p.
(Mestermunka) Fve 3995 Ft
Jármûvek
Németh Géza : Amit a gépkocsi lízingrôl tudni kell. Bp.: ETK. 32 p. (ETK füzetek, 23.) Fve
980 Ft
Mezôgazdaság
Ökológiai gazdálkodás. 2. Kertészet, élelmiszerfeldolgozás, tárolás, minôségbiztosítás, ökonómia
és marketing. Bp.: Szaktudás K. 321-663 p., [16] t. Kve 4490 Ft
Szabó Lajos: Trópusi-szubtrópusi gyümölcs- és élvezeti növények földrajza. Bp. ; Pécs: Dialóg
Campus. 228 p. (Studia agriculturae) (Dialóg Campus szakkönyvek) Kve 4001 Ft

Növénytermesztés. Kertészet

Természetvédelem. Környezetvédelem

Kertészkedés lépésrôl lépésre. Bp.: Sziget Kvk. 282 p. Kve 4500 Ft

Maklári Tamás: Klímahisztéria és egyéb gyógyítható betegségek. Bp.: Studium BT. 299 p. Fve
2200 Ft

Kriszten György: Szôlôlugas. Bp.: Mezôgazda. 125 p. (Kertészkönyvtár) Kve 2900 Ft

Nagy Imre: Városökológia: a humánökológia elemeivel. Bp. ; Pécs: Dialóg Campus. 335 p.
(Studia regionum) (Dialóg Campus szakkönyvek) Kve 4880 Ft
Matematika
Basieux, Pierre: Top 7: az ezredforduló legkihívóbb matematikai problémái. Bp.: Typotex. 165 p.
Fve 2100 Ft
Smullyan, Raymond M.: A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok. Bp.: Typotex. 239 p. (A
logika világa) Fve 1650 Ft

Megjelent könyvek

Fellegi Miklós – Bozsik Sándor – Korándi Márta: Pénzügytan + Pénzügyi és
biztosításmatematikai ismeretek + Pénzügyi tervezés. Bp.: Perfekt. 280 p. Fve 2900 Ft

Sikeres kertészkedés egész évben. Bp.: Mérték K. 278 p. Kve 4999 Ft

Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
Alderton, David: Kutyák. Bp.: Taramix. 304 p. (Határozó kézikönyvek) Kve 2800 Ft
Alderton, David: Macskák. Bp.: Taramix. 252 p. (Határozó kézikönyvek) Kve 2800 Ft
Ohl, Frauke: A kutya testbeszéde. Bp.: Mérték K. 103 p. Kve 1999 Ft
Ruff János : A méhészmester könyve. Bp.: Szaktudás K. 163 p. (Mestergazda könyvek) Fve
2490 Ft

Csillagászat

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés

Burnham, Robert: A világegyetem képes atlasza gyermekeknek. Bp.: Reader’s Digest K. 128 p.
Kve 7991 Ft

Burke, H. Dale: Hogyan éljünk vezetôként teljes életet? Pécs: Alexandra. 296 p. Fve 1999 Ft
White, John: A jó vezetô: Nehémiás példája. Bp.: Harmat: KEVE. 186 p. Fve 1500 Ft
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Megjelent könyvek

Közlekedés. Szállítás- és forgalomszervezés
Schivelbusch, Wolfgang: A vasúti utazás története: a tér és az idô iparosodása a 19. században.
Bp.: Napvilág. 218 p., [16] t. (Társ-tudomány) Fve 2600 Ft

Számvitel

Füzi László: A középpont hiánya: esszék, tanulmányok. Pozsony: Kalligram. 277 p. Kve 2500 Ft
Mácsok Márta: Keats és Dante Gabriel Rossetti: kép és szó találkozása, elválása. Bp.: Akad. K.
204 p. (Philosophiae doctores) Fve 3780 Ft

Baricz Rezsô – Róth József: Könyvviteltan. Bp.: Aula. 152 p. Fve 3059 Ft

Magyar irodalom

Epstein, Barry J. – Mirza, Abbas Ali: Nemzetközi számviteli standardok: magyarázatok és
alkalmazások. Bp.: Perfekt. [12], 1058 p. Kve 15800 Ft

Görömbei András: Sors és alkalom: válogatott beszédek és vallomások. Szeged: Tiszatáj
Alapítvány. 315 p. (Tiszatáj könyvek) Fve 2500 Ft

Számviteli kézikönyv, 2008. Bp.: Unió. 833 p. Fve 10100 Ft

Várkonyi Nándor: Összegyûjtött tanulmányok. 2. Egy irodalmi korszak számvetése. Bp.:
Széphalom Könyvmûhely. 576 p. Kve 4900 Ft

Kereskedelmi technika. Marketing
Kresalek Péter – Pucsek József: Feladatgyûjtemény és példatár a vállalkozások
tevékenységének komplex elemzéséhez. Bp.: Perfekt. 173 p. Fve 2300 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

Kresalek Péter: Tervezés a vállalkozások gyakorlatában. Bp.: Perfekt. 264 p. Fve 2500 Ft

Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek

Élelmiszeripar

Altman, Jack: Bécs. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve 1490 Ft

Vlk, Václav – Vlková, Nevenka: Pizza- és kenyérsütô kemencék: receptekkel. Bp.: Cser K. 95 p.
(Mestermunka) Fve 2995 Ft

Bötig, Klaus: Ciprus: észak és dél. Bp.: Corvina. 139 p. (Marco Polo) Fve 1990 Ft

Bor. Borászat. Szeszgyártás

Képes világatlasz gyermekeknek. Bp.: Reader’s Digest K. 128 p. Kve 7991 Ft

Csoma Zsigmond: Nôk a magyar szôlô- és borkultúrában. Bp.: Agroinform. 187 p. Kve 5145 Ft

Kína. Bp.: Kossuth. 411 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft

Dísztárgyak készítése. Barkácsolás. Játékkészítés

Murphy, Paul: Korfu. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve 1490 Ft

Bastian, Liesa: Állatkák hôre keményedô gyurmából. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek, 68.) Fve
795 Ft

Életrajzok. Családtörténet

Chabrecsek Terézia: Tojásfestés. 2. Szeged: Lazi. 40 p.Fve 450 Ft
Himmelhuber, Peter : Kerti bútorok és díszítôelemek. Bp.: Cser K. 91 p. (Mestermunka) Fve
3995 Ft
Kipp, Angelika: Árnyékfiligránok. Bp.: Cser K. 28 p. + mell. (Színes ötletek, 67.) Fve 795 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

Dél-Amerika. Bp.: Kossuth. 423 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft

Álló- és mozgóképek: vázlat az erdélyi fônemességrôl: visszaemlékezések, feljegyzések,
beszélgetések, tanulmányok. Kolozsvár: Komp-Press: Korunk. 317 p. Kve 6500 Ft
Mûvelôdéstörténet
Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. 2. [Konferenciakiadvány] Piliscsaba: PPKE BTK. 283
p. (Mûvelôdéstörténeti mûhely, 2.) Fve 2900 Ft
Örmények: magyar írók az örmény városokról, az örmény emberrôl. [Antológia] Bp.: Noran. 541
p. (Novella) Kve 2999 Ft

A mûvészet általános kérdései. Mûvészettörténet. Mûvészetfilozófia

Ókori történelem

Otterspeer, Willem: Rend és hûség: Johan Huizinga szellemi DNS-e. [Bp.]: Gondolat. 200 p. Fve
2980 Ft

Kiss Magdolna: Gót vezéregyéniségek a késô Római Birodalomban: Getica-kutatások. Pécs:
GeniaNet. XIV, 228 p. (Vivarium fontium, 2.) Fve 2700 Ft

Kert- és parképítés

Európa (és az európai államok) története

Berwanger, Peter: Kerti tavak. Bp.: Sziget. 63 p. (Lépésrôl lépésre) Kve 1650 Ft

Bárány Attila: Britek, angolszászok, vikingek. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 163 p. Fve 2400 Ft

Építészet. Urbanisztika

Gallus Anonymus: A lengyel fejedelmek avagy Hercegek krónikája és tettei. Bp.: Argumentum.
306 p. Fve 2100 Ft

Az építészet remekei. Pécs: Alexandra. 176 p. Kve 8999 Ft
A legmodernebb lakótelep: élettörténetek a pécsi Uránvárosból. Bp.: Kijárat. 96 p Fve 2200 Ft

Hitler menedzserei. Bp.: Mérték K. 395 p. Kve 3998 Ft

Mendöl Zsuzsanna: Forbát Alfréd: 1897-1972. Pécs: Pro Pannonia. 205 p. (Pannónia könyvek)
Kve 3500 Ft

Le Goff, Jacques: Európa születése a középkorban. Bp.: Atlantisz. 333 p. (Európa születése) Kve
3595 Ft

Kerámiamûvészet

Magyarország és a magyarság története

Fábián Sándor: Magyar art deco kerámiák. Bp.: Sárközy, T. 253 p. Kve 9000 Ft

Gantner Péter: Egy elfelejtett államfô: Zsedényi Béla életpályája. Bp.: I.A.T. K. 265 p. Kve 2995 Ft

Iparmûvészet, díszítômûvészet, ipari formatervezés

Kiss Dénes: Mátyás király. Bp.: Farkas L. I. 168 p. (Magyar tankönyv) Fve 2000 Ft

Harsay Ilona: Bôr: szerszámoskönyv. Bp.: Szerzô. 336 p. Fve 4200 Ft
Festészet

Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak. Bp.: Lilliput. 48 p. (100 állomás-100 kaland) Kve
1850 Ft

Forray Lóránd: Magyar festôk aukciós indexe, 2000-2007. Bp.: Foltyn. 599 p. Kve 7900 Ft

Más földrészek története

Marosvölgyi Gábor: Gulácsy Lajos. Bp.: Mundus M. Egyetemi K. 372 p. (Acropolis artium,1.) Kve
14990 Ft

Csoma Mózes: Korea: egy nemzet, két ország. Bp.: Napvilág. 175 p., [16] t. Kve 3500 Ft

Molnár Sándor: A festészet tanítása. Bp.: M. Képzômûv. Egy.: Semmelweis. 290 p. Kve 5600 Ft

Romhányi Attila: Barangolás az ôsi Amerika földjén: Teotihuacantól Tiahuanacoig. Bp.:
L’Harmattan. 286 p., [54] t. (Világok arca) Fve 3100 Ft

Sármány Ilona: Ferenczy Károly. Bp.: Kossuth: MNG. 79 p. Kve 2900 Ft
Grafikai mûvészetek
Molnár Gyula: Az én vizuális nyelvem. Bp.: Enciklopédia. 208 p. Kve 4300 Ft

Flemmer, Walter: Az ôsi Kína. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 103.) Kve 2570 Ft

SZÉPIRODALOM

Fotómûvészet. Fényképezés

Ágh István : Kidöntött fáink suttogása + Egymás mellett + Virág-árok. Bp.: Nap. 348 p. Kve
2800 Ft

Eifert János: Aktfotográfia. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 159 p. Kve 6980 Ft

Ahern, Cecelia: Ahol a szivárvány véget ér. Bp.: Athenaeum. 446 p. Fve 2990 Ft

Az év fotói. 2007. Bp.: Viva Média. 263 p. Fve 2960 Ft

Ahndoril, Alexande: A rendezô. Bp.: Európa. 246 p. Kve 2800 Ft

Kelby, Scott: A digitális fotós könyv. Bp.: Perfact-Pro. XI, 216 p.Fve 3990 Ft

Ajtmatov, Csingiz: Amikor leomlanak a hegyek. Bp.: Európa. 341 p. Kve 2800 Ft

Zene

Akunin, Boris: Különleges megbízatások: két kisregény. Bp.: Európa. 384 p. Kve 2600 Ft

Hollósi Zsolt: Gregor. Szeged: Szerzô. 200 p. Kve 7980 Ft

Amirrezvani, Anita: A virágok vére. Bp.: Geopen. 359 p. Fve 2990 Ft

Szabados György: Írások. 1. [Esszé] Szombathely: B.K.L. K. 307 p. Fve 3600 Ft

Amis, Martin: Találkozások Háza. Bp.: Európa. 245 p. Kve 2600 Ft

Színházmûvészet

Anderson, Catherine: Gyógyító szenvedély. Bp.: General Press. 399 p. (Romantikus regények)
Kve 2290 Ft

Az élet tanítható: Mezei Éva rendezô, drámapedagógus szellemi öröksége. [Memoár] Pécs:
Alexandra. 326 p. Fve 3499 Ft

Arany János: Józan, okos mérték: Arany János füveskönyve. Szeged: Lazi. 131 p. Kve 1700 Ft

Kovács Dezsô: Bohóc a manézsban: színházi írások. Bp.: Tandem Grafikai Stúdió. 311 p. Fve
2200 Ft

Árpás Károly: A királyság útja: magyar irodalmi koszorú a Mátyás évfordulóra. Szeged: Bába. 159
p. Fve 2100 Ft

Willmann, Carl: Kéz-árnyképek. Bp.: Tandem Graf. Stúdió. 87 p. (Anno) Fve 950 Ft
Társas szórakozás. Mozgásmûvészet. Tánc

Asenjo, Mariano: Mesék hercegnôkrôl, tündérekrôl és másokról. Bp.: Napraforgó. 182 p. (Aprók
könyvtára) Kve 1790 Ft

Blenford, Natalie: Táncolj és fitt leszel!. Bp.: Ventus Libro. 144 p. Fve 3600 Ft

Bächer Iván: Elindulni három nôvel: tárcák, 1989–1999. Bp.: Ulpius-ház. 558 p. Kve 3499 Ft

Sport

Bácsalmási István: Albérletben: B. I. összegyûjtött cikkei, 1949-2006. Bp.: Püski. 516 p. Fve
3300 Ft

Ághassi Kovács Attila : Elfelejtett aranyak. [Interjúk] [Kerepes]: Elektromedia Kft. 224 p. Kve
4900 Ft

Bálint Ágnes: Tündér a vonaton. Bp.: Holnap. 115 p. Kve 2500 Ft

Általános testtartásjavító gyakorlatok gyûjteménye. Bp.: Flaccus. 150 p. Fve 1200 Ft

Barsocchini, Peter: A bandák csatája. Bp.: Egmont-Hungary. 142 p. (High school musical, 1.) Fve 1199 Ft

Foer, Franklin: A világ fociszemmel. Bp.: HVG Kv. 238 p. Fve 3500 Ft

Berenson, Alex: A hûséges kém. Bp.: Agave Kv. 350 p. Fve 2680 Ft

Hetyei László: Brazil – magyar futballcsaták. Bp.: Aposztróf K. 199 p. Kve 4990 Ft

Birtalan Ferenc: Csak kékre lépj. [Versek] Bp.: Hungarovox. 105 p. Kve 1500 Ft

Linington-Payne, Margaret : Lovaglók kézikönyve. [Debrecen]: Gold Book. 192 p. Kve
4999 Ft

Carey, Diane: DNS háború. [Szeged]: Szukits. 307 p. Fve 1890 Ft

Wimmert, Jörg: Olimpiák. Bp.: Tessloff és Babilon. 46 p. (Mi micsoda, 10.) Kve 2570 Ft
Vadászat. Horgászat
Somssich Pongrác: Húsz év Afrika szívében. [Memoár] Bp.: Corvinus K. 194 p. Fve 2900 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
A láthatatlan nyelv. Bp.: Gondolat. 279 p. (Kognitív szeminárium) Fve 2951 Ft

Magyar nyelv
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Irodalomtudomány

Céline, Louis-Ferdinand: Bohócbanda. Pozsony: Kalligram. 259 p. Kve 2700 Ft
Christie, Agatha: A vád tanúja. Bp.: Európa. 237 p. (Európa krimi) Kve 2000 Ft
Colfer, Eoin: Artemis Fowl és az örökkód. Bp.: Palatinus. 403 p. Fve 3200 Ft
Cox, Josephine: Az utazás. Bp.: Ulpius-ház. 399 p. Fve 2999 Ft
Cseh Katalin: Sárkánykórus: gyermekversek. Bp.: Móra. 28 p. Kve 1691 Ft
Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei. Bp.: Palatinus. 196 p. (Egy (két) hang) Kve 2300 Ft
Csukás István: Te mire gondolsz közben? Bp.: Gesta. 148 p. Kve 1995 Ft
Darányi Sándor: Aszterión háza. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 188 p. Fve 1700 Ft

Dobsonyi Sándor – Hangay Zoltán – Nagy Katalin: Szófajtani elemzések. Bp.: Tinta. 276 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 23.) Fve 2380 Ft

Desarthe, Agnès: Kit érdekel a szerelem?! Bp.: Móra. 167 p. (Móra X könyvek)
Kve 1990 Ft

Juhani Nagy János: Gondoltad volna?: érdekességek a nyelvtan világából. Debrecen: TKK. 136
p. Fve 756 Ft

Egan, Kate: A remény ereje. Bp.: Egmont-Hungary. 143 p., [14] t. (W.i.t.c.h., 18.) Fve 1299 Ft

Eco, Umberto: A Foucault-inga. Bp.: Európa. 785 p. Kve 3200 Ft

Miler, Zdenìk – Doskocilová, Hana: A vakond és a nyuszimama. Bp.: Móra. 54 p. Kve 2490 Ft
Móra Ferenc: A gavallér zsiráf. Bp.: Móra. (12 p.) Kve 1390 Ft

Ellis, Bret Easton: A vonzás szabályai. Bp.: Európa. 363 p. Fve 2300 Ft

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Bp.: Holnap. 317 p. (Ifjúsági könyvek) Kve 2100 Ft

Elsschot, Willem: Sajt + Lidércfény. Bp.: Gondolat. 251 p. (Akcentusok) Fve 2450 Ft

Móricz Zsigmond – Elek Lívia: A róka meg a favágó. Bp.: Móra. (12 p.) Kve 1390 Ft

Az év versei. 2008. Bp.: M. Napló. 267 p. Kve 2730 Ft

Nabokov, Vladimir Vladimiroviè: Gyér világ. Bp.: Európa. 324 p. Kve 2700 Ft

Fast, Howard: Spartacus. Bp.: K.u. K. K. 332 p. Kve 3300 Ft

Nádori Lídia: Sárkány a lépcsôházban: Jancsi meséi. Bp.: Naphegy K. 79 p. Kve 2490 Ft

Fazekas Anna: Öreg néne ôzikéje. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. [20] p. Kve 1700 Ft
Fekete István: Az erdô ébredése. Szeged: Lazi. 195 p. (Fekete István mûvei) Kve 2400 Ft

Nagy Gáspár: Szaltószabadság: válogatott versek. Bp.: Mundus M. Egyetemi K. 242 p. (Pegazus
szárnyán, 1.) Kve 1990 Ft

Follett, Ken: Az idôk végezetéig. Bp.: Gabo. 1061 p. Kve 4590 Ft

Nagy Lajos: Razzia: válogatott novellák. Bp.: Noran. 465 p. Kve 2999 Ft

Follett, Ken: A katedrális. Bp.: Gabo. 1022 p. Kve 4590 Ft

Netz, Feliks: Dysharmonia cælestis. Bp.: Pont. 137 p. (Conflux) Fve 2130 Ft

France, Anatole: A lúdláb királynô + Nyársforgató Jakab meséi. Bp.: Holnap. 293 p. (Ifjúsági
könyvek) Kve 2300 Ft

Nyirô József: Máté, a kutya. Bp.: Noran. 199 p. (Magyar írók állattörténetei) Kve 2199 Ft

Fulghum, Robert: A harmadik kívánság. 2. Bp.: Cartaphilus. 412 p. Kve 4980 Ft

Pãun, Gheorghe: 1994 avagy A változás, amely nem változtat semmit. Bp.: Pont. 173 p. (Conflux)
Fve 2540 Ft

Garai András Júda: Az ördög vigyorgott a lángokból: Pécs – Auschwitz – Kaufering. [Memoár]
Pécs: Jelenkor. 156 p. Kve 2300 Ft

Peretti, Frank E.: Vakrepülés. Bp.: Wesley J. K. 125 p. Fve 800 Ft

Gárdonyi Géza: A lámpás. Bp.: Fekete Sas. 122 p. (Öregbetûs könyvek) Fve 1250 Ft

Petôfi Sándor: Arany Lacinak. Bp.: Móra. (12 p.) Kve 1390 Ft

Péter László: Csongrád megye irodalmi öröksége. Szeged: Bába. 387 p. Fve 3245 Ft

Géczi János: Tiltott ábrázolások könyve: egy regény töredékei. Bp.: Gondolat. 486 p. Kve 3950 Ft

Philostratus Flavius: Erósz szárnyai. Pozsony: Kalligram. 133 p. Fve 1800 Ft

Géher István: Polgár Istók: elsô ének: 2003–2007. [Versek] Pozsony: Kalligram. 101 p. Kve 1700 Ft

Pljackovszkij, Mihail: A sün, akit meg lehetett simogatni. Bp.: Móra. 116 p. Kve 2190 Ft

Géraldy, Paul: Te meg én. Bp.: General Press. 64 p. (Szép versek, szép köntösben) Kve 798 Ft
Grecsó Krisztián: Tánciskola. Bp.: Magvetô. 301 p. Kve 2790 Ft

Pohl László: Ki kicsoda Harry Potter világában: a Heti Próféta életrajzi válogatása. [Debrecen]:
Gold Book. 299 p. Fve 1999 Ft

Griffin, W. E. B.: Kémek háborúja. 6. kv. Kettôsügynökök. [Debrecen]: Gold Book. 377 p. Kve
2499 Ft

Polcz Alaine: Nem trappolok tovább: naplójegyzetek 2006-2007. Pécs: Jelenkor. 206 p. (Polcz
Alaine mûvei, 9.) Fve 2500 Ft

Grisham, John: Az ügyfél. Bp.: Geopen. 541 p. Fve 2499 Ft

Popescu, Simona: Vedlések. Bp.: Pont. 282 p. (Conflux) Fve 2540 Ft

Hacker, Katharina: Nincstelenek. Bp.: Európa 339 p. Kve 2600 Ft

Potter, Beatrix: Nyúl Péter kalandjai: térbeli mesekönyv. Bp.: General Press. (16 p.) Kve 3500 Ft

Hájíèek, Jiøi: Parasztbarokk. Pozsony: Kalligram. 213 p. Fve 2200 Ft

Quick, Amanda: Ezzel a gyûrûvel. Bp.: Maecenas. 333 p. Fve 1498 Ft

Hamupipôke. Bp.: Egmont-Hungary. 96 p. (Klasszikus Walt Disney mesék, 6.) Kve 2799 Ft

Riadókészültség! Bp.: Egmont-Hungary. 31 p. (Sam, a tûzoltó meséi, 1.)
Kve 1999 Ft

Hamvas Béla: A babérligetkönyv + Hexakümion: esszék, 1930-1945. [Szentendre]: Medio. 419 p.
(Hamvas Béla mûvei, 5.) Kve 3300 Ft
Hamvas Béla: A láthatatlan történet: 1943 + Sziget. [Esszék] [Szentendre]: Medio. 327 p.
(Hamvas Béla mûvei, 18.) Kve 3300 Ft

Schulze, Ingo: Új életek: Enrico Türmer ifjúsága levelekben és prózában. Bp.: Európa. 758 p. Kve
3900 Ft
Segal, Erich: Orvosok. Bp.: General Press. 850 p. Kve 3990 Ft

Hamvas Béla: A magyar Hüperion és más magyar vonatkozású esszék. 1-2. [Szentendre]: Medio.
334 + 288 p. (Hamvas Béla mûvei, 15-16.) Együtt Kve 6600 Ft

Shan, Darren: A hajnal gyilkosai. Bp.: Móra. 205 p. (Vámpír könyvek, 9.) Kve 2190 Ft

Hamvas Béla: Silentium + Titkos jegyzôkönyv + Unicornis. [Esszék] [Szentendre]: Medio. 349 p.
(Hamvas Béla mûvei, 17.) Kve 3300 Ft

Steinert Ágota: Atlantiszból még harangoznak. [Memoár] Bp.: Helikon. 260 p.
Kve 3990 Ft

Hamvas Béla: A száz könyv. [Esszék] Bp.: Medio. 59 p. (Mérték, 3.) Fve 390 Ft

Stilton, Geronimo: Kaland a Himaláján! Pécs: Alexandra. 117, [10] p. (Mulatságos történetek)
Fve 1299 Ft

Hamvas Béla: Szilveszter + Bizonyos tekintetben + Ugyanis. [Regények] [Szentendre]: Medio.
557 p. (Hamvas Béla mûvei, 2.) Kve 3300 Ft

Shaw, George Bernard: Színmûvek. 1-2. Bp.: Európa. 644 + 562 p. Együtt Fve 5900 Ft

Sˇ vejk unokája: kortárs cseh drámák. Bp.: Tandem Grafikai Stúdió. 335 p. Fve 2200 Ft
Š

Hegyi Béla: Éhe a szeretetnek: följegyzések a nyolcvanas évekbôl, 1982-1985. Bp.: Hungarovox.
413 p. Fve 2000 Ft

Szabó Judit, G.: Megérjük a pénzünket! Bp.: Móra. 239 p. (Pöttyös könyvek) Kve 1691 Ft

Holt, Victoria: Bogáncs és rózsa: [Tudor hercegnôk]. Bp.: I.P.C. Kv. 338 p. (I.P.C. könyvek) Fve
1595 Ft

Szabó Magda: A csekei monológ. [Esszék] Bp.: Európa. 263 p. Kve 2300 Ft

Hrabal, Bohumil: Házimurik. Bp.: Európa. 233 p. Kve 2400 Ft
Jacq, Christian: Az istenek bosszúja. 1. Embervadászat. Bp.: Európa. 324 p. Kve 2800 Ft
Jékely Zoltán válogatott versei. Bp.: Palatinus. 318 p. (Egy (két) hang) Kve 2600 Ft
Jelek és csodák : Ady Endre és Erdély. [Válogatott mûvek] Bp.: Noran. 579 p. Kve 3000 Ft
Jiang Rong: Farkastotem. Bp.: Magvetô. 686 p. Kve 4490 Ft
Kapuciñski, Ryszard: Utazások Hérodotosszal. [Útleírás] Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 222 p.
Kve 2300 Ft
Kehlmann, Daniel: A Beerholm-illúzió. Bp.: Magvetô. 247 p. Kve 2690 Ft
Kertész Erzsébet: Szendrey Júlia. Bp.: Móra. 382 p. (Kertész Erzsébet könyvei) Kve 1990 Ft

Szabó Magda: Álarcosbál. Bp.: Európa. 228 p. Kve 2500 Ft
Szabó Magda: Disznótor + Kígyómarás. [Regény és dráma] Bp.: Európa. 311 p.
Kve 2500 Ft
Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak. [Elbeszélések] Bp.: Európa. 243 p. Kve 2300 Ft
Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettô. Bp.: Európa. 185 p. Kve 2200 Ft
Szabó Magda: Pilátus. Bp.: Európa. 280 p. Kve 2300 Ft
Szabó Magda: A pillanat: Creusais. Bp.: Európa. 319 p.
Kve 2500 Ft
Szabó Magda: Születésnap. Bp.: Európa. 279 p. Kve 2500 Ft
Szabó T. Anna – Tóth Krisztina – Varró Dániel: Kerge ABC. Bp.: Csimota: Magvetô. [95] p. Kve
1990 Ft

Kicsi vagyok én: mondókák, versek. Bp.: Holnap. 89 p. Kve 2500 Ft

Szalai József: Gyerekszemmel. [Memoár] Bp.: Kairosz. 319 p. Fve 3000 Ft

Kindermann, Barbara: Szentivánéji álom. Bp.: General Press. [36] p. (Világirodalom gyerekeknek)
Kve 2500 Ft

Székács-Schönberger István: Egy zsidó polgár gyermekkora. Bp.: Múlt és Jövô K. 231 p., [8] t.
(Múlt és Jövô életrajzok) Fve 2500 Ft

King, Stephen: Az. 1-2. köt. Bp.: Európa. 799 + 597 p. Együtt Fve 3200 Ft

Szemünk fénye: Erdély: erdélyi antológia. Szeged: Lazi. 223 p. Kve 2400 Ft

King, Stephen: Cujo. Bp.: Európa. 361 p. Kve 2900 Ft

Szenvedély téren és idôn túl. [Debrecen]: Gold Book. 379 p. Fve 1598 Ft

King, William: Sárkányvadász. [Szeged]: Szukits. 385 p. Fve 2190 Ft
Koestler, Arthur: Sötétség délben. Bp.: Európa. 313 p. Fve 2400 Ft

Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics: A pokol tornáca. 1–2. Bp.: Európa. 540 + 492 p. A két kötet
együtt Kve 4600 Ft

Kóka Rozália: Katyika meg Matyika. Bp.: Fekete Sas. 160 p. (Öregbetûs könyvek) Fve 1300 Ft

Tomán Edina: Amikor megállt az idô. [Memoár] Bp.: Almandin. 345 p. Kve 2990 Ft

Koontz, Dean R.: Kényszerjátszma. Bp.: Animus. 395 p. Fve 1790 Ft

Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai. Bp.: Holnap. 228 p. (Ifjúsági könyvek) Kve 2100 Ft

Lanczkor Gábor: Vissza Londonba. [Versek] Pozsony: Kalligram. 98 p. Fve 1500 Ft

Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi. Bp.: Ciceró. 244 p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 1980 Ft

Le Carré, John: A kém, aki bejött a hidegrôl. Bp.: Agave Kv. 196 p. Fve 2480 Ft

Vöröss István: Bronztükör. [Versek] Szeged: Bába. 312 [11] p. Fve 2127 Ft

Ludlum, Robert – Larkin, Patrick: Moszkvai kór. Bp.: I.P.C. Kv. 477 p. (I.P.C. könyvek) Fve 1998

Whiting, Charles: Karvalyok napja. Bp.: Mérték K. 271 p. Kve 2499 Ft

Lungu, Dan: Egy komcsi nyanya vagyok! Pécs: Jelenkor. 235 p. (Útravaló) Fve 1901 Ft

Wieslander, Jujja – Wieslander, Tomas – Nordqvist, Sven: Mú mama hintája. Bp.: General Press.
[24] p. Kve 2000 Ft

Márai Sándor: Erôsítô. Bp.: Helikon. 216 p. Kve 2990 Ft
Margolin, Phillip: Rózsa az áldozatnak. Bp.: General Press. 342 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft
Maróti Dezsô: Bátor sasok tanítottak. [Versek] Bp.: Accordia. 95 p. Fve 1990 Ft

Megjelent könyvek

Ellis, Bret Easton: Amerikai psycho. Bp.: Európa. 567 p. Fve 2500 Ft
Ellis, Bret Easton: Holdpark. Bp.: Európa. 500 p. Fve 2500 Ft

Winter, Leon de: Supertex. Bp.: Gondolat. 333 p. (Akcentusok) Fve 2450 Ft
Wood, Barbara: Az utolsó sámán. Bp.: Móra. 539 p. Kve 2980 Ft

Mars, Esther: A Rio Negro árnyai. Bp.: I.P.C. Kv. 490 p. (I.P.C. könyvek) Fve 1998 Ft

Zahn, Timothy: A túlélôk keresése. [Szeged]: Szukits. 510 p. Fve 2190 Ft

Martín Morales, Esteban – Carranza, Andreu: A Gaudí-kulcs. Bp.: Athenaeum 2000. 438 p. Kve
3990 Ft

Zirig Árpád: Küszöbén a télnek. [Versek] Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 93 p. Kve 1800 Ft
Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné. Bp. : K.u. K. K. 360 p. Kve 2500 Ft

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ A KAZINCZY KÖNYVESBOLTBAN: 5 évesek lettünk!
Minden 3000 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 500 Ft-os
KÖNYVVÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT ADUNK AJÁNDÉKBA!
MÁJUS 12. és JÚNIUS 13. között
További részletek az üzletben!
Állandó kedvezmény: –10% diákoknak, pedagógusoknak, közalkalmazottaknak,
DM – Délvilág Hûségkártyával rendelkezôknek, –15% SZTE diákoknak
Az üzlet címe: SZEGED, JÓSIKA U. 34/a Tel.: 62/559-559 Nyitva :H–P 10–18 ÓRÁIG.
3
2
3

Könyv

lapmargó

3
2
4

Köves kertje
■ „Író? Író a Karinthy Frigyes” – idézi karcos
öngúnnyal a Vidám Színpad legendás portását, Ede bácsit abban a beszélgetésben Köves
József, melyet barátja, új kötetének kiadója,
Kemény András készített vele a Monet kertje –
meg minden címû könyv elôszavaként. Ez a hárító-mentegetôdzô attitûd korábban is jellemezte szerzônket. Hat évvel ezelôtt, amikor
Ha jól emlékszem… címmel közreadta könyvkiadásban töltött évtizedeinek – „egyik életének” – emlékezéstöredékeit, szintén elôre védekezett. „A könyvszakma kis öregjének szoktam mondani magam” – viccelôdött. S közben halálosan komolyan gondolta, s ugyanakkor cáfolatra (is) várt…
Most, egy kerek évfordulón, barátai összefogásával a 70 éves – önmeghatározása szerinti
„szerkesztô, kiadóvezetô, régebben propagandista, aztán újságíró, aki néha »szépír«” – Köves meglepte, meglephette magát egy visszatekintô gyûjteményes kötettel. Meglephette? A
szószerkezet azt sejteti, hogy az alkalmanként
„szépír” Köves kiadói segítségre szorul, ami nem felel meg a valóságnak, hiszen a Monet kertje megjelenhetett volna a saját – az ô és
felesége nevét rejtô – K.u.K. Kiadónál is, csakhogy az neki, mint
mondta „kínos lett volna”, no meg – tréfálkozott egy kicsit megint
– az ô kiadójának amúgy is elég sok a ráfizetéses könyve.
Kár, nagy kár volt ennyit mentegetôdzni – állítom most, hogy elolvastam Köves írásait. Sajnálkozásom – nem titkolom –, baráti bírálatnak szánom. (Barátinak, hiszen nem tehetek úgy, mintha nevünk nem szerepelne szerzôként együtt a Könyvhetek krónikája címû négy évvel ezelôtti kötet címlapján, mintha egykoron, napilapos újságíróként nem Jóskának köszönhettem volna számos könyves információmat, mintha nem tôle kaptam volna több cikkem ötletét.) Ám éppen ezért nem tartom ünneprontásnak, ha jelzem:
nem volt szerencsés elôre elriasztani az olvasót a Monet kertjében
való bóklászástól. Amely kertben, vagyis Köves kötetében, úgy látom vannak vadvirágok (vagyis csiszolatlan, végsô simításra váró
írások, életképek), vannak kórók (ezt leginkább a versekre, a baráti
közösségekben ovációt keltô játékos klapanciákra értem), s vannak
pompázó dísznövények (gyönyörûségesen megrendítô novellák). A
kötetre tehát, szerintem, ráfért volna egy kis öngyomlálás.
Merthogy a novellák remeklések. Önmagukban is, regényért esengô folyamukban is. Köves nagyon tud írni, szituációkat megjeleníteni, néhány oldalba tömöríteni teljes életeket, sorsokat. Képes egyegy apró momentum, egy-egy érthetetlen megnyilvánulás mögött
érzékletesen felvillantani és megvillantani az emberi és a történelmi hátteret, a mozgatórúgókat. Ahogy például a Parádé címû, alig
ötoldalas írásában feldolgoz egy gyerekkori emléket, gyomorszorítóan vészterhes. Nincs ebben a kisnovellában évszám, ha valaki nagyon akarja, a címbeli esemény érintôleges leírásából tudhatja, hogy
valamikor az 1940-es években történt, hogy a nagy tömegben a
nagybácsi nem eléggé figyelt, s elengedte kis rokona, az ötévesforma Gabi (persze, alighanem Józsi) kezét. Aztán nem történt semmi, csak az, ami békeidôben természetes, a magára maradt, egyedül

bóklászó, egyre ijedtebb kisfiút pártfogásba
vette egy tömör, feketebajszú, harsogva nevetô magabiztos bácsi, kikérdezte, hol is lakik, s elindult vele hazafelé, hogy a biztosan
aggódó rokonok, a nem vigyázó nagybácsi és
a szülôk mielôbb megnyugodhassanak. Útközben azonban apró malôr történt, a kisfiút meg kellett pisiltetni, s az alkalmi patrónus rádöbbent: egy zsidó fiúcskán akart segíteni. Akkor és ott nem történt több, minthogy a jótevô káromkodva odébbállt, Gabit
pedig a rend ôre vitte haza a beszélô nevû
Nefelejcs utcába, ám akkor és ott – ahogy a
novellában is – valami késôbbi derengett fel,
s vetítôdött elôre, majd most kitörölhetetlen
nyomot hagy az olvasóban.
Köves kissé magábaforduló, ám korántsem
magányos hôseivel (alighanem helyénvalóbb, persze, az egyes szám használata), szóval Köves – gyakran Csillag Gábor névre
hallgató – hôsével sok minden történt, élt,
dolgozott, s mintha még meg is korosodott
volna. A hétköznapokból, a kisemberi ügyekbôl merítkezik és építkezik a kövesi próza, miközben a nagy történelmi sorsfordulók és
kataklizmák mindig ott lebegnek, ott kísértenek a háttérben, makacsul (és többnyire gonoszul) teszik a dolgukat, nehezítik, olykor elviselhetetlenné keserítik „Csillag Gábor” vagy más nevén a nevenincs „diák”, megint másutt „a férfi”, s a zárótételben „Szindbád”
mindennapjait, életét, az egy életét. Gábor már szüzességét is a történelem felhôzetében veszti el, egy ávós kurvájának hathatós segédletével. Megjegyzem, a durva fogalmazás már-már lírai esetlenséget
fed, aki szavakkal, hatalmát fitogtatva „robbant”, az hatalma teljében tobzódva vigyorgó ôrnagy. Ugyanaz az ember, aki néhány évvel késôbb, 1956 ôszén – a történelem kerekének pillanatnyi, ám
nagyon is ideiglenesnek bizonyuló fordulatakor – páni félelemmel
könyörög: a semmibe vett, megalázott, két rövid szóval lepöckölt
fôhôs, a nagy titok – vagyis ávéhához tartozásának – tudója, ugye,
nem árulja el. S az egykor megalázottnak megadatik a kegygyakorlás történelmi elégtétele: visszaadhatja az éveken át keresztként magával hurcolt mondatot: „Na, tûnés…”
Viszont történelmen és majdhogynem koron kívüli a Szindbád
utolsó útja címû, a melankólia és az (ön)irónia mezsgyéjén egyensúlyozó emlékezetes novella, amelyben Krúdy nyelvezete ötvözôdik… mivel is? Nem, nem a mai szlenggel, s még csak nem is a durva szóhasználattal, noha éppen azt akarom jelezni, hogy mennyire
helyénvalónak, valóságos írói truvájnak tartom, ahogy például megörökíti az örök ifjúság kapszuláját lázasan keresô fôhôs fingását vagy
ahogy az „eredeti”, a hommage-ként megidézett íróelôd fátyolos
történetmesélése mentôdik át a huszonegyedik századba. Oda,
ahol a magát korszerûtlennek, idejétmúltnak vélô szerzô idegenül
bolyongása csempész egy kis otthonosságot, egy kis vigaszt a hasonszôrû olvasó világába.
Murányi
Köves József: Monet kertje – meg minden
Papirusz Book Kiadó, 264 oldal, 2450 Ft
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Magyar Irodalom
A sznobizmus
vértelen drámája

■ Megoszlanak a vélemények
arról, hogy színházban nézni
jobb a drámát, vagy könyvbôl
olvasni. Térey János Asztalizene címû drámája elôbb volt
látható a Radnóti Színpadon,
semmint könyv lett volna belôle. A Magvetô Könyvkiadónál akkorra jelent meg a kötet,
amikor szerzôje 2008-ban átvehette az Aegon alapította
mûvészeti díjat az elôzô év
legjobbnak ítélt kortárs irodalmi alkotásáért.
Az Asztalizene kedvez azoknak, akik otthon, langy lámpafény mellett szívesen olvasnak
drámákat. Ez ugyanis – Téreytôl nem szokatlan módon –
verses színpadi mû, kevés benne a cselekmény, inkább elmélkedô dialógusokból és monológokból rajzolódik ki a katarzist okozó korábbi történés.
„Budán lakni világnézet”, ez
a Márai Sándor nevével fémjelzett mottója a színdarabnak.
Ennél közkeletûbb Márai
mondat „A Várban lakni világnézet”, amely a maga korában
talán nosztalgiát sugallt a polgári életforma iránt, de már akkor is némi cinizmus vegyült
bele. Téreynek a 2000-es évek
elején játszódó mûve az újgazdag életformát mutatja, kíméletlenül. Szereplôi szinte kivétel nélkül harmincas aranyifjak: a színdarabnak helyszínül
szolgáló Királyhágó téri étterem kioktató stílusú tulajdonosa, rezignált felesége, aztán a
baleseti sebész, valamint az ôt
félrelépéséért otthagyó ügyvéd

felesége, továbbá a szerepeibôl
lassacskán kikopó operaénekesnô, a meleg belsôépítész (ô
rendezte be Gyôzô éttermét,
de egyáltalán nem érzi jól magát önnön díszletei között), és
az operakritikus, aki erdélyi áttelepültként gyökértelen, ezért
senkirôl egy jó szót sem tud írni. A pincér pár, Zsuzsi és Roland csak befelé igyekszik ebbe
a társaságba, amelyet nem a jó
származás vagy az úri viselkedés forraszt egybe. Mindannyian föntrôl, a budai tájék
magasából néznek le „a pesti
proletárvircsaftra”, amely megszenvedte az augusztus 20-ai
vihart, és a randalírozások, autóborogatások zaja most is behallatszik a dráma terébe. De
köreiktôl mindez távol esik.
A vértelen dráma csúcspontján arra derül fény, hogy a kör
egyik tagjának testében gyermek fogant, s e magzat esetében kétségtelen, hogy csak az
anya biztos. De nem a „mindenki mindenkinek megvolt
vagy meglesz” a dráma ebben
a színmûben. Egy korosztály
és egy réteg tragédiája az Asztalizene, azoké a mostani harmincas sznoboké, akiknek
pénzük bôven van, az egzisztenciájukkal nincs gondjuk,
de sok egyéb érték, mint például morál, tartás, tisztesség
hiányzik az életükbôl. Ettôl
üresek a napjaik, hiába a drága dizájn, a luxus utazás és a
zöldfûszer leves után a marinált lazacos szürkemarha-pecsenye kaviáros fügesalátával.
m. zs.
Térey János: Asztalizene
Színmû három tételben
Budapest, Magvetô, 2008
191 oldal, 2490 Ft

Bródyné is írónô
volt
■ Rosenfeld Bella 19 éves korában írta meg elsô novelláját,
de novelláskötetét csak 37
éves korában, 1906-ban adta
ki a Singer és Wolfner Kiadó.
Leginkább azonban arról nevezetes, hogy 1890–1902 (hivatalosan 1904) között Bródy
Sándor felesége volt, öt gyermeket szült neki. Rosenfeld
Bella, tulajdonképpen Izabel-

la író neve Fehér Judit volt, s
válása után jelentkezett
Asszonyok címû könyvével,
ami jelen kötetben is teljességgel olvasható. Sok idô
nem jutott neki írásra: 1908ban meghalt.
Novellái elsôsorban a nôi lélek rezdüléseit mutatják be
egy írónô eszközeivel. Írófeleségként mintegy riválisa volt
Bródynak, akinek némely nôalakja mögött az ô személye
sejthetô. Írói házaspárok esetében minden, ami az irodalmi élettel kapcsolatos, viszályok forrása lehet. A két alkotói személyiség azonban nehezen összemérhetô: Bródynak van írói életmûve, Fehér
Juditnak azonban csak egy érdekes debütáló kötet adatott,
amelynek a szerzônô korai halála miatt nem lett folytatása.
A Fehér Juditról szóló könyvet az egyik unoka, Alexander
Brody rendezte sajtó alá, s az
ô barátai (Saly Noémi, Csányi
Vilmos, Hovanyec László,

John Lukacs, Márton László)
írták a kísérô tanulmányokat.
A kötet tartalmazza még Bródynak leendô feleségéhez írt
szerelmes leveleit, „szakító”
leveleit, az Asszonyok korabeli kritikáit és a nekrológokat is.
K. S. A.
Fehér Judit: Asszonyok
Bródy Sándor feleségének
története és írásai
Ulpius-ház, 301 oldal, 3480 Ft

„Manapság a rövid
mûfaj a kelendô”
■ Siklósi Horváth Klára nevével legutóbb akkor találkozhattak olvasóink, amikor tavaly
megjelent, és az Irodalmi Jelen

Kiadó és Folyóirat által meghirdetett nemzetközi pályázaton különdíjat nyert Jozefat c.
kisregényérôl olvashattak recenziót. Két szatirikus kisregénye (Gulliver Bolgorogyban,
Gulliver legújabb kalandjai
Pinkwellben) valamint költôi
kisprózája (Prelûdök) után (újra) az Orpheusz Kiadó gondozásában az Ünnepi Könyvhétre megjelent kötete mûfajváltást, pontosabban mûfaji gazdagodást mutat a szerzô termékeny pályáján. Hiszen viszonylag rövid ideje, az 1995ös FUIT c. regényének kiadatása óta szívós kitartással és találékony magabiztossággal –
mondhatnám úgy is: hittel,
csak az olvasókban bízva, a
kritikusok hallgatásával dacolva – építi tovább életmûvét.
(Ezt jogosan hangsúlyozza a
kötet fülszövege is.)
Ami most már a Sárkányok
úsznak c. kötetet illeti, szögezzük le a tényeket: végsô soron
két szerzôje van, lévén, hogy az
írónônek szinte egyenrangú
társa az illusztrátor, Kurcsics
László grafikus, aki a szövegtartalom nyelvi–gondolati–
poétikai megoldásaihoz a maga
eszközeivel úgy járul hozzá,
hogy azok fölerôsödnek. Az elsô részben a nyolcvan haiku, e
japán eredetû, a 20. század elején elôbb a nagy európai nyelvekben (angol, német, francia,
spanyol) meghonosodott, az
utóbbi évtizedekben nálunk is
egyre népszerûbbé vált mûfaj
apokrif változataival lepi meg
az olvasót a szerzô. E rövid, szigorúan szabályozott keleti vers-

forma, természetesen, helyenként úgymond európai tartalommal jelenik meg a költô tolla alatt. Egy példa az eredetihez
közelállók közül: „sárkányok
úsznak/felhôjáték az égen/kánikula van”, s egy az apokrifokból: „forduljunk vissza/ elôbb
vala az Ige/ kezdjük el újra.”
A könyv második részében,
címe: nonszenszek, ellentételezésül egy jellegzetesen nyugati
(angolszász) eredetû gondolkozásmódot tükrözô-hordozó
mûfajt-mûformát választott
mondandója megjelenítéséhez.
Ez a cím nélküli, csupán számmal jelzett tizenkilenc egység
(fejezet? szöveg? novella? egyperces?) képi-gondolati gazdagságával, helyenként groteszk játékosságával ragadja meg az olvasót. Hogyne lenne izgalmas,
hatásos, hiszen, ahogy a mottóban áll: „Mi a nonszensz? Ami
nem történhet meg. De megtörténik.”
Cs. A.
Siklósi Horváth Klára:
Sárkányok úsznak
Orpheusz Kiadó
kb. 100 old., 1800 Ft

Külföldi Irodalom
Közös apától,
külön anyától
vetélkedô fivérek
születnek

■ A regény alkotója az 1962ben született Da Chen kínai
író, az angol nyelvû világirodalom bestsellerszerzôje. Egy
Fujian tartománybeli faluban
elítélt földbirtokos unokájaként nevelkedett. Családját ül-

dözték, az ô életét pedig egy
baptista professzorasszonnyal
való találkozása változtatta
meg. Tôle tanult meg angolul,
Pekingben bölcsészdiplomát
szerzett, majd angolt tanított
az egyik egyetemen. 23 esztendôsen érkezett Amerikába,
s elvégezte a Columbia Egyetem jogi karát, majd a Rothschilds Inc. Wall Street-i befektetési cégénél dolgozott.
2001-tôl publikál. Három sikeres memoárkötete után elsô
regénye a Vándorharcos volt.
Féltestvérek (angolul Brothers,
kínaiul Xiongdi) címû regénye
– 2006-ban az USA-ban az év
könyve – a kulturális forradalom idejétôl követi nyomon
egy testvérpár sorsát. A regény
egy kínai, a vietnami határhoz
közeli faluban, Balanban kezdôdik. A féltestvérek egyike,
Sento születésekor anyja –
minthogy Lung tábornok nem
ismeri el törvénytelen fiát – leveti magát egy szikláról, a fiút
pedig a helyi falusi gyógyító
menti meg és fogadja örökbe.
Lung tábornok legitim fia,
Mao elnök két bizalmasa unokája, Tan Pekingben születik, s
kivételes luxusban nevelkedik.
Mao halála után az új elnök,
Heng Tu azonban a családot
háttérbe szorítja, s Fujianbe kerülnek mintegy számûzetésbe.
Sento elveszti szüleit, szintén
Fujianben árvaházba kerül. A
sors szeszélyébôl többszörös
gyilkossá válik, de rátermettsége révén Heng Tu testôre lesz.
A két fivér különbözo kalandokon, sôt szenvedéseken
megy át, s ezek révén egyre erôsebbek lesznek. A pekingi
egyetemet elvégzô, könyvkiadót alapító Tan legfájdalmasabb sebeit Sento intézkedéseinek köszönheti. Helyi ellenálló
lesz, majd emigrálni kényszerül
Amerikába – tudniillik a hatalomra jutott törvénytelen fiú
bosszút esküdött a Lungok ellen, ráadásul ugyanazt a not
szeretik, az utóbb sikeres írónôt, Szumi Vót.
A regény java része elsô személyben írt beszámoló Sento és
Tan váltakozó, mintegy párbeszédet mutató perspektívájából,
meg-megszakítva Szumi leveleivel s néhány egyéb betéttel. A
féltestvérek, a tomboló diktátor

Sento és az ellenálló Tan vetélkedésének egyik áldozata Szumi, akit jóval korábban, még az
árvaházban megerôszakolnak.
Az erôszakot alkalmazó három
lelencet Sento ott helyben elintézi, s messzi távollétében neki
születik gyereke Szumitól, aki
meghurcoltatása után (írósors:
kivágják a nyelvét!) iskolaigazgató lesz Fujianben. A regény
végén Tan Amerikában, Sento
újra Balanban komoly pénzösszeghez jut, hogy újrakezdhesse életét.
K. S. A.
Da Chen: Féltestvérek
Fivérek, idegenek, vetélytársak,
ellenségek
Fordította Loósz Vera
Trivium Kiadó, 504 oldal

Szociológia
Egy társadalomtudományos bestseller

■ Helmut Schoeck egy csúf emberi tulajdonságot vizsgál könyvében. E kárhoztatandó tulajdonságról megállapítja, hogy
mindenkiben ott munkál. Ha az
irigységet álszemérmesen figyelmen kívül hagyjuk, akkor a társadalmak mûködése sem érthetô. Az osztrák származású társadalomtudós egyetlen jelenséget
vizsgál érdekfeszítô könyvében,
ami ritka, de azért nem szokatlan. Ezt teszi például ifj. Leopold Lajos (A presztízs), Földényi F. László (Melankólia) és Richard Gilman (Dekadencia) is.
A bestsellereket többnyire nem

társadalomtudósok írják. S ha
mégis, akkor sem tudós mûvet
jelentetnek meg. A leghíresebb
példa erre a közelmúltból Umberto Eco könyve. A rózsa neve
regényként is, filmként is világsikerû volt. – A valóban sokoldalú szerzô (orvos, filozófus,
szociológus és pszichológus)
Irigysége azonban kivétel, mert
tudományos mûként ért meg
számos kiadást, és több mint tíz
nyelvre fordították le.
A konzervatív tudós – a baloldali egyenlôségelv kritikusa – a
régi és a modern társadalmak
nyelvének, hitvilágának, irodalmának, tudományának és filozófiájának elemzése alapján
mutatja ki, hogy „az irigység a
társadalmi létezés egyik kulcskérdése”. Mivel azonban minden értékrend elítéli, vonakodunk magunkban felismerni.
Gyakran mentjük fel az irigykedôt, hibáztatjuk az irigyeltet.
A Könyvhét 2007. júliusi számában megjelent cikkemben
Bertalan László (1941–2001) tanítványaként és a gondolkodók
eljövendô nemzedékeinek nevében mondtam köszönetet a
Helikon Kiadónak, hogy felvállalta egy igényes tudományos
sorozat gondozását. A Bertalan
László Társadalomtudományi
Könyvtár (BLTK) jól kézbe illô
könyveinek jelen kötet az ötödik darabja. A sorozat elôzô
négy kötete: A társadalomtudományi fogalmak logikája;
Max Weber: Vallásszociológia;
Frank C. Zagare: Játékelmélet;
A kvantitatív társadalomkutatás modelljei.
E. Bártfai László
Helmut Schoeck: Az irigység
A társadalom elmélete
Fordította Orlay Csaba
Bertalan László Társadalomtudományi Könyvtár
Helikon, 600 oldal, 3990 Ft

Könyv

panoráma

Nyelvészet
Egy sokoldalú
nyelvmûvelô
■ A nyelvmûvelés az alkalmazott nyelvtudomány azon
ága, amely a nyelvi helyesség
feltételeit és formáit vizsgálja
és rögzíti, továbbá terjeszti a
nyelvközösség tagjai között.
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panoráma
Könyv

fénymásoló, s ugyancsak az
1990-es évek végén jelent meg
a parking felirat a parkoló helyett. (Kettô a 222 nyelvi mozaik közül.)
K. S. A.
Kemény Gábor: Nyelvi mozaik
Válogatás négy évtized
nyelvmûvelô írásaiból
Tinta Könyvkiadó
414 oldal, 2940 Ft

Fotóalbum
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Ezek a foglalatosságok sok dilettánst is vonzanak – a
könyv szerzôje, Kemény Gábor azonban a legképzettebb
nyelvészek, a szakma nagyjai
(Deme László, Grétsy László,
Tolcsvai Nagy Gábor, Balázs
Géza...) közé tartozik. Kemény a nyelvmûvelés többféle irányzata (nyelv-, közlés-,
ember-, nemzetközpontú
stb.) közül a stílusközpontú
képviselôje. A nyelvi helyesség számára helyzethez kötött természetû jelenség, voltaképpen stiláris megfelelôség, odaillôség. (Kemény Gábor nevezetes Krúdy Gyula
stílusáról írott tanulmányairól is.) Így neki is sikerült elszakadnia attól a hagyománytól, amely szerint a nyelvmûvelés kizárólag az irodalmi
nyelv rendszerét rögzíti, illetve dönt a bizonytalan, ingadozó használatban és terjeszti az irodalmi nyelv használatát azok között, akiknek nem
az az anyanyelvváltozatuk.
Kemény jelen könyvében
idevágó válogatott tanulmányait adja közre, továbbá két
sorozatát, a „Mondhatta volna szebben?” (1976–1980) és a
„Nyelvi mozaik” (1993–2006)
címûeket. Munkásságának jelentôs részét a televízió nyelve
kritikájának szentelte, s a sorozatokban felvillantja közelmúltunk számos érdekes epizódját, utószavában pedig a
nyelvmûvelés hasznát, eredményeit is megemlíti. A könyvet záró „mutató” segítségével
a kötet a nyelvhelyesség és stilisztika számos kérdésében eligazít. Megtudhatjuk például,
hogy a xerox szót az 1990-es
évek közepére szorította ki a

Barátságos
sarkvidék

■ „Talán még soha senki
nem fotózta így le a sarkköri
nyulak verekedését, mint
mi” – mondta a könyv bemutatóján Haarberg Orsolya, aki férjével, a norvég természetfotós Erlend Haarberggel együtt két év alatt
nyolc hónapot töltött a fagyos Lappföldön és fotózta e
különleges szépségû vidéket.
Lappföldet Európa Alaszkájának is tartják, amennyiben
természetvédelmi szempontból Európa utolsó, vadregényes, háborítatlan és nagy kiterjedésû területe. A négy országon – Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország – átnyúló Lappföld hét
régiójának természeti értékeit mutatja be gyönyörûséges
fotóalbumuk, utánozhatatlan atmoszférájú képeket az
északi fényrôl, a jégszoborrá
merevedett fenyôfákról, vagy
a firnrôl, azaz csonthóról,
amelybôl a gleccser keletkezik. A több mint kétszáz felvételbôl igényesen összeállított album Lappföldet minden évszakban és fényben
megmutatja, mégis a legin-

kább lenyûgözô, és a szerzôk
szívéhez is legközelebb álló
fotográfiák
a
lappföldi
hosszú télen, gyakran mínusz húszfokos hidegben készültek, amikor nemcsak az
ember fázik, hanem a kamera is. Néhány felvételen bemutatják Lappföld ôslakónak, a számiknak a lakhelyét
is, gondosan ügyelve azonban arra, hogy ember ne szerepeljen a felvételen. A szerzô házaspár mindkét tagja
régóta foglalkozik természetfotózással, mindketten több
hazai és külföldi elismerésben részesültek. Az album
szövegét a házaspár nôtagja
írta, Lappföld általános természetföldrajzi ismertetésen
túl a hét nagy régió (a Riisitunturi Nemzeti Park, Laponia, az Északi Sarkkör vidéke Norvégiában, a nyugati
peremvidék, a Reisa Nemzeti Park, Pasvik, Varanger-félsziget) állat- és növényvilágát, valamint táji jellegzetességeit is megmagyarázza. A
felvételek között vannak
mikro- és makroszkopikusak
egyaránt, a fotósok nézôpontjából egy fagyos szépségében is barátságos sarkvidék tárul a hazai melegebb
tájakhoz szokott olvasó szeme elé.
Sz.Zs.
Erlend Haarberg –
Haarberg Orsolya: Lappföld
Alexandra Kiadó, 9500 Ft

dalomnak a lelkes tanítónô
versezeteit. A 20. században
(sôt napjainkban) is találkozunk hasonló indíttatású
verseskönyvekkel, nemegyszer a gyermekek világához
közel álló állatok a rövid versikék hôsei, sôt az is elôfordult, hogy a versek az ábécé
tanulásához
nyújtottak
hasznos segítséget (Arany
ABC, Zengô ABC).
A hagyományt követve
(ábécés könyv, ráadásul állatos), ám attól nagyban eltérve (inkább szórakoztató,
mint okító mû) jelentette
meg a Csimota és a Magvetô
Kiadó a Kerge ABC címû képeskönyvet, mely a szerzôk
szándékai szerint a kisiskolások érdekes, vidám olvasmánya lehet, hiszen a magyar
ABC minden betûjére jut
egy valóságos, vagy kitalált
állat. A versek rímei, ritmusa
mondogatásra ösztönöz, felnôtt és gyermek együtt kacaghat a sokszor kínrímekkel
záruló kerge négysorosokon.
A kötet gazdag képanyagából (kortárs gyermekkönyvillusztrátorok munkái mel-

Gyerekkönyv
Szórakoztató
versre késztetô
■ A pedagógiai célzattal írt
gyermekkönyveknek nagy
hibája, hogy nem tudnak
eléggé szórakoztatóak lenni.
A 19. század elsô felében jelentkezett Bezerédj Amália a
Flóri könyvével, melyet
hasznos útmutatóul szánt a
gyermekek lelki-szellemi növekedéséhez. A tanítók bizonyára nagyon szerették ezt a
könyvet, a gyermekek bizonyára sok okos dolgot tanultak belôle, ennek ellenére
nem nevezném gyermekiro-

lett fotók és agyagfigurák teszik változatossá a vizuális
hatást) Paulovkin Boglárka
szerkesztette az igazi felhasználóbarát könyvet: az elsô
pillantásra talán szokatlan
képek az emlékezetbe íródva
felidézik a verseket, a gyermek pedig a fantázia ösvényeit bejárva indirekt módon versolvasóvá válik.
Pompor Zoltán
Szabó T. Anna –
Tóth Krisztina – Varró Dániel:
Kerge ABC
Csimota, Magvetô
96 oldal, 1990 Ft

Könyvkultúra
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esemény

A kultúra metamorfózisa
■ Forradalmi tette volt az emberiségnek az írás
feltalálása. Azóta három olyan korszakot élt
meg a világ, amely az írásbeli kommunikációban robbanást hozott. Az elsô az alfabetikus írás
kialakulása, azaz a 13. század, a második a 15.
századra tehetô, amelyben Gutenberg feltalálta
a könyvnyomtatást, és jóvoltából a könyv tömegtermékké vált, a harmadik ilyen forradalmat
pedig éppen napjainkban éljük, ez az elektronikus írásbeliség hihetetlen gyorsütemû elterjedése, amely az információs társadalom kialakulásához vezet(ett). Ez alapjaiban változtatja meg az
írásbeli kommunikáció rendszerét, egyelôre, és
remélhetôleg a továbbiakban is anélkül, hogy lerombolná a korábbi értékeket.
A kultúra metamorfózisa címmel a Könyvfesztiválon rendezett eszmecserét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. (A tanácskozásra májusi
számunk lapzártáját követôen került sor.) A
könyvtáros egyesület jellegébôl adódóan a beszélgetés meghívott résztvevôi, Csepeli György,
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közpolitikai igazgatója, György Péter esztéta és
Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke hozzászólásaikkal elsôsorban természetesen az írásos ismeretátadás átalakulását és annak
következményeit firtatták, a másik oldal szemszögébôl nézve pedig a könyvtárak szerepének,
feladatkörének változása került górcsô alá. A
beszélgetést Rózsa Péter tévés szerkesztô–mûsorvezetô irányította.
Ô mesélt el egy esetet, amelybôl kiviláglik,
hogy a hagyományos tartalmak iránti igény valószínûleg jó ideig megmarad. Elsôs általános iskolásnak jelentkezô gyerek képességeit mérték
fel egy kiválasztott intézményben, s a jó eszû fiúcska jelentkezését elutasították. Mentek a szülôk érdeklôdni, miért nem vették fel a kicsit.
Mert egyetlen rajzot sem találtak a neki kiosztott
papírlapon, hangzott a válasz. Gyanússá vált,
hogy hazafelé menet a kisgyerek egyre csak áradozott, milyen csodálatos helyen töltötte a „felvételi” félóráját; ott minden telis de tele volt könyvekkel, s reméli, ha oda jár majd, sokszor bemehet oda. Most már tudja is, hogy
hívják ezt a helyet: könyvtár. Kiderült, hogy az óvodást annyira
lekötötték az ôt körülvevô kötetek, hogy elfeledkezett a neki adott
feladat teljesítésérôl. (Késôbb bejutott az intézménybe, mert újra
felmérhették a képességeit egy kopár osztályteremben.)
A kulturális kormányzatnak mintha nem sikerült volna eldönteni, hogy hol lesz a könyvtár helye az új tudásrendszerben,
mennyiben mondunk le az információhordozásban általa közvetített hagyományos szerepérôl és miként tud alkalmazkodni
az új körülményekhez. Vagy nem tudatta a tárca világosan, hogy
mit garantál a legkisebb faluban is mûvelôdés örvén, vagy ha
mégis kinyilvánította szándékait, akkor nem aszerint juttatta a
finanszírozást. A teleházak kialakítására sokat költöttek, miközben a könyvtárak fejlesztésére nevetségesen kis összegek jutottak, mondta Harsányi László. Pedig kézenfekvô volna, hogy az
internet-szolgáltatásban a meglévô könyvtári hálózatot tekintsék
„zsámolynak”.
Skanzen jellegû létesítmények jelenleg a könyvtárak, fûzte hozzá Csepeli György, pedig a benne dolgozó szakemberek tudják

a legjobban, hogy jelenlegi intézményük helyébe információs szökôkutat kell elképzelni, tartalom-, információszolgáltatással, digitális eszközökkel, a használó felé irányuló sajátos bánásmóddal.
György Péter szerint a „nincs rá pénz” hivatkozás alaptalan, mert minden minisztérium
ugyanannak a költségvetésnek a végpontja. Elosztás kérdése a finanszírozás. Magyarországon sok tízmilliárdos költséggel újítottak fel
kastélyokat, fenntartásuk óriási összegeket
emészt fel, többen ügyködnek például kertészként e botanikus kert jellegû parkokban, mint
ahányan munkalehetôséghez jutnak az adott
falu lakosai közül. Kis túlzással mondhatjuk,
hogy minden sarkon belakatlan kulturális intézmények vannak.
Magyarországon folyton kampányokat hirdetünk, amelyek elmúlnak, mint az influenza.
Kipipáltuk az Olvasás évét, kihevertük a Nagy
Könyv-hadjáratot is. Az esztéta felvetette a kérdést, megnézte-e valaha bárki, hogy milyen hatással voltak ezek a rohammunkák a valóságra,
megrajzolták-e valaha a miniszteriális emberek
az ország kulturális térképét, s a mûvelôdés hivatalos támogatói egyfajta mûvelôdési földrajz
ismeretében be tudnak-e számolni arról, hogy
pénzösszeget odaítélô tevékenységük hol, milyen eredménnyel járt.
A bársonyszékekben ülôk közül talán senki
sem tudja, mi történik a falvakban. Fogalmuk
sincs róla, hogy a legfeljebb pár ezer lélekszámú településeken már a kocsma is bezárt, de
ha van könyvtár, oda hetente, ha nem többen,
négyen-öten biztosan bejárnak. Nem e köré az
intézmény köré kellene holdudvart építeni,
ahelyett, hogy vitatkozik, kérdôíveket osztogat
a szakma arról, hogy a virágkötészet vagy a barkácsolás beletartozik-e a kultúrába? Nem a
könyvtárakban lehetne ügyesen rávezetni az
internethasználókat arra, hogy a virtuális térbôl új világok nyílnak meg elôttünk, ha megfelelôen bánunk a lehetôséggel? A világháló esetében az információ elérhetôsége a bûvszó; kimondásától messze vagyunk.
Nincs még valamennyi könyvtárban széles sávon elérhetô
adatbázis, illetve névleg van, de kis terhelés esetén is összeomlik a rendszer. Büszkélkedhetünk a Nemzeti Audiovizuális
Archívum (NAVA) létével, de nem mindenhol átjárható a
mûködtetô rendszer. György Péter szerint sportnyelven szólva a NAVA 120:0-ra kapott ki a YouTube internetes videomegosztó oldaltól.
Ideges politikai légkörben hallgatnak a múzsák, szólt az eszmecsere végkövetkeztetése. Az elindított, majd megállított folyamatok anyagi és energia- és presztízsveszteséget eredményeznek.
Mostanában már nemcsak a négyévenkénti választási ciklusok
alkalmával jönnek létre egymással nem érintkezô mûvelôdési területek, hanem az elmúlt négy-öt évben politikai pályák mentén
kettészakadt a kultúra, jobb- és baloldaliakra tagozódnak fesztiválok, zenekarok, tévé- és rádióadók. A hivatalos kulturális politikának eszmélnie kellene: ha nem találja meg a megoldást, nélküle fog szervezôdni az ország mûvelôdése.
M. Zs.
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Turczi István új verseskötetérôl és a
magyar erotikus irodalom helyzetérôl
„Tiszta emberi viszony csak a
meztelenségben van”. Turczi István József Attila-díjas költô
Hamvas Béla fenti gondolatát választotta új, erotikus verseskötete
mottójául, mely – Eifert János
mûvészi fotóival az Ünnepi
Könyvhétre jelent meg. Turczi
Istvánnal beszélgettünk.
■ – A kötetben szereplô, gyönyörû
képanyag – Eifert János fotómûvész
munkái – a versek „egyenrangú társai.”
Érdekelne a fotók és a költemények
közötti viszony, illetve idôbeliség.
Mennyiben illusztrációk ezek a képek,
vagy épp ellenkezôleg: a fotók inspirálták egyik-másik verset?
– Régi baráti- és munkakapcsolat a miénk. Összejárunk, figyeljük,
nyomon követjük egymás dolgait, mániáit. János több kiállítását is
én nyithattam meg, még vers is született ezekrôl a „láthatatlan esemény”-ekrôl. A test, tánc, természet szentháromságában készült képeit kevesen ismerik nálam jobban. Így történhetett, hogy amikor a
Kossuth Kiadó igazgatója felvetette a közös munka, azaz egy új
könyv kiadásának lehetôségét, és az sem tántorította el, hogy készülô anyagom erotikus jellegû, akkor társalkotóként azonnal János nevét említettem. Az album szöveganyaga egy teljesen új, összefüggô
ciklusra (ez a címadó, kötetnyitó rész), és két, korábbi erotikus írásaimat tartalmazó ciklusra bomlik. A képek sorsa is nagyjából így
alakult: a már meglévô fotókból
egy elsô szûrés után eléggé el nem
ítélhetô módon jórészt magam
válogattam. Könnyû dolgom
volt; annyi a szemléletbeli és optikai hasonlóság a munkáink között, hogy vers és kép szinte egy
éjszaka alatt összeédesedtek. Persze, volt, ahol nem, ott János javasolt mást, vagy újat készítettünk. Méghozzá nem is keveset. Tessék elképzelni: a fotós verseket
olvasott, „leképezhetô” motívumokat keresett, hangulatokat világított meg, a költô meg hurcolta az állványt, a létrát, „derített”, vagy
kávét hozott a modelleknek. Rég volt ilyen kellemes beosztásom.
– Az erotikus költészet – annak ellenére, hogy gyökerei a magyar irodalomban is visszanyúlnak Janus Pannoniusig – sokáig
az irodalom perifériáján mozgott, aztán az elmúlt 1-2 évtizedben mintha ellenkezôjébe fordult volna, szinte divatjelenséggé
vált a nyílt szókimondás, illetve konkrétan az erotika tárgya. Ön
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szerint milyen ma a helyzete, megítélése az erotikus költészetnek Magyarországon?
– „Legyünk végre kéjencek!” Mészöly Miklós felkiáltása A pille magánya címû könyvében, nem véletlen. A magyar erotikus irodalom története inkább az elfojtás, mint a gyönyör krónikája. Az üdítô kivételektôl eltekintve a testi vonzódás, az érzéki szerelem nevén nevezése helyett szemérmesség,
tartózkodás, elhallgatás jellemzi íróink legjavát.
„Honnan jön ez a mi finomságunk?”, kérdezi Kisfaludy Sándor (és vele az ôt idézô Réz Pál, az 1986ban kiadott Magyar Erato utószavában). Válaszukkal ma is egyetérthetünk: „mennél jobban elfajulnak erkölcseink, annál jobban latra tétetnek a kifejezések.” A szép szavakba, elterelô stilisztikai hadmûveletekbe csomagolt „körbe-grammatikázás” miatt szót emelô Mészöly, ha fizikailag is köztünk volna,
ma már bizonyára
hozzátenné, hogy ez a
gyakran szégyenkezô,
zavarodott, házi használatú irodalmi zsebzsötem még mindig
jóval többet ér, mint
az „altáji” magaslatokban portyázó, de légszomját
leküzdeni
képtelen, öncélú trágárság. Ami nem
ugyanaz, mint a nyílt szókimondás, vagyis az érzések, aktusok és
genitáliák testhelyzetben történô, érzékletes megnevezése.
A magyar erotikus irodalom elsô nagy alakja, Janus Pannonius,
ez nem vitás. A pécsi püspök igazi poeta eroticus, sôt erectus volt
nagyon is világi pajzánságaival. Ezt a hagyományt folytatja a lovagi költészet frissen nyírt berkeiben új keszkenôre vadászó Balassi, majd Csokonai, akinek diákos vaskossága késôbb olyan követôkre talált, mint Berda József, Marsall László, vagy Határ Gyôzô idevágó munkái. A modern magyar erotikus líra szerintem
nem annyira a szexualitás ábrázolási-kifejezési határainak tágításával teremtett maradandót, mint az emberi személyiség kiteljesedésének fontos részeként felfogott érzékiség versbe emelésével.
Gondolok itt Szabó Lôrinc ösztönöket gyakorlatoztató, szépséges
verseire, Weöres hol légies, hol tobzódó freskóira és stukkóira,
Orbán Ottó litániáira a test szentségérôl és halhatatlanságáról,
Nadányi Zoltán, Lator László gyönyörû tettenéréseire, Bella István „szeretkezéseire”, Somlyó György Psalmus eroticus-ára. S bár
próza, de nem hagyhatom ki Nádas Péter kegyetlen-fenséges erotológiáját, amellyel úgy vagyok, mint Musil háromkötetesével:
életem végéig fogom (újra)olvasni.
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JÚN. 5. CSÜT. 17 ó: Harsányi Ildikó, 18 ó: Varga Csaba, JÚN. 6. PÉNT. 15 ó: Darai Lajos, 16 ó: Kiss Dénes, 17 ó: Barabási László, 18 ó: Varga Csaba,
JÚN. 7. SZOMB. 11 ó: Barabási László, 12 ó: Varga Csaba, 15 ó: Bíró Lajos, 16 ó: Juhász Zoltán, 17 ó: Harsányi Ildikó / Varga Csaba, JÚN. 8. VAS. 11 ó:
Varga Csaba, 12 ó: Barabási László, 15 ó: Varga Csaba, 16 ó: Kiss Dénes, 17 ó: Barabási László, JÚN. 9. HÉT. 14 ó: Darai Lajos, 15 ó: Varga Csaba

– Az érzékiség, a testi szerelem témaköre korábban is elôkelô helyen szerepelt az Ön életmûvében;
gondolok például az 1990-ben
megjelent, Jung Zsenivel közösen
jegyzett A nôk és a költészet címû
munkájára, vagy a 2002-es Venus
Vulgivaga c. kötetre, mely szintén
a testi szerelem, a szenvedély és a
párkapcsolat kérdéseit járja körül.
A mostani könyve mennyiben
folytatása az elôzôeknek, illetve
van-e jelenôs eltérés?
– A láthatónál erôsebb a láthatatlan
illeszkedés, mondta anno Karinthy.
Ez van velem is. Az életpálya különbözô szakaszain, eltérô élmények és
impulzusok hatására az ember, a férfi, különbözôféleképpen reagál. Miközben a test egyre szelídül, az agy
vadabbá lesz, zabolátlanodik. A direkt, egyidejû élmények ritkulnak, az
áttételek: az emlékezés és a képzelet,
sôt képzelgés mind erôsebben van jelen. A messzeség szépít, a közelség
rútsága némelykor nem kikerülhetô.
De azért nem ilyen kétségbeejtô a
helyzet: k a r b a n t a r t j u k magunk. Persze, nem mindegy, milyenkarban. Egy vékony, selymes, fiatal
kar például sokat javít az összképen.
De ez már a láthatatlan illeszkedés
tárgy- és bûvkörébe tartozik. Írni lehet róla, beszélni nem. Elôzô erotikus tematikájú könyveim és a mostani közt tehát eltérést jelent a korom,
és az az élethelyzet, amelyben íródtak. Az új könyv címadó ciklusa teljesen új, gyakorlatilag az elmúlt fél
évben született. Poétikailag nem tekinthetô folytatásnak, sokkal inkább
a tavalyi Könyvhétre kijött Áthalások
(Palatinus) szemléletét és verskezelését hosszabbítja meg. Az mindenesetre megnyugtató, hogy a kritikusok
– a folyóiratokban megjelent közlések alapján – hamarabb vették ezt
észre, mint én. Bennük bízom, magamban legfeljebb hiszek.
– Április végén a Könyvfesztiválra
megjelent a kötet hangoskönyv változata is, a sokatmondó Ezt a nôt
nagyon címmel. Mit lehet tudni errôl, és egyáltalán miért érezte szükségét annak, hogy erotikus verseivel ebben a formában is találkozhassanak olvasói?
– Annak ellenére, hogy a két anyagban jócskán vannak átfedések, a
Mojzer Kiadó hangoskönyve messze nem ugyanaz, tehát nem tekinthetô az album hangzó változatának. Szerencsére, és örömömre.
Ugyanis a felvétel idején még nem volt készen az a 17 versbôl álló
ciklus, amellyel az Erotikon kezdôdik. És a könyv régebbi verseibôl
is csak masszív válogatás után kerültek be a legütôsebbek. Legfontosabbnak vélt ilyen tárgyú munkám, a Venus Vulgivaga (egy orgazmus története), például a csapat legnagyobb sajnálatára terjedelmi
okból nem került fel a cédére. Ami viszont felkerült, azt olyan kivá-

Könyvkultúra

ünnepi könyvhét

ló, empatikus színészemberek tolmácsolták, mint a fiatal költôt megszemélyesítô Dömötör András, a mai énem rezonôrjének tekinthetô
Máté Gábor, és az örök nôit megszemélyesítô Bozó Andrea. Hab a
tortán, hogy Vukán György barátom elfogadva a felkérést, olyan zenei háttérvilágot teremtett, hogy elállt a lélegzetünk.
Maczkay Zsaklin
Turczi István június 7-én, szombaton, 16 órakor dedikálja
kötetét a budapesti Vörösmarty téren, a Kossuth Kiadó
könyvespavilonjánál.
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Tündérek, óriások, erdélyi
fejedelmek és 1848-as áldozatok
Beszélgetés Magyar Zoltánnal
Erdély szívének is nevezik a magyarság által
valaha sûrûn lakott, ám mára mélyszórványba süllyedt Alsó-Fehér megyét, azaz a Maros völgyének középsô részét. Hányatott
sorsa és egyre fogyatkozó magyar nyelvû lakossága ellenére a huszonnegyedik órában
Magyar Zoltán néprajzkutatónak sikerült a
táj mondaanyagát is felgyûjteni és az utókor
számára megmenteni. Gyûjtése a Magyar
Népköltészet Tára VIII. kötetében, a közelmúltban látott napvilágot.
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■ – Számos erdélyi és felvidéki tájon gyûjtöttél már, nemrég érkeztél haza a Fekete-Körös környékérôl.
– Az utóbbi tíz évben szisztematikusan igyekszem bejárni a Kárpát-medence azon tájait, ahol mondakutatóként, folkloristaként
van még mit kutatni. Erdélyben Gyimesben, Kalotaszegen, a Szilágyságban, a Felvidéken kivált a néhai Torna megyében találtam
jelentôs mondaanyagra, ezek a gyûjtések jelen sorozat részeként
már napvilágot láttak. Alsó-Fehér megyére Egyed Ákos történetprofesszor hívta fel a figyelmemet, mint olyan szórványvidékre, amely
a történelemmel mélyen átitatott. Gyulafehérvár, Nagyenyed, Marosújvár, Abrudbánya, Alvinc, vagy Tövis tartoznak ehhez a vidékhez. Elôzetes elképzelésemhez képest meglehetôsen nagy feladatnak bizonyult a munka, mintegy negyven településen körülbelül
kétszáz adatközlôvel beszélgettem. Alsó-Fehér megyében fôként a
Maros keleti oldalán vannak máig kompakt magyar települések,
melyeket a tatárdúlások, illetve az 1848-as genocídium csak részben
érintettek, vannak azonban e tájon szép számmal olyan települések
is, ahol már csupán egy-két idôs magyar él. Folkloristaként is meglepett a felgyûjtött anyag bôsége (mintegy 1200 szöveg), tematikai
változatossága és az archaizmusok máshol már ismeretlen bôsége.
– A mondagyûjtéssel kapcsolatban is el lehet mondani a néprajzi közhelyet: a 24. órában járunk.
– A mélyszórványokban minden idôs férfi vagy asszony eltávozása
azt jelenti, hogy a hagyományos folklóranyag velük végképp sírba
száll. A tradicionális folklór mûfajok többségének felgyûjtésében –
jóllehet ezt a folklór közhelyet már száz éve emlegetjük – tényleg a
24. órában vagyunk, mert a mostani 80 év körüliek generációja az
utolsó, akik még a hagyományos paraszti közösségben és életrendben
nôttek fel. Utána éles a választóvonal, a következô generációktól hozzájuk képest már csak morzsákat lehet gyûjteni. Bizonyos mûfajokról már így is múlt idôben beszélhetünk csupán, ilyenek az eredetmagyarázó monda, a ballada, sok tekintetben a mese és a népdal is.
– Hihetetlen változatossága van az általad felgyûjtött mondáknak: a történeti mondákban Szent Istvántól, Hunyadin, Mátyás
királyon, a tatárokon, törökökön át eljutunk az erdélyi fejedelmekhez, az 1848-as eseményekhez, egészen a Habsburgokig.
Vannak a történelmi emlékhelyeket megidézô mondák, helyi- és
helynévmagyarázó mondák, betyármondák és a hiedelemmondáknak is gazdag tárházát (halottak, kísértetek, természeti démonok, tündérek, óriások, lidércek, boszorkányok, prikulics, román

pap) vonultatod fel. Milyen unikális jelenségek vannak köztük?
– A történeti mondák az elmúlt 90 év politikai
tiltása ellenére is rendkívül szervesen élnek az
ott lakók mindennapi tudatában. Így az
1848–49-es események, amikor Erdélyt polgárháború sújtotta, a román félkatonai szabadcsapatok a Habsburgok oldalán szisztematikus genocídiumot követtek el, Alsó-Fehér megyében
elsôsorban a Bányavidéken és az Erdélyi-hegyalján, mely vidék eladdig Erdély legnagyobb múltú és leggazdagabb területe
volt, fejlett parasztpolgári öntudattal, kilencszáz esztendeje kontinuus magyarsággal. Magyarigen például, ahol Bod Péter lelkészkedett, a 18. században Erdély
egyik legnagyobb és legtekintélyesebb református közössége volt. Az 1848-as
mondakör e tájon különösen nagy jelentôségû. De az erdélyi fejedelmekrôl szóló, e vidéken gyûjthetô mondák sem számítanak közismertnek más tájegységeken. Igaz, Báthori Endrének a gyimesi
csángók körében kiterjedt hagyományköre van, amely átcsúszik a népi vallásosság körébe, errôl írtam is egy könyvet. Hunyadi János csatája, a marosszentimrei ütközet szintén elevenen él a helyiek szájhagyományában. Különlegességnek számít a hiedelemmondák körébôl
a tündérekkel kapcsolatos szövegrepertoár, amely valaha sarkalatos rétege volt a 19. század elôtti erdélyi folklórnak. Nem véletlenül nevezte Móricz és mások Tündérországnak e vidéket. Ez a hiedelemkör a
19–20. század fordulóján jórészt erodálódott, „elboszorkányosodott”,
kivéve Alsó-Fehér vidékét. A szövegeken átüt az az archaikus szöveghagyomány, ahogyan még az erdélyi fejedelmek korában mesélhették. Az óriás hiedelemkör is burjánzó gazdagságban jelenik meg. A
„fehér ember”, e kincsôrzô természeti démon, szintén még erdélyi viszonylatban is folklór-reliktumnak számít. Ugyancsak e tájegység
folklórjának hangsúlyos és különleges részét képezik a werwolf-hiedelmek helyi változatai, a prikulicsról szóló történetek
– Mit visznek tovább a leszármazottak?
– Morzsákat. Elsôsorban a hiedelemmondáknak vannak olyan szegmensei, amelyekben még a modern kor embere, sôt még a városi ember is hisz. Ilyenek a halálról és a halottakról szóló hiedelmek, a különféle csinálmányok, rontások esetei, vagy éppen a román pap természetfeletti hatalmáról szóló történetek. A klasszikus réteg, a tündérekrôl, óriásokról és egyéb hiedelemalakokról szóló mondák azonban örökre eltûnnek a szájhagyományozott folklórrepertoárból.
– Folytatódnak a gyûjtôutak?
– A gyûjtôutakat lassan befejezem. Készülök összeállítani a tíz kötetes Magyar történeti mondák katalógusát. Az archívum 95 százalékban összeállt, körülbelül 65 000 szövegrôl van szó, amely az összes
valaha publikált és elérhetô szöveganyag. E tudományos rendszerezés alapja, hogy az európai folklórban a magyar mondaanyag a legsokszínûbb és a leggazdagabb. Ennek egyik oka az a sokféle kulturális hatás, ami a magyarokat az évszázadok folyamán érte, a másik
a zaklatott és változatos történelem.
Szénási Zsófia
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Tánclépésben, botladozva
Grecsó Krisztiánnak elôzô regénye után majdnem bíróság elé kellett állnia. A Pletykaanyu történeteit
egész szülôfaluja magára vette. Isten hozott címû második könyve után, a nemrég megjelent Tánciskola címû regénye szintén megosztja az olvasóközönséget.
Dr. Voith József és nagybátyja történetében nincsenek pozitív és negatív hôsök. Útkeresôk és állomások
vannak, a regény végén pedig elmarad a feloldozás.

■ – A regényed elsô fejezetében arról írsz, hogy zenél az
egész világ, a cím pedig arra utal, hogy erre a koncertre kell
táncolnia mindenkinek. Az emberek nagy része már eltompult és nem hallja a ritmust.
– Én se hallom, de miközben írtam, jó volt azt képzelni, hogy
mégis. Arányokat sem érzünk, ha kimozdítanak egy szerepbôl
minket, rögtön nem tudjuk, hogyan viselkedjünk. A fiatal fôhôsöm úgy botladozik az életben, mint egy tánciskolai tanonc.
– Dr. Voith József teljes bizonytalanságból indul. Nem könynyû ma fiatalnak lenni…
– Nem nehezebb, mint máskor, viszont az épp elég. Az iskolából kikerülve olyan közösségbe kell beilleszkedni, amelynek nem ismered a szabályait. Kapcsolatokra kell szert tenni,
konkrétan asszimilálódni. Igazából a munkahelyen találkozunk elôször más generációk gondolkodásmódjával, világ-

szemléletével. Ráadásul el kell sajátítanunk a szubkultúra belsô szabályrendszerét. Bagatell poénokon dôlhet el, milyen
lesz a helyzeted, akár éveken keresztül. Mikor én annak idején bekerültem Békéscsabán egy könyvtárba dolgozni, olyanokon viccelôdtem, amin – fél év múlva már jól láttam –
nem kellett volna. Húszéves robotban menetelô embereket
sértettem meg. De nem kaptam semmilyen visszajelzést. Se
jót, se rosszat. Az én fôhôsöm is elköveti ezeket a hibákat, és
legalább kap visszajelzést, még ha rosszat is. A generációk
nem értik egymást, és tartanak egymástól.
– Ez közép-európai jelenség?
– Én azt láttam, hogy a nyugati fiatalok kicsit sem élnek jobban,
mint mi. A fiatal mûvészek munka nélkül vannak, valamitôl
mégsem szorongják túl a dolgot. Talán, mert ott van szociális
védôháló, ami megfog. Meg hatalmas öntudat. Itthon ki is néznék ôket emiatt.
– Neked van öntudatod?
– Életem legmerészebb cselekedete az volt, hogy fölmondtam
egy közalkalmazotti állást vidéken, és feljöttem Budapestre.
Nem volt munkám. Egy évig úgy éltem, ahogy tudtam.
– Miért csináltad?
– Meg akartam mutatni magamnak, hogy tudok változtatni az
életemen. Nem hittem el, hogy az egyetem után kapott elsô
munkám és az akkori helyzetem az én életem, és nincs tovább.
– Hiszel a sorsban?
– Utólag mindig meg tudtam magyarázni magamnak, hogy
mi miért történt. Apám történetét hadd mondjam el: szakmunkásnak tanult, jelentkezhetett volna jogászképzésre, de
azért nem vágott bele, mert hat év alatt végezte volna el. Sorsát és életstílusát vesztett ember lett belôle, aki nem tudott
megbékélni azzal, hogy csak addig jutott, amíg. Görcsösen
tartok apám hibáitól. A regény ezekbôl a kétségeimbôl épült:
tudom-e, hogy mit akarok?
– Jocó tudja?
– Szerintem ô folyamatosan keres, de sehova sem jut. Akárcsak
az életben, neki sincs feloldozás. Semmi nem garantálja, hogy
a fôszereplô fiú alakuló kapcsolatából lesz-e valami, és az sem
biztos, hogy az út, amit választott, valóban neki való.
– Milyen embernek tartod ôt és nagybátyját, Lajos bácsit?
– Nagyon sok alamusziság van bennük. De volt honnan merítenem, a hétköznapi hazugságainkat és árulásainkat döbbenetes
módon tudjuk megmagyarázni.
– Mester–tanítvány viszonyt ábrázolsz…
– Nem klasszikus értelemben. Nem is hiszek ebben. Manapság nagyon kevés ember akar mester lenni. A Tánciskolában
sincs szó errôl. Az ábrázolt nagybácsim lendületes, de ártalmas figura.
– Szerintem csak szerencsétlen, lehetôségek nélkül felnôtt,
kapkodó, és a fiatalságát visszasíró ember. Útkeresô ô is.
– Ez az olvasat is érvényes lehet. Egy ember, aki létrehoz magának egy mesevilágot. Közben minden ellen lázad, és életidegen mázat rak maga köré. Jocó rájön, hogy ennek nem
akar részese lenni.
– Az már egy út… Mi a helyzet a kritika által sokat feszegetett Faust- és Don Quijote-áthallásokkal?
– Sokan nem értették, hogy mit akartam ezzel. Ez egy duplán is
antifausti történet. Legalábbis azt szerettem volna írni. Egy fiúról, aki még érintetlen a rosszal és az árulásokkal szemben. De
amikor belekerül helyzetekbe, kiderül, hogy egy fokkal sem
jobb, mint nagybátyja. Könnyû lenne elkárhoztatni az ördögnek. Lajos bácsit viszont nem érdemes, mivel semmi másra nem

ünnepi könyvhét
vágyik, csak arra. Arra teszi
fel az egész életét, várja: „Ha
lenne ördög, hozzám már
eljött volna.”
– Jocó egy valódi Sancho
Panza?
– Jocó nem valódi tanítvány, inkább fegyverhordozó vagy kísérô, aki látja a
példákat. Rájön: ahol van,
az se jó, ahová kerülhet, az
se jó. Döntés elôtt áll, vagy
marad a kispolgári létben,
azt teszi lakájossá, vagy elmozdul. De lehet, hogy ez
nem is valódi döntéshelyzet,
hiszen kispolgárnak lenni
nem választás kérdése.
– Fel is fejted a regényben ezeket a motívumokat. Nem bízol
az olvasóidban, hogy rájönnek maguk?
– De. És bíztam is. A történet a tét, a többi nyafogás. A Tánciskola teli van kételyekkel, nyitott kérdésekkel.
– Muszáj mindent feltörniük egyáltalán?
– Nem.
– Jocó vagy Lajos bácsi nézôpontja áll közelebb hozzád?
– Inkább Jocóé. Úgy látom, nincsenek iránymutató korlátok, és
olyanok se, melyeket érdemes lenne dönteni. Viszonyítási pontot sem találok. Erôsen katolikus családban nevelkedtem, és látom az erôlködést, hogy visszaépítsék a gátakat. Az is tévút.
– Vallásos vagy?
– Nem találom a helyem, de az is igaz, hogy nem tudok nem
foglalkozni a dologgal.
– A regény deista. Isten megteremtette, majd elhagyta a világot. Az ördög viszont köztünk jár. Mit szól ehhez a katolikus
családod?
– A katolikus származásom állandóan nyomaszt, de mûködik bennem a hagyomány. Fontos azt gondolnom a templomban, hogy
generációkra visszamenôleg itt állt a családom, és minket ez a tradíció összeköt. De amit hallok, azt nem tudom elfogadni. Sajnos
a politika megmérgezi az egyházi mûködést. Nincs tolerancia,
nincs elfogadás. Jézus egyházában tízbôl nyolc témát kerülni kell.
– A te regényedre is rásütötték, hogy a cigánylányos motívum benne rasszista.
– Én nagyon szeretem az Alföldet, ahonnan jöttem. Nem ítélkezem felette. Egy regényt írtam, és nem egy szociológiai dolgozatot. Nekem az a fontos, hogy a megteremtett világomba
passzoljanak a figurák. A szereplôim szájából ne lógjanak ki a
mondatok. Azt is mondták a könyvemre, hogy banális.
– Nem az?
– Az élet kisszerû, és én ezzel szeretek foglalkozni. Ôszinte irigységgel hallgatom Závada Pált, aki íróként is nagyon érzi, érti a
társadalmi folyamatokat. Én nem, de szerencsére nem is érdekel.
– Rosszul esnek a kritikák?
– Sokat gondolkodom róla, akkor pedig igen. Érdekel, amit írnak, igyekszem konstruktívan kezelni. A honlapomon fönn
van az összes írás a könyvrôl. A keményen elutasító is. A
Tánciskola egy fikció, és a figurám tetteiért nem vállalhatom
a felelôsséget. Ez olyan lenne, mintha Nabokovot lecsukták
volna pedofíliáért.
Ócsai Dorottya
Grecsó Krisztián június 7-én, szombaton, 17 órakor dedikálja kötetét a budapesti Vörösmarty téren, a Magvetô Kiadó könyvespavilonjánál.

Könyvkultúra
3
4
4

gyermekkönyvnapok

Amit leírnak, eleven lesz
Lapozó, képeskönyv,
gyerekvers
„2 éves kortól” – ajánlja a kiadó
a Jó éjszakát, Fridolin! c. lapozót,
melynek meséje Christine Denk
ötletébôl született, a magyar szöveg Rigó Béla munkája. Az oldalpárokon elhelyezkedô színes rajzokat Ana Weller készítette. E jópofa, versbe foglalt
kis történet szereplôi Fridolin
Breki, a béka és barátai: Teknôs Béla, Pici Cini és Pocok
Palkó. A sztori veleje: egyedül
nem jó aludni menni!
„A tehenek a réten legelnek,
aztán lefekszenek, kérôdznek
és bámészkodnak. Aztán hazamennek és megfejik ôket. Ez a nekik
való élet” – így érvel Varjú, amikor jó barátja, Mú mama a segítségét kéri, tudniillik hintázni akar. Varjú elôször is meglepôdik, amikor a tehén megjelenik az
erdôben, biciklijének csomagtartóján
egy deszkával és két kötéllel. Aztán értetlenkedik, ellenkezik, fölfortyan, végül
csak beadja a derekát, segít. És Mú mama élvezi a hintázást, amit annyira irigyelt a gyerekektôl. Ám ekkor felhangzik a gazda traktorának hangja. A hintán nincsen fék. Most mi
lesz?... Jujja és Thomas Wieslander Mú mama hintája c. nagy alakú
mesekönyve (Tótfalusi István fordításában) egy sorozat elsô részeként látott napvilágot. A nem hétköznapi kérôdzô különös kalandját Sven Nordqvist illusztrálta. Ô most különösen a varjú lelkiállapota, viselkedése ábrázolásával remekel. (A népszerû meseíró-grafikus
Hová tûnt a testvérem? c. kötetének képeibôl rendezett kiállítás június 30-ig látható a FSZEK központjában.)
Folyamatosan jelennek meg és népszerûek Beatrix Potter képes
könyvei. A Nyúl Péter könyvtára a Kacsa Jolán
kalandjai és a Nyuszi Benjámin kalandjai c. résszel
bôvült. Elôbbiben a címszereplô megsértôdik,
amiért a gazdaasszony nem engedi meg neki,
hogy kiköltse a saját tojásait. (A kiskacsákat sokszor nem a mamájuk, hanem egy tyúkanyó neveli fel!) Jolán a tyúkudvartól messzire, az erdôben keres magának egy jó kis száraz költôhelyet.
Egy elegáns, vörhenyes úr készségesen ajánlja fel
tollakkal teli kamráját a meglehetôsen ostobácska Jolánnak... Nem kevésbé izgalmas, érdekes és tanulságos a másik
pompás kis kötet, amelyben Benjámin segít unokatestvérének visszaszerezni a kabátját és a cipôjét. Azokat ugyanis elvesztette, amikor Gergelyfi bácsi körbekergette ôt a kertben, és most a madárijesztô viseli
ôket. Bemásznak a nemrég salátával
bevetett kertbe, ahonnan hagymával teli batyuval igyekeznek kifelé,
amikor bekövetkezik a baj... (Fordította Szabó T. Anna.)

A Jane O’Connor – Robin
Preiss Glasser
szerzôpáros
színpompás
képeskönyvének fôhôse a
Csini Nancy,
akinél jobban
senki sem ismeri a csiniség
fortélyait. Úgy érzi:
unalmas a szobája –
kicsinosítja, a családjában senki sem csini
– hát tanfolyamot
hirdet húgának és
szüleinek. A babáját
is megtanítja, hogy
kell viselkednie egy
cuki
kislánynak.
Hogy megünnepeljék a sikeres okítást, a sikkes család – ollálá!
– vacsorázni (pizzázni) megy. A többi vendég alighanem filmsztároknak nézi a feltûnôen elegáns négyest.
A parféig (franciául így mondják a fagyit) rendben megy minden... (Fordította A. Katona Ildikó.)
Két új verseskötetet is ajánlhatok a gyerekeknek, méghozzá különösen szépen, eredetien illusztrált könyveket. Tótfalusi István 28 jól
ismert mesealakot mutat be, köztük van a sárkány, a boszorkány,
a tündér, a királyfi, a királylány, az öreg király. Minden szereplô maga mutatkozik be ezekben a rövid, többnyire 10 soros, játékosanötletesen rímelô versekben. A Meseország lakói c. kötet illusztrátora,
a fiatal Takács Mari nem véletlenül kapta meg tavasszal az Év Illusztrátora kitüntetést. Líránk legjobb hagyományait (gondoljunk
csak Weöres Sándorra, Devecserire) követi gyerekeknek írt verseiben Fecske Csaba. A természet, az emberi világ és a gyermeklélek
csodás és magától értetôdô, nyilvánvaló és rejtett, példamutató és
utánozhatatlan jelenségeit veszi sorra, szépen csengô, pazarul rímelô, kötött verseiben, vagy éppen a gyermekek természetes rácsodálkozását mímelô szabad verseiben a szerzô. A
Györffi András által gazdagon illusztrált Tolvaj szél bô válogatás a költô életmûvébôl.

„Hogy van ez? Ez az egész.”
Nemes Nagy Ágnes elôször 1962-ben megjelent Az
aranyecset c. opusza testvérkötete Balázs Béla Hét + 1
meséjének. Az – alcíme szerint – keleti mese tíz fejezete közül öt prózában íródott, öt pedig
dallamos, ritmikus, rímes versben. Az árván maradt Szádelit az iskolamester elkergeti, nem tanulhat tôle festeni, ám
egy ezüst szakállú öregtôl varázs erejû
ecsetet kap: amit azzal fest, megelevenedik... Faltisz Alexandra ihletett illusztráció díszítik az elegáns, értékes kötetet.
Bosnyák Viktória roppant ötletes és
hasznos, új kötetének már a címe, Ezt nevezem!, sejteni engedi, hogy a nevekrôl
szól a se nem szögletes, se nem kerek erdôben játszódó történet. Amelynek lakói,

a bagoly, a lajhár, a sirály stb. egyelôre
egy nevet viselnek, pl. Béla, Lajcsi, Mihály. Aztán megjelenik egy István nevû
sas Szécsénybôl. Egy félreértéssel veszi
kezdetét a bonyodalom: a legnagyobb
magyar, egy gróf jelentkezett be új lakónak!? Hogy is írják a nevét: Szécsényi,
Széchenyi, netán Széchényi? Az erdô lakói elôbb egy lexikonból kapnak családi
nevet, de ezek nagyon bonyolultak: Weöres, Thewrewk, Dessewffy. Másutt keresendô a megoldás! A vidáman, szórakoztatóan okító könyvhöz Falcione Sarolta
rajzolt meseien pontos, hangulatos képeket.
Horváth Péter meseregényének címadó hôse,
Kamarambó, a Senki Fia egy szürke zakóból
varrt, kóccal kitömött, piros szívû baba, aki
egy gyerekszoba népes játék-társaságának a
legújabb tagja. Az egyik polc lakói azért akarnak megküzdeni Amazokkal, hogy eldöntsék,
ki lesz az új Herceg (a családba érkezô újszülött) kedvence. Kamarambó szerint azonban
nem a harc az élet értelme, hanem hogy megismerjük a Kisvilágot, a Nagyvilágot, s választ
kapjunk bizonyos kérdésekre: „Hogy van ez? Ez az egész. Minden.” Borogdai Zsuzsa grafikái nagyszerûen illeszkednek az élvezetes, elgondolkodtató mese hangulatához, humorához.

Tündérek és csúcstechnika
Aligha kell hosszan ecsetelni, mennyire érdekes, elsôsorban izgalmas az a sorozat, amely a Sherlock Holmes és a Baker Streeti Vagányok
címet viseli. Hiszen mindenki ismeri és kedveli a világ leghíresebb
magándetektívjét. Tracy Mack & Michael Citrin most elôadja azt,
amirôl Sir Conan Doyle nem szólt: Holmes nem egyedül dolgozott, segítôje volt egy csapat utcagyerek. Az elsô részben – A csodálatos Zalinda fivérek esete – egy 1889 ôszén lejátszódott halálos
cirkuszi balesetnek járnak utána. Igen, jól sejtik, a két artista alatt
nem véletlenül szakadt el a kötél... A másik eset, amikor nem nagyon kell ajánlgatni a portékát, elég csak a szerzôt megnevezni. G.
Szabó Juditnak a Pöttyös sorozatban megjelent új kötete sokat ígérô
címet visel: Különös sziget. Tekintettel arra, hogy ez is az elôzôhöz
hasonlóan izgalmas, fordulatos, nyugodtan
mondhatom, bûnügyi regény, csak annyit árulok
el, hogy régi ismerôsünknek, Kovács Anikónak és
amerikai unokanôvérének Santa Inés szigetén átélt kalandjain izgulhatunk. A szigetet egy bizonyos Richard Grant örökölte a milliárdos nagypapájától, aki különös végrendeletet hagyott hátra. A jóképû fiatal férfi hívja meg a Kaliforniában
bébiszitterkedô Anikót és a frissen képtárvezetôvé kinevezett Landát. (Illusztrálta Sajdik Ferenc.)
Nem nélkülözik a humort sem az
elôbb ismertetett könyvek, ám valamivel több van a most következôkben: Eoin Colfer Artemis Fowl és az
örökkód valamint Debi Gliori Varázs
bagázs c. mûvében. A 13 éves ír csodagyerek, Arti, a Fowl bûnözôdinasztia legutolsó sarja azt vallja:
„mindig egy lépéssel a komputerbûnözés üldözôi elôtt kell járni.” Az
ifjú zseni a kor csúcstechnikáját
képviselô találmányát a föld alatt
rejtôzô tündérektôl ellopott ismere-

tek alapján bütykölte össze. Arti
nagy üzletet akar kötni, csakhogy
valaki csúnyán átveri. Vissza kell
szereznie az Omnivizort... (Fordította: Sepsei Gergely.) A gengszter
módszer dívik a skóciai lovagkori
kastélyban élô Strega-Borgia család
környezetében is. És itt szintén vannak elfekre, trollokra és koboldokra
emlékeztetô lények, úgymint: jeti,
griffmadár és sárkány. Az új nevelônô már rendelkezik boszorkányos képességekkel, Titusz, Pandora és Csuri anyja
még csak most tanulja. Anyjuk
a tanfolyamon, apjuk elrabolva
– mi lesz a három Strega-Borgia
gyerekkel? Sejthetjük, mi minden történik, ha valaki nem
rendeltetésszerûen használja a
varázspálcát, és ha a csecsemô
elveszik a neten? (Fordította:
Lakatos Anna.)

Könyvkultúra

gyermekkönyvnapok

A buddhizmus színe a fehér
A régóta és méltán sikeres Regék és mondák sorozatban most
délkelet-ázsiai történeteket olvashatunk a Buddhista regék és mondák c. kötetben. Négy szomszédos ország, Kambodzsa, Thaiföld, Laosz és Mianmar (Burma) lakosságának gondolkodásmódjával, életével és a buddhista vallással ismerkedhetünk meg
a Maróczy Magda válogatta anyagban. Jellegzetes darabja a gyûjteménynek egy-egy állatmese, a reinkarnációról, a Ráma hercegrôl szóló történet, de van itt a mi Ludas Matyinknak megfelelô
mesealak is. Érdemes elsônek a négy országot, a buddhizmus lényegét ismertetô Elôszót elolvasni.
A Mi micsoda sorozat 102. kötetének, a Zászlók és lobogóknak a
szövege Lioba Schafnitzl és Harry D. Schurdel munkája, az illusztrációkat Nicolai Smirnov és Ralf Stelter készítette. Az alkotók végigkövetik a zászlók történetét, sorra veszik a zászlók ismertetôjegyeit, beavatnak a zászlószimbolikába, bemutatják a zászlófajtákat. Fontos része a kötetnek a Zászlólexikon: a Föld 194 független államának a zászlaját vehetjük itt szemügyre,
és rövid ismertetôt is kapunk. A zászlójelzések és a rekordok sok-sok érdekességgel szolgálnak. (Fordította:
Frenkel Éva.)
Cs. A.
Bosnyák Viktória: Ezt nevezem! Könyvmolyképzô, 100
old., 999 Ft; Buddhista regék és mondák. Móra, 192 old.,
1790 Ft; Fecske Csaba: Tolvaj szél. Holnap Kiadó, 100
old., 2500 Ft; Debi Gliori: Varázs bagázs. Animus, 221
old., 2490 Ft; Horváth Péter: Kamarambó, a Senki Fia.
Móra, 144 old., 1980 Ft; Jó éjszakát, Fridolin! Santos, 16
old., 1600 Ft; Tracy Mack & Michael Citrin: Sherlock
Holmes és a Baker Streeti vagányok. Könyvmolyképzô,
248 old., 2499 Ft; Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset. Holnap Kiadó, 108 old., 2500 Ft; Jane O’Connor – Robin Preiss Glasser: Csini Nancy. Könyvmolyképzô, 32 old., 2299 Ft; Beatrix Potter: Kacsa
Jolán kalandjai. General Press, 32 old. 1200 Ft, Nyuszi Benjámin
kalandjai. 32 old., 1200 Ft; Lioba Schafnitzl: Zászlók és lobogók.
Tessloff és Babilon, 48 old., 2570 Ft; G. Szabó Judit: Különös sziget.
Móra, 176 old., 1490 Ft; Tótfalusi István: Meseország lakói. General Press, 64 old., 2500 Ft; Jujja és Thomas Wieslander: Mú mama
hintája. General Press, 32 old., 2000 Ft
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Az Óperencián túl, határokon túl…
Az idei Könyvhét gyermekkönyv-kínálatában különösen szép helyet foglalnak el a határon túli kiadók
fiatalabb olvasók számára készült kötetei, amelyek
határtalan élményt jelenthetnek a gyerekeknek mesélô, vagy épp a mesekönyvolvasást gyermek nélkül
is szívesen ûzô felnôtteknek. Ezt ajánljuk most
a határon túli kínálat áttekintésével.
■ A szabadkai Forum Könyvkiadó két gyermekkönyvvel is
készült az idei Könyvhétre.
Mátyás király halhatatlan –
legalábbis a folyton megújuló kiadásokat, meseközléseket tekintve, amelyek során
új és új Mátyás-kincsek bukkanak fel, megunhatatlanul
és örökérvényûen.
A Forum jugoszláviai magyar gyûjtésekbôl Jung Károly válogatásában jelentetett meg Mátyás-történeteket.
A gazdagon illusztrált kötetet Cs. Szabó Erika egyéni
perspektívájú, ötletteli, humorgazdag rajzai díszítik. A Mátyás mondakör szóban elmesélt
szöveganyagát (a mesélô Bognár
Antal volt) szépirodalmi szintre
emelve adja közre a kötet, megôrizve azonban a régió nyelvi
szépségeit, egyedi hangulatát. A
Mátyás-legendák egy része biztosan régi ismerôs lesz a kisebb-nagyobb olvasóknak, de ezeket a tanulságos és fôként igazságos történeteket sokadjára is annyira felszabadító olvasni, hogy bármelyikük igazi gyógyírként szolgálhat az egészen felnôttek egészen
mai gondjaira is.
A Forum gondozásában megjelent másik kötet Balogh István Panna és Mágocs címû meseregénye. „Valamikor réges-régen, amikor még sok virág nyílt ezen a tájon, élt a Tiszában
egy hínárhajú, iszapszemû szellem, akit a halászok csak úgy
hívtak: Tiszai Ember. Újhold éjszakáján, ha már lerakták a tetôhorgokat a halászok, látni vélték néha ôt, de senki sem volt
Szintaréven, aki valaha is találkozott volna vele. Csak a régi
öregektôl örökölt emlékezet tudott róla történeteket.” – így
kezdi meséjét a szerzô, és a szöveg ritmusának ez az egyenletes hullámzása, versszerû ütemei, lírai nyelvének csobogása
végigkíséri a mesét, felidézve a vízi és a parti világot annak
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hangjaival, szereplôivel, színeivel együtt. Városi gyerekeknek
külön ajánlott, már-már egzotikus élmény. A kisregényt terjedelme még az olvasással hadilábon állóknak is könnyen befogadhatóvá teszi, igazi szép nyári olvasmány.
Mátyás király Kéménden címmel jelent meg az a meseválogatás, amely Parák Endre Ipoly-menti gyûjtését dolgozza fel, de
míg igazságos királyunk csak az egyik mesében bukkan fel,
addig számos új mesehôssel,
vagy épp nagyon nem hôsies
szereplôvel, kisemberrel találkozhatunk a kötet lapjain.
A pozsonyi AB-Art Kiadó
Z. Németh István feldolgozásában adta közre ezeket a
kedves, humoros, tanulságos
történeteket, amelyek az ismert népmesetípusok helyi
színekkel, ízekkel fûszerezett változatai. Mátyás király
álruhában járva Kéménden
azt jutalmazza meg, aki elébe viszi a világ legszebb gyerekét; a fösvény ember lassan az összes étkezésrôl le
akarja szoktatni magát
és feleségét, végül saját
zsugoriságának csapdájában végzi; a mindenben hibát találó kéméndi suszter belátja,
hogy jól vannak a világ
dolgai elrendezve, amikor a viharban csak egy
makk pottyan a fejére
egy tölgyfáról, nem egy
óriástök. A kötetet két
hosszabb mese, Az
aranybárány és a Forgácska királykisasszony
zárja. Mindkettô a jól
ismert népmesei elemekbôl, fordulatokból,
szereplôkbôl építi fel különlegesen szép és egyedi történetét,
ékes példájául annak, hogy a népmesei hagyomány mennyire tarkán és változatosan bánik azzal a motívumkinccsel,
amely akár a Felvidéken, akár más tájegységben tûnik fel,
mindig új és új mintázatot alakít ki a történetek szövedékén.
A Kalligram Kiadó gondozásában megjelenô Csodás mesék
nagyobbaknak klasszikus mesekincsünk legjavából kínál válogatást, Kôházyné Fasching Anikó összeállításában, Meláth
Szilvia klasszikus és modern hangulatot jól ötvözô, színes illusztrációival. A kötet célja szerint igyekszik feltárni a szerteágazó mesehagyomány legfontosabb szálait, toposzait, archetípusait, klasszikus darabjait. Olvasható itt többek között a
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Fehérlófia, Tündérszép Ilona és Árgyélus, Az égigérô fa, Mátyás király meg az igazmondó juhász, A parazsat evô paripa.
De a népszerûbbek mellett felbukkannak a sok mesén nevelkedettek számára is kevésbé ismerôsek: A tejkút, a Mezôszárnyasi, vagy A galléros kalap. A kötet második részében
klasszikus szerzôk meséi, illetve átdolgozásai sorakoznak. Itt
kaptak helyet a külföldi szerzôk, bár számszerûségében csak
jelzés értékû elôfordulással: Selma Lagerlöf Csahos címû kutyatörténete Beke Margit átdolgozásában, és Hans Fallada Bicebóca, hová lettél címû ismert meséje T. Aszódi Áva fordításában. Ide kerültek a Móra-mesék, és a könyv minden bizonnyal legértékesebb darabjai: A Toldi Miklós- és a Ludas
Matyi-történet Illyés Gyula-féle feldolgozása, József Attila
Csoszogi, az öreg susztere, és Gárdonyitól A cinege. Ezek a
múlhatatlan mondák valóban klasszikussá emelik a megkapóan szép kötet jelentôségét.
Markó Béla Ki lakik a kertünkben? címû kötete a csíkszeredai
Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot.
A líraiság és a derûs bölcsesség jellemzi Markó Béla meséit,
amelyek tematikájukat, gondolatiságukat tekintve valójában
prózába oltott versek: a gyermeki világkép érett tapasztalatokká transzformált, megkapóan kedves történetei. A szerzô
(felnôtt) verseibôl ismert természetszeretete ezekben a gyermekeknek szóló mûveiben is dominál. Ahogyan a Ki lakik a
kertünkben cím is jelzi, egyfajta ház körüli barangolásra hív
minket a házigazda, és a jól ismert
környezet megszokott szereplôit
elmélyültebben
szemügyre véve
egészen új megvilágításba helyezi,
pontosan
úgy,
ahogy egy gyerek
elôtt tárják fel a
felnôttek a valóság darabjait. A
tarka-barka, fecsegô gyümölcsfák közé keveredett magányos fenyô, aki a téli kopárságban majd egyedül zöldell a tájban, a
fecskékhez pártoló kisveréb, aki kudarcot vall az ôszi költözésnél, és gyorsan hazafordul, a repülésre vágyó rózsa, akinek
a porban végzik a szirmai – ôsi tanulságokat megfogalmazó
allegorikus történetek, mellôzve azonban a magyarázó didaktikusságot. Markó Béla a nyelv szépsége és képisége által
bontja ki a történetek üzenetét, amelyek a gyermek és a felnôtt olvasóknak a maguk korosztályának megfelelô tanulsággal és töprengenivalókkal szolgálnak. A könyvet díszítô festmények színvilága, egyszerûségében is összetett képi üzenete
a legkisebbtôl az idôs korosztályig mindenkinek szívhez szólóvá teszi ezt a kötetet.
Érdemes a Könyvhéten a határon túli mesekönyvekbôl válogatni – aki nem hiszi, járjon utána.
Laik Eszter
Lapzártánk utáni hír: a Kalligram Kiadó Csodás mesék nagyobbaknak c.
kötete nem az Ünnepi Könyvhétre, hanem késôbb jelenik meg.
Az Ünnepi Könyvhéten, a budapesti Vörösmarty téren az
AB-Art Kiadó a 19-es, a Fórum Kiadó a 24-es, a Kalligram
Kiadó a 8-as, a Mentor Kiadó a 26-os, a Pallas-Akadémia
Kiadó a 22-es könyvespavilonban árusítja kiadványait.
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Világutazás favillamoson
Beszélgetés Horváth Péterrel Kamarambóról
■ – Olyan érzetet keltett bennem az Ön
meseregénye, mintha egy teremtéstörténetet olvastam volna; kirajzolódott elôttem
egy sajátos kis világ, a maga szerethetô hôseivel, esetenként esendô figuráival; a szerelembe esô, másokon önzetlenül segítô
Balhé Budától kezdve, a kötelességéhez
mindenekfölött ragaszkodó törött lábú
gipszkatonán keresztül, a hatalommániás
kelfeljancsiig. Jól érzékeltem?
– Zavarba ejt a kérdés, válaszoljak rá komolyan és ijesszem el leendô olvasóimat, vagy
üssem el tréfával a dolgot? Ez a történet az én
hajdani játékaimról szól. Nagyon bensôséges
viszonyban voltam velük. Mondhatni, szegények voltunk, ritkán utaztunk nyaralni gyerekkoromban. Apámat ötvenhatban bebörtönözték, anyámnak nem volt rendes lakása, én
a nagyszüleimnél laktam. A karácsonyra kapott favillamossal beutaztam az egész világot.
Velem volt a Tigris meg a cigizô, sítalpas majom, és a többiek közül is sokan. Jó társaság
volt. Errôl szerettem volna mesélni. És – egy
kicsit – magamról.
– A fôhôs, Kamarambó „megteremtése” érzékletesen ábrázolja a
születés misztériumát és az öntudatra ébredés pillanatait. „Hol
voltam, hol nem voltam. (...) Nem volt nevem, azután mégis. Sötét volt, de kivilágosodott. Hallottam, láttam, éreztem. Dobog a
szívem. Kamarambó, mondja, látod, ez az élet! (...) Nem tudom,
honnan jutott eszembe a versike. Talán a fülem hamarabb készült el a többi résznél? Már akkor is hallottam vele, amikor még
nem tudtam, hogy hallok? Különös dolog a megszületés. Az ember elôször nincs, azután mégis lesz. Látja, amit sose látott, hallja, amit sose hallott, és tud egy csomó dolgot, amit korábban nem
tudott.” Mióta foglalkoztatja Önt ez a téma?
– Négy gyerekem van. Hárman már felnôttek. Írtam mesekönyvet a
legidôsebb fiamnak, ifjúsági regényt a fiatalabbiknak, ezt a könyvet Fruzsina lányomnak kezdtem írni, de hosszú évekig nem boldogultam vele. Fruska (a nagylányom) közben felnôtt. Eszterem nyolcéves. Rá gondolva tudtam a könyvet befejezni. Figyelem, ahogy nôl, okosodik, gazdagodik tapasztalatokban, érzésekben... Megfogalmazott és megfogalmazatlan kérdései vannak. Mi a kötelesség, a szeretet, a szabadság...
Hol voltam, amikor nem voltam? Megpróbáltam a magam módján
mesélni ezekrôl a dolgokról, noha engem már inkább az utóbbi kérdés
másik változata foglalkoztat: hol leszek, ha már nem itt?
– A történet két szálon fut: egyrészt a játékszoba lakóinak sorsát
mutatja be, akik azért harcolnak egymással, hogy eldöntsék, melyikük lesz a megszületendô Herceg kedvence, s így az Ô szeretete által értelmet nyerjen az életük, a másik Kamarambó története,
aki a Végtelent és a Mindentudót keresi, hogy választ kapjon a
nagy kérdésre: miért született a világra? S ha a Mindentudót nem
is találja meg, a választ a kérdésére igen. („akkor a Végtelen közepe ott van, ahol te vagy. – Ahol ver a szívem?”) Mit, illetve kit
szimbolizál Kamarambó?
– Idegenkedem a szimbólumoktól. Az én Kamarambóm egy kockás
ruhájú kócbaba, aki szeretné megismerni a világot és saját magát. Érdekli az alapszintû matematika. A végtelennel játszani – ez engem is
érdekel. Mint minden, amit nem értek igazán. Néha látom a figuráimat. Megmozdul valami a szônyeg szélén, odapillantok, de már nincs
ott. Megzörren a szekrényem ajtaja. Kinyitom, és látom – de tényleg!
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– ahogy egy apró mûanyag tigris tappancsa behúzódik az ingeim alá. Felemelem az
ingeket, nincs alattuk, csak a polc. Láttalak!
– mondom ilyenkor hangosan, de nem üldözöm tovább, nem kutatom. Elég tudnom, hogy ott van valahol, talán a zoknik
között. És valahogy jó tudnom, hogy ô is
tudja, hogy én tudom. Nem vagyok erôszakos, talán ezért járogatnak hozzám látogatóba. Vigyáznak rám, azt hiszem. Nézik az
arcomat, amikor álmodom.
– A regény végén hangzik el ez a párbeszéd: „– Ugyan, mi dolga lehet a Senki
Fiának? – dohogott Szakrament. – Végtelen sok! – mondtam, s azzal eltûntem
a gyerekszobából, mintha ott se lettem
volna.” Megismétlem a kérdést én is:
Ugyan, mi dolga lehet Senki Fiának?
– Bovaryné én vagyok, mondta Flaubert,
állítólag. Én szétosztom magam az alakjaimban, mindegyikük kérdéseket tesz
fel, válaszokat keres, jön-megy, nézelôdik, tesz-vesz, nyer, veszít, néha hûséges,
máskor hûtlen; megpróbál meglenni valahogy. Kamarambó bízik
benne, hogy még nagyon sok kérdés várja, élmények érik, szüksége
lesz valakikre, és azoknak is ôrá. Bízik a jövôben, és önmagában.
Ezzel magam is így vagyok. Figyelni: ez a dolgom.
– Önnek van-e otthon titkos fiókja, amiben a régi játékait ôrzi? S
ha igen, mennyit merített belôlük a történet megírásakor?
– Nincs ilyen fiókom, a játékok rég elvesztek, de azért élnek még, ha
másutt nem, hát ebben a történetben. Remélem, jól érzik ott magukat, és örömet szereznek mindazoknak, akik találkoznak velük a
könyv lapjain.
– Népszerû színpadi mûvek szerzôjeként elképzelhetônek tartja-e,
hogy ezt a mûvét is színpadra állítják egyszer? Illetve volt-e színpadi elôzménye a könyvének? (Találtam az interneten egy utalást egy
1979-es Kamarambó címû színpadi mûre.)
– Igen, ez a „játékvilág” régen kísért engem. Elsô színdarabomban megpróbáltam mesélni róla, késôbb született a történetbôl egy édes kis
hangjáték is. Úgy érzem, ez a mostani, prózai forma szerencsésebb a
korábbi változatoknál. Nem tervezem, hogy színpadra kerüljön.
– Ön szerint van-e ma létjogosultsága a meseregénynek a magyar
könyvkiadásban?
– Nagyon remélem, hogy van. Kellenek a könyvek. Nagyoknak, kicsiknek. Regények, mesék, meseregények, minden. Szerettem, ha apám elalvás elôtt mesét olvasott nekem. A gyerekeim is szerették, amikor én
olvastam nekik. Eszterem nyolcéves, mostanában együtt olvasunk. Fél
fejezetet én olvasok fel, neki, a másik felét már ô olvassa, nekem. Jól
megvagyunk így, ugyanazt a könyvet lapozva.
– Kiknek ajánlja a könyvét?
– Kisgyerekeknek és a szüleiknek. Olvassák együtt, beszélgessenek róla, pontosabban arról, ami a történet kapcsán eszükbe jut. Legyenek
együtt. Ha ezt az együttlétet segíti Kamarambó, a Senki fia – számomra az volna a legnagyobb siker, és a legôszintébb öröm.
Illényi Mária
Horváth Péter június 8-án, vasárnap, 17 órakor dedikálja
kötetét a budapesti Vörösmarty téren, a Móra Kiadó könyvespavilonjánál.
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Könyves sikerlista gyerekeknek
Beszélgetés Nyulász Péterrel
Új szereplô jelent meg a gyermekkönyvek világának palettáján: Buksi, a
Magyar Gyerekkönyves Sikerlista. A
nevet hallva az elsô gondolatom egy
kedves kiskutya volt, ám Nyulász Péter az egyszervolt.hu kommunikációs
vezetôje kiigazít: az okos kisgyerek
buksija és az angolos szójáték (book –
ejtsd: buk = könyv) adta a névötletet.
A Buksi létrehozásában közremûködô
kiadók abc sorrendben a Cerkabella, a
Coldwell, a General Press, a Könyvmolyképzô, a Móra, az Orlando és a Pozsonyi Pagony.
A gyerekkönyvek és gyerekirodalom világáról szóló híreket, írásokat a Csodaceruza gyerekirodalmi folyóirattal közösen az egyszervolt.hu csapata szerkeszti.
■ – Az egyszervolt.hu az utóbbi idôben egyre több olyan tevékenységet karolt fel, mely szoros kapcsolatban van a gyermekirodalommal, a gyermekkönyvek népszerûsítésével. Tudomásom szerint ilyen volt a Magyar Olvasástársasággal közösen promotált Gyermekirodalmi adatbázis vagy a Napocska, ahol a gyermekkönyvekhez kapcsolódó rendezvények
mellett könyvújdonságokról is hírt adtak a portál szerkesztôi.
Az irány egyértelmûen a gyermekirodalom felé mutat, honnan jött a legújabb ötlet?
– Az egyszervolt.hu 2002-ben a gyermekkultúra ápolása és fejlesztése szándékával jött létre azzal a céllal, hogy a gyermekek számára
a kulturális idôtöltésre értelmes alternatívát adjon az Interneten, mivel akkoriban nagyon kevés gyermekeknek szóló tartalom volt a világhálón. Annak ellenére, hogy az oldal mottója: mesés világ gyermekeknek, kezdettôl fogva célunk volt, hogy a szülôket is megszólítsuk. A Napocskán megjelenô könyvajánlók, az Olvasni jó meséi
után pedig megpróbáltunk olyan újdonsággal elôrukkolni, mely a
gyermekekhez és a felnôttekhez egyaránt szól, ráadásul kapcsolatban van a gyermekkönyvekkel.
– Mitôl sikerlista a Buksi?
– A Buksi elsôdleges célja az olvasás, a szépirodalmi gyerekkönyvek
népszerûsítése a gyerekek, a családok és a pedagógusok körében.
Ugyanakkor a Buksi játék az olvasók számára, hiszen a könyvek játékos versengésben mérkôznek meg egymással. A sikerlista létrehozásával emellett célunk volt, hogy minél nagyobb figyelmet irányítsunk a gyermekkönyvekre, a gyerekirodalomra. Jelen pillanatban 7
kiadó másfél évesnél nem régebbi könyveinek elôzô havi értékesítési adatai alapján áll össze az ötvenes lista.
– Ennél azért több gyermekkönyvekkel foglalkozó könyvkiadó
van Magyarországon! Miért csak hét kiadó könyvei szerepelnek? Miért éppen ezek a kiadók?
– A Buksin az együttmûködô kiadók könyvei szerepelnek, következésképpen a kiadók is megméretôdnek, bár ezt szeretnénk minél inkább háttérbe szorítani, hiszen nem célunk, hogy konkurenciaharc
terepévé tegyük a sikerlistát. A kiadókkal közösen úgy gondoljuk,
hogy mindannyian nyerhetünk ezzel a vállalkozással: mi, akik a
kultúrát akarjuk terjeszteni, az olvasók, akik a kultúrához hozzá

akarnak férni, és a könyvkiadók is, hiszen a pezsgéssel nagyobb figyelem irányul a tevékenységükre. Igyekszünk a kiadók számára teljes egyenlôséget biztosítani: a címoldalon egyforma méretben
jelenik meg minden kiadó saját tízes listája.
– Az eladási adatok átadása egy harmadik fél,
jelen esetben az egyszervolt.hu számára bizalmi kérdés is. Hogyan érik el, hogy megbízzanak önökben a kiadók?
– Mi azt ígértük nekik, hogy olyannyira bizalmasan kezeljük az adataikat, hogy mi magunk sem
látjuk azokat.
– Ez hogyan valósítható meg?
– Egy program kezeli a számokat, ami aztán a listát generálja a kapott adatokból. A kiadó feladata, hogy kiválassza a könyveket, feltöltse az információkat az oldalra, illetve, hogy egy kitöltô sablon segítségével
minden hónapban megadja az értékesítési adatokat. Minket maguk
a számok nem érdekelnek, az együttmûködési megállapodás alapján pedig a kiadók felelôssége, hogy a reális adatokat közöljék, és
mi meg is bízunk a partnereinkben.
– Úgy láttam az oldalon, hogy a látogatóknak is van lehetôségük
véleményt nyilvánítani.
– Szavazni az egyes kötetek saját adatlapján lehet, ami a borítóra
kattintva nyílik meg. A szavazás két kategóriában lehetséges: tartalom és illusztráció, eredményét pedig a címoldalon látható ablakokban jeleníti meg a program, mindig aszerint, ahol éppen, az
adott pillanatban áll a szavazás. A napokban fejlesztjük tovább az
olvasói szavazás rendszerét: nemsokára meg fognak jelenni az olvasói szavazatokon alapuló Top 20-as listák.
– Vannak-e adatok a látogatottságról?
– 600 és 1500 egyedi látogató között mozog naponta a forgalom.
Amit azonban ennél fontosabbnak tartok kiemelni, hogy akik meglátogatják a honlapot, azok átlagban 25–30 percet el is töltenek a
Buksin. Ez számomra azt mutatja, hogy igény van erre az oldalra.
– Milyen további terveik vannak? Érdeklôdnek-e kiadók?
– Jelen pillanatban két további kiadó bekapcsolódása biztos, ôk júniusban csatlakoznak, és két másik kiadó komolyan érdeklôdik.
Szeretnénk a könyvkereskedelmi listákat is megjeleníteni az oldalon úgy, hogy az egyes kereskedelmi hálózatok listáit egyesítjük, ez
újdonság nemcsak nálunk, hanem országos szinten is. Sôt a könyvtárakat is szeretnénk bevonni a munkába, a nagyobb (megyei)
könyvtárak gyermekrészlegeinek kölcsönzési adatai alapján állítanánk össze egy következô listát. Ezzel a sok-sok listával talán teljesebb kép alakulna ki: mi tetszik az olvasóknak, mit kölcsönöznek a
gyerekek, mit tudnak a kiadók produkálni, mit vásárolnak a boltban az emberek, egészében véve melyek a közkedvelt olvasmányok.
Érdekes lesz megnézni, hogy lesz-e egyáltalán közös metszéspontja ennek a négy halmaznak. A listák rendszerét kiegészítené, és ez
már az olvasói véleményekhez kapcsolódik, egy virtuális olvasónapló, ahol mindenki leírhatja véleményét az olvasottakról. Ezzel
létrejönne egy olyan közösségi portál, ahol a gyerekek olvasmányélményeiket meg tudják jeleníteni, fel tudnak tölteni szöveget, képeket, borítókat. Nagyon bízunk abban, hogy a Buksi a gyermekek
mellett a gyermekirodalommal napi
szinten foglalkozó pedagógusok, gyermekkönyvtárosok számára is fontos információforrás és közösségi hely lesz az
Interneten.
Pompor Zoltán
www.napocska.hu/buksi
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Kitüntetett figyelem:
gyermekkönyvek és díjak
■ Az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa) magyar tagozata kitartó munkájának köszönhetôen az utóbbi években a Budapesti
Könyvfesztivál állandó – sokak által várt – programja lett az Év Gyermekkönyve-díjak átadása,
mely elismerésnek egyre nagyobb presztízse van
a gyermekirodalomhoz professzionálisan (kritikusként, könyvtárosként, kiadóként) vagy csupán
laikus olvasóként közelítôk között is.
Békés Pál, a magyarországi IBBY-tagozat elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a nemzetközi
szervezet nemzeti tagozatainak alapvetô feladata
az adott ország gyermekkönyveinek népszerûsítése világszerte. Ehhez a tevékenységhez hazánkban járulékos feladatként hozzákapcsolódik,
hogy a magyar nyelvû olvasóközönséget megszólítva évente díjakkal honorálják a legérdekesebb szépirodalmi alkotásokat próza és líra
kategóriában, elismerjék a fordítók, a gyermekkönyvkiadók és a gyermekkultúra népszerûsítéséért végzett szakemberek munkáját.
A 2007-es könyvtermést mustráló zsûri nemcsak azért nem volt irigylésre méltó helyzetben, mert továbbra is akadnak olyan könyvkiadók, amelyek nem küldik be legkiválóbb, az
olvasók által is kedvelt könyveiket a zsûrizésre,
hanem azért is, mert a gyermekkönyvek színes
palettájáról évrôl évre egyre nehezebb kiválasztani, melyik is volt az aktuális év valamilyen
szempontból legkiemelkedôbb újdonsága.
Czigány Zoltán kétlóerôs (Csoda és Kósza
ugyanis két különleges beszélô ló) könyve a hagyományos ízeket kedvelô olvasónak meg fogja
feküdni a gyomrát. Bevallom magam is kétszer
rugaszkodtam neki, míg egyszer sikerült elolvasnom, és bár látom a divatos szövegbravúrokat, az
abszurd nyelvi és narratív csavarokat, mégsem
vált életem meghatározó olvasmányélményévé a
könyv, ellentétben a korábbi évek kiválasztottjaival, gondolok itt például Lázár Ervin, Janikovszky Éva, Békés Pál, Kamarás István, Varró Dániel,
Szíjj Ferenc, Darvasi László, Böszörményi Gyula
vagy Berg Judit díjazott könyveire. A Csoda és
Kószát Baranyai András humoros illusztrációi teszik még vonzóbbá a lovak setesuta kalandjain kacagni vágyó (és bíró) olvasók számára.
Kovács András Ferenc összegyûjtött gyermekverseinek kötete – Takács Mari illusztrációival
– igazi gyöngyszem: bárhonnan nézzük is,
egyformán ragyog. Jellemzôi: a komoly, felnôttes témákat oldó könnyed gyermekléptékû
nyelvjátékok, a számtalan, különbözô témát
összetartó rímes-ritmikus keret, a weöresi hagyományokból építkezô, ugyanakkor sajátos
KAF-os tónusban megszólaló hang – bárhol
kinyitod egyformán szépen szól. Tamás Zsuzsa írja a kötetrôl szóló laudációban: „a versek
korhatár nélkül megszólítják olvasóikat: olykor a felnôtt kötetekbôl ismerôs versekre buk-

kanunk, máskor limerickek és egyéb badarságok
csalnak mosolyt arcunkra, és a költô Fanni lányának négysorosát is megcsodálhatjuk – mindez a valódi költészet kategóriákat nem ismerô
hatni tudását, érvényességét bizonyítja.”
Takács Mari megérdemelten kapta az év illusztrátora díjat, szerintem már korábban is megérdemelte volna… A Friss tinta szürreális, valóságot és fantáziát összemosó képi világának tervezése óta a
Hajnali csillag peremén az elsô egészkönyves
munkája. Kevesebb realitás, több meseiség, állatok
minden mennyiségben. Takács Mari állatai állati
jók, lehet, hogy már a Kerge ABC-re készült?!
Varga Katalin életmûdíjának jogosságához
ugyancsak kevés kétség férhet. Kevés olyan
felnôtt van ma Magyarországon, aki ne a Mosó Masa Mosodáján vagy a Gôgös Gúnár Gedeonon tanulta volna meg érteni az olvasmányt, olvasást (ma mennyi gondot okoz pedagógusnak, szülônek a szövegértés, talán érdemes lenni újra használni a jól bevált
klasszikusokat).
Bonusz kategóriaként (Az év ismeretterjesztô
gyerekkönyve) az idei díjazottak között a Dialog Campus Kiadó A jogerô legyen veled! címû gyermekjogászati kézikönyve is felbukkant. Cs. Tóth János méltatásából az is kiderült, hogy milyen apropóból: „ôszinte és izgalmas kötet ez, mely hosszú ideig segítheti a magyar ifjúságot abban, hogy a társadalom jogot
értô és tisztelô tagjai legyenek.”
A díjakkal honorált gyermekkönyvek a kiadók
eladási statisztikákat is javítják, hiszen értelemszerûen sokkal több szó esik ilyenkor mindenféle újságban, rádióban az adott könyvekrôl, mint
korábban. A zajos sajtóvisszhangnak köszönhetôen mind a 2006-os nyertes (Berg Judit Ruminije), mind a Csoda és Kósza népszerû árucikk lett.
Mindkét könyvet a Pagony Kiadó adta ki, Kovács Eszter, a kiadó vezetôje szerint a siker oka
egyszerû: „a titkos koncepciónk a kiadó, a szerzô és az illusztrátor hármas egysége. Minden jól
sikerült könyvünknél ez a hármas mûködik jól,
és szinte mind a hárman (még a kiadó is) szerzôvé válik. Bármelyik, ha nem passzol a másikhoz, vagy bárki nem teszi bele teljesen szívétlelkét, az meglátszik.”
A gyermekirodalom hazai elismertségének
növelésében minden egyes jól sikerült rendezvény (legyen az díjátadás, könyvbemutató,
adatbázis vagy sikerlista) fontos szerepet kap.
Ezeknek az eseményeknek köszönhetôen a figyelem egyre gyakrabban fordul a gyermekkönyvek felé, ami nemcsak a díjat nyert könyvkiadók, szerzôk, képzômûvészek, hanem a
könyvszakma minden szereplôje számára pozitív eredménnyel jár.
Pompor Zoltán

A Napraforgónál az izgalmas
ismeretterjesztésé a jövô
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A magyar szülô a könyv tartalma alapján választ
Élénk színû borítóival, mozgalmas képi világával
és a gondosan szerkesztett belsô tartalommal a
Napraforgó Kiadó az igényesebb populáris vonalat képviseli a hazai gyermekkönyvkiadás területén. Kiadványaik a mediterrán temperamentumot és ízlésvilágot közvetítik a magyar olvasóközönségnek. A fiatal kiadó néhány év alatt széles
kínálatot jelentetett meg és ezzel stabil helyet teremtett magának a gyermekkönyvpiacon. A kiadó terveirôl és jövôképérôl Lukács Bernadett
ügyvezetôt kérdeztem.
■ – Hogyan kerül egy spanyol kiadó a magyar könyvpiacra?
– A spanyol Susaeta Kiadó több kiadót és nyomdát, valamint egy játékgyártó részleget takar. A kiadó egész Kelet-Európában terjeszkedik, mi például együtt indultunk a cseh, valamint a török leányvállalattal, de vannak
érdekeltségeik Portugáliában, Olaszországban, Görögországban és most indul egy cég Romániában, Európán kívül Dél-Amerikában. A Napraforgó
Kiadó három éve alakult, két és fél éve jelentünk meg a magyar piacon az
elsô könyvvel, azóta közel 400 címünk láttunk napvilágot. Könyveink döntô többsége a 0–12 éves korosztálynak szól, eleinte inkább csak leporellókat, matricás könyveket és kifestôket, késôbb egy sor mesekönyvet, ismeretterjesztô könyvet, készségfejlesztô könyvet, kalandos és klasszikus mesekönyvet jelentettünk meg, sôt néhány felnôtteknek szóló kiadványt is publikáltunk. Fô profilunk azonban a gyerekkönyv.
– Ki dönti el, mi jelenik meg Magyarországon, a tulajdonos vagy a magyar vezetôség? Létezik valamiféle piackutatás, hogy mit érdemes megjelentetniük?
– Az alapkészletet a spanyol kiadó a saját piaci tapasztalatai alapján választotta ki és indította el. Elsôként olyan kiadványok jelentek meg, amelyekhez aránylag kevés szöveg csatlakozott. Van egy nagy címállomány, amibôl választhatunk, de az anyavállalat elég rugalmasan kezeli a kérdést.
Gyakran ránk bízzák a végsô döntést. Az eladási példányszámból ôk is tapasztalják, hogy azok a könyvek sikeresebbek, amelyeket a helyi viszonyokat és a piacot ismerve mi választunk. A magyar viszonyokra, de talán egész
Kelet-Európára jellemzô, hogy a beltartalom hangsúlyosabb mint a külsô,
az olvasók szívesen választják azokat a kiadványokat, amelynek a tartalma
kicsit komolyabb, ismeretterjesztô jellegû. A magyar szülô elvárása, hogy a
könyv egyszerre legyen szórakoztató és okosító.
– A gyerekkönyvpiacon nagyon sok szereplô van. Milyen stratégiát kell
itt egy fiatal kiadónak alkalmazni?
– Elôször is igyekeztünk ár–érték arányban gondolkodni, vagyis jó minôségû, de megfizethetô könyveket akartunk megjelentetni. A terjesztésre is
sok gondot fordítottunk: vannak területi képviselôink és meglehetôsen
nagy készletet helyezünk ki a piacra. Óvodák, nevelési központok is gyakran rendelnek tôlünk, elsôsorban készségfejlesztô kiadványokat.
– A katalógusukat elnézve nemcsak a kiadványok nagy száma feltûnô,
hanem a spektruma is széles.
– Vannak ismeretterjesztô könyveink, a felnôtteknek olasz eredetibôl fordítva megjelentettünk egy könyvet Leonardo da Vincirôl, van egy csillagászati és egy anatómiai atlaszunk, vagy van egy 1000 trükk és jótanács
sorozatunk. Az ismeretterjesztô gyerekkönyveink közül népszerûek a Képes atlaszok és a Keresd meg sorozat, vagy a kicsiknek készült Milyen a

hangjuk és Gyermekvilág sorozat. A legsikeresebb könyveink a játék és szórakozás kategóriába tartoznak, ebben van a legnagyobb
kínálatunk. Ide tartoznak a matricás füzetek,
a különbözô rejtvénykönyvek és füzetek, a kirakós könyvek, a pancsolós könyvek. Az iskolás korhoz közeledô gyerekeknek megjelentetünk készségfejlesztô könyveket, játékos feladatokkal a betûk és számok elsajátításához,
valamint az iskolásoknak színes gyakorlófüzeteket. A készségfejlesztô könyvek kategóriában most adtunk ki egy számokhoz, idôhöz, formákhoz és színekhez kapcsolódó
mágneses könyvet, illetve van egy Játszunk a
tanyán címet viselô játékkönyvünk is. A kiadó filozófiája, hogy ha a kicsikkel gyerekkorban játszva megszerettetjük
a könyvet, akkor felnôve olvasó emberré válnak. Ôsztôl egyébként a
könyveinkhez kötôdô készségfejlesztô játékokat is be kívánjuk vinni a piacra, pl. angol nyelvû memóriajátékot.
– A kiadó képi világa eléggé különbözik a hazai kiadókétól, akár a lányos, akár a fiús könyveket nézem.
– Valóban látszik rajtuk, hogy a képi világ nem magyar grafikusoké. Sokkal színesebb és dinamikusabb, ami talán a déli, mediterrán emberek temperamentumának köszönhetô. Jellemzô az erôs díszítettség is, ami szintén
az ô ízlésvilágukból fakad. A mi könyveink kissé talán kommerszek, de a
gyerekek nagyon szeretik.
– Amikor egy készségfejlesztô, vagy tanulást segítô könyvet kell áttenni magyarra, hogyan gondolkozik a kiadó? Nyilván nem könnyû egy
más betûkészletre és gondolkodásmódra készült könyvet sikeresen
adaptálni.
– Természetesen nem szolgai módon fordítunk, hanem a magyar viszonyokhoz igazítjuk a könyveket. A szerkesztôk felelôssége, hogy olyan
könyveket adjunk közre, amiknek a képi és szövegvilága illik a magyar környezethez. A Kérdezz engem? 600 kérdés és felelet például azért sikeres
adaptáció, mert akár teljes szócikkeket is átdolgoztunk és cseréltünk az érthetôség kedvéért. A gyakorló könyveknél is elôfordul, hogy szinte az egész
könyvet át kell szerkeszteni. Nagy baklövéseket lehet elkövetni, ha nem figyelünk oda.
– Mik a Napraforgó tervei? Lehet tartani ezt az óriási példányszámot?
– Kevesebb könyvet fogunk megjelentetni, úgy 70–80 címet fogunk kiadni évente. Lesznek új mesekönyveink, új készségfejlesztô sorozataink, a
felnôtteknek gyereknevelés témakörében, illetve életmóddal kapcsolatosan
akarunk újdonságokat kézbe adni. A Keresd meg sorozatban is lesznek új
játékos könyvek. Tervezünk CD-mellékletes könyveket is. Készülünk a magyar Történelmi kalandok címû könyvvel is, amibôl késôbb terveink szerint hangoskönyv lesz.
– Lehetôség van tehát a hazai alkotókat is közreadni?
– Ebben az esetben Gyárfás Endre szövegével készülô kétkötetes történelmi sorozatról van szó. Igényes grafikával és szöveggel készülô könyv
lesz. Reményeink szerint a spanyol kiadó lehetôséget biztosít további hazai szellemi termékek megjelentetésére is.
Szénási Zsófia
Az Ünnepi Könyvhéten, a budapesti Vörösmarty téren a
Napraforgó Kiadó a 99-es könyvespavilonban árusítja kiadványait.
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Pásztor Árpád: MUZI
A múzeumkerti fiúk
A világot látott, század eleji újságíró-riporter,
Pásztor Árpád (1877–1940) a Magyarország, a
Budapesti Napló és az Est munkatársaként tudósított a világ különbözô tájairól. Úti élményeit
könyv alakban is feldolgozta. Írói tevékenysége
igen széles mûfaji skálát ölel fel: sikeres regényei,
verseskötetei mellett számos operettlibrettót, kabarédalt és jelenetet jegyez, színmûveit színpadokon játszották, világirodalmi kortársainak hazai tolmácsolója volt. Edgar Allan Poe fantasztikus történeteinek is ô az elsô magyar fordítója.
Vajda Jánosról életregényt ír Gina és Rozamunda címmel, Molnár Ferenc barátja volt, A Pál utcai fiúk ihletôje.
A Muzi a két író gyermekkorának színhelyét,
a 19. század végi modernizálódó Pest világát
idézi meg.
Részlet
Ti azt hiszitek, hogy a Múzeumkert egy vasráccsal körülkerített kert, amelynek határa 1930ban, amikor ezt a könyvet írom, délrôl a Múzeum körút, északról az Eszterházy utca, kelet felôl a Múzeum utca és nyugatnak a Fôherceg
Sándor utca, de mi, akik 1887 körül voltunk tízévesek, nagyon jól tudjuk, hogy a Múzeumkert
nem egy vasráccsal körülkerített kert, hanem az
egész világ, amelynek határa mindenfelôl a végtelenség.(…)
Nem is Múzeumkert a neve, hanem röviden és
mégis messzihangzón: Muzi!
– Jössz a Muziba? – kérdezték a gyerekek akkor
egymástól.
– Ott leszek a Muziban! – hallatszott a felelet.
És a Muzi – az én gyermekkorom Muzija – sok
csodálatos történetet tud, amiket a mai gyerekek
már nem ismernek.(…)
Mondom, egy egész világ volt a Muzi és fôhôse
egy villogó fekete szemû fiú, akit Pikinek hívtak.
Ennek a Pikinek a históriáit mesélem el nektek,
1930 gyermekei…
Tehát egyszer volt, hol nem volt 1887 körül…
(…)
Jött… jött a banda!
A kapu alatt megtízszerezôdött a kürtök zengése, a vastag falakról visszhangozva hullott
le a Prinz Eugenius induló, a szôke szakállas
tambur botját hegyesen elôrelökve balra kanyarodott, s utána a banda kivált a sorból,
nagy négyszögbe fejlôdve megállt, s úgy fújta,
fújta.
Elôugratott lóháton egy tiszt úr, kihúzta kardját,
megállott szemben a bandával, s minden század
kapitánya, mikor odaért, pulykavörös arccal kiáltotta lován megmerevedve:
– Compagnie, links schaut!
A fáradt, poros, izzadt, nagy, lingár bosnyákok
összeszedték utolsó erejüket, vágták, döngették a

lépéseket, s miután elvonultak s elhangzott a
„Ruht!”, kókadtan estek össze s tûntek el az
udvar távolában.
Udvar? Nem, egész város volt a Nájgebáj. Elszórva a poros, óriási területen nagy kék házak,
földbe cövekelt korlátok között lovakat járattak, nagy messze hatalmas rézkondérok füstölögtek, körülöttük, kezükben csajkával tolongó
katonák, akik most érkeztek meg, másfelé nyitott ajtajú nagy fészerek, istállók, épületek,
olyan volt az egész, mint egy nagy, nagy közraktár vagy gyár, amelyben katonák a munkások. Kiabálás, lótás-futás mindenfelé, a hátsó
kapun – alig lehetett odalátni! – szekerek vonultak ki, ott meg vasrácsos ablakok, talán éppen a
49-es börtönök…
– Hogy jöttél be? – kérdezte most Pikitôl hirtelen valaki.
Felrezzent elmerült, álomszerû bambálásából.
Nála jóval nagyobb fiú állott mellette, s körülötte öt-hat kisebb. Mind kíváncsian, fürkészô
szemmel nézte. Mit fog mondani az idegen fiú?
Pikit a kérdés váratlan volta meghökkentette.
Mit feleljen neki? Ez nem a Muzi, nem a Kistér,
itt idegen talajon áll, nem használ a stukk, se a
tempó, itt nem indián, nem irokéz, ez a Nájgebáj, amelynek törvényei, szabályai idegenek, ismeretlenek számára.
Minden lélekjelenlétére szüksége volt, hogy valami szamárságot ne kövessen el. Úgy érezte,
hogy valami tekintélyre kell hivatkozni, akit ezek
a fiúk is elismernek. S helyes ösztönnel kitalálta,
hogy minden ember legnagyobb tekintélye ô
maga. Minden ember magát tartja a legfontosabbnak.
Ahelyett, hogy felelt volna, ô kérdezett.
– Hogy hívnak téged? – kérdezte a nagy fiútól.
– Schwechla! – felelt az. – Az apám bandaôrmester! – tette hozzá nagy büszkén.
– Schwechla? – kiáltott fel tettetett örömmel Piki. – Te vagy a Schwechla?
És mintha rég keresett ismerôsre bukkant volna,
nyújtott kezet a trikóinges, felfelé fésült hajú, pisze cseh orrú, szeplôs Schwechlának.
– Piki vagyok! – mutatkozott be.
Schwechla nem értette az egész helyzetet. Ô verekedni akar, bele akar kötni az új fiúba, és az
örül, hogy ô a Schwechla, és kezet nyújt. Mit
akarhat?
A feléje nyújtott kezet elfogadta, s csak annyit
mondott:
– Na?
Piki érezte, hogy megnyerte a csatát. Ha már kezet adott, nem lehet baj, s már nyugodtan folytatta:
– A Rózsa tanító úr küldött hozzád.
Schwechla most már igazán kezdett zavarba
jönni, de úgy érezte, hogy a többi fiú elôtt nô
a tekintélye, ha a városból egy tanító fiút küld
hozzá.

– Mit akar a Rózsa tanító úr?
Piki most már egészen simán folytatta. Újra indiánnak, Csingacsguknak érezte magát, ravasznak, kígyósimaságúnak és hangtalan nevetésûnek. Becsapja a halvány bôrûeket.
– A Rózsa tanító úr történetórán azt magyarázta, hogy keressük fel a Nájgebájban a Schwechlát, hogy ô itt mindent tud, és mindent megmutat és megmagyaráz.
– Az igaz! – felelte Schwechla, és gyôzelmesen
nézett körül.
A többiek tisztelettel, ragaszkodással néztek rá.
Mégis nagy ember a Schwechla!
– Hát mit akarsz látni? – kérdezte felsôbbségesen
Schwechla.
– Mindegy. Amit te akarsz – alkalmazkodott a
helyzethez Piki.
És elöl Schwechla Pikivel, s utánuk a többiek,
nekiindultak a Nájgebáj pormezôinek és épülettömbjeinek. Az istállók hátsó, nagy, csupasz falához értek.
II. József is stukkolásra teremtette. Piki zsebébe
nyúlt, kis fonott labdát vett elô és a falhoz vágta.
– Stukk? – kérdezte felcsillanó szemmel
Schwechla.
– Stukk! – felelt Piki.
És vizsgát, új ruhát, Gyulai Pált, Nájgebájt elfelejtve kivettek, két pártra bomlottak, és megindult a játék.
Az „újfiú” fényesen bevált. Lestukkolt mindenkit, versenyfutásban, egylábrúgásban gyôzött,
minden tornaszeren „kunsztokat” csinált, s mikor leszállt az este, szinte fájt tôle a búcsúzás.(…)
224 oldal, Békés Rozi illusztrációival
1790 Ft
Móra Kiadó – www.mora.hu
A kötet kedvezményesen megvásárolható
a Móra Kiadó webáruházában: www.mora.hu
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Könyvkultúra

interjú

Mediterrán líra
Beszélgetés Simone Inguanezzel
2007-ben tartották az Iowai Nemzetközi Íróprogram negyvenedik évfordulóját. A program sok magyar író
világlátását befolyásolta Nemes Nagy
Ágnestôl Oravecz Imréig. Nekem is
életre meghatározó élmény volt 30
író szövegeit és gondolkodását megismerni. A tavalyi vendégek közül a
görög Chris Chrissopoulos, a bolgár
Aziz Shakir, az izraeli Alex Epstein,
az orosz Jekatyerina Taratuta és a
máltai Simone Inguanez volt az Europoetica Fesztivál vendége. Közülük az utóbbival beszélgettem.
■ Simone Inguanez Máltáról érkezett. Két verseskötete közül a
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Víz, Tûz, Föld és Én címût angolul is kiadták. A máltai nyelv
egzotikuma, a mediterrán orpheuszi líra hangzása varázsolta el
a hallgatókat a felolvasáson.
– Elemzôid írásaid különleges, egyéni ritmusát, az elvéthetetlen vershangzást emelik ki veled kapcsolatban – mennyiben
kötôdik ez a különlegesség magához a máltai nyelvhez? Hogyan hat egy költô egyéni hangjára ez a minden szempontból
kivételes, egzotikus nyelv?
– A máltai nyelv nagyon érdekes terep. Elôször is épp olyan kemény, amilyen lágy hangzású. Gyökere az észak-afrikai arab
nyelvekhez hasonló, de feltûnôen sokat ôriz az újlatin nyelvekbôl is, elsôsorban dél-olasz és szicíliai hatásra. Arab gyökök, európai szótövek – számtalan lehetôség kínálkozik új szavak létrehozására, jelentések ezer új árnyalata teremthetô meg. Ezen felül
a százhetven éves angol uralom alatt kétnyelvûvé váltunk, a máltai mellett az angol szavak is rendelkezésünkre állnak.
– Formák és hangok ilyen gazdagságában rendkívül színes
egy máltai költô kifejezési terepe. Az euro-mediterrán kontextusban ez a zenei nyelv különleges szabadságot jelent:
egyszerre fejezhet ki erôt és kifinomultságot.
– Nagyon szeretem az anyanyelvemet – a saját vershangom is az
anyanyelvvel való viszonyomat tükrözi. Nem végeztem bölcsészkaron – az irodalom és a nyelv nekem játékosság és ösztönös szenvedély. Mindig csak a fülemre hallgattam, stílusomat
is aszerint alakítom.
– Minden valódi költôhang titkának lényege a besorolhatatlanság: tilos, nem is lehet, a költô egyéni hangját definiálni,
címkézni, besorolni. A kritikák mégis a minimalizmust és az
intimizmust emlegetik, ha szövegeidrôl beszének. Jelentenek valamit ezek a szavak neked? Hogyan magyaráznád el a
téged nem ismerôknek, mit jelent ez a két fogalom?
– Természetes dolog, hogy az olvasók benyomásaik alapján bizonyos osztályokba sorolják a szövegeket. Errôl senki nem tehet.
A baj csak ott kezdôdik, ha a besorolás elôítéletté válik, mert így
az egyes szövegek sok fontos jegye elvész. A sajátosság igazából
relatív – több másik sajátossággal vegyül, és szövegenként változik. A definíciós kísérletek sok mindent belelátnak a szövegbe,
ugyanakkor sok fontos vonást nem vesznek figyelembe.

A minimalizmus és az intimizmus két
olyan sajátosság a szövegeimben, amely sok
olvasómnak feltûnt. A mindennapi élet
környezetében sok tárgy mélyen megérint.
Például: „Az öregasszony, aki ültében alszik,” „a csésze, ami ajkaddal játszott” vagy
a „félig nyílt párkánytalan ablak” lehetnek
talán ilyen „minimális” észrevételek. A vers
gyakran abból a melegségbôl táplálkozik,
amit különféle emberek története és környezete iránt érzek. A múzsám voltaképp
igen egyszerû múzsa. Elég egy tárgy vagy
egy történet – megéled bennem a tér és az
idô. Sokan ezt „intimnek” nevezik.
– Kalkarában élsz, egy kis máltai faluban,
mindenütt jelen van körültötted a Tenger. Talán nem véletlenül vált a szövegeid meghatározó metaforájává is a víz, a
só. Észrevehetô-e másképp is ez a tengerközelség a szövegeidben? A szél, a víz, a föld mint alaptoposzok talán nem ok nélkül építenek fel épp úgy egy világot,
ahogy Nálad. Egyik köteted címe is Víz, Tûz, Föld és Én: negyedik elem vagy-e ebben a sorozatban, azaz a Levegô lesz-e
a legmeghatározóbb ars poetikus elem?
– Költészetem mindenestül mediterrán. Az elemek hangsúlyos
jelenléte is ezzel függ talán össze. Nem hiszem, hogy ez véletlen, hiszen ez az én tapasztalatom. Csak az kristályosodhat ki a
nyelvben, ami elôttem áll, ami arcul üt, ami nyomot hagy azon,
ami vagyok és ahogy érzek.
Nincs mese, a mediterrán örökséget cipelem magammal, ez formál engem és az élményeimet. Kísértenek persze más elemek is
az írásaimban: ilyen az emberség, a fájdalom, a szépség – rengeteg alakváltozatban.
Könyveim címei: „Félig nô, félig gyerek”, „Víz, tûz, föld és én”
fontos észrevételek után születtek – azt adtam címnek, amit mások vettek észre költészetemben. Víznek élem meg a mediterrán
örökséget, tûznek a szenvedélyt, földnek a nagyszüleim örökségét, az országomat és kötelékeimet, levegônek önmagamat, a lelkemet, a szelet, ami mozgat. Talán nem véletlen, hogy a máltai
nyelvben a lélek és a szél, a „ruh” és „rih” olyan hasonlóak.
– Jogot végeztél, szerkesztôként, fordítóként is dolgozol. Hogyan egyeztethetô össze a sok sok szerep? Hogyan hatnak

Simone Inguanez az Europotica Fesztiválon (az asztalnál)

egymásra a magánéleti, a hivatali és a költôi szerepkörök?
Melyik a szerepek között a kitüntetett, a legfontosabb? Tudom, hogy gyakran felvetett kérdés ez, de hogyan sikerül
zsonglôrként a szerepek közötti egyensúlyt megtartani?
– Nagyon kíváncsi a természetem. Sok-sok minden lenyûgöz, érdekel. Annyi mindenhez lenne jó érteni. De azért, ami leginkább foglalkoztat, az a nyelvvel, a humán tudományokkal függ
össze: a jog, a pszichoterápia, a kriminológia, a nyelvészet, az újságírás közötti kapcsolat.
A diplomámat jogból szereztem. Sok-sok energiát fektettem
jogi és hivatalos dokumentumok szerkesztésébe és fordításába. Az aprólékos kitartó munka, a nyelvi lelkiismeretesség talán a költészetben lesz legmagasabb rendûvé. Magamhoz is
akkor jutok nyelvi értelemben legközelebb, ha írással foglalkozom, jó szöveget olvasok vagy szépirodalmat fordítok. Nagyon szeretnék a közeljövôben minél több mûvet az anyanyelvemre fordítani. Azt hiszem, a fordításnak különlegesen
nagy perspektívái vannak Máltán.
– A mindennapi élet tárgyai érdekelnek, a világ perifériájára szorultak, ahogy Pilinszky mondaná, mégis a legbensôbb érzeteknek, az elmosódó lélektüneteknek is koncentrált figyelmet szentelsz. Hogyan fér meg a megfoghatatlan
és az ismerôsség anyaga, miféle nyelvi szimbiózisban él a
kimondásra váró és a kimondhatatlan? Újabban az emlékeid feltámasztása érdekel, a múlt nyomait teszed jelenvalóvá a szövegekben. Mit lehet ennek a feltámasztásnak-feltámadásnak a módszertanáról, vagy szakrálisabb szóval a liturgiájáról elmondani?
– Vannak pillanatok, amikor egyetlen szó sem elég jó, hogy kifejezd, amit másokkal megosztanál. A szövegrészletek talán
mindezt érvényesebben megvilágítják. Ezekben a pillanatokban
nem létezô tárgyakat alkotok újjá, amelyek a hangulatomat megtestesítik. Az Elsô esô címû versembôl idéznék, ezzel talán a
múltat is újjáéleszthetem: „függönyöket beszívó szônyegek, különféle / szagokat köhögnek, rövid színtelen szoknyák”. Vagy az
Elhagytamból: „Vannak utcák, ahol jártam / dalok, melyeket
énekeltem / frissen vágott virágok, melyeket elhagytam / van
hûlô kávé és összegyûrt papír / közeli morzsái a múltnak, ami
már nincsen.”
– Milyen tervek foglalkoztatnak? A legújabb versekben úgy
tûnik, a narratív szövegek felépítése, idôkezelése kezdett foglalkoztatni. Tervezed-e, hogy prózát vagy esszét is jó lenne írni? Miben tér el a narratív formák használata a vers és a próza esetében?
– Újabb versesköteten dolgozom. E pillanatban még mindig a
vers érdekel. De tervezem, hogy majd prózát is írok. Többször
elhatároztam, most próza következik, de a ritmus iránti megszállottságom mindig eltérített. Azon kaptam magam, hogy megint
verset írok. A tartalom is inkább a vers felé hajtott. A prózához
legközelebb a prózaverseknél és a rövid lírai prózánál jutottam.
Verseim azonban egyre inkább történetek. Annyi sztori vár
megírásra. A múltat meg kell írnunk, mielôtt elfelejtjük. Vannak történetek, amelyeket emberek élnek, és amelyek mellett
nem tudok elmenni csak úgy. Néhány jelenetet meg kell osztanom a saját életembôl is. Ugyanakkor a gyerek bennem mindig új mesére vár.
A narratív vers és a narratív próza közötti választás hangsúly és
ritmus kérdése. A szaggatottság, az elhallgatás, a csöndek bevezetésének igénye a vers felé ûz, az összetartozó szavak, képek és
csöndek ritmikus rendje.
Mert a megállás hat igazán az olvasóra. Ahol abbahagyod.
Amit kimondatlanul hagysz, legalább olyan fontos. Ideje van a
szavak és képek kimondásának és ideje az elhallgatásnak. Ebben
a költészet szelleme vezet.
G. István László

Balassi Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 21.
Tel.: 483-0750, fax: 266-8343
e-mail: balassik@t-online.hu
Ô volt Weimar napja
Liszt-olvasókönyv
kezdôknek és
haladóknak
Közreadja Gracza Lajos
■ A kötet címét Anna Rilke nyomán választotta
Gracza Lajos, mert úgy
vélte, senki sem jellemezte pontosabban és költôibben Liszt Ferenc szerepét és értékét életének
második weimari szakaszában. Az alcím a mûfaj
meghatározására törekszik, valóban olvasmányokat kínál a zenetörténet és a mûvelôdéstörténet határvidékérôl, olyan jeles kortársakét, akik – szemben a
korabeli kritika és sajtó olykor sértô hangvételû, személyeskedô hangadóival – szinte kivétel nélkül csodálói voltak a zeneszerzô mûveinek, elôadói zsenialitásának, megnyerô egyéniségének. Kronologikus életrajzi kiegészítôt kínálunk tehát
az olvasónak, hiteles forrásokat, köztük sok újat vagy ismeretlent is. A tudományos igényû jegyzetanyaggal kiegészített
munka nemcsak érdekes olvasmány, de, reméljük, ösztönzi
a további kutatásokat is.
(X)
Balassi Kiadó – Liszt Ferenc Archívum (Göppingen-Budapest)
B/5, 208 oldal, papírtábla, 2600 Ft
ISBN 978-963-506-762-6

Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban

Horváth Lajos:
A nyilvános beszéd
■ A nyilvánosság elôtt
értelmesen, hatásosan
beszélni cseppet sem
könnyû feladat! Különösen azok számára,
akik egyik napról a másikra kerülnek olyan
pozícióba, ahol munkájuk része a nyilvános
fellépés, és érvényesülésük múlik azon, miként
állnak helyt. A lámpa-,
kamera-, vagy mikrofonláz – még a mûfajban gyakorlattal rendelkezôknél is – ronthatja
az egyébként meglévô képességeket. Vajon csökkenthetô-e
valami módon a gátlás? Miért van az, hogy a nyilvánosan beszélôknél (televízió, rádió, vagy az elôadótermek szereplôinél) szinte kivétel nélkül hangsúlyhibák, tagolási és értelmezési hibák tömege lepi el beszédüket? Érdekes módon magánbeszédükben ezek az értelmezési hibák nem, vagy rendkívül
ritkán jelentkeznek. Milyen alapvetô különbségek vannak
magánbeszédünk és a nyilvános beszédünk között?
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Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban
Egy gyakorlati szakember – aki több
mint 40 esztendeig volt a Magyar Rádió
bemondója, s három évtizede beszédoktatóként is mûködött – keresi a válaszokat
ezekre a kérdésekre, és ad hasznos tanácsokat azoknak, akik a nyilvánosság elôtt elmondott beszédüket hatásossá, jól követhetôvé, megjegyezhetôvé kívánják tenni.
(X)
A/5, 180 oldal, kartonált, 2900 Ft
ISBN 978-963-506-763-3

Az olvasók – a tanítványok, a szakma, és
az érdeklôdôk – végigkövethetik Molnár
Gyula munkáit, megismerhetik a mûvész
saját vizuális nyelvét, felfedezve a közelmúlt magyar alkalmazott grafikájának ismert, frappáns, és meghatározó kalandjait.
Rubik kocka, Zwack Unicum, Magyar
Posta arculata, logoja, az Európai Uniós
csatlakozás bélyegsorozata, Halls VITA-C,
Porotherm, Trident, Volkswagen, Dunapack, Gilde, IBM, BKV… – és még sorolhatnánk Molnár Gyula alkotásait, amelyek
mindennapi életünk képelemei, kultikus

Nyelvi álarcok
Tizenhárman a fordításról
A Pont Fordítva sorozatban
Szerkesztette Jeney Éva, Józan Ildikó

■ Az antropológia tágítja a világképün-

■ Fordítói presztízs, tekintély, bizalom, átírás, újrafordítás, mûfordítói hagyomány,
hitek, elôdök, minták, kritikák, példaképek, maszkos játékok, a szerzô és a mû írója, kiadók, pártközpont, irodalmi szempontok és politikai korlátok, a nyelv és a
nyelvi álarcok...
E témákat járták körül beszélgetéseik
során az interjúk készítôi: Bezeczky Gábor, Csehy Zoltán, Farkas Jenô, Jeney
Éva, Józan Ildikó, Kôrizs Imre, Lukács
Laura, Németh Zoltán, Szöllösi Adrien.
Akik megszólalnak: Bangha Imre, Csehy
Zoltán, Csiki László, Déri Balázs, Kúnos
László, Lackfi János, Lator László, Nádasdy
Ádám, Parti Nagy Lajos, Rába György,
Schütz István, Szepessy Tibor, Tôzsér Árpád.
(X)
A/5, 260 oldal, kartonált, 2600 Ft
ISSN 1787-8861
ISBN 978-963-506-766-4
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Christoph Wulf:
Az antropológia rövid összefoglalása
Fordította: Körber Ágnes

ket, hozzájárul ahhoz, hogy eligazodjunk
a világ értelmezésében, fontos összefüggéseket ismerjünk fel. Ehhez szükség van
az antropológia különbözô területeinek
ismeretére: az emberré válás folyamatának, a filozófiai antropológiának, a szellemtudományok antropológiájának, a
kulturális, valamint történelmi antropológiának a jól érthetô, ám a legújabb tudományos eredményeket is tartalmazó
összefoglalására.
Christoph Wulf antropológus és nevelésfilozófus, a berlini Interdisziplinäres
Zentrum für Historische Anthropologie
társalapítója. A Történeti Antropológiai
Társaság alelnöke, a Német UNESCO Bizottság Vezetôi Testületének tagja, a bécsi
Kultúratudományok Nemzetközi Kutatóközpontjának tagja.
Az 1992 óta megjelenô Paragrana történeti antropológiai folyóirat szerkesztôje. Az
antropológia óta megjelent könyvei: Zur
Genese des Sozialen. Mimesis, Performativität, Ritual (2005), Anthropologie Kultureller Vielfalt. Interkulturelle Bildung in
Zeiten der Globaliserung (2006).
(X)
324 oldal, 2900 Ft
Megrendelhetô 20% kedvezménnyel a kiadónál, postai utánvéttel, a postaköltség felszámolásával.
Molnár Gyula: Az én vizuális nyelvem
/My Visual Language
■ „ebbôl az emberbôl – szándékosan
nem nevezem itt grafikusnak – árad a szeretet, képeibôl, azok kommentárjaiból,
kötetébôl…. Annak a mûvésznek, gondolkodónak, kommunikátornak a megértô szeretetéé, aki soha nem dadogott
egyetlen mûfajban sem, sem írásban, sem
rajzban, sem tanításban, sem grafikák tervezésében.” (Kemény György)
Az én vizuális nyelvem c. kötet életmû,
Molnár Gyula vizuális ars poéticája.

filmplakátok, – Ez a kedves Viktor, Etüdök
gépzongorára – kortörténeti mementóként
mûvészeti katalógusok, vicces grafikák, írások, szubjektumok, és objektumok, Molnár Gyulától, Molnár Gyuláról.
(X)
208 oldal, 4300 Ft
Megrendelhetô 20% kedvezménnyel közvetlenül az Enciklopédia Kiadónál, postai utánvéttel, a postaköltség felszámolásával.

Fekete Sas Kiadó

1064 Budapest, Vörösmarty u. 53.
Telefon: 332-89-31
e-mail: feketesas@feketesas.hu
web: www.feketesas.hu
Szabadi Judit: Gulácsy Lajos
■ Gulácsy Lajos (1882–1932) a századforduló magyar festészetének egyik legmagányosabb és egyben legrejtélyesebb alakja.
Emberi és mûvészeti megítélését máig felfoghatatlannak tetszô kettôsség jellemzi.
Miközben mûvészetét már életében csodálat övezte és olyan személyiségek, mint
Füst Milán, Kosztolányi Dezsô méltatták
megkülönböztetett elismeréssel munkásságát, budapesti kiállításai éppúgy sikert
arattak, mint nagyváradi fellépései, mégis
egész élete folyamán megélhetési gondokkal küszködött, amihez lassanként a
mûvészeti életbôl való kirekesztettsége

herens egységben láttatja. Egyedi szemléletét esztétikus stílusban fogalmazza meg, tanulmányai továbbgondolásra késztetnek
minden olvasót, legyen az laikus avagy
szakember. A magyar századelô és az európai modernizmus egybejátszása, a korszak
izgalmas aszimmetriája ellenére is megteremti az egységet a tanulmánykötet két ciklusa között. A könyvet olvasva lehetôség
nyílik arra is, hogy tovább töprengjünk a
magyar és az egyetemes festészet korrelációjának máig megoldatlan kérdésein. A kötet írásai 1969 és 2005 között születtek, s e
kiadás számára kiegészített, nem egy esetben újrafogalmazott tanulmányai egy gazdag tudományos pálya ívét rajzolják meg.
(X)
B/5, 332 oldal, 2900 Ft
társult. Pályája különc személyisége és tragikus, elmebajba torkolló sorsa miatt csupán tizenöt évet ölel fel.
Szabadi Judit tanulmányaiban különös
érzékenységgel avatja be az olvasót Gulácsy rendkívüli mûvészi világába. Munkája jelentôs kiegészítésekkel az elmúlt évtizedekben is felbukkanó, újdonságszámba
menô mûvekkel, a gazdag képanyaggal
minden eddiginél teljesebb képet nyújt
errôl a kivételes alkotószemélyiségrôl. A
szöveget csaknem 200 kép illusztrálja.
(X)
B/5, 337oldal, 3900 Ft

Fríg Kiadó

2084 Pilisszentiván, Pf. 28.
kbaranyi@freemail.hu
www.varga.hu
Thuróczy Károlyné százéves
SZAKÁCSKÖNYVE

Henry David Thoreau:
Walden – A polgári engedetlenség
iránti kötelességrôl

■ Madarász Margit Thuróczy Károlynak,

Szabadi Judit:
A modernizmus sorskérdései

■ Elsô alkalommal veheti kézbe egy kötet-

■ Ki, milyen alapon, hogyan „számítja” a
képzômûvészeti modernizmust?
Szabadi Judit minden témában megtalálja azt a pontot, ahonnan ô másként látja,
és teszi mások számára is beláthatóvá a
már ismert, vagy eddig még ily módon fel
nem tárt mûvészettörténeti tényeket. Alkotói életútjának legfontosabb darabjait
tartalmazó, szépirodalomként is olvasható
könyve a modernizmus sorskérdéseit ko-

az erkölcsileg helyes magatartásra magánemberként kényszerítse az államszervezetet. Az öntörvényû író-filozófus a
maga módján akart lélegezni.
(X)
A/5, 287 oldal, 2750 Ft

Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban

ben az olvasó Thoreau két leghíresebb
mûvét, mely az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg.
Thoreau, Thoreau – elsuttogott, titkos
jelszó is lehetne, a természettel harmóniában élôké. A 19. századi Amerikában
Rousseau eszméjét a gyakorlatban megvalósító Ember, naiv eszmefuttatásokban
mutatja ki a gyakorlatias társadalom
ésszerûtlenségét, ám nem elégszik meg
ennyivel. Két éven át a vadonban él a
Walden tó mellett. „Mélyen akartam merülni az életbe, kiszívni csontja velejét,
olyan erôteljesen, spártai módra akartam
élni, hogy megfutamodásra kényszerítsem mindazt, ami nem élet…”
Thoreau, Thoreau – egy hangosabb jelszó is lehetne, a polgári engedetlenségé.
Az ô nevéhez fûzôdik ez a fogalom,
ugyanis ô írta le elôször: Civil Disobedience. Mondván, az állampolgár joga,
sôt kötelessége, hogy bizonyos körülmények között nem-kollektív erôfeszítéssel

Nyitra vármegye alispánjának felesége
volt. Nem született gyermeke, így kimeríthetetlen energiáját háztartásának szentelte. Messze földön híres nagy házat
vitt, szakácsmûvészetérôl az egész Felvidék beszélt. A kb. 100 évvel ezelôtt írt
szakácskönyve 937 receptet tartalmaz.
(X)
280 oldal, 2600 Ft.
ISBN: 978 963 9836 08 2
Kiss Dénes: Emberszám
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■ A ragozó nyelv: összeadó, számtani
nyelv. Az alapjelentéshez – ôsgyökhöz
– képzôket, ragokat és más toldalékokat adunk és így alakul ki a szavak végsô jelentéstartalma. Tehát: a magyar
nyelv alaptörvénye olyan, mint a számtané. Csak azt kell megjegyezni, hogy
egyszer egy az egy. A többi mind ebbôl
következik.
(X)
Mûfaj: nyelvészet.
272 oldal, 2600 Ft
ISBN: 978 963 9836 05 1

Kiss Dénes dedikál a Fríg Kiadó
pavilonjánál (120.) a Vörösmarty téren:
június 6. péntek 16–17 óra között június 8.
vasárnap 16–17 óra között

Kassák Könyv- és Lapkiadó
T/F: 06-28/503-450
kassak@vnet.hu
www.kassakkiado.hu

Pompeius is megfordult. Kishajóval átkelünk a hal formájú Kósz szigetére.
2500 évvel ezelôtt itt élt a test-lélekszellem egységét valló Hippokratész, az
orvoslás atyja. A sztoák oszlopsorai
közt sétálva beszélgetés közben gyógyította betegeit. Kr. e. 350 körül tanítványai megalapították a kor leghíresebb
gyógyító helyét, a kószi Aszklépiont; a
mai napig szent helyként tisztelik. Kalimnosz, Pszerimosz, Karpathosz, Niszirosz, Szími, Kaszosz, Halki szigetét
bejárva, áthajózunk a törökországi Bodrumba, az ókori Halikarnasszosz földjére. Megcsodálhatjuk az egykor fenséges
Mauzóleum maradványait és az antik
görög színházat.
(X)
360 oldal, 700 színes képpel, 5900 Ft
Seneca: Menj, és légy Ember!
Útmutatás az Élethez
Fordította és szerkesztette:
Vágó Gy. Zsuzsanna
„Bölcsességek Kincsestára” sorozat

Tôzsér János:
A napfény szigete Rodosz
A lélek szigete Kósz
Kalimnosz, Pszerimosz, Karpathosz,
Niszirosz, Szími, Kaszosz, Halki szigetek
és a törökországi Bodrum

„A szeretet nem erény.
A szeretet szükséglet –
sokkal inkább, mint a kenyér és a víz;
sokkal inkább, mint a fény és a levegô.
Azért éltek, hogy megtanuljatok szeretni.
Azért szerettek, hogy megtanuljatok élni.
Az embernek nincs szüksége más ismeretre.”
(X)
128 oldal, 1290 Ft

K. u. K. Könyv- és Lapkiadó
1138 Bp., Népfürdô u. 15/E.
T/F: 359-1634
Kuk.kiado@chello.hu
www.kukkanto.hu

Marton Mária: Tájképre nincs idô
Szocialista lányregény

■ „Elégedjünk meg ezzel az egyszerû

■ A rendhagyó útikönyv-útleírás szer-
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zôje, Tôzsér János az álmainkban megjelenô Égei-tenger szigetvilágába vezeti
el olvasóit. Azúrkék ég, kristálytiszta
tenger, sziklás öblök, aranyhomokos
partok. Ezen a földön mindig süt a nap,
a szigetlakók pedig a híres görög vendégszeretettel fogadnak bennünket.
Elôször Rodoszon, a Rózsák, a Nimfák
szigetén járunk. Itt állt egykor a világ
hét csodájának egyike, a Kolosszus, egy
hatalmas emberalak, kezében fáklyával.
Itt mûködött az ókor két leghíresebb filozófiai iskolája, a lindoszi és a rodoszi
akadémia, ahol Julius Caesar, Cicero és

ranggal: Ó, milyen jó ember”.
Ebben a könyvben minden benne
van, ami a szeretetteljes és boldog élethez kell: emberismerettel és az egyenes
élethez szükséges tudománnyal – a jóság és emberség tudásával – vértez fel
bennünket. Tanácsokra vágyunk? Forduljunk Senecához. Bölcs útmutatásai
kortalanok – méltó társul szegôdnek a
ma emberéhez is.
(X)
128 oldal, 1290 Ft
A Szeretet gyöngyszemei
„Tedd életedet ajándékká”
Szerkesztette és fordította: Angelisz Irini
„Bölcsességek Kincsestára” sorozat
■ Lelkünket felemelô, gyönyörû írások a
szeretetrôl.

■ Szocialista lányregény? Nocsak… De
mielôtt még bárki legyintene vagy megmosolyogná, érdemes belelapoznia a
könyvbe, majd végigolvasnia Marton
Mária új regényét. A Tájképre nincs
idô ugyanis nem akarja áltatni olvasóját: szó sincs benne a szocializmus vé-

delmezésérôl, mint ahogy távol áll
szándékától e korszak utólagos, dühös
leleplezése is. Sôt, jótékonyan nélkülözi a visszatekintô elbeszélések feledékenységét és édes-keserû fûszerét, a
nosztalgiát. Akkor hát mit akar ez a regény? – kérdezhetnénk joggal. Talán
nem többet, de nem is kevesebbet: úgy
nézzen vissza egy korra, amit jobb híján szocializmusnak nevezünk, hogy
éltek, szenvedtek és szerettek itt emberek, akik… Nos, hogyan is? Ez derül ki
a regénybôl, fájdalmasan és szomorúan, derûvel, és ha tetszik, a lányregények érzelmi sorsfordulataival, amelyek viszont soha nem jutnak el az érzelgôsségig. Ettôl megóv a regény elbeszélôjének önmegértô tárgyilagossága
és részvéte. „Szemedben éles fény legyen a részvét…” talán e híres verssor
lehetne a regény mottója: hangsúly az
„éles fény”-en.
(X)
Mészáros Sándor irodalomkritikus
280 oldal, kötve, 3800 Ft

költészetnek metafizikai pillanatait
idézi, értelmezi, Juhász Gyula, Thomas Hardy, Szabó Lôrinc, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Jékely Zoltán és
mások verseinek továbbgondolásával.
Domokos Mátyás halálának második
évfordulójára.
(X)
AK/24, keménytáblás
ISBN 978 963 9658 44 8
48 oldal, 2000 Ft

Könyvismertetô hirdetés
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Novella Kiadó

1132 Bp., Visegrádi u.11.
Tel: 350-7144, Fax: 339-8617
e-mail: novellakft@chello.hu
Rácz Lajos: Sárkány új tükörben
Kína a 21. században
könnyed esszéfolyam
Tim Willock: A lovagrend
regény

Nap Kiadó

1117 Bp., Budafoki út 183/A.
T/F: 208-0796
napkiado@napkiado.hu
www.napkiado.hu
Domokos Mátyás:
A metafizikus költészetrôl

■ A szerzô közel tíz évet élt Kínában,
személyes élményei hozzásegítették ahhoz, hogy felülemelkedjen az ázsiaiakról
Európában kialakult elôítéleteken.
Esszéi igyekeznek árnyalni, illetve közelebb hozni a kínai társadalom, politikai
élet mindennapjait.
(X)
304 oldal, 1990 Ft

Különleges könyvek.
■ Egy rendkívül érzékeny intellektus
vallomása ez a költészeten keresztül
önmagáról: „mindent az irodalomtól
kaptam... az irodalom adta nekem az
egyetlen érvényes, kikezdhetetlen értelmezését a világnak, a létezésnek, az
emberi természetnek, az ember külsôbelsô arcának.” A 20. század költészetének, s ebben különösen a magyar

Bárdos Pál:
Keresztül-kasul az életen
családregény
■ „Freskó egy vidéki zsidó családról,
egy rossz történelmi pillanatban született kisfiú fejlôdésregénye, történelmi számvetés és lélektani elemzés, kísérlet a múlt hazugságainak, az
emlékezet és felejtés fonák játékainak leleplezése.”
(X)
448 oldal,1990 Ft

■ Az olvasmányos történelmi regény a hôsiesség, a szenvedély és az erotika látványos
meséjében született. 1565 májusában Nagy
Szulejmán dzsihádot hirdet Keresztelô
Szent János lovagrendje ellen. A világ nem
látott még akkora ármádiát, amelyik most az
ispotályos lovagok erôdjéhez közeledik…
(X)
652 oldal, 4990 Ft

Kis Antónia: Álmok délutánja
novelláskötet
■ Kis Antónia a hétköznapi emberi
kapcsolatok, sorsalakító találkozások, a
jelentéktelennek tûnô, ám fontos külsô
és belsô történések avatott krónikása.
Életképszerû, mozgalmas novelláinak
hôsei többnyire boldogságra vágyó nôk.
(X)
240 oldal,1800 Ft
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natos cselekedet. Ennek az alapgondolatnak a jegyében a szerzô könyvében négy
társadalmi alrendszert vizsgál, a vallást, a
politikát, a jogot és az erkölcsöt, s ennek
során igen sok oldalú, árnyalt kép bontakozik ki arról, hogy milyen válasz adható a
könyv címére „Mikor igen, mikor nem”.
(X)
A/5, kartonált, 240oldal, 1950 Ft

Trivium Kiadó

Timp Kiadó

Da Chen: Féltestvérek
Fivérek, idegenek, vetélytársak,
ellenségek
2006-ban az ÉV KÖNYVE!

1139 Budapest, Frangepán u.12-14.
Tel.: 1 412-5251
e-mail: konyv@timpkiado.hu
www.timpkiado.hu

www.triviumkiado.hu
Tel/fax: 1/248-1263
trivium.konyvek@chello.hu
Keresse kiadványainkat a Kiadóban,
valamint az Ünnepi Könyvhéten
Vörösmarty téri és Móricz Zsigmond körtéri
standjainkon!

Könyvhét: Vörösmarty tér – 33.sz.pavilon
Megjelent a Timp Kiadó Napsütötte ízek –
Bioételek sorozatának elsô kötete
Kútvölgyi Mihály: Kenyér és bor

Papirusz Book Kiadó
1126 Budapest, Böszörményi út 8.
T/F: 214-5530
E-mail: papirusbook@freemail.hu
Földesi Tamás:
Mikor igen – mikor nem?
Gondolatok az engedelmességrôl
és az engedetlenségrôl
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■ Ez az elsô munka, amelyet magyar
nyelven ennek a témakörnek szenteltek.
A könyv alapgondolata, szemben a közkeletû felfogással, amely az engedelmességet erénynek tartja, s az engedetlenséget erkölcsi fogyatékosságnak, a szerzônek az az
álláspontja, hogy a valóságban a helyzet
sokkal bonyolultabb. Az engedelmesség
értéke nagy mértékben függ attól, hogy ki,
kinek, miért, hogyan, milyen körülmények
között, és milyen következményekkel engedelmeskedik. Ennek elemzése során
azonban az is kiderül, hogy egyrészt nagyon sokféle engedelmesség létezik, másrészt nemegyszer az engedetlenség a kívá-

■ A búza, a liszt és a kenyér szentháromsága végigvonul Európa történelmén, de rögtön hozzátehetjük, hogy
nemcsak Európa históriáján, hanem
az egész emberiségén is. A kenyér az
emberiség egyik legszakrálisabb kifejezése – a bor mellett. Számos helyen
szerepelnek a Szentírásban, bizonyítva, hogy kenyérhez és borhoz valóságos értelemben és kimunkált absztrakcióban ragaszkodik az európai kultúra.
A kenyér és a bor az emberi élet szent
táplálékai, melyeket elkészíteni csak
jól, szeretettel szabad.
Amikor ma az áruházak polcairól leemeljük a kenyeret, vajon azt kapjuk,
amit szeretnénk?
A Napsütötte ízek sorozat megismertet bennünket azzal a móddal, ahogy
eleink sütöttek, fôztek, ettek és ittak,
olyan alapanyagok felhasználásával,
melyek ma is rendelkezésünkre állnak.
(X)
230x297 mm, 128 oldal, keménytáblás,
védôborítós kötés, 4990 Ft

■ A kínai kulturális forradalom tetôfokán egy tekintélyes tábornoknak két fia
születik. Tan, a törvényes fia a politikai
és gazdasági elit luxusába érkezik. Egyik
nagyapja Mao vezérkari fônöke, a másik a nemzeti bank elnöke. Féltestvérének, Sentónak a tábornok szeretôje ad
életet, aki a gyermek születésének pillanatában leveti magát egy sziklaszirtrôl.
A fiúknak fogalmuk sincs a másik létezésérôl. Pekingben Tan a legjobb iskolákba jár, zenét és nyugati nyelveket tanul. A ragyogó eszû Sentót szülôfalujának gyógyítója neveli tisztes szegénységben. Mikor a falu egy határvillongásban porig ég, a fiú árvaházba kerül. Noha eltérô utakon járnak, mindkét fiatalembert szenvedélyes vágy vezérli – az
egyik mindenáron meg akar felelni bálványozott apjának; a másik bosszút
akar állni rajta…
A körülmények elválasztják ôket, mégis mindketten ugyanabba a nôbe szeretnek bele, és haladnak a maguk életútján
a végzetes összeütközésig…
Nagy ívû, lírikus hangvételû történelmi családregény emberi sorsokról egy
embertelen világban.
(X)
ISBN 978-963-9711-22-8
Kötve, 135x200 mm, 504 oldal, 3290 Ft

Kellner Dénes Valaki téged keres
„Akkor mirôl is fog
szólni ez a könyv?
Mindenekelôtt a gyakorlati
részrôl. Megpróbálom bemutatni az internetes társkeresést arról az oldalról, ahonnan a leghomályosabb, legpontatlanabb
kép él a köztudatban: hogy igazából mire jó ez az egész. Hogy
vajon tényleg lehet itt társat találni? Lehet itt úgy ismerkedni,
ahogy odakint a valós életben?
Mennyire életszerû, mennyire
átélhetô az, amikor beszélgetsz
valakivel? Bele tud itt is szeretni az egyik ember a másikba, és
hogy ha igen, akkor hogyan lehet maximális esélyt adni annak, hogy megtaláld azt, akit keresel? Az internetes ismerkedésnek megvannak a maga szabályai, buktatói, érzékeny pontjai,
amiket az ember olykor saját
veszteségek árán tanul meg.
Szeretném ezt megspórolni neked – legalább annak ne menj
neki, aminek más már nekiment, és fáj.
És miközben igyekszem errôl
mindent elmondani, amit tudok, megpróbálok minél kevesebb konkrét dologba beleszólni, mert azt szeretném, ha téged ismerne meg az, aki téged keres. Meg akarom mutatni,
hogy igenis minden emberben ott vannak a jó párkapcsolathoz szükséges hozzávalók – csak megfelelô sorrendben
kell ôket összedobálni, és eleinte inkább lassú tûzön, gyakori kevergetés mellett. Onnantól kezdve, ha nem égeted
oda az elsô öt percben, és nem borítod ki egy rossz mozdulattal, nem lehet nagy baj. Ízlés szerint fûszerezni pedig már
mindenki tud.

És amirôl biztosan nem fog szólni...
Fontos, hogy ezt tisztázzuk. Ez a könyv nem arról szól, hogy
hogyan lehet minél jobban, minél ügyesebben, minél ravaszabbul becserkészni valakit, és állhatatos munkával meggyôzni arról, hogy ti ketten karmikusan egymásnak vagytok
rendelve. Nem szeretnék olyan éteri magasságokban szárnyalni, mint a színes divat- és életmódmagazinok, amelyekben
mindig találunk egy „10 piszkosul rafinált technika arra, hogy
még jobban megôrjítsd a pasidat egy juharszirupba mártott
tollpihével” jellegû cikket – a társkeresés olyasvalami, amit
csak látszólag csinálunk, valójában sokkal inkább történik velünk. Nem lehet erôltetni, nincsenek rá trükkök, sem csodatechnikák. Bármi, ami arról szól, hogy „hogyan teremtsünk
valamit oda, ahol eredetileg nincs”, általában marhaság, és
nem szabad elhinni. Az emberek sok-sok felesleges kapcsolatot, csalódást, fájdalmat, önmarcangolást köszönhetnek az efféle jó tanácsoknak, és valószínûleg sok elszalasztott lehetôséget is, mialatt éppen valami eleve esélytelen viszony helyrehozásával voltak elfoglalva.

Hirdetés

könyvszemelvény

Ez a könyv tehát:
– nem segít megoldani az életed
nagy problémáit,
– nem gazdagítja új testhelyzetekkel a szexuális életedet,
– nem gyôz meg róla, hogy te
vagy a világon a legszebb,
– nem tanít 13 tutibiztos mondatot, amivel azonnal bevágódhatsz bárkinél,
– nem mondja, hogy „gondolkodj pozitívan, és attól minden
rendbe jön”,
– nem tanít érveléstechnikát párkapcsolatban élôknek veszekedés
esetére
– és nem füllenti azt, hogy Béla
és Erzsi ugyanígy csinálták, és
évek óta boldogok.
Ígérem, hogy én a színtiszta igazat, és csakis az igazat fogom
mondani.
Tollpihék nélkül.”

(részlet a könyvbôl)
Társat? Az interneten? – Sokan
még ma is furcsán néznek, ha az online partnerkeresésrôl, annak sikerességérôl, hatékonyságáról van szó. Pedig egyre több
kapcsolat, egyre több házasság szövôdik a világhálón, és nem
is véletlenül.
A szerzô – több nagy hazai társkeresô weboldal fejlesztôjeként és lelkes használójaként – beavat minket abba, hogyan
csináljuk jól, amit rosszul is lehet, és hogyan tökéletesítsük
azt, amit már jól csinálunk. Elmondja azokat a mûhelytitkokat, gondolatokat, apró jeleket és emberi vonásokat, amelyeket minden internetezônek érdemes ismernie. Könyve nemcsak a társkereséshez, hanem bármilyen közösségi oldalhoz
kitûnô útikalauz – mindeközben könnyed, olvasmányos, és
mindvégig maradéktalanul ôszinte.
Puhafedelû
180 oldal, 2400 Ft

Könyveink 30%-os kedvezménnyel megvásárolhatók
a kiadó szerkesztôségében.
Kérjük, telefonon elôre egyeztessenek idôpontot!
Telefon: (1) 215-2818; 30/289-7112
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/B, IV. em. 8.

Minden kedves Olvasónkat szeretettel várjuk
a 79. Ünnepi Könyvhéten a Vörösmarty tér
118-as pavilonjánál!
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Könyvipar

gazdaság

Kontrolling elemek a könyvkiadásban
Adózási összefoglaló vezetôknek
■ E cikk célja az adórendszer áttekintése és felhasználása a könyvkiadók kontrolling tevékenységében. Valószínûleg sokkal többet lehetne
írni a jelenlegi adórendszer kritikájáról és megváltoztatásának terveirôl.
Bár a kisvállalkozásokat terhelô adók lényegében azonosak, a könyvkiadás adóztatásában megjelenik néhány eltérés és jellegzetesség.
A könyvek 5% áfa-kulcsával a kulturális értékképzô kiadói tevékenység
adórendszeren keresztüli támogatása lényegében be is fejezôdik. Legnagyobb hátránynak tekinthetjük viszont azt, hogy az adórendszer nem ismeri el a tiszteletpéldányokat, azokat ingyenesen átadott terméknek tekinti és szigorúan adóztatja több adónemben. Új megszorítás az adózás kiterjesztése a sajtónak recenziós céllal átadott mûvekre. A reklám, üzletpolitikai célú termékátadás korábban adómentes volt.
Könyvkiadókat érintô adózási sajátosság a kulturális járulék fizetési
kötelezettség. Nehéz megérteni, miért a kiadó fizeti, hiszen az értékesítés elsô bevétele a kereskedônél jelenik meg.
A kiadókat hátrányosan érinti az iparûzési adó számításánál a nyomdaköltség le nem vonhatósága, amit csak szakmai állásfoglalások támasztanak alá. (A nyomda levonhatja adóalapból a papírköltséget, a kereskedô levonhatja a beszerzett könyv árát.)
A kiadási tevékenységre jellemzôek még a fizetett honoráriumok és
jogdíjak adói és járulékai – állandó problémákat okozva a kiadó és szerzôk, örökösök kapcsolatrendszerében.
Végül megemlítem, hogy az új áfa-törvény a bizományi értékesítés
számlázását tette problémássá.
Az ábra összefoglalja a kiadók által bevallásra kerülô és fizetendô adókat. A csoportosítás kontrolling szempontú.
Lényegében költséget jelentô adóknak tekinthetjük a bruttó jövedelem –

munkabér és honorárium – részét képezô, a magánszemélyektôl levont adókat és járulékokat is, melyek önállóan a költségek közt nem jelennek meg.

Áfa a kiadói árbevétel számításánál,
átváltások forgalmi értékbôl
A könyvkiadási tevékenység teljesítményeinek megszokott összehasonlítási kategóriája az Áfá-t tartalmazó bruttó eladási ár, a forgalmi érték, ami az
árrés-számítás alapja. A számviteli értelemben vett árbevétel viszont árréssel és áfával csökkentett érték. Az árrésnek is van áfája, a kalkulációkban, a
bevétel tervezésénél és elemzésénél két dimenziós átváltást kell végezni.
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Látjuk tehát, hogy a kiadói árbevétel a példa szerint a forgalmi érték
52,38%-a, tehát a 100%-ból nem csak a 45 % árrést kell levonnunk, hanem még áfát is.

Ha a bruttó fogyasztói ár és az elôállítási, értékesítési önköltség (egységnyi közvetlen költség) között keresünk szorzószámot az alábbi képletet ajánlom:

A fenti példát folytatva, az 5.250 Ft áron eladni kívánt könyv elôállítási költségét tervezzük. A kiadónál az elvárt nyereséget és rezsit is fedezô átlagos hozam legyen 50 %. A keresett arányszám a következô:
55 % * 50% /1 05% = 26,2%. Az árnak megfelelô átlagos önköltség
5.250 * 0,262 = 1.376 Ft. Ha sikerül ezen érték alatt megoldani az elôállítást átlagon felüli eredmény várható. (A hozam fogalmához ld. a sorozat korábbi cikkeit)

A szerzôi díjak adózásáról
Egyrészt vizsgálhatjuk a felhasználói szerzôdések díjából a szerzôknél,
örökösöknél maradó, kézhez kapott összeget. Az önálló tevékenység
keretében végzett szellemi munka esetében a kifizetôi levonás
18%–44,6%-ig terjedhet, függôen a szerzô költségelszámolási nyilatkozatától, és járulékmentességtôl pl. felhasználói jog átadás miatt.
A kiadó köteles még társadalombiztosítási járulékokat (29%), vagy járulékmentes esetben egészségügyi hozzájárulást fizetni (11%) az államnak. A kiadó költsége a szerzôdéses díj és az utána fizetett járulék /hozzájárulás együttes összege.
Így a szerzôk kézhez kapott nettó díja és a kiadó teljes költsége között a szorzó 1,35-tôl egészen 2,33-ig terjedhet. (A munkaviszonyban
álló dolgozók nettó jövedelme és a cég bruttó költsége közötti szorzó
ennél magasabb, akár 2,65-is lehet.)
A szerzôi díjakat a TB-rendelkezések szerint meg kell osztani személyes közremûködés és vagyoni jog átadás részekre. Biztosítotti jogviszonyt a szerzôk részére csak a személyes közremûködés teremt. A felhasználói szerzôdésekben és a hozzá kapcsolódó adatlapokban, nyilatkozatokban célszerû rögzíteni a megosztás szabályait, amely személyenként különbözô is lehet. (Adatlap-minták az www.euro-audit.hu
honlapon, a szakmai anyagok közt megtekinthetôk.)
A kiadók által fizetett szerzôi díjaknál az adóoptimalizálásra a járulék megtakarításán keresztül nyílik lehetôség. Egyrészt érdemes csökkenteni a személyes közremûködés részdíjának arányát a teljes szerzôdéses díjban. A felek megállapodását az APEH nem kifogásolhatja, akkor az vitatható. Nyilvánvaló, hogy írás, fordítás, lektorálás munkavégzéssel jár, az örökösök jog-átadása viszont nem. Másrészt a munkavégzés idejének (ami maximum a szerzôdéskötéstôl a fizetésig tarthat) növelésével csökkenthetô az egy napra jutó jövedelem, a 690 Ft alatt
nincs járulékfizetés.
E témában két gyakorlati kérdés is felmerül. A kiadók sokszor nem fix
honoráriumot, hanem értékesítéstôl függô royaltyt fizetnek, negyedéves elszámolásokkal. Véleményem szerint, ha a munkavégzéssel is járó tevékenység után fizetik, az elsô díjat személyes közremûködésként
lenne célszerû adóztatni, a következô díjakat már lehet teljes egészében
vagyoni jog-átadás ellenértékének tekinteni.
Amikor a szerzô vállalkozó, adóit maga fizeti. Mekkora az arányos, a
kiadó által elfogadható vállalkozói díj? Alapelv lehet, hogy a kiadó nem
fizet többet vállalkozói díjként (Áfa nélkül), mint amennyi teljes költsége lenne a normális szerzôi díjazás esetében.
A szerzôi jog alá tartozó tevékenységek, továbbá jogok közvetítése és
átadása az Áfa-törvény szerint adókötelezettséggel járó gazdasági tevékenység, ahol a számlaadási kötelezettség minden esetben fennáll. Adókulcsa 20%. Tapasztalatom alapján a kiadók engedékenyek a számlák

megkövetelésében. Sajnos ennek a területnek a szabályozása is mutatja
a hazai adórendszer azon jellemzô vonását, hogy minden adótörvény
a másiktól független fogalmi résszel rendelkezik, és függetlenül adóztat.

Társasági adómegtakarítási lehetôségek
A fejlesztési tartalék nevû adóalapcsökkentô tételre, és az új 10%-s adókulcs alkalmazására hívom fel elôször a figyelmet. Mindkettôvel a
tárgyévi adó összege csökkenthetô, továbbá mindkettônél a számviteli
törvény szerint eredménytartalékból átvezetett lekötött tartalék képzendô – ezzel osztalékfizetési korlát is belép. A tartalékot a társasági adótörvény által preferált célok teljesítésével 4 év alatt lehet feloldani, azaz eredménytartalékba visszavezetni.
Míg azonban a fejlesztési tartalék egy elôrehozott adóalapcsökkentés
(elôrehozott értékcsökkenési leírás), ami késôbbi években adóalapot növel, addig a 10% adókulcs melletti 6% támogatás végleges adóelengedés.
A fejlesztési tartalék az adózás elôtti nyereség 50%-ig képezhetô beruházásösztönzô kedvezmény.
A 6% de-minimis támogatás egyik határa, hogy az összes ilyen támogatás három éven belül nem haladhatja meg a 200.000 Eurót, másik határa maximum 50 Mft-nyi adóalap 2008-tól. Az adómegtakarítás itt
akár 3 millió forint is lehet.
Az igénybevételnek egyéb feltételei is vannak, többek közt az, hogy adókedvezményt a társaság nem vesz igénybe. A támogatott célok – lekötött
tartalék feloldási lehetôségek: beruházás, munkanélküliek és megváltozott
munkaképességûek foglalkoztatása, valamint hitel- és lízingtörlesztések.
Létezik továbbra is a KKV-k eszközbeszerzéseihez tartozó adókedvezmény a megfizetett hitelkamat 40%-a után, maximum 6 millió forintig. Mint említettem: adókedvezmény igénybevétele kizárja a 10%-os
kulcs alkalmazását, tehát itt összehasonlító számításra van szükség.
Csökkenthetô a társasági adó az iparûzési adó teljes összegével, továbbá a kapott jogdíj 50%-ával is.

Aktuális probléma: bizományosi értékesítés
teljesítési idôpontja
Az új Áfa-törvény 58§ (2) bekezdése szerint minden olyan ügyletnél,
ahol a felek határozott idôre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítésnek számít az ellenérték megtérítésének esedékessége, a fizetési
határidô. Ilyennek tekinthetôk a könyvszakmában a bizományi elszámolások. Az elôírás szerint a bizományi értékesítésnél a kiadó számlája teljesítési dátumként a fizetési határidôvel azonos adatot tartalmaz.
Példaszerûen:
A bizományos elküldi áprilisi fogyásjelentését május 5-ig a kiadónak.
A köztük lévô szerzôdésben 45 napos fizetési határidôben egyeztek meg
a valódi teljesítéshez (elszámolt idôszak utolsó napjához – esetünkben
április 30) képest. Így kiadó számláján a fizetési határidô június 15. lesz,
és ezzel egyezô az adókötelezettséget elôíró teljesítési dátum is. Tehát az
adót mindkét félnek a júniusi bevallásában kell szerepeltetnie, a kiadónál fizetendô, a bizományosnál levonandó tételként. A számviteli törvény nem változott, a gazdasági eseményeket a valóságnak megfelelôen
kell könyvelni. A bevétel a kiadónál áprilisi lesz, a számlán szereplô adó,
mint még nem esedékes kötelezettség könyvelendô.
A törvény új elôírása megbontja a korábbi összhangot, külön választva az adózás és a számvitel szerinti teljesítés eddigi egyezôségét. Ez jelentôs adminisztrációs túlmunkát okoz, nem beszélve arról, hogy a
számlázó programokat, melyek automatikusan feladták tételeiket könyvelésnek és áfa-analitikához is módosítani kell. A könyvelés és adózás
egyeztetése még bonyolultabbá válik ott, ahol ezt még végzik.
Aki szeretne a rendelkezés alól kibújni, annak ajánlom az 55§ (2) bekezdést, amely szerint az adófizetési kötelezettség a számlakibocsátással is beáll, vagy a Magyarországon is hatályos Hozzáadott érték adóról szóló közösségi irányelv 64. cikkelyét, amely szerint az elszámolt
idôszak utolsó napja felel meg a teljesítés dátumának.
Dr. Bódis Béla

Trivium Kiadó
Laura Joh Rowland:
Hócsászárnô
Japán krimisorozatunk
3. kötete
A szerzônô kiadónknál megjelent korábbi kötetei: Az illatos
kimonó, Gyilkos érintés
■ Izgalmasan megírt krimi a
japán középkor részletesen
megrajzolt díszletei elôtt,
amelyben a nyomozó revolver
helyett két karddal az oldalán
üldözi a bûnözôket – emléket
állítva a szamurájok becsületkódexének. Megelevenedik az
1700-as évek Japánjának színes
világa, a távoli észak, Ezogashima végtelen hómezôi, jeges csúcsai, ahol Szano Icsiro legújabb nyomozása zajlik.
Szano szegény roninból lett rendôr, majd szószakan-szama,
a sógun fônyomozója. Aztán a sors és a sógun kegyébôl kancellár, az ország második embere, élet és halál ura. Ám ô is
tehetetlen, amikor politikai ellenfelei elrabolják a fiát. Amikor a sógun a messzi északra küldi, egy ôrült nagyúr fogságába kerül, akit megölt szeretôjének szelleme üldöz.
Szano a felesége és fô hûbérese segítségével – aki immár a misztikus harcmûvészet, a dim-mak mestere – bennszülött varázslók és
ellenséges szamurájok között keresik az igazságot, egy gyönyörû
bennszülött lány gyilkosát és Szano elrabolt kisfiát, Maszahirót.
(X)
ISBN 978 963 9711 30 3
Kötve, 135x200 mm, 336 oldal, 2990 Ft

Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban

Vicki Baum:
Hotel Shanghai
■ Hotel Shanghai süppedô
szônyeges márványpalota,
melynek ragyogó tetôkertjében még akkor is szól a
dzsessz és szórakozik a
nagyvilági közönség, amikor két világ tragikus összecsapása rezzen meg felettük a levegôben.
Errôl a luxus-szállodáról
szól a regény, csillogó fények és hányt-vetett sorsok,
furcsa figurák utolsó menedékérôl, mely ragyogó kivirágzása volt a Tenger Városának, Shanghainak. Luxus
díszletei között a világ minden földrésze képviselteti magát: az
alkoholista angol arisztokrata, az ópiumtól ronccsá vált riksakuli, a származását gondosan titkoló orosz emigráns, a költészetért
rajongó, de a háború miatt kémkedésre kényszerített japán hivatalnok, az amerikai felkapaszkodni és boldogulni vágyó ifjú,
ázsiaiak és más nemzetiségûek. Életük indulása oly messze esett
egymástól, sorsukat mégis tragikus módon összekuszálta a 20.
század, a kínai polgárháború, a forradalom és Japán beavatkozása. Olyan világ bábfigurái ôk, amely eszét vesztette a halál árnyékában.
(X)
ISBN 978 963 9711 29 7
Kötve, 135x200 mm, 552 oldal, 3490 Ft
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Könyvkultúra

kertész

i

nterjúja a Könyvjelzô májusi számában jelent
meg, és azonnal föl akartam hívni, hogy elragadtatásomban agyondicsérjem. Aztán, minthogy éppen ideje volt megírnom ezeket a jegyzeteket, gondoltam, többet ér, ha másoknak mondom
el. Természetesen attól vagyok kibukva, hogy minden szavát mondhattam volna én is. De nem
mondtam. Szégyenszemre. Attól vagyok így földobva, mert ez a gyönyörû és okos lány egy egészen
más mûfajban dolgozva lyukadt ki oda, ahova én,
és ez után a bevezetô után legszívesebben csak az ô
szavait idézném, mint egy hangszóró, hogy minél
messzebbre hallatsszanak.
Azt szoktam mondani, tilos a
közönséget untatni és tilos a
közönségnek hazudni. Többen
kérdezték már, hogy ez a két
törekvés hogyan egyeztethetô.
Hát nem könnyen. És a ma
mûködô kommunikációs csatornákon keresztül még nehezebben jut célba, mint azelôtt.
„A kilencvenes évektôl lezajlott változások miatt ma sokkal nagyobb külsô és belsô cenzúra érvényesül, mint a pártállami években. Ezt a cenzúrát azonban már nem ideológiai, hanem gazdasági, pénzügyi megfontolások hozzák létre.” Tudniillik a popzene világában – mondja Klári. Az irodalom és a mûvészetek minden területén – teszem hozzá én. És, teszem még hozzá súgva: a gazdasági megfontolások nem csak sima nyerészkedést, harácsolást jelentenek, de mögöttük titkosan megbújik az ideológia is. Mert a nyerészkedést mint legfôbb igazodási pontot elfogadtatni, bizony már
ideológia.
És hogy mi történt a Nagy Generáció tagjaival, akik ma javarészt
döntéshozók, és akik még a hatvanas-hetvenes években éppúgy
meg akarták forgatni a világot, mint ahogy 1948-ig a fényes szellôk
generációja? Megroggyantak, behódoltak, élni akarnak – mondja
Klári. Nálunk rosszul fizetik a prófétákat.
Katona Kláriban az a csodálatos, hogy mindezt tudva nem emeli
föl a kezét, nem adja meg magát, nem siránkozik. Ha az ô hangja

és mondanivalója, az ô igazsága nem illik bele a
könnyû ellenállás irányába mozduló szórakoztatói panelekbe, a show biznisz olcsó elemei közé,
akkor hátat fordít a könnyû sikernek, és elindul a
maga útján. Mert ô sem mondja (ahogy én sem)
hogy a közönséget nem untatni egyet jelent a közönség szórakoztatásával.
Mert szegény közönségnek hamis elvárásai vannak: hogyan kell ôt szórakoztatni, minthogy évtizedek óta a médián keresztül nem kapott mást.
De ha Klári a maga igazát akarja mondani (ha én
a saját igazam akarom mondani) nem biztos,
hogy egy keményebb, sprôdebb, fölkavaróbb
hangú dallal, szöveggel, történettel nem lehet izgalomba
hozni, más módon szórakoztatni a közönséget, mint
ahogy megszokta. Sôt biztos,
ha egyszer eljut hozzá az új
hang, lenyûgözi az igazság.
Úristen, hát ez azt mondja,
ami van! Ez nem hazudik! Jó,
nem hízeleg, nem ámít, nem andalít el, de nem hazudik, mert csakugyan ilyen az élet. Ilyen ronda és ilyen gyönyörû! Igen, ha úgy veszem, az ember sárkányfog vetemény, és mégis… nincs nagyszerûbb, fölemelôbb dolog, mint embernek lenni!
Azt mondja Klárinak a riporter, hogy hol nagyon erôsnek, elszántnak, hol törékenynek, sebezhetônek látja. Katona Klári ezt feleli:
„Én erôsnek érzem magam. Amit véghezviszek, sok erôt ad. Ha segítség kell, nem azért kell, mert gyöngének érzem magam, hanem
azért, mert folyamatosan és kölcsönösen szükségünk van egymásra!”
Istenem, de még mennyire! Hány évtizede mondom: az embert
a kapcsolatai teszik azzá, ami. Közösség nélkül nem vagyunk teljes
értékû emberek. Az embert az evolúció nem egymást fölfaló, legyôzô fenevaddá, hanem közösséget alkotó, szeretni képes lénnyé tette. És mikor a gyôztes leereszkedve segíti a vesztest, az nem segítség, az alamizsna, ezt is pontosan látja Klári. Az arról szól: „ugye
milyen hatalmas vagyok?”
Valódi segítséget csak a szeretet adhat.

A francia forma

jük el, hogy Makine orosz emigráns, aki a francia
nyelvnek az orosz irodalomra tett hatásával példálózik. Milyen ehhez képest a holnap (de nem a ma)
Franciaországa? Többrasszú, multikulturális, kevert,
toleráns, ôrködik az emberi és a kisebbségi jogok felett…Mára ebbôl annyi valósult meg, hogy vegyes
házasságból született mesztic fiú – akinek a nagyapja
még kollaboráns fasiszta volt – ma azért kap jó állást,
mert pozitív diszkriminációt alkalmaznak vele szemben, aki „black”. A francia szellemi örökség a ma nemzedékét már hidegen hagyja. A nyelvi szakadék áthághatatlan a régi és az új nemzedékek között. Makine ír
a külvárosokról, ahol ô is élt, és ahol mindennapos az
erôszak, lepusztultak az épületek és félelemben élnek
az emberek – ezeket mi is ismerhetjük a híradásokból
vagy Mathieu Kassovitz filmjeibôl – és a „fiatalokról, akik minden
civilizált viselkedést levetkôztek. Makine hangoztatja azon politikusok és a társadalom felelôsségét, akik hagyták eddig fajulni a dolgokat. Ôket és magukat a franciákat akarja ráébreszteni saját vétkeikre
és hibáikra. Még hisz Franciaország életerejében, hogy képes „megálljt” mondani az elburjánzó erôszakra.
szénási
Andreï Makine: Lehet-e még szeretni Franciaországot?
Háttér Kiadó, 1500 Ft

Kertész Ákos

Katona Klári
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■ „A francia forma nem a turisták ámítására szolgáló népviselet, hanem létezési stílus, amelyet bôségesen öntöz a nemzeti élményvilág, a gazdag
harmónia, amelyben igen eltérô témák fûzôdnek
egybe” – írja Andreï Makine még 2006-ban, amikor a világ hírei között vezetô helyen számolt be a
sajtó a hetekig tartó párizsi vandalizmusról és gyújtogatásokról. Az orosz származású író 1987 óta él
Párizsban. A szibériai születésû Makine 1995-ben
nagy sikert aratott A francia hagyaték címû regényével, melyet 20 nyelvre fordítottak le azóta, és
Keletsirató címû könyve is nemzetközi figyelmet
keltett. A regények után új mûfajjal próbálkozik: a
francia lényeget, esszenciát keresi vékony kis esszékötetében. Arra
keresi a választ, elveszti-e a lényegét egy nemzet a globalizált világban, és mennyire emlékeztet a mai Franciaország arra a népre és
helyre, amit a régebbi koroktól fogva annyian gondolnak róla.
Mert mi jut eszünkbe a franciáról? A divat, a gasztronómia, az
impresszionizmus, a francia csók, a Loire-menti kastélyok. Mindez
pedig nem csupán külsôség, hanem életérzés, stílus, amelyet a franciák mélyen átélnek. Makine szerint a francia forma mindenekelôtt
maga a francia nyelv, amely egyrészt Európa nyelve volt, ne feled-

Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2008. április 18. – 2008. május 22.
Szépirodalom
1. Ken Follett: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó
2. Vavyan Fable: Kedves, mint egy kéjgyilkos
Fabyen Könyvkiadó
3. Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Magvetô Könyvkiadó
4. D. Tóth Kriszta: Lolával az élet
Sanoma Budapest Kiadó
5. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.
Gesta Könyvkiadó
6. Paulo Coelho:
A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Kiadó
7. Ken Follett: A katedrális
Gabo Kiadó
8. Nora Roberts: Lezáratlan ügy
Harlequin Magyarország Kft.
9. Tisza Kata: Doktor Kleopátra
Alexandra Kiadó
10. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kft.
Ismeretterjesztô
1. dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
2. Rhonda Byrne: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó
3. Étterem- és Borkalauz 2008
Alexandra Kiadó
4. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
5. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó
6. Királyi paloták
Alexandra Kiadó
7. Antik városok
Alexandra Kiadó
8. Robert O. Young, Shelley Redford Young:
A PH csoda (CD melléklettel)
MG Európa
9. Sherry Agrov:
Miért a rossz lányokat veszik el a férfiak?
Alexandra Kiadó
10. Az anyai szeretet könyve
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Joanne K. Rowling:
Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó
2. Darren Shan: Végítélet: Feltárul a pokol
Móra Könyvkiadó
3. Peter Barsocchini: A bandák csatája –
High School Musical 1.
Egmont Kiadó
4. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó
5. Geronimo Stilton: Kaland a Himaláján
Alexandra Kiadó
6. N. B. Grace: High School Musical 2.
Egmont Kiadó
7. Bartos Erika: Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó
8. Alice Alfonsi: Ez maga a költészet –
High School Musical 2.
Egmont Kiadó
9. Tea Stilton: A lángoló hegy
Alexandra Kiadó
10. Geronimo Stilton:
Bajuszokra vigyázni, itt jön Egeróni!
Alexandra Kiadó

Ranschburg Jenô:
Szülôk könyve –
a fogantatástól
az iskolakezdésig
Bookline sikerlista,
ismeretterjesztô, 6.
■ Ranschburg
Jenô a pedagógiai pszichológia
ismereteinek terjesztésében élô
klasszikusunknak számít, az e
kötetérôl vele
készített interjút
lapunk ez évi,
februári számában olvashatták.

Da Chen:
Féltestvérek
Bookline sikerlista,
szépirodalmi, 9.
■ Amerikában
2006-ban az Év
Könyve
díjat
nyerte el ez a kötet, amely egy kínai (fél)testvérpár
történetét meséli
el. E számunkban olvashatnak
róla ismertetést
Panoráma rovatunkban.

Bookline sikerlista
2008. április 1. – április 30.

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája

Szépirodalom
1. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó
2. Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Magvetô Könyvkiadó
3. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó
4. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Kiadó
5. King, Stephen: Lisey története
Európa Könyvkiadó
6. di Fonte, Ugo: Az ételkóstoló
Kulinária Kiadó
7. Karafiáth Orsolya: A Maffia-klub
Ulpius-Ház
8. Christie, Agatha: A vád tanúja
Európa Könyvkiadó
9. Chen, Da: Féltestvérek
Trivium Kiadó
10. Márai Sándor:
Eszter hagyatéka és három kisregény
Helikon Kiadó

Szépirodalom
1. Roberts, Nora: A játék szabálya
Harlequin
2. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo
3. Holt, Victoria: Bogáncs és rózsa
I.P.C.
4. Macomber, Debbie: Susannah kertje
Harlequin
5. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. French, Tana: Hallgatag erdô
General Press Kiadó
7. Ludlum, Robert: Moszkvai kór
I.P.C.
8. Wass Albert: Csámpás, a rucafiú
Kráter Mûhely Egyesület
9. Holt, Victoria: Rózsa tövis nélkül
I.P.C.
10. Parker, Cynthia: A titok
Vagabund

Ismeretterjesztô
1. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre, Dr.: A nô
Jaffa Kiadó
3. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH Csoda – Étkezzen kiegyensúlyozottan
és nyerje vissza egészségét!
Bioenergetic Kft.
4. D. Tóth Kriszta: Lolával az élet
Nôk Lapja Mûhely
5. Baktay – Csernus – Kalo – Popper:
Boldogtalan kapcsolatok: döntés, felelôsség,
gyávaság
Saxum Kiadó
6. Ranschburg Jenô: Szülôk könyve –
a fogantatástól az iskolakezdésig
Saxum Kiadó
7. Feldmár András: Szégyen és szeretet
Jaffa Kiadó
8. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
9. Challen, Paul: Dr. House
Kelly Kft.
10. Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó titkai 1. –
A csecsemô gondozása és nevelése
Európa Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó
2. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó
3. My Little Pony
Színezô és foglalkoztatókönyv 1.
Egmont Kiadó
4. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó
5. Játsszunk együtt! II. – Disney Micimackó
Egmont Kiadó
6. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
7. Alfonsi, Alice: Ez maga a költészet
Egmont Kiadó
8. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege
Animus Kiadó
9. Barsocchini, Peter: A bandák csatája
Egmont Kiadó
10. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

2008. április 1. – április 30.

Ismeretterjesztô
1. Szabó Sára, G. – Gombos Péter:
Hogyan írjunk (és gépeljünk) szakdolgozatot
Profunda Könyvek
2. Dréher Ildikó: Álarcok
Cser Kiadó
3. Radics Mária: Virágos húsvét (fortélyok)
Cser Kiadó
4. Mattenheim Gréta: Mátyás és a Hunyadiak
(100 állomás, 100 kaland )
Gulliver Lap- és Könyvkiadó
5. Alapismeretek a cigányokról (romákról)
szociális munkásoknak
Wesley János Kiadó
6. Diana, Massimo: Felnôtté válás a mesékben
Don Bosco Kiadó
7. Wheatley, Abigail: A festészet története
Pannon-Literatúra
8. Claybourne, Anna:
A találmányok történetete
Pannon-Literatúra
9. Bedoyere, Camilla de la: Vad macskák
(100 állomás – 100 kaland)
Gulliver Lap- és Könyvkiadó
10. Pease, Allan – Pease, Barbara:
Miért hazudik a férfi? Miért sír a nô?
Park Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Schafnitzl, Lioba – Schurdel, Harry D.:
Zászlók és lobogók – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó
2. Francz Magdolna – Ôsz Gábor:
Otthonunk, Magyarország – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó
3. Évnyitótól évzáróig
TTK
4. Tarján Tamás:
Weöres Sándor/Psyché – mûelemzés
Gabo Kiadó
5. Mikszáth Kálmán: Mikszáth Kálmán meséi
TTK
6. Huszár János: Új kis magyar nyelvtan
középiskolák számára
Amtak
7. Stilton, Geronimo: Dinoszauruszok
Alexandra Kiadó
8. Bastian, Liesa:
Állatkák hôre keményedô gyurmából
Cser Kiadó
9. Egan, Kate: A tini boszik 18. A remény ereje
Egmont Hungary Kft.
10. Cabot, Meg: Az a balfék Tommy Sullivan
Ciceró Könyvstúdió

A TYPOTEX KIADÓ KÖNYVHETI KÖNYVEI
Bojtár Endre: „HAZÁT ÉS NÉPET ÁLMODÁNK...” A felvilágosodás és a romantika a
közép- és kelet-európai irodalmakban. A szerzô június 6-án pénteken, 18 órától dedikál
a Typotex Kiadó 32-es standjánál, a Gerbeaud elôtt.
Síklaki István: SZÓBELI BEFOLYÁSOLÁS A szerzô június 7-én szombaton 18 órától
dedikál a Typotex Kiadó 32-es standjánál, a Gerbeaud elôtt.
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A TUDOMÁNY HATÁRAI
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A Typotex Kiadó minden kiadványát 20% kedvezménnyel kínálja az Ünnepi Könyvhét ideje alatt, valamint egyéb
vásárlócsalogató akciókkal várja kedves olvasóit!A dedikálásokra minden érdeklôdôt sok szeretettel várunk!

Tarján Tamás:
Weöres Sándor /
Psyché –
mûelemzés
Könyvtárellátó
sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 4.
■ Lapunk állandó
szerzôjének, Tarján Tamásnak sikerlistás kötete a
magyar irodalom
egyik legkülönlegesebb alkotásának megértéséhez
viszi közelebb a
közeledni hajlandó tanulóifjúságot.

Virtuózan játszik

Libri sikerlista
2008. április 1. – április 30.
Szépirodalom
1. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Könyvkiadó
2. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Könyvkiadó
3. Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Magvetô Könyvkiadó
4. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. Márai Sándor: Eszter hagyatéka
Helikon Kiadó
6. García Márquez, Gabriel:
Szerelem a kolera idején
Magvetô Könyvkiadó
7. Mahmoody, Betty: Lányom nélkül soha 2.
Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Mansell, Jill: Vegyespáros
Kulinária Kiadó
9. Mansell, Jill: Miranda nagy tévedése
Kulinária Kiadó
10. Karafiáth Orsolya: A Maffia-klub
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
Édesvíz Kft.
2. Csernus Imre Dr.: A nô
Jaffa Kiadó
3. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH csoda + CD – étkezzen kiegyensúlyozottan
Bioenergetic Kft.
4. Feldmár András: Szégyen és szeretet
Jaffa Kiadó
5. Losier, Michael J.:
Így mûködtesd a vonzás törvényét!
Édesvíz Kft.
6. Polcz Alaine: Nem trappolok tovább
Jelenkor Kiadó
7. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon Literatúra Kft.
8. László Ervin: Világváltás
Nyitott Könyvmûhely Kiadó
9. Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek
Kulinária Kiadó
10. Ranschburg Jenô: Szülôk könyve
Saxum Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó
2. Ziegesar, Cecily von: Bad Girl 4.
Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Lôrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár
Gesta Kiadó
4. Alfonsi, Alice: High School Musical 2. –
Ez maga a költészet
Egmont-Hungary Kft.
5. Barsocchini, Peter: High School musical 2.
Egmont-Hungary Kft.
6. Barsocchini, Peter: High School Musical 1. –
A bandák csatája
Egmont-Hungary Kft.
7. Marék Veronika: Boribon autózik
Pozsonyi Pagony Kft.
8. Thomas, a gôzmozdony kártya és foglalkoztató
Egmont-Hungary Kft.
9. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
10. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

■ Esterházy Péter módszere a régi:
megtréfálja az olvasói tudatot, metonímiát hoz létre az elbeszélô és a
valós én egymásra vetítésével. Virtuózan játszik azzal, hogy a történet
fiktív részeibe ismert önéletrajzi elemeket szô, csupa olyasmit, amit sokan tudhatnak róla. Az olvasó pszichéje úgy mûködik, hogy ettôl szinte minden részletet valóságosnak
minôsít. Vájt fülûek is kérdezgetik
egymástól, hogy mióta van csípôprotézise Esterházy Péternek, valóban második felesége-e a jelenlegi, s
tényleg baráti viszony alakult-e ki a
mama és a mitikus focicsapat tagjai
között. Az olyasmin ezt követôen
már átsiklanak, hogy Puskás Öcsi
mesés társadalmi kapcsolatai ide
vagy oda, az Esterházy-családot bizony kitelepítették. Szövegpszichózis a javából! Elôre jelezte az író
mottóban a Toussaint-idézettel:
„…bekerítési hadmûveleteim lényege a szembejövô valóság kifárasztása, ahogy ki lehet fárasztani
mondjuk egy olajbogyót, mielôtt sikeresen felszúrnánk a villára…”
A vendégszövegek elmaradhatatlanok, jönnek kopogtatás nélkül
saját mûvekbôl is (a könyv mélyebb szintjeit azok fogják igazán
élvezni, akik otthonosak az Esterházy-kötetek világában).
(Részlet Mátraházi Zsuzsa e
számunkban olvasható recenziójából)
Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Líra sikerlista, szépirodalom, 1.

Líra sikerlista
2008. április1. – április 30.
Szépirodalom
1. Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Magvetô Kiadó
2. Ken Follett: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó
3. Paulo Coelho:
A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
4. Lôrincz L. László:
Az utolsó hvárezmi nyár
Gesta Könyvkiadó
5. Andreu Carranza – Esteban Martín:
A Gaudí-kulcs
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. Betty Mahmudi – William Hoffer:
Lányom nélkül soha 2.
Ulpius-Ház Kiadó
7. Grecsó Krisztián: Tánciskola
Magvetô Kiadó
8. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kiadó
9. Gabriel Garcia Márquez:
Szerelem a kolera idején
Magvetô Kiadó
10. Guillaume Apollinaire: Tizenegyezer vesszô
Athenaeum 2000 Könyvkiadó

Sikerlista

Mérei Ferenc –
V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Képes
gyermeklexikon
Líra sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 4.
■ Nemzedékek
sorának volt ez a
képes kötet az iskolai oktatásban
hasznára, 33. kiadásának sikere
is bizonyítja töretlen népszerûségét.

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó Kft
2. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó
3. Emelt szintû érettségi 2008 – Történelem
Corvina Kiadó
4. Emelt szintû érettségi 2008 –
Magyar nyelv és irodalom
Corvina Kiadó
5. Kati Marton:
Kilenc magyar, aki világgá ment
Corvina Kiadó
6. Kraske, Eva-Maria Dr.:
Savtalanítás – Jó közérzet
Alexandra Könyvkiadó
7. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Könyvkiadó
8. A homeopátia kézikönyve (Egykötetes)
Puedlo Kft.
9. Pappné dr. Tarányi Zita:
Kaktuszok és pozsgások ápolása
Kherión ’97 Kiadó
10. 1 tészta – 50 keksz
Holló és Társa
Gyermek, ifjúsági
1. Szabó–Tóth–Varró: Kerge ABC
Magvetô Kiadó
2. Szégyenlôs zsiráf
Manó Könyvek Kiadó
3. Darren Shan: Végítélet – Feltárul a pokol
Móra Kiadó
4. Ablak–Zsiráf
Móra Kiadó
5. Világunk hét földrésze – Puzzle könyv
Manó Könyvek Kiadó
6. Geronimo Stilton: Kaland a Himaláján
Alexandra Kiadó
7. Állatkert – minileporelló
STB Könyvek Könyvkiadó
8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
9. Számok – elsô kirakóim
Napraforgó Kiadó
10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó

ÜNNEPI KÖNYVHETI ÚJDONSÁG

A HÉTFEJÛ SZERETET

POMPOR ZOLTÁN:
Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélô mûvészetében

A szerzô Lázár Ervin életmûvét elemzi, egységes egészként szemlélve meséit és szépirodalmi mûveit.
Az elemzés eredményeként állapítja meg, hogy az író életmûvének központi kategóriája a szeretet.
Kiss József Könyvkiadó
232 oldal, fûzve, 2280 Ft
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Könyvipar

ünnepi könyvhét

Képregény, környezetvédelem, gyerekkatonák
A Nyitott Könyvmûhely arcai
Nevébôl adódóan a kiadó nyitott a társadalmi problémákra az aktuális társadalmi és környezeti kérdésekre.
Sorozataikkal a kulturális antropológia, a pszichológia,
a szenvedélybetegségek, a környezetvédelem témakörében mélyednek el, de egyre nagyobb számban adnak ki mûvészi képregényeket is. Halmos Ádám, a kiadó vezetôje az aktuális társadalmi problémákról
komplex módon gondolkodik, a könyvbemutatókhoz
általában más eseményeket is szervez, és fontosnak
tartja, hogy „ügyeket” vállaljon fel.
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■ – Hogyan hoz létre egy szinte még egyetemista fiatal kiadót?
– Nulla forinttal kezdtem el a Nyitott Könyvmûhelyt, illetve két kiadványra volt némi anyagi támogatásom. Elôtte négy éven keresztül dolgoztam egy kiadónál, ahol elsajátítottam a könyvkiadás alapjait és gyakorlatát. Egyszer, Olaszországban járva, megláttam egy
könyvesboltban Bob Marley feleségének, Rita Marley-nak a könyvét és azt gondoltam: „Ezt meg kell jelentetni magyarul is!” Közben jött a tragikus hír, hogy meghalt Boglár Lajos, akivel édesapám,
Halmos István együtt kutatott a piaroák között. Ez adta a végsô lökést a kiadó megalakításához, elsô könyvünk egy róla szóló interjúkötet volt. Majd a Nemzeti Drogmegelôzési Intézettel együttmûködve következett a Szenvedélyek sorozatunk elindítása, amivel az
elsôdleges célunk az volt, hogy a droghasználat körüli szélsôséges
tévhiteket igyekezzünk szétoszlatni. Az elsô átütô sikerünket körülbelül másfél év után a Bob Marley-könyv megjelentetésével értük
el. A könyv kiadásához kapcsolódóan Afrika – segélyek és esélyek
címmel egy konferenciát szerveztünk, elhoztuk Bob Marley feleségét Budapestre, aki adott egy koncertet a Millenárison.
– Milyen más sorozatokban gondolkodtok?
– Az ELTE Kulturális Antropológia Tanszékével együttmûködve
folyamatosan adunk ki felsôoktatási tankönyveket, tanulmányköteteket. Elsôként jelentettük meg a magyarországi kulturális antropológia történetét és mi adtuk ki e tudományterület elsô igazi bevezetô tankönyvét is. Szívügyem az antropológia, és szívesen lennék a
tanszék afféle házi kiadója. A pszichológia-sorozatnál Buda Bélával
konzultálok rendszeresen. Megjelentettük Csíkszentmihályi Mihály A fejlôdés útjai – a Flow folytatása címû könyvét, ami nagyon
keresett, vagy Daniel Goleman Társas intelligenciáját, ami szintén
fontos és sikeres kiadvány. Ezt a sorozatot tudatosan fel akarom építeni, már gyûlnek a népszerûsítô pszichológiával foglalkozó szerzôk és címek.
– Az idei Könyvfesztiválon külön Képregényszigetet állítottatok fel, és évek óta szervezôje vagy a Magyar Képregényfesztiválnak.
– A mûvészi képregény a kezdetektôl jelen volt a profilunkban. ArtComix néven indítottuk el a sorozatot elsôként Gróf Balázs munkájával, majd a szerb Aleksandar Zograf képregényével, aki a szerbiai NATO bombázások idején rajzolta Pszichonauta – látomások a
Balkánról címû kötetét. Marjane Satrapi tavaly kiadott Persepolisa
pedig már egy igazi klasszikus munka. Megjelent Scott McCloud
könyve a képregény mesterségérôl, ami képregényes formában elméleti és gyakorlati bevezetô, valamint A képregény felfedezése, ami a
mûfaj történetérôl, stílusairól ad áttekintést.
– Újabban környezetvédelemmel is foglalkoztok, de publikáltok szépirodalmat is. Ennyire széles a spektrum?

– Bár a környezetvédelem kezdettôl foglalkoztatott, ebben a témában most jelent meg elôször
könyvünk László Ervin professzor tollából. Nyáron pedig a
Sziget fesztiválra megjelentetjük
az Amerikát megjárt, az Európa
Kiadó és az URH egykori frontembereként ismert Menyhárt Jenô Az agitátor címû kötetét.
Menyhárt Jenô New Yorkban a
Green Peace-nél dolgozik mint
agitátor, aki a New York-i aszfaltrengetegben a környezetvédelem
fontosságáról gyôzködi az utca emberét. Vonnegut személyes kedvencem, és büszke vagyok, hogy A hazátlan ember címmel utolsó
könyvét én jelentethettem meg. Az eladott példányszámot tekintve ez volt az eddigi legnagyobb sikerem. Nagyon fontos kiadványunk volt Richard Dawkins: Isteni téveszme címû könyve, amelyet az ateizmus bibliájának nevezett a Der Spiegel, és már a magyar megjelenése elôtt is komolyan foglalkozott vele a média.
– Újraélesztettek egy elfelejtett klasszikust a gyerekeknek.
– Kiadtuk Grätzer József Siccét, amin 1934 (az elsô kiadás) óta számos generáció felnôtt, és amit a kilencvenes években jelentettek meg
utoljára. Grätzer Karinthy személyi titkára volt, aki annak idején az
egész budapesti értelmiséget szórakoztatta leleményes rejtvényeivel.
Van egy másik, talán nem annyira közismert könyve is, Rébusz címmel. Matematikus édesanyám közvetítésével kapcsolatban léptem a
Rejtvénykirály fiával, Grätzer Györggyel, a Kanadában élô világhírû
matematikussal, akinek a 70-es években volt egy pillanatok alatt elkapkodott, logikai feladatokat tartalmazó könyve Elmesport egy esztendôre címmel. Felvettük vele a kapcsolatot, és közösen döntöttünk
a Grätzer-trilógia kiadása mellett. A könyveket felújítottuk, az illusztrációkat részben újrarajzoltattuk, a mai korhoz igazítottuk.
– Mik a közeljövô tervei?
– Eseménycentrikus alkat vagyok, szeretem, ha egy-egy fontos
könyv bemutatásához valamilyen rendezvény is kötôdik. Így szerveztünk június elsejére Afrika feketén-fehéren címmel egy egész
napos fesztivált Ishmael Beah Gyerekkatona voltam Afrikában, illetve az idén 90 éves Nelson Mandela A szabadság útján címû önéletrajzának kiadása apropóján. Ez egyben egy újabb könyvsorozat
kezdete is, és az eseményt ugyanazzal a Tesfay Sábával szerveztük,
akivel Rita Marleyt is Budapestre hoztuk. Ez a Sierra Leone-i fiatalember aki ma már Amerikában él – tizenhárom éves korában a
lázadók elôl menekülve a kormány oldalán maga is katonává vált,
és európai szemmel elképzelhetetlen borzalmakat élt át. Látta, hogyan irtják ki a családját, vagy lövik agyon egyik hétéves társát.
Ahogyan olvastam a könyvet, folyamatosan a könnyeimmel küszködtem. Leírja, hogyan élte meg a poklot, és hogyan próbálta
mindezt feldogozni. Rendszeresen tart különbözô nemzetközi
szervezetek elôtt elôadásokat a földön jelenleg harcoló mintegy háromszázezer gyerekkatona sorsáról. Ennél szívbemarkolóbb könyvet talán még sosem olvastam.
Szénási Zsófia
Az Ünnepi Könyvhéten, a budapesti Vörösmarty téren a
Nyitott Könyvmûhely Kiadó a 39-es könyvespavilonban
árusítja kiadványait.

