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Könyvhét, 2008. október
■ Októberi számunknak nincsen olyan
központi témája, mint az olimpia, vagy a
nôk, vagy a reneszánsz éve, vagy más ko-
rábbihoz hasonló vezérfonál. E számunk-
ban ismét a könyv a fôtéma, úgy általában,
azaz maguk a könyvek.

Egy könyv – Vitray Tamás Kiképzés címû
kötete, ez most a szerzôtôl kicsit váratlanul,
nem televíziós pályafutásáról szól, hanem
önéletrajzi elemekbôl táplálkozó szépiro-
dalmi mû. Hogyan került sor arra, hogy ez
a mû megszülessen, arra is válaszolt la-
punknak Vitray Tamás.

A címlapunkon most egy variációt láthat-
nak az Atlantisz témára, ahhoz kapcsolódó-
an, hogy beszámolunk egy könyvújdonság-
ról, amelyik az „elveszett civilizáció” téma-
körét dolgozza fel. Bizony, már az ókori gö-
rögöknél kezdôdik a régvolt aranykor utáni
sóvárgás: Atlantiszról Platón dialógusaiból
halhatott elôször az emberiség, illetve, ugye,
hogy az írásbeliség dicséretét is zengjük egy
pillanatig, az emberiség azon fele, amelyik
akkoriban, amikor Platón írásai újra ismert-
té váltak, egyáltalában véve olvasni tudott.
És bizony, nem volt megállás, az elveszett
világok legendája, az aranykor mítosza min-
den korban megteremtette saját híveit és
mûveit, úgyhogy ma már könyvtárnyi iro-
dalma van ennek, noha lapunk recenzense
tökéletesen helytállóan jegyezte meg ismer-
tetôjében, hogy Atlantisznak mai napig nem
bukkant nyomára senki sem. A nagy felfede-
zés még várat magára, bizakodjunk abban,
hogy Atlantisz Schliemannja nem hagyja
magát elkedvetleníteni a szkeptikusok által.

Ki gondolta volna, hogy Petôfi Sándornak
teljes kritikai életrajza hosszú-hosszú évti-
zedek óta mostanáig nem jelent meg, most
azonban Kerényi Ferenc tollából megszüle-
tett. Kerényi Ferenc a vele készített interjú-
ban beszél Petôfi életrajzáról.

Kertész Ákos Végy egy szál ôszirózsát cím-
mel emlékeztet a Károlyi-féle forradalom-
ra, de a cím arról is árulkodik, hogy egy vi-
rág nevével forrott össze ez a történelmi
esemény, ami rímel arra, ami miatt Géczi
Jánost kérdeztük. Géczi Jánosnak A rózsa
jelképei címmel jelent meg mûvelôdéstörté-
neti tanulmánya, az interjúból megtudjuk,
hogy két évtizede foglalkoztatja a rózsának
a mûvelôdéstörténet fogalmainak segítsé-
gével leírható szerepe az emberiség törté-
netében.

Csokonai Attila ismét jelentkezik Poéta
Hungaricus címû rovatával, amelyben arra

tesz folyamatos
e r ô f e s z í t é s t ,
hogy a szélesebb
közönség szá-
mára mutassa be
a pályájuk elején
álló, vagy éppen
elsôkötetes, pá-
lyakezdô líriku-
sokat, feloldani
próbálva azt az
ellentmondást, hogy noha  „költészetben
(is) nagyhatalom” vagyunk, és „verskedvelô
a magyar”, mégsem igen fordulhat elô sen-
kinél akkora bátorság honi kiadóink köré-
ben, hogy egy verseskötetet az ötszázas pél-
dányszámnál nagyobb mennyiségben pró-
báljanak napvilágra hozni (most a meg-
számlálhatóan véges számú, biztos sikerre
számítható költôket ebben az összefüggés-
ben ne tekintsük).

Szirák Péter e sorok írójának is igen ked-
ves író életmûvérôl foglalta össze kutatása-
it és értelmezését monográfiájában: Örkény
István élete és mûvészete a tárgya annak a kö-
tetnek, amelyrôl Szirák Péter beszél lapunk-
nak. A vele folytatott beszélgetés lejegyzett
változatát olvasva, folyamatosan éreztem:
mennyire hiányzik a magyar irodalomból
és az olvasóknak Örkény István, az ô szel-
lemisége. Ennek a hiányérzetnek az alapja
az a – másutt már sokaktól sokszor közhe-
lyesen „történelmietlennek” bélyegzett –
kérdésfeltevés, hogy „mi lett volna, ha...”
Mi lett volna, ha Örkény István írói mun-
kásságának részeként reflektálhatott volna
napjaink egyik-másik jelenségére? Ha ezt a
kérdést megpróbáljuk magunknak megvála-
szolni, akkor sajdul belénk igazán a hiány
érzete, mert rá kell jönnünk, ezt senki he-
lyette nem tudja megtenni (és persze az
„irodalom” lényegébôl adódik, hogy – mu-
tatis mutandis – senki nem tud senki he-
lyett igazi, érvényes választ adni).

Októberben ünnepeljük az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc évfordulóját, aho-
gyan ezt az Országgyûlés 1990-ben tör-
vénybe iktatta. Az ötvenhatos forradalom a
tárgya Glant Tibor kötetének is, picit más
szemszögbôl, mint ahogyan azt megszok-
hattuk. Azt vizsgálta, milyen kép él és ma-
radt fenn Amerikában, az amerikaiakban az
56-os magyar forradalomról. Kötetébôl is, de
a vele készített beszélgetésbôl is kiderül, ár-
nyaltabb a kép, mint azt gondolnánk.

A Szerk.
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526. oldal
Vitray Tamás
Kiképzése
Kiképzés címmel jelentette
meg a Magvetô Könyvkiadó
Vitray könyvét. A kötet egy
kisfiúról szól, aki fél egyedül
a lakásban, imádja a nagy-
anyját, akivel elveszítik egy-
mást a fôváros ostroma ide-
jén, így azokat a rémisztô
eseményeket a kisfiú  egyma-
ga vészeli át.
(Mátraházi Zsuzsa)

529. oldal
PANORÁMA

Lázár Ervin – Pittmann Zsófi:
A kalapba zárt lány
Italo Svevo:
Zeno tudata
Fynn: Halló, Mister God,
itt Anna beszél!
Scott McCloud:
A képregény mestersége
Egresi Katalin:
Szociálpolitika
Magyarországon
Nézetek, programok
és törvények 1919–1939
Jean-René Huguenin: Napló
Kossáné Prókay Katalin:
Amit a korszerû irodai
munkához ismerni
érdemes...

532. oldal
Egy rózsaszál
szebben beszél?
Interjú Géczi Jánossal

„Maga a Vadnarancsok is,
amellyel indultam, öt mûfajú-
nak készült, öt eltérô karakte-
rû könyvbôl állt össze. A mû-
fajokban tobzódás jellemzôje
a nemzedékemnek, az Arcta-
lan nemzedéknek.”
(Illényi Mária)

533. oldal
Remington és a véletlen
(K. A.)

534. oldal
Petôfi apostola:
forradalmárból
magányos merénylô
Korszerû monográfia született
a nemzet költôjérôl
Beszélgetés Kerényi Ferenccel
(Szénási Zsófia)

535. oldal
A Kétfejû Sárkány
(Sz. J.)

536. oldal
Van, ami örök titok
marad
Beszélgetés Szirák Péterrel, az új
Örkény-monográfia szerzôjével
(Szénási Zsófia)

538. oldal
POÉTA HUNGARICUS

A gyakorlat démona
(Csokonai Attila)

539. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ

Tarján Tamás
Lapozni ide-oda

540. oldal 
Megjelent könyvek
2008. augusztus 11.
– szeptember 10.
A forgalomba került
könyvek válogatott

listája a Könyvtárellátó adatbá-
zisa alapján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a Könyv-
tárellátó honlapján (www.kello.-
hu) tekinthetôk meg.

544. oldal
LAPMARGÓ

Murányi Gábor
Posztumusz elsô

546. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI

Olvasni, gondolkodni
hívogató
(Cs. A.)

550. oldal
A rock és az írók

Különös
mûve lô -
déstörté-
neti je-
lenség a
t ö b b
mint öt-

venéves rockzene, amely a
szakirodalom szerint Bill
Haley Rock Around the
Clock címû száma nyomán
indult el világhódító útjára.
A hatvanas években a beat
és a soul valóságos szakadé-
kot nyitott a felnôttek és a
fiatalok világa között. Aztán
a régi rockerek azon kapták
magukat, hogy kedvenc ze-
néjük nem lett avítt gyereke-
ik és unokáik körében.
(M. Zs.)

526

„Azért írtam harmadik személyben, mert azt gondoltam, ha eltartom magam-
tól egy kicsit azt a gyereket, aki voltam, élesebben, hitelesebben látom, mintha
elsô személyben szólalok meg. Így talán hidegebb fejjel szemléltem, tárgyilago-
sabban, és ôszintébben tudtam vállalni a gyengeségeit.” – Vitray Tamás

Az elsüllyedt Atlantisz városával, illetve szigetével
Platón dialógusaiban találkozhatunk, de a szigetet
azóta sem találták meg. Pedig az elképzelések szá-
ma szinte végtelen, a Föld legkülönfélébb pontja-
in szeretnék megtalálni e letûnt civilizációt.

www.konyv7.hu
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552. oldal
Egy elveszett földrész
nyomában
Platón két dialógusában is be-
szél Atlantiszról, melyeket He-
raklész oszlopaitól nyugatra he-
lyez el. Itt kezdôdnek a problé-
mák: nem tudjuk, hol is voltak
Heraklész oszlopai. (Bár a leg-
több Atlantisz-kutató a Gibral-
tári-szorossal azonosítja.) A vi-
rágzó Atlantisz aztán egy ter-
mészeti katasztrófa nyomán el-
süllyedt, tehát ma is léteznie
kell valahol a tenger mélyén.
(Jolsvai Júlia)

554. oldal
Egy indiai festônô
Magyarországon
Amrita Sher-Gil
(K. S. A)

558. oldal
Ki az igazi varázsló?
Az-e, aki varázslónak, Kivá-
lasztottnak született, mint
Harry Potter, vagy az, akinek a
fejében megszületett a nagy
ötlet, aki aztán megírta a vi-
lágsikerré vált fantasysoroza-
tot, amelybôl népszerû filmek
készültek, stb. J. K. Rowling
minden idôk legsikeresebb

írója lett egy évtized alatt. Kö-
zel tíz kötet szól a szerzôrôl és
az általa teremtett világról im-
máron magyarul is.
(Cs. A.)

561. oldal
Ibsen Nórája:
2x1 oldal, reggel–este
A könyv gyógyító ereje
Beszélgetés Pap Lászlóval
(Ócsai Dorottya)

565. oldal
Felfedett arisztokrata
titkok
Beszélgetés
Adonyi Sztancs Jánossal

(mátraházi)

566. oldal
Orosz szálak
szövevénye
(Laik Eszter)

568. oldal
Túl az Óperencián,
melynek egyetlen
partja van
Interjú Gáll Andrással

Vannak örök menekülôk, uta-
zók, vándorok, akik bárhová in-
dulnak-érkeznek, mindig ugyan-
ott kötnek ki. A klasszikus mér-
cék szerint már nem éppen if-
jonc Gáll András, aki a kolozs-
vári Bolyai Tudományegyete-
men végezte felsôfokú tanulmá-
nyait, s ugyanabban a felejthe-
tetlen, bár azóta igen megválto-
zott  városban kóstolt bele az új-
ságírói sorsba, végül a román fô-
városban folytatta hosszú idôn
át hírlapírói munkásságát...
Bodor Pál (Diurnus)

571. oldal
SZUBJEKTÍV

Tandori Dezsô
Szabad szellemek
a sivár tájban

572. oldal
Magyar történelem
amerikaiaknak
Interjú Peter Pastorral

574. oldal
Beszélni nehéz
(Székely János)

575. oldal
Mit tehet a kiadó, ha
a terjesztô árrést kíván
emelni?
(Dr. Bódis Béla)

576. oldal
KERTÉSZ ÁKOS

Végy egy szál ôszirózsát

576. oldal
Itt az este, háború árnya
(Pompor Zoltán)

578. oldal
Sikerlista

582. oldal
Emlékezzünk
Magyarországra
(Maczkay Zsaklin)

534

536

550

„Például Petôfi és Kossuth ki nem állhatták
egymást.  A megélhetési politikus nem szeret-
te a költôt, a költô politizálását,  a költô vi-
szont felszabadítva érezte magát a politikai já-
tékszabályok alól.” – Kerényi Ferenc

„Az igazságos  megértésnek része az is,
hogy egy elviselhetetlen kor szereplôjérôl
gondolkodva nem moralizálhatunk egy-
könnyen, ugyanakkor a morális ítéletet
nem is függeszthetjük föl teljesen. Mert ha
ezt tennénk, elveszítenénk a mérlegelés
minden támasztékát.” – Szirák Péter

„Lehet, hogy nem is jó zenérôl
van szó, de ha kamaszkorában az
ember nagyon szerelmes volt, s bi-
zonyos kellemes szituációkban az
a szám szólt, akkor az illetô egész
életében szépnek fogja tartani azt
a dalt, mindegy, miként nyílik ki
számára a világ.” – Tóth Krisztina

www.konyv7.hu



Kiképzés címmel jelentette meg a Magvetô
Könyvkiadó Vitray könyvét. A kötet egy kisfiúról

szól, aki fél egyedül a lakásban, imádja a nagyany-
ját, akivel elveszítik egymást a fôváros ostroma

idején, így azokat a rémisztô eseményeket a kisfiú
egymaga vészeli át. A szerzôvel elôször a dilem-

mámat osztottam meg:

■ – Nem tudom, Vitray Tamásról
beszélgessünk-e, vagy a fôszereplô
gyerekrôl, akirôl könyvében egyes
szám harmadik személyben ír.
– Ez a kettô nemigen választható el.
Azért írtam harmadik személyben,
mert azt gondoltam, ha eltartom ma-
gamtól egy kicsit azt a gyereket, aki
voltam, élesebben, hitelesebben lá-
tom, mintha elsô személyben szóla-
lok meg. Így talán hidegebb fejjel
szemléltem, tárgyilagosabban, és
ôszintébben tudtam vállalni a gyen-
geségeit. Nem képzeltem magam író-
nak, aki mindenképpen publicitást
akar kapni. Betehettem volna a szö-
veget az asztalfiókba, az volt fontos
számomra, hogy végre megírjam. Soha semmiféle hovatarto-
zási, identitási kényszert nem éreztem, és ilyesmi most sem
tombol bennem. De mostanában aktualitása van a történe-

temnek: megjelentek annak a „túlélô show”-nak a jelei,
amelyben gyerekkoromban magam is szerepeltem. Nem attól
félek, hogy megismétlôdik, ami akkor történt, de úgy vélem,
ha az akkori „mûsorrendezôk” utódai nyíltan kiállhatnak, je-
lentkezhetnek, elôadásukhoz egy másik félre is van szüksé-
gük. Hát akkor itt vagyok egynek magam is. 
– Mikor kezdte el írni a memoárregényét?
– Elôször akkor gondoltam rá, hogy megírom az életemet,
amikor nyugdíjba mentem. Ám másfajta ambícióim voltak

vele: fölfedeztem bizonyos hasonlóságokat a
gyermekkorom jelenségei és a televíziós gyerek-
korom próbatételei között. A háború s a vele-
járó események hatására bennem, a gyerekben
kifejlôdött túlélôkészség egy sajátos változatára
volt szükség a televízióban is. Gondoltam, ez
úgy lesz érthetô anélkül, hogy agyonmagyaráz-
nám, ha a páratlan fejezetekben a gyerekrôl
szól a történet, aki végül elérkezik a televízió
kapujába, a párosakban pedig onnan, az aulába
való belépéstôl kezdôdik a felnôtt története.
Aztán félretettem a könyvet, mert öt év után
visszahívtak a televízióba, s én sohasem tud-
tam egyszerre két dologgal foglalkozni. Amió-
ta az MTV nem igényli a munkámat, hozzáül-
hettem ismét a könyvhöz, de lemondtam a pár-
huzamos élettörténetrôl.  

– Miért lett Kiképzés a kötet címe?
– Mert Frontszolgálat lesz a második részé, amely a televízió-
ban töltött ötven évemrôl szól majd. A katonákat kiképzik, az-
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tán kiküldik a harctérre. A második részbôl szeretném, ha ki-
derülne, hogy mindazok a készségek, amelyek a munkámat ve-
zérelték –  mondjuk például a tolerancia, az empátia, a mások
sorsa iránti érdeklôdés – mind az elsô huszonöt évben fejlôd-
tek ki bennem azon események révén, amelyeket az élet rám
szabott. Amikor a tévében dolgoztam, az volt az egyik fô tö-
rekvésem, hogy mindenki értse meg: egyszerû ember nem lé-
tezik. Minden ember élete tele van kalanddal és próbatétellel,
amelyeket egy jó író úgy tud regénnyé formálni, hogy az adott
sors alkotássá, általános értelmûvé válik. Az én könyvem csak
egy gyerek élete egy tragikus történelmi korban, egy gyereké,
aki nagyon egyszerû családi háttérbôl indul el.   De meggyô-
zôdésem, hogy csakis az élet tudja nevelni az embert, a szülô
nem hajlandó kegyetlen próbatételeket állítani, hisz imádja a
gyerekét, nem képez mesterséges akadályokat, válságokat csak
azért, hogy ellenállóbbá formálja. Az élet könyörtelen, mindezt
szolgáltatja, és a kérdés az, megoldjuk-e, túléljük-e, vagy sem.
Ha igen, többek, különbek, erôsebbek leszünk általa.  De kell a
szerencse is. Vagy az, amit közönségesen annak nevezünk. 
– Mondana egy-két szerencsés fordulatot a gyerekkorából?
– A háború alatt sem találkoztam eszeveszett gonoszsággal,
mert akkor valószínûleg nem éltem volna túl. Csak utólag
vettem észre, hogy ebben a könyvben mindenki emberi mó-
don viselkedik. Utólag azt is látom, hogy ha tudom, mekko-
ra veszélyben vagyok, s ha nem tizenegy évesen, hanem na-
gyobb kamaszként érem meg azokat az idôket, valószínûleg
belepusztulok. Hisz akkor nem mertem volna elkövetni azo-
kat az önfeledt butaságokat, amelyeket végül is megúsztam. 
– Kellett-e bátorság ahhoz, hogy kiadja magát, megírja azo-
kat az eseményeket is, amelyek esetleg nem a legjobb szín-
ben tüntetik föl Önt vagy a környezetét?
– Ha bátorság kellett volna hozzá, akkor lehet, hogy nem
írom meg. De nem erre volt szükség, hanem egyfajta közöny-
re önmagammal szemben, számvetésre, hogy nekem már nin-
csenek olyan világraszóló ambícióim, amelyek valóra váltását
akadályozná a múltam kiteregetése. Különben sincs benne
semmi rendkívüli, vagy szégyellnivaló. Legfeljebb az, hogy
hol voltam vele ötven évig, amíg inkább azt tartottam fontos-
nak, hogy hárítsam, hogy ne foglalkozzam vele.
– Hogy találtak egymásra a kiadóval? 
– Jó tizenöt évvel ezelôtt felkeresett a tévében egy nyurga fia-
talember, mondván,  hogy ô egy kiadónak a fôszerkesztôje, és
írjak valamit nekik. Nem igazán voltak ilyetén szándékaim,
még a nevét is elfelejtettem, és csak késôbb azonosítottam,
amikor olvastam róla, Morcsányi Gézáról, a Magvetô igazga-
tójáról. Amikor elkészültem a kötettel, megkerestem, hogy
íme a könyv, amit kért jó tizenöt évvel ezelôtt.  Gyorsan elol-
vasta, és hamar jelentkezett újra: kiadják. És most itt van… 
– A kötet mellett a hangoskönyv is megjelenik az ön sze-
mélyes interpretációjában. 
– Bár megtiszteltetésnek érzem, hogy rám bízták ezt a feladatot, a
hangoskönyvvel szemben ambivalens vagyok. Tizenöt éve azt ta-
nítom a Színmûvészetin, hogy a beszélt nyelv egészen más, mint
a tömörebb, szinte szikár megfogalmazást igénylô írásos forma. A
másik gondom, hogy hiába szól egyes szám harmadik személyben
a történet, tudom, hogy hôse és elszenvedôje én vagyok. Mond-
tam is a felvételen a kiváló rendezônek, hogy ez így szárazabb lesz,
mintha egy színészre bízták volna, mert nagyon vigyáztam, ne-
hogy meghatódjam saját magamon, meg a szeretteimen. Lehet
persze, hogy végül éppen az lesz a  pikantériája, hogy egy ilyen ma-
gamfajta „dumagép” olvas magáról.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

Vitray Tamás: Kiképzés
Magvetô, 268 oldal, 2980 Ft
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Magyar irodalom
Lélekszabadítás

■ Aki hagyományos olvasói
elvárásokkal közelít Lázár Er-
vin meséihez, elôbb-utóbb
akadályokba ütközik. A való-
ság és a képzelet furcsa összjá-
tékaként mûködô történetek a
klasszikus mesei szabályoknak
megfelelôen a hôs küzdelmét
tematizálják, ám ez csupán a
felszín, a mély, az EMBER
küzdelme az élet igazi értel-
méért, vagy – ahogy Lázár Er-
vin egyik meséjének címében
olvassuk – az élet titkáért. 

A kalapba zárt lány Pittmann
Zsófi artisztikus illusztrációi
nyomán képeskönyvvé lett: egy
oldal kép, egy oldal szöveg,
minden oldal más színû, a jobb
alsó sarokban kis tulipán, ben-
ne az oldalszám, kedves játék a
fiatal(?) olvasóknak. Az illuszt-
rációk egyszerûsége Réber Lász-
ló világát idézi, a „hetyke lány”
azonban száz arccal (hopp, még
egy Lázár-mesealak) ezerféle ru-
hában áll elôttünk. Nem tud-
juk, hogy tündér vagy boszor-
kány – csak a beszédes tekinte-
tébôl sejthetô, hogy elôbb bo-
szorkány, csak késôbb válik jó
tündérré –, nem tudni, hogy pi-
ros körme és „alternatív” öltö-
zéke ellenére miért irtózik min-
denféle fejfedôtôl. Talán azért,
mert igazi szingli – „szabad lány
vagyok” állítja magáról, tiltako-
zik minden kötelem és kötelék
ellen, és ebbe a kalap is beletar-
tozik, mintha a kalap megaka-
dályozná szabadságának korlát-
lan megélésében. Már Szegény
Dzsoninak is problémái voltak
a szabadsággal, ô sem tûrt meg
semmi rabigát, aztán Árnika
szerelme mégis ráébresztette,
hogy a szabadságnak sokféle

formája van. Nos, erre kell a
hetyke lánynak is rájönnie ka-
lapba zárva, magába fordulva,

lelke mélyére lenyúlva. Lázár
Ervin abszurd mesei helyzetet
teremt, a kalap sötétsége segíti
a lányt a világosság elérésében. 
Nyitott lélekkel olvasva A ka-
lapba zárt lány címû mesét
könnyen felfejthetô a történet
rejtett szimbolikája: kalap,
kert, virágok, sötétség és vilá-
gosság, víz (az élet vize?). És
ha megértettük a szimbólu-
mok rejtett üzenetét, lássunk
mi is hozzá (lelki) kertünk
rendbetételéhez! 

Pompor Zoltán

Lázár Ervin – Pittmann Zsófi:
A kalapba zárt lány
Osiris Kiadó, 1980 Ft

Külföldi irodalom
Barátság Joyce-szal,
fricska Freudnak 

■ Ettore Schmitz (1861– 1928),
mûvésznevén Italo Svevo, Tri-
esztben látta meg a napvilágot.

Ifjúkori regényei szûk irodal-
mi berkekben sem keltettek
különösebb visszhangot, ezért
egy idôre fel is hagyott az iro-
dalommal. Az üvegáruüzlet-
ben és a festékiparban tevé-
kenykedô, jómódú  polgár-
ként teltek-múltak napjai. Az
Osztrák–Magyar Monarchia
mûvelt közönsége a század-
elôn a pszichoanalízis lázában
égett. Szabadidejében Svevo
is gyakran tanulmányozta Sig-
mund Freud és Carl Gustav
Jung írásait. Orvos unokafivé-
rével el is kezdték olaszra for-

dítani a mester Álomfejtését. 
Gyökeresen megváltoztatta

életét, hogy 1907-ben a Berlitz
nyelviskolában találkozott a
Triesztben letelepedett James
Joyce-szal, aki akkoriban angol-
tanítással, gyapjúkereskedéssel
és újságírással kereste kenyerét.
Nyelvtanára, a viszonylag isme-
retlen író biztatására ragadott
újra tollat, és írta meg fômûvét.
A modern irodalmat meghatá-
rozó két, szokatlan szerkezetû
regény párhuzamosan készült:
Joyce Ulyssese 1922-ben jelent
meg, Svevo Zenója pedig 1923-
ban. Joyce fiatal ember volt
még, Svevo viszont a legna-
gyobb jóindulattal sem volt fia-
tal pályakezdônek mondható: a
hatvankettediket taposta. (Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy
Leopold Bloom, az Ulysses fô-
hôse – amint az a regénybôl ki-
derül – Szombathelyen, a Fô tér
40-41. számú házban született.)

A Zeno tudatát Svevo, érdek-
lôdés híján, saját kiadásban je-
lentette meg. A néhány évvel
késôbbi francia fordítás (Valery
Larbaud és Benjamin Crémi-
eux) végül a várva várt sikert is
meghozta számára. Az eredeti
olasz cím – La coscienza di Ze-
no – többértelmû: egyszerre je-
lent vallomást, lelkiismeretet
vagy tudat(osság)ot, ami min-
den bizonnyal álmatlan éjsza-
kákat okozott a kiváló magyar
fordítónak, Telegdi Polgár Ist-
vánnak. (A mû elôször 1967-
ben jelent meg magyarul.)

Svevót a modern olasz kísér-
leti regény megteremtôjének
tartják, nem alaptalanul: idô-
felbontás és dekonstrukció,
hosszú belsô monológok, fa-
nyar öniróniával átszôtt lélek-
elemzés és metszô gúny, ha
másokról van szó, valamint a
függôség problematikája. 

Az elbeszélô, Zeno Cosini ön-
életrajzfélét ír pszichoanalitiku-
sának, S. doktornak. Hol vére-
sen komoly, hol kissé nevetsé-
ges lélekelemzése azt a célt szol-
gálja, hogy megtalálja dohány-
zástól való függôségének okait.
A dohányzásról természetesen
nem akar leszokni. Pszichoana-
litikusában – finoman fogal-
mazva – nem bízik. S. doktor
pedig „bosszúból” teszi közzé
Zeno Cosini feljegyzéseit.
Ôszintén reméli, hogy ezzel

bosszúságot okoz betegének.
Zeno végül így vall önmagáról
és az életrôl naplójában, bor-
sot törve pszichoanalitikusa és
közvetve Freud orra alá:
„Makkegészséges vagyok. A
fájdalmat, a szerelmet, végsô
soron pedig az életet mégsem
lehet betegségnek minôsíteni
csak azért, mert fáj. Persze
nem vagyok olyan együgyû,
hogy meg ne bocsátanék a
doktornak, amiért életemben
a betegség megnyilatkozásait
látja. Az élet valóban hasonlít
egy kicsit a betegséghez, csak-
hogy ez a betegség, a többivel
ellentétben, mindig halálos.
Nem bírja a kúrákat.”

Svevo végezni is korszerûen
végezte: egy automobil ütötte
el, ami akkortájt még megle-
hetôsen ritkának számított.
Halálos ágyán még kért egy ci-
garettát, rágyújtott, majd meg-
jegyezte: „Ez most valóban az
utolsó.”

Bártfai László
Italo Svevo: Zeno tudata 
Európa Könyvkiadó
624 oldal, 3200 Ft

Ifjúsági irodalom
„Az emberek
egyáltalán semmit
nem látnak!”

■ A meglepô címet olvasva
egybôl a népszerû angol filmso-
rozat (Csengetett, Mylord?) fia-
tal szobalány fôhôse, Ivy jutott
eszembe, amint összekulcsolt
kézzel térdepel esténként az ágy
elôtt, és bájosan cseverészik a
Mindenhatóval. A könyv kis
hôsének legalább ilyen hétköz-
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napi, ugyanakkor a felnôttek
számára szokatlannak tûnô
kapcsolata van Istennel, Mister
Goddal. A szokatlan szó, azt
gondolom, jól leírja azokat az
érzéseket is, melyekkel a könyv
elbeszélôjének (Fynn) és az ol-
vasónak is szembe kell néznie,
amikor Anna hagyományosnak
cseppet sem nevezhetô csavaros
gondolataival szembesül. Anna
különös lány: nem tudni, hon-
nan jött, nincsenek szülei; a vi-
lág titkait kutatja, megdöbben-
tô felfedezéseivel leginkább
Fynnt nyaggatja, aki apja he-
lyett apja, türelmesen, szeretet-
tel fordul a furcsa kölyök felé.

Számos kísérlet született már,
hogy Exupéry nagyszerû köny-
vét továbbírják, ám azok sem
szellemiségükben, sem mélysé-
gükben nem voltak méltó pár-
jai a pilóta és a távoli bolygóról
érkezett kis herceg emberi be-
szélgetéseinek. Fynn nem akar-
ja folytatni A kis herceget, An-
na különös világnézete mégis
rokon a kis hercegével: gyer-
meki bölcsességük, szeretetük
képes arra, hogy a korlátolt fel-
nôtt gondolkodásmód falait
megrengesse. A gyermek új
perspektívával ajándékozza
meg a felnôttet, közösen fede-
zik fel a teremtett világot és Te-
remtôjét. Érdekes párhuzam a
két „gyermekszereplô” között,
hogy utolsó emlékük egy (a
földi és a túlvilági lét határán
húzódó szimbolikus) kerítés-
hez kötôdik. 

Kérdések és válaszok, titkok
és magyarázatok követik egy-
mást ebben a világ szépségérôl
valló breviáriumban; az olvasót
magával ragadja Anna köny-
nyedsége, mely a látszólag lé-
nyegtelen dolgokat is fontossá,
a komoly felnôttek életét gúzs-
ba kötô függôségeket pedig egy
csapásra lényegtelenné teszi.
Fynn és Anna beszélgetései Lá-
zár Ervin felnôtt–gyermek elbe-
széléseinek világát is idézik, azt
a világot, ahol a gyermek sok-
szor bölcsebb, tisztább tud len-
ni a maga naiv világlátásával,
mint a mindennapok gondjai-
tól terhelt, megcsontosodott ál-
láspontú felnôtt. 

P. Z.
Fynn: Halló, Mister God, itt
Anna beszél!
Kairosz Kiadó, 2800 Ft

Grafika
Hogy kell képre-
gényt rajzolni?

■ Néhány éve mintha újra vi-
rágzásnak indult volna a kép-
regénykultúra, amit a képre-
gények nagyszámú megjele-
nésén túl a témában szerve-
zett fesztiválok és események
is bizonyítanak.   Nemcsak a
populáris képregények piaca
bôvült jelentôsen, hanem az
ún. mûvészi képregényre is
egyre nagyobb a kereslet. A
Nyitottt Könyvmûhely Art-
Comix sorozata ez utóbbi
kategóriában jelentet meg
mûveket, méghozzá úttörô
jelentôségûeket. Az amerikai
Scott McCloudtól már ko-
rábban kiadták A képregény
felfedezése címû könyvet,
amely a képregény mûvészi
lehetôségeit ecsetelte, és az
addig lenézett, gyerekeknek
való mûfajt mintegy „be-
emelte” a magas kultúrába.
A képregény mestersége címû
kötet szintén ennek  szelle-
mében íródott, tulajdonkép-
pen szakmai kalauzként
szolgál, amely részletesen és
humorosan tanít meg a szak-
ma fogásaira. A könyv leg-
fôbb érdekessége és különle-
gessége, hogy a képregényké-
szítés fortélyait képregény
formájában beszéli el, ahol a
fôszereplô maga az író. A
szerzô a jó képregény  leg-
fôbb kritériumának az érthe-
tôséget tartja, ahol szöveg és
kép egységben van. Pontos
instrukciókat ad a lehetôsé-
gekrôl: hogyan kell az elbe-
szélés pillanatát, nézôpontját

megválasztani, keretet terem-
teni, milyen képi megoldá-
sok léteznek, hogyan kell
megteremteni a folyamatos
történetvezetést. Több mû-
fajból és alkotótól hoz min-
dig példákat, mutatva jó és
rossz megoldásokat. Hossza-
san részletezi például az arc-
kifejezések alapkészletét és a
variációikat, vagy a szó és
kép kombinációjának hét tí-
pusát. Megmutatja, mi a kü-
lönbség az amerikai, az euró-
pai és a japán manga képre-
gény között, illetve hogyan
hatott egyik a másikra. Meg-
tudhatjuk, hogy a képregény-
alkotók négy alapvetô iskolá-
ba sorolhatók: klasszicisták,
idealisták, formalisták vagy
tekintélyrombolók (avagy
ezek kombinációi). A prakti-
kák elsajátítását szolgálja,
hogy minden fejezet végén
mellékel jegyzetet és  gyakor-
latsort. De nemcsak a jelenle-
gi és jövôbeni képregényraj-
zolóknak élvezetes és szóra-
koztató olvasmány McCloud
könyve, hanem minden, a
szakmai fortélyok iránt kicsit
is érdeklôdô olvasónak.

Sz. Zs.
Scott McCloud:
A képregény mestersége
Nyitott Könyvmûhely, 2980 Ft

Szociálpolitika
Csöppet sem
gazdag szegények

■ Szép és felelôsségteljes
munka volna akkurátusan, tu-
dományos igénnyel összegyûj-

teni és feldolgozni mindazt,
amit – mutatis mutandis – a
szociális gondoskodás körébe
vonhatunk Ádám és Éva, vagy
akár a Homo sapiens sapiens
megjelenése óta. Mondhat-
nók viszont, hogy a szociálpo-
litika más sütetû tészta.
Mondhatjuk is, csak hát... ki-
önthetjük esetleg mindeköz-
ben a fogalmi tisztázatlansá-
gok okozta keszekuszaság za-
varos vizével együtt a történe-
ti-pozitív forrásokból táplál-
kozó retardált kisdedet is.
Igen, közösség és egyén viszo-
nya leírható ez utóbbival való
foglalatosság mikéntjei felôl
is, s az is tudható, hogy ez a
viszony a legôsibbek egyike.

Így aztán rögzíteni kell a ha-
tárpontokat: az intézménye-
sülés-intézményesültség alap-
vetését elfogadva, azt belátva,
hogy a modern (nagyjából a
19. század óta érvényes) kapi-
talizmus létrejötte volt az a
paradigmaváltás, amely drasz-
tikusan újrafogalmazta egyén
és állam, ezáltal valamiképp:
társadalom viszonyát. Ettôl
kezdve már „új terepen” mo-
zoghat a 20. századra orientált
kutató: az elôzményeket is-
merve „mindösszesen” saját
vizsgált korát, annak történe-
tét kell a kisujjában viselnie,
nagy baj már nem érheti.

A kezdetet evidensen (?) a
francia forradalom jelentette;
ami a törvényi szabályozást
illeti, mindenképp, amely a
közjó felôl közelítette meg az

egész halmazt. Az ezt kö-
vetôen virulensen bein-
duló tôkés gazdasági fej-
lôdés nyomán – egyebek
mellett – két olyan jelen-
ség, és ezek fogalmi meg-
ragadása is elôtérbe ke-
rült, amelyek a téma
szempontjából alapvetô
fontosságúak. A roha-
mos gazdasági-társadal-
mi differenciálódás
mintegy kézen fogva járt
a korábban soha nem is-
mert individualizációval.
Olyan szociális hálók
szakadtak darabokra,
amelyek a maguk persze
korlátozott hatásfokával

együtt is integer részei lehet-
tek a helyi societások szintjén
a kérdéskör kezelésének. Az
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állam szerepvállalásának kér-
dése így aztán merôben más
színezetet kapott – mind az
ideológiák, mind pedig a
ténylegesen megjelent politi-
kai aktusok szintjén. Ami az
elsôt illeti, röviden csak
annyit: a 19. század végére, a
növekvô és turbulensen vál-
tozó szociális problémák ha-
tására (is) háttérbe szorult a
klasszikus liberális megköze-
lítés a szociáldemokrata és ke-
resztényszociális nézetekkel
és törekvésekkel szemben. Az
I. világháború aztán termé-
szetesen ezt a folyamatot is
megszakította, illetve átírta, a
békeszerzôdések e tárgyban is
fogalmaztak meg alapelveket,
illetve elôírásokat.

Idôközben persze itthon is
„történtek a dolgok”: Tanács-
köztársaság, Trianon.  A
szocpol terén is éreztették
hatásukat. A keresztényszoci-
ális eszmerendszer a radiká-
lis(abb) konzervativizmus fe-
lé fordult a húszas években,
némi átjárással a Fajvédô Párt
felé  és pl. a Mussolini-féle
olasz fasizmus korporatív tö-
rekvései irányába is. A szoci-
áldemokraták a társadalom
demokratizálásán „belül”
képzelték el a szociálpolitikai
változások véghezvitelét,
hangsúlyozva a szociális ér-
dekvédelem primátusát. 

A téma megközelítésében és
kezelésében az újabb fordula-
tot a nagy gazdasági világvál-
ság hozta. Sajátos kettôsség fi-
gyelhetô meg: a válság olyan
mérvû szociális kataklizmát
okozott, hogy megkerülhetet-
len volt a vele való foglalko-
zás, a fô kérdés mégis inkább
az, hogy az egyes társadalmak,
illetve politikai elitek, erôcso-
portok milyen választ találnak
arra a kérdésre: melyik az „üd-
vözítôbb”, a (parlamentáris)
demokrácia vagy a tekintély-
uralmi-diktatórikus berendez-
kedés. A történteket ismerjük:
hol, hogyan és mi történt. Ma-
gyarországon a jobboldal
„jobbra zárt”, a szocdemek
némely ellentmondásokat
képviseltek a totális államkapi-
talizmus „bevezetését” illetô-
en, aki mellette volt, az mint-
egy az államszocializmus elô-
szobájának tekintette.

Igen ám, de ezek puszta ke-
retek, hiszen a hangsúly olyas-
miken van, hogy miként ala-
kultak a munkabérek és az
életszínvonal, a társadalom-
biztosítás története, a lakás-
kérdés, az egészségügy, a gyer-
mekvédelem, a mezôgazdasá-
gi szociálpolitika. (Jó hír: a
szakképzett orvosok száma
1921 és 1936 között „közel
2,5-szeresére emelkedett.
Rossz hír: a ’30-as évek elején
a fôvárosban mindössze hat
bölcsôde akadt.)

Nagy fába vágta a fejszéjét
Egresi Katalin; a fejszével és a
fával is megbirkózott.

Sz. J. 
Egresi Katalin:
Szociálpolitika Magyarországon
Nézetek, programok és törvények
1919–1939. 
Napvilág Kiadó
373 oldal, 3100 Ft

Emlékirat
Egy nagy ígéret
naplója

■ Jean-René Huguenin
(1936. március 1. Párizs-
1962. szeptember 22. Párizs
és Chartres között) a francia
irodalom ígéretes tehetsége
volt. A Politikai Tudomá-
nyok Intézetének (Institut de
Sciences Politiques) elvégzé-
se (1957) után rövidesen írói
pályára lépett, részt vett a
Tel Quel folyóirat alapításá-
ban. Elsô és egyetlen regé-
nye, a Kegyetlen part (1960)
megjelenése után a kor leg-
nagyobb tekintélyei, Louis
Aragon és François Mauriac
üdvözölték mint a francia

irodalom nagy reménységét.
A szerzô azonban, akárcsak
néhány korabeli pályatársa
(Albert Camus, Roger Ni-
mier), autószerencsétlenség-
ben meghalt.

Az üstökösszerû pályafutá-
sú Huguenin halála után két
évvel jelent meg Naplója (Jo-
urnal), amely 1956 és 1962
között íródott. A szerzô az
elôszót író Mauriac szerint
„elôre felmérte örökségének
jelentôségét.” Huguenin
1958. március 6-án jegyezte
fel az alábbi, elôrelátó napló-
íróra nem jellemzô sorokat:
„Önmagunkról beszélni ön-
elégültségre vall. Magyaráz-
kodni hiábavaló. Bizonygat-
ni az igazunkat csúnya do-
log. Ha azt akarom, hogy
megértsenek, óvakodom at-
tól, hogy magamról beszél-
jek.” Négy évre rá, 1962.
március 8-án jegyezte fel sa-
ját mesterségét elemezve a
következôket. „Valamiféle ir-
tózás attól, hogy másokkal
beszéljek; túlzott kedv, hogy
magammal beszélgessek:
gyermekkori szokások, me-
lyek ha megmaradnak, írót
faragnak az emberbôl.”

K. S. A.
Jean-René Huguenin: Napló
Fordította F. Joannovics Mária
Tilia Kiadó, 303 oldal, 2520 Ft

Ügyvitelszervezô
Az asszisztens
menedzser

■ Kossáné Prókay Katalin
jelen könyve A menedzser-

asszisztens címû, számos is-
kolában használt háromkö-
tetes tankönyvének (1:
1994; 2, 3: 1997) átdolgo-
zott, mai életünkhöz igazí-
tott változata. Az irodai
munka elsôsorban a veze-
tôk közvetlen munkatársai-
nak feladata – nekik szól ez
a kézikönyv.

A szerzô rendkívül sokféle
feladat megoldásához kínál
útmutatót, s erôteljesen
hangsúlyozza – és tárgyalja is
– a korszerû szemléletmód,
sôt életmód, életstílus jelen-
tôségét. 

Fô témái, az ügy- és iratkeze-
lés, sôt a titkos ügyiratkezelés
tárgyalása után kitér a Public
Relations (PR), az arculatki-
alakítás jelentôségére is – ez a
kereskedelmi kommunikáció
legdinamikusabban fejlôdô
szakága. Kellemes meglepetés
egy százoldalas kompendium
a jog általános ismeretérôl
mindenki számára. Itt Kossá-
né átfogóan ismerteti az al-
kotmányjogot, polgári jogot,
gazdasági jogot éppúgy, mint
a nemzetközi jogot. Termé-
szetesen eligazítást találunk
az önéletrajzírás rejtelmeirôl
is, még angol mintákat is kö-
zöl a szerzô. Nem hiányoz-
nak általában a munkahelyke-
reséshez, különösen pedig a
felvételi elbeszélgetéshez
adott tanácsok sem. A kézi-
könyv még a balesetek kezelé-
sére, rendezvények szervezé-
sére is ad eligazítást.

Mindezek mellett Kossáné
munkájának legfontosabb,

legeredetibb részei az
iratkezelést tárgyalják.
Többek között egy foga-
lomtár segíti az ismeret-
szerzést. Ebbôl kiderül
például, hogy míg a mel-
léklet szerves része az
iratnak, a mellékelt irat
attól elválasztható, a zára-
dék pedig „egy ügyintézé-
si vagy ügykezelési fel-
adat módjára, tartalmára,
helyére, idejére utaló fel-
jegyzés keltezéssel és alá-
írással ellátva”.

K. S. A.
Kossáné Prókay Katalin:
Amit a korszerû irodai

munkához ismerni érdemes...
Stíl Stúdió, 592 oldal, 3900 Ft
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■ – Irodalmilag gazdag életmûvének sokféle mûfajai, és te-
gyük hozzá, földrajzilag is változatos helyszínei közül, ho-
gyan jutott el a rózsa mûvelôdéstörténeti feldolgozásáig?
– Debrecenben jártam középiskolába, Szegeden végeztem bi-
ológus kutatóként, onnan kerültem Veszprémbe (ahol azóta
is élek), s ott dolgoztam anno, a központ megszûnéséig. S eb-
bôl a kisvárosból kerültem az egyetemi pályára, Budapestre,
Pécsre illetve Veszprémbe.
A mûfaji sokszínûségre, amelyet úgy tûnik, jellemzômnek tar-
tanak, akad kellô magyarázat. A pályám, a biológusi lét, a mû-
velôdéstörténet, elsôsorban az élettudományok és a civilizáció-
történet határterületei mentén alakult – s különbözô mûfajú
tudományos mûvek tartoznak. Másrészt az írói pályám is a
sokmûfajúság jegyében fejlôdött ki. Maga a Vadnarancsok is,

amellyel indultam, öt mûfajúnak készült, öt eltérô karakterû
könyvbôl állt össze. A mûfajokban tobzódás jellemzôje a nem-
zedékemnek, az Arctalan nemzedéknek. Úgy látszik, ez az al-
kotási mód a kortárs irodalomban szokatlan jelenség, amiben
a zárt, a kis életmûre koncentráló, az irodalmi közeget is alakí-
tó, minimalizációra törekvô, egyetlen szegmenst faltól falig be-
járó emberek munkálkodására mutatkozik a kanonizációt el-
végzôk részérôl igény. Én nem tartozom közéjük, s különbözô
korszakaimban hol az esszé, hol a vers, hol a regény, vagy a
képvers, amely foglalkoztatott. Amiben azonban sosem tud-
tam magam kipróbálni, azok a színpadi mûfajok.
– Elképzelhetônek tartja, hogy még az is sorra kerülhet?
– Biztos, hogy már nem fogok drámát írni, nincs meg ben-
nem a közösségi léthez szükséges magabiztosság, az ahhoz

társuló izzó, belsô erô. Talán egy-egy hajdani mû dramatizá-
lása még kihívást jelentene, de a nyelvi megvalósítottság in-
kább érdekel, mint a színpadi.
A sokmûfajúság, amelynek okára kérdezett, nemzedéki karak-
ter, ami kiegészül egyfajta kutatói–tanári mentalitással. Az
ilyesfajta sokrétûséget óvatosan kezelik sokan, értem ôket, vé-
gül is nehéz áttekinteni, s mert nem biztos, hogy katalogizál-
ható, mintaszerûen értelmezhetô... De sajnálom, én így ér-
zem jól magam a bôrömben. Ebben a sokmûfajúságban
könnyen kitapinthatóak azok a gondolkodási-mûszervezési
eljárások, amelyeket hasznosíthatónak tudok, ahogyan algo-
ritmizálom, szervezem a nyelvi és a képi szövegeimet.
– A rózsa és jelképei is tükrözi ezt a fajta mûfaji sokszí-
nûséget?

– A rózsa kultúrtörténetével húsz éve foglalkozom, azért,
mert élvezem a filológiai munkát és a mozaikkészítést. Szá-
momra kezdetben a feladat az volt, hogy biológiai mûveltsé-
gemet, mûvelôdéstörténeti érdeklôdésemet, valamint az iro-
dalmi törekvéseimet összeillesszem. A rózsa (botanika- és
szimbólum- stb.) története erre kitûnô alkalmat nyújt.
Körülbelül 200 civilizációs élôlény létezik, ebbôl 120–130 a
növény, s ezek az élôlények kiemelt szerepet kaptak az embe-
riség kulturális javainak felhalmozásában, fejlôdésében. Az
európai ember kultúráiban kevés olyan élôlény van, amely
10–12 ezer éven keresztül benne maradt a civilizációban. A
rózsa egy a kevesek között. Ebbôl adódott a feladatom: gon-
doljam végig a történelmünket úgy, hogy abban a rózsa (a sok
rózsa) a fôszereplô. Az a növény, amely egyszerre táplálkozá-
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si forrás, gyógyászati alap-
anyag, higiéniai-medici-
nai szerepkör biztos alak-
ja, és az, amely természe-
tesen a különbözô kultu-
szokban, vallásokban is
kiemelt szerephez jut. Az
antik vallásoktól a keresz-
ténységig, az iszlámig,
mindenhol jelenvaló
lény, amelynek szerepe és
gazdag jelentése lehetett,
s amelyhez oly sok civili-
zációs képzet tapad.

A rózsatörténet elmon-
dásához összehasonlító
szemlélet szükséges, egy,
a hagyományostól kissé

eltérô, az európai kulturális hasadásokra ügyelô történeti kép-
zet, s nem mellékesen egy evidencia szem elôtt tartása: az em-
ber életének fenntartásához miféle eljárások, milyen élettu-
dományi aspektus a megfelelô.
– Hány kötetes lesz ez az eseménytörténet-áttekintés?
– Eddig két kötet jelent meg, az antikvitás és a középkor ró-
zsahistóriája. A könyvkiadónál elkészült a reneszánsz kötet,
remélem, hamarosan napvilágot lát. Egy-két éven belül össze-
áll az iszlám rózsájáról elmondhatók sora is.
A rózsa és jelképei egyetlen monográfia, korszakokra, s ezzel
kötetekre is tagolva. A rózsahistória a 16–17. századig bizton-
sággal áttekinthetô, de utána összetorlódtak a jelképek, s
olyan sokféle világképi elem jelenik meg a hozzá fûzôdô kép-
zetekben, hogy úgy vélem, sokkal nagyobb apparátus, intézet
kellene a folyamatok felderítésére és azok leírásához, értelme-
zéséhez, mint amit én tudok biztosítani.  Az utolsó 300 év
forrásai feltáratlanok, áttekinthetetlenek.
– Az egyetemi diákjai mennyiben segítették az Ön munkáját?
– Néhány hazai és külföldi egyetemen tartottam szemináriu-
mot, ahol a rózsa értelmei, értelmezései kerültek elôtérbe. Több
egyetemi kutatómunka is e kérdésre koncentrálódott, amelyek
eredményei aztán itt-ott nyilvánosságra jutottak. Például az
egyetemi rózsakutatás eredményeként az Mûhely címû folyóirat
utóbbi néhány számában több közlemény is megjelenhetett a
hallgatóim jóvoltából. A diákok sokat segítettek a végsô szöveg
megformálásában, az elmondás mikéntjében. Amikor a tanár-
ember fél éven keresztül elregéli a kutatását, és közben kérdez-
getik a diákok, akkor új és újabb szempontok is napvilágra ke-
rülnek. S arra is jobban ügyel a történetmondó, hogy érthetô le-
gyen. A rózsa kapcsán sokszor más-más elbeszélôi helyet kellett
választani a különféle alakzatok érthetôvé tételéhez. Mintázatok
tûnnek fel és el, más a Mária környéki és más a Jézus Krisztus
mellett, más az alkimisták rózsája, mint a szabadkômûveseké.
– Van-e olyan rózsaábrázolás, ami különösképp közel áll a szívéhez?
– Nincs. A barátaim állandóan csodálkoznak azon, hogy én
nem szeretem magát a rózsát. Gyerekkorom rózsái a kispol-
gáriság értékszemléletét jelenítették meg számomra. Amikor
kiderült, hogy azok a rózsák, amelyek az európai civilizációk,
avagy a mediterrán eredetû civilizációk történetében szere-
pelnek, nem azok a rózsák, amiket mi most a kertjeinkbôl is-
merünk, átalakult e virágokhoz való viszonyom. 

Illényi Mária
A rózsa és jelképei – Az antik mediterráneum
Gondolat, 337 oldal, 3000 Ft
A rózsa és jelképei – A keresztény középkor 
Gondolat, 272 oldal 3200 Ft

K
ö
n
y
vRemington és a véletlen

■ Pamela Taylor megvásá-
rolja élete elsô Pontiac Ca-
talináját. Ezzel nagy hibát
követ el, és ezt tudja, csak
azt nem tudja, hogy mi-
lyen súlyos következmé-
nyei lesznek ennek a hibá-
nak. Azt bánja meg, azt ô is
hibának gondolja, hogy ez-
zel gyakorlatilag lenullázza
a bankszámláját, azt vi-
szont nem sejti még, hogy
az árverésen egy hirtelen
feltámadt vonzalom miatt
megvásárolt autó miatt az
egész élete megváltozik.
A Márai-véletlen címû re-

gényrôl beszélünk, és máris belebonyolódunk a nyelvtani fi-
nomságokba: a valós idejû történésre vonatkozóan igazak
bevezetô soraink, ám a történetet Pamela Taylor elmondása
alapján ismerjük meg, ily módon az elbeszélô végig úgy me-
séli el a történetet, hogy ismeri a végkifejletet, míg az olvasó
az elbeszélô diktálta tempóban és kanyarokkal jut csak el a
befejezésig, emiatt rögtön az eljén megtudja az olvasó is,
hogy Pamela Taylor egész életére kihatással lesz a rögtönzés,
vagyis az árverésen való részvétel, és a pillanatnyi inger hatá-
sára történô oldtimer-vásárlás. (Amúgy az autó lenyûgözi a
történet szereplôit, szinte magunk is megkívánunk egy Pon-
tiac Catalinát, lehetôleg persze további bonyodalmak nélkül.

Az elbeszélô idejének és az olvasó idejének a diszkrepanci-
ája – konyhamûvészetileg úgy mondanánk – még meg is
van „bolondítva” egy kicsit: II. világháborús magyarországi
szál is erezik a történet bonyolult fonatában. A magyar szál
persze nem meglepô, hiszen ennek diszkrét jelzése már a
címben is benne foglaltatik: Márai Sándor San Diegóban élt
öngyilkossága elôtt, márpedig ô is felbukkan a regény lapja-
in, és szorosan „fonódik” az elôbb említett fonatba, azaz a
regény meséjébe (csak mérsékelt nyelvi purizmusunk miatt
kerüljük a szüzsé szó használatát).

Az idô után ejtsünk szót a térrôl: a regény fô helyszínei az
Egyesült Államok nagyvárosai: a már említett San Diego és
Philadelphia (némi budapesti visszatekintéssel). Nem áru-
lunk el titkot: a szerzô www.peterweiler.com címû honlapjá-
ról természetesen tudjuk, hogy ô magyar, és – ez az a lénye-
ges információ, amiért ezt itt megemlítem – élt az Egyesült
Államokban. A regény terei ezt tökéletesen tükrözik: hitele-
sek az amerikai leírások, és ez megkülönbezteti az „amerikai
álnéven” író honi szerzôk mûveitôl a regényt.

Idô és tér után a szerkezet, melyrôl már említettük volt,
hogy bonyolult „fonat”: szerkesztési elve a véletlen, azaz a
regény felépítésében tudatosan veszi igénybe a véletlen sze-
repét, ami idegesítô lehet azok számára, akik nem hajlandó-
ak az adekvát recepcióra (ennyit mérsékelt purizmusunkról),
ám az ilyen típusú olvasmányokba belefeledkezni hajlamos
olvasókat bizonyosan nem zavarja.

A Márai-véletlen egy jól olvasható, a krimibôl a miszti-
kus thrillerbe hajló regény, és az sem véletlen, hogy az
amerikai szobrász, Remington egyik mûve kulcsszerephez
jut a mûben.

K. A.
Peter Weiler: A Márai-véletlen
Athenaeum, 351 oldal, 2990 Ft
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Petôfirôl számos, az irodalmi
köztudatba, illetve az oktatásba
mélyen beágyazódott nézet él:

hogy rossz színész volt, hanyag
segédszerkesztô, a nép zseniális

költôje, aki verseiben a saját
életrajzát írta meg, vagy a jól is-
mert vita Petôfi és Arany értéke-
lésérôl a nemzeti klasszicizmus
keretében. Kerényi Ferenc iro-

dalomtörténész most megjelent
Petôfi-monográfiája nem csak

az eddigi kutatásokat tekinti át
és foglalja össze, de felhívja a fi-
gyelmet bizonyos meggyökere-

sedett nézetek megkérdôjelezhe-
tôségére, illetve újabb kutatási

eredményeivel árnyalja a Petôfi-
rôl kialakult képet.

■ – Ön szerkesztôje a Petôfi összes kritikai
kiadásának. Néhány éve közzétett egy rövi-
debb Petôfi-életrajzot, illetve egy életrajzi al-
bumot. Közben érlelôdött meg a gondolat,
hogy monográfiát ír a költôrôl?
– Aki kritikai kiadást csinál, az belülrôl foglal-
kozik a szövegekkel, azaz egészen más a viszo-
nya velük, mint akár a legfigyelmesebb olvasóé:
együtt él a szöveggel, felkutatja a szövegválto-
zatokat, a keletkezéstörténetet,  a korabeli fo-
gadtatást, az esetleges fordításokat, a megzené-
sítéseket, vagy az illusztrációkat. Mindez majd-
nem „kiad” egy életrajzot.  Egyik elôdöm, a Pe-
tôfi összest szintén szerkesztô Martinkó András
mondta, hogy minden kritikai kiadás mögött
ott van egy virtuális életrajz. A monográfia idô-
szerûségét nemcsak a kiadó által biztosított le-
hetôség adta, hanem az is, hogy 1896 óta nem
volt tüzetes Petôfi-életrajz. Horváth János is Fe-
renczi Zoltánt használta (az ô háromkötetes
életrajza jelent meg 1896-ban), és Illyés Gyula
varázslatos könyve is az ô adataira támaszko-
dott. Petôfi ma is a nemzet elsô számú költôje, elég, ha arra
gondolunk, hogy Puskás Ferenc temetésén, amikor a Real
Madrid elnöke felsorolta a világ nagy magyarjait, Petôfivel
kezdte a sort. Ma is sorra jelennek meg  különbözô nyelvû
fordítások, Kínában például iskolai tananyag. Természetesen
ma mást látunk értéknek Petôfiben, mint száz évvel ezelôtt.
A Felhôk költôjét és Az apostol szerzôjét tartjuk a modern
magyar líra megteremtôjének. A Felhôknek Széchenyi volt az

egyik elsô olvasója, aki
így nyilatkozott róla:
„Petôfi az én fiam!”. És
ha már itt tartunk: ha
Az apostol angol nyel-
vû alkotás lenne, szep-
tember 11-e után tele
lett volna vele a világ-
sajtó! Mert tulajdon-
képpen azt írta meg Pe-
tôfi, hogyan lett egy
forradalmárból terroris-
ta! Egyszóval Petôfiben
még rengeteg tartalék
van.
– Mit jelent a kritikai
életrajz fogalom?
– Fikciónak ebben a
mûben nincs helye.
Mindig gyanús, ha va-
laki kijelenti, hogy ô
most elmondja az

egyetlen igazságot. Természetesen sok elôdöm volt a Petôfi-
kutatásban és tiszteletben tartom erdményeiket. Nincs egyet-
len igazság, mindig kerülnek elô új adatok és formálják a már
meglévô életrajzot. A kötet végére azért is írtam egy bibliog-
ráfiai esszét, hogy a Petôfirôl szóló irodalomban valahogy el-
igazodjon az olvasó.
– Milyen Petôfi-kép tárul elénk a kutatások alapján? Mi-
lyen Petôfivel találkoznak majd a diákok az iskolában?

interjú
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magányos merénylô
Korszerû monográfia született a nemzet költôjérôl
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– Petôfinek sajátos legendáriuma alakult ki másfél évszázad
alatt, ami már a folklór körébe tartozik. Petôfit, a hétközna-
pi embert is meg kellene ismertetni a diákokkal. Egyszer azt
kérdezték tôlem egy kôbányai iskolában: „Mit csinált Petôfi,
amikor annyi idôs volt, mint mi?” Tudjuk, hogy öt és fél éves
korában beiskolázták, távol került a családjától és soha többé
nem is került vissza. Vagy: Petôfi Zoltán, Petôfi fia, 1848 de-
cember 15-én született, vagyis márciusban fogant, azaz a szó
szoros értelmében a forradalom gyermeke. Szülei pedig Szil-
veszternek akarták keresztelni, ahogyan Szilveszternek hívták
Az apostol hôsét is.
– Az apostolról és a Felhôkrôl szóló megállapítások
mennyire újszerûek az irodalomtörténetben?
– Én magam és mások is publikáltak már ezekrôl, ugyanak-
kor elôdeinket gyakran szorította az ideológia: például Az
apostolban, vagy a forradalmi versekben a hegeli világszel-
lem megnyilvánulásáról nem lehetett írni, pedig központi
kérdés. A Felhôk újraértékelése, illetve a saját korában való
lebecsülése pedig annak köszönhetô, hogy a 19. században
sokan másolták Petôfi verseit: falusi tanítók, kántorok, az ér-
telmiségi réteg, a helyi földesurak. Ez a réteg viszont nem ér-
tette a Felhôket és Az apostolt. A folklorizációval egyetem-
ben ennek köszönhetôen alakult ki az a népies Petôfi-kép,
amire a késôbbiekben rárakódtak a szerelmes versek, illetve
a 48-as költemények. A Petôfi–Arany–Vörösmarty illetve
Kossuth–Deák–Széchenyi párhuzam szintén belegyökerese-
dett a köztudatba.

Nem az a baj, hogy létezik ez az elgondolás, hanem az,
hogy nem mutatunk rá ezen párhuzamok konfliktusosságára.
Például Petôfi és Kossuth ki nem állhatták egymást.  A meg-
élhetési politikus nem szerette a költôt, a költô politizálását,
a költô viszont felszabadítva érezte magát a politikai játéksza-
bályok alól.
– Gyakran fogalmazott a régebbi kritika úgy, hogy az élet-
rajzi adatok megfeleltethetôk a verseknek és, hogy a köl-
tészete kiforratlan.
– 1847/48 fordulójára Petôfi lényegében elérte a költésze-
tének  legmagasabb fokát, addig ténylegesen fejlôdött. A
forradalom alatt a saját korábbi eredményeibôl gazdálko-
dik, majdnem minden verse konkrét politikai eseményhez
kötôdik. Az a zseniális benne, hogy még a plakátversekben
is van egy-két maradandó metafora, mint a „Feltámadott
a tenger…” Félelmetes memóriája volt: amit olvasott, rög-
tön elraktározta, és esetenként – mint A helyiség kalapá-
csánál – bô évtized múlva vette elô ismét. Az életrajzi
egyezésekkel pedig árnyaltabban fogalmaznék. A születé-
se helyét, illetôségét például mindig aszerint határozza
meg, hogy milyen a pillanatnyi lélekállapota. Elôbb Kis-
kôröst határozza meg, késôbb az ôsibbnek tartott kiskuno-
kat és hajdúkat szemeli ki, és Félegyházát vallja szülôhe-
lyének. Másik példa: legalább három elsô szerelmet ha-
gyományozott ránk.
– Maradtak-e homályos pontok az életrajzban?
– Mindig maradnak. Legtöbb ponton csak a véletlen segíthet.
Sok életrajzi forrás elpusztult, elkeveredett, határon túlra ke-
rült. Az Ibolyák 1996-os elôkerülése mutatja, hogy lehetnek
még lappangó kéziratok. Halálának körülményeit pedig ko-
moly természettudományi vizsgálatokkal kéne körbejárni,
egyrészt Fehéregyháza határában, másrészt DNS-vizsgálattal,
amihez megvannak a szükséges eszközök. Lezárni valószínû-
leg sohasem lehet a kutatást.

Szénási Zsófia
Kerényi Ferenc: Petôfi Sándor élete és költészete 
Osiris Kiadó, 4500 Ft

A Kétfejû Sárkány
■ Bizony, ezek va-
gyunk mi, Pandora sze-
lencéjébôl elôbukkant
létezôk. Nem elég az
eredendô bûn, illetve
ennek megannyi elága-
zása, a nemek viszonya
amúgy is siralmas. A
Nagy Narratívákat épp-
úgy férfiak (vagy oly-
kor-olykor az ô szemlé-
letükkel azonosuló
nôk) írták/írják, miként
nyelvhasználati szoká-
sainkat is. E téma sem
adja meg könnyen ma-
gát; a gender (kb. „tár-

sadalmi nem”) fogalmának és kezelésének módja – és egyál-
talán: elfogadása is – viták kereszttüzében áll. Tény, hogy a
fogalom honi recepciója a feminizmus nélkül máig is várat-
na magára, miként az, hogy akadnak szerzôk, akik éppen a
feminizmus nézôpontjából utasítják el a gender-megközelí-
tést. A kályha tehát forró.

A helyzet ez: ha az ember a nyelv–kommunikáció–kultúra
tengely mentén vizsgálja a két nem viszonyát, a következôkre
juthat. A nyelvhasználat az, ami igazándiból a vizsgálódás tár-
gya lehet, de máris jön a bökkenô: a „nyelvtani nemek”
esetében  egyfelôl  egyértelmû leíró nyelvtani kategóriákról
van szó, másfelôl nyakon csíphetô a nyelvtörténeti aspektus
adekvátan idevágó eleme, a férfiuralmú társadalom gram-
matikai leképezôdése. (Ez is mutatja a téma összetettségét:
sok nyelv, pl. a magyar sem ismeri ezt a kategóriát, amibôl ter-
mészetesen nem következik, hogy mifelénk ne volna meg a
férfi–nô hierarchia, csak éppen más nyelvi elemek képviselik.)

A nyelv persze mintegy melegágya a kommunikációnak,
amelyben aztán csak-csak nyomon követhetôbbek a
történések. Figyelnünk kell az interakcióra, amely generálisan
más szubsztanciákkal(!) bír a nôk, mint a férfiak esetében,
miként arra is, hogy ez a különbség milyen zavarba ejtôen
egyszerû – noha igen bonyolult módon mûködô – viszony-
ban van a gender-struktúrákkal (többes a szám, természete-
sen). Innen pedig nem is kell lépni, hiszen ott vagyunk, ahol
elejétôl fogva: az emberi kultúrában, magában.

Ez a batyu azonban túlságosan nagy lenne elhordásra;
szûkítsük valamelyest a befogadóképességét: figyeljünk
leginkább a kortárs termékekre, irodalomra, filmre, tévére. A
képlet – séma – a századik mû/termék esetén is szemet
szúróan hasonló: a nôi szereplôk leginkább a férfiak viszony-
latában definiáltatnak, szerepük, sôt létük valamihez képest
értelmezhetô, egyáltalán: jelenik meg. (Az persze az idôk
végeztéig lerághatatlan csont lesz, hogy mi is van
Cordeliával, Opheliával, Margaritával, Szabó nénivel, uram-
bocsá’ Madame Bovaryval – gender-szempontból.)

Kiváló könyvet olvasott a recenzens – elhanyagolhatóan
kevés üresjárattal. Pl. „A költészet, mint minden más kul-
turális mûfaj – legalábbis néhány tekintetben – biztosan
feminin(...)”. Más tekintetben meg nem. Errôl ennyit...

Amúgy az egészrôl: olvasandó!
Sz. J.

Bajner Mária: Egymás nemében
Gondolat Kiadó, 159 oldal, 1990 Ft

interjú
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■ – Könyve a Palatinus Könyvkiadó Örkény-
életmûsorozatában jelent meg. Milyen kon-
cepció és szándék vezette a monográfia meg-
írásakor? 
– Örkény írói örökségének gondozója, Radnó-
ti Zsuzsa és a monográfia késôbbi szerkesztôi,
Háy János és Reményi József Tamás elképzelése az volt, hogy
az életmû újbóli, bôvített kiadása alkalmából készüljön egy
olyan  pályakép, amely az irodalomtudomány jelenlegi távla-
tából mérlegeli Örkény írásmûvészetét. Megtiszteltek azzal,

hogy engem kértek föl erre a nem könnyû feladatra. Különö-
sebb elôzetes koncepcióm nem volt: Örkény mûveit elemez-
ve mindvégig nyitott és igazságos igyekeztem maradni. 
– Örkényrôl több elemzés és könyv is napvilágot látott.
Hol helyezkedik el az Ön kötete ezek között?
– Számos kiváló részelemzés (például Csúri Károlyé és
Thomka Beátáé), illetve pályakép-vázlat (pl. Simon Zoltáné)
jelent meg eleddig, ezek közül egyikre-másikra szívesen tá-
maszkodtam is. Magam – megtartván a monográfia hagyo-
mányos szerkezetét – a minél teljesebb és pontosabb életraj-
zi rekonstrukció és a tüzetes mûelemzések egyensúlyára töre-
kedtem. Az elôbbi – reményeim szerint – segít megérteni a
hányatott sorsú huszadik századi mûvész-értelmiségi sorsát,
ezáltal a közelmúlt magyar történelmét, az utóbbi pedig ta-
lán jobban tudatosítja ennek az „ismeretlen ismerôs” klasszi-
kusnak írói erényeit.
– A kritika kiemeli, hogy nem csupán Örkény pályaképét
rajzolja meg, hanem mintegy  megadja az ötvenes-hatva-
nas  évek természetrajzát, és a kortárs irodalom helyzetét
is elemzi. Mennyire volt nehéz felkutatni ezeknek az
éveknek a történéseit? 
– A szaktörténészek – elsôsorban Ungváry Krisztián és Stan-
deisky Éva  – írásai sokat segítettek a korrajz fölvázolásában,
s így nem is annyira a tények és adatok önmagában vett új-
donsága volt számomra érdekes, mint inkább az az összjáték,
amely a történettudomány és az irodalomtudomány terüle-
teit összekapcsolja. Nagyon izgalmas volt megfigyelni, mi-
képpen árnyalják egymást az ún. történelmi és az ún. irodal-
mi – a szövegekben megtörténô – események. E tekintetben
különösen fontossá vált a Lila tinta, az 56-os naplójegyzetek

vagy éppen a sokak által ismert
Tóték újraértelmezése.
– Könyve ugyanakkor nem
apológia vagy vádirat, nem
ítélkezik, csupán dokumen-
tálja a lelkesedést, a szégyent
és a kiábrándulást. Ez is a
koncepció része?
– Ez inkább – merem remélni –
egy általánosabb értelemben
vett szemléletmód része. Ör-
kény pályája, annak politikai-i-
deológiai fordulatai különösen
nagy kihívást jelentenek a mél-
tányos megértés számára. A
negyvenes évek végi írásaiban
például nyomon lehet követni
a kommunista üdvtan melletti
egyre erôszakosabb elkötelezô-
dését, '53-tól viszont a kiábrán-
dulás, az önbírálat és a jóváté-
tel drámai történéseit. Örkény
'56 után nem volt hajlandó

erôs kompromisszumot kötni a régi-új rendszerrel, de arról
sem felejtkezhetünk el, hogy sok más író mellett az ô neve is
szerepel a hírhedt '57 szeptemberi nyilatkozaton... Az igazsá-
gos  megértésnek része az is, hogy egy elviselhetetlen kor sze-5
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Van, ami örök titok marad
Beszélgetés Szirák Péterrel, az új Örkény-
monográfia szerzôjével
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replôjérôl gondolkodva nem moralizálhatunk egykönnyen,
ugyanakkor a morális ítéletet nem is függeszthetjük föl telje-
sen. Mert ha ezt tennénk, elveszítenénk a mérlegelés minden
támasztékát.
– Láthatóan fontos forrás volt azon Örkény-mûvek sora,
amelyekben az író visszaemlékezik saját pályafutására. Mi
volt, amit ezekbôl az írásokból lehetett kiolvasni, s mi
volt, amit nem?
– Az irodalomtudomány újabb keletû irányzataival szemben
gyakorta elhangzó, mondhatni közkedvelt vád, hogy számûzi
az életrajzot, mit sem törôdik a személyiséggel és a „valóság-
gal”. Munkám mindezen idolumoknak gyakorlati cáfolata is
igyekszik lenni: középpontba állítja az író sorsát, önmagáról
és a valóságról alkotott képét. Örkény – fôleg a hetvenes
években – nagy kedvvel nyilatkozott életútjáról, mûveinek
keletkezésérôl és fogadtatásáról. Tanulságos volt összevetni
kommentárjait a szövegek elemzésének eredményeivel. Per-
sze, a visszaemlékezésekben és az önértelmezésekben nem-
csak az tanulságos, ami elhangzik, hanem az is, ami nem. Va-
lami kiderül, valamit ki lehet következtetni, s van, ami örök
titok marad. 
– Korszerû és tartalmas elemzéseket ad a mûvekrôl. A leg-
nevesebb mûveknek (Macskajáték, Tóték) regény-, dráma-
és filmváltozatát is elemzi, és Örkényt a magyar színpadi
nyelv megújítójának tartja. Mennyire helyezi az elemzé-
sekkel új távlatba  az Örkény-életmûvet?
– Ez utóbbiról könyvem leendô bírálói, s általában véve az
olvasók tudnak majd nagyobb biztonsággal nyilatkozni. Min-
denesetre én magam arra törekedtem, hogy alapos és követ-
kezetes elemzéseit nyújtsam az egyes mûveknek. Azt hiszem,
hogy könyvem Örkénynek a mérvadó irodalomtörténeti ká-
nonban elfoglalt helyét  nem forgatja fel radikálisan,

amennyiben a hatvanas évek dráma- és kispróza-irodalmát
megújító szerepét hangsúlyozom én magam is. Viszont jeles
mûveinek (Tóték, Macskajáték) klasszikussá, s így talán tú-
lontúl is megszokottá vált értelmezéseit talán sikerült új in-
terpretációs ajánlatokkal bôvítenem. Felfigyeltem arra is,
hogy hatvanas évek eleji írói megújulásának fontos, eddig
még föltáratlan vonásai vannak, például a létszemléleti di-
menzió kitüntetettsége a Nincs bocsánat, a Honvédkórház
vagy a Meddig él egy fa? címû remekbe szabott elbeszélések-
ben. A különbözô mûvészeti ágak (irodalom, színház, moz-
gókép) versengésében nyereség és veszteség egyaránt keletke-
zik. A Tóték dramatikus szövegében például a terror a szerep-
lôk hallucinációival társul, s mindez groteszk-abszurd szituá-
ciókat generál, az Isten hozta ôrnagy úr ezzel szemben lélek-
tani hangsúlyokat teremt, s ezzel a realitás illúzióját erôsíti. 
–  Az Egypercesek elemzésénél – amelyek mûfaji mintázat
és szövegdiskurzus szempontjából oly szerteágazóak – el-
sôsorban Thomka Beáta megállapításaira támaszkodik.
– Valóban Thomka Beátának még a nyolcvanas évek köze-
pén, A pillanat formái címû könyvében megjelent kiváló
alaktani tipológiáját követve igyekszem kibontani az egyper-
cesek sikerültebb darabjainak létszemléleti-metadiszkurzív le-
hetôségeit (pl. Havas tájban hagymakupola, A sátán Füre-
den), illetve humoros-szatirikus hatáseffektusait (A termelés
zavartalanul folyik, Egy magyar író dedikációi, 1949 stb.). Az
egypercesekkel Örkény úgy újította meg a magyar kisprózát,
hogy közben a szélesebb közvélemény elôtt is bizonyította az
irodalom semmivel sem pótolható fontosságát. 

Szénási Zsófia
Szirák Péter: Örkény István
Palatinus, 376 oldal, 3200 Ft

Mutatis mutandis
■ A szer-
kesztô elô-
lép a szürke-
zónából és
m e g v a l l j a ,
Örkény Ist-
vánt ked-
venc klasszi-
kusai között
tartja szá-
mon. Sok
egyéb Örké-
nyes pilla-
nat mellett
fele j thetet -
len számára
az a röhögô
pillanat is,
amikor fiatalkorában eljutott a Szépirodal-
mi Könyvkiadó Arcok és vallomások soro-
zatában Lázár István Örkény Istvánt bemu-
tatató kötetének 239. oldaláig. Az említett
oldalon Lázár István két „fakszimilét” kö-
zöl, „Egy író levelezésébôl” képaláírással,
amelyek együtt –  Örkény szellemében –
Irodalom és élet címmel lehetnének akár
egy egyperces novella is. Íme.
Éljen a halhatatlan Örkény István.

A Szerk.

interjú
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■ A címbeli lényhez a „nyomda ördögén” át ve-
zet út, lévén annak ajtónállója. Kissé régies kife-
jezés ez, de a betûvetô mindig szívesen hivatko-
zik rá, ha valami hibásan jelent meg, mint e so-
rozat elsô részében is, ahol Károlyi Amy nevét i-
vel, tehát rosszul írtam. Máriának hívták valójá-
ban (nem Amáliának, amire még tippelni lehet a
sokszor hallott Amika kicsinyítô képzôs formá-
ból). Kupcsik Lidit pedig átkereszteltem Lilinek –
elnézést kérek érte.

Még egy javítás, illetve pótlás: Balla István kö-
tetérôl írtam, de a borítója véletlenül (?!) kima-
radt. Persze, ha a Nyájas Olvasó látta volna a
FISZ kiadta verseskönyv borítóját, aligha kapott
volna rajta: nem az áll ott, ahogy írtam, hogy
Minden ízében, hanem Minden izében. Nem íz, hanem
izé. Mint erre az ÉS kritikusa nagyon helyesen felhívta a fi-
gyelmet. De hogy lett volna ez rögtön látható nálunk?
Mert a borítófotókat készítôk elmûvészkedték, nyilván a
szerzô és a Kiadó beleegyezésével ezt a betûsort. Tessék
csak nagyítóval megnézni. Amúgy a dolog ötletes, viszont
nem praktikus. Most nagy közhelyet mondok, de tényleg
nem mindegy, azon kívül, hogy mi kerül a kötetbe, az sem,
hogy mi(lyen) a cím, milyen (színû) a borító, milyen a fül-
szöveg, megmutatja-e magát a szerzô, és hogyan. Egy ver-
seskönyvet naaaagyon ki kell találni! Fontos,
hogy olyan betûtípusból szedjék a szöveget, ami
vonzza az ember tekintetét. Aztán belül érde-
mes ciklusokra, fejezetekre tagolni az egész szö-
vegtestet. Különösen akkor, ha nem kerül külön
oldalra minden egyes vers.

Ami az itt szereplô elsôköteteket illeti: a szer-
zôk neve könnyen megjegyezhetô. Betûrend-
ben: Balla István, Hollósvölgyi Iván, Szolcsányi
Ákos és Tolvaj Zoltán. Hogy a címek hogy hat-
nak, az kiszámíthatatlan – a nevek sorrendjé-
ben: Minden izében, Gyarmati típusú találkozások,
Csehország szép, útjai jók és Törésteszt. Játékosak,
ironikusak, ötletesek, könnyen/nehezen megje-
gyezhetôk, rövidek, hosszúak, találóak stb. –
melyik melyik. Hogy hat a könyv színe, a borí-
tón látható fotó(reprodukció)? Kényes kérdés. Minde-
nesetre, a verseskönyveket általában nem teszik kirakat-
ba, hacsak nem úgymond nagy névrôl, eladható kiad-
ványról van szó. Mi ebbôl a tanulság? Nem elég, ha te-
hetséges az a húsz -egynehány éves kezdô, sok minden-
nek össze kell jönnie ahhoz, hogy ne csak a rokonok,
barátok, ismerôsök (recenzensek, bár ez nem jellemzô)
vegyék kézbe az elsô kötetét, hanem egy (pénzes, versé-
hes) vadidegen is.

Verskötet reklámozására végképp nem telik a kiadók-
nak. Egy verskötet nem lehet nyereséges, még csak ren-
tábilis sem. Még akkor sem, ha támogatják (mint itt
konkrétan az NKA, Magyar Könyvalapítvány, Zugló
önkormányzata, okt. és kult. min.) a kiadását. Kell a kiadók, jelen
esetben: FISZ, Tipp Kult Kft., Orpheusz (kiadóvezetô és szerkesz-
tô, tördelô és nyomda) erôbedobása, tehetsége.

Nos, a kiadók és támogatóik is nagyon jól döntöttek, amikor bi-
zalmat szavaztak ezeknek a fiataloknak. A legbôvebb kóstolóval
elôrukkoló Tolvaj Zoltán (kötete az Új vizeken címet viselô sorozat
XXX. darabja) már követendô példaként áll a nála is fiatalabb, ön-
álló kötettel még nem rendelkezô, de antológiában már debütált

kollégák elôtt. Az ôt bemutató Marno Jánostól idé-
zem: „Gazdag, változatos lélegzésû, a képes beszéd ára-
dó dikciói ezek, miközben költôjük mint egyes szám
elsô személy mintha mégis inkább a háttérbe húzódna
többnyire.” Mintha ezt igazolná a nagy ívû, (rím)játé-
kos nyitóvers, mert címe Curriculum helyett. Ha „he-
lyett”, akkor jogos megállapítás a háttérbe hózódás.
Persze van itt slágercímmel ellátott szonett is: fiatal köl-
tô esetében mesterségbeli vizsgatétel és ironikus kika-
csintás. Van (csupán tiszteletlennek látszó, valójában
hommage á Weöres) Bóbita-átköltés. De a kötetzáró
vers sem akármi: Poe A holló-ja helyett A veréb. És

közben (címekkel próbálom érzékeltetni ezt
a hétköznapi nyelven áradó ösztönös és a po-
étikai példatárat kimerítô tudatos gazdagsá-
got) van: A halál és a lányka, A hard night’s
day, Salieri megasztárja, Catullus emészti a
boldogság madarát, Kenta úr passziója, An-
gyali üdvözlet, Noé az öregek otthonában...
„Meg fogod szeretni ezt a könyvet, kedves
olvasó” – többek közt e (záró) mondattal
ajánlja figyelmünkbe az ugyancsak „Új vize-
ken” járó Hollósvölgyi Iván az elôbbinél kar-
csúbb, következetesebben ironikus kötetét
Kemény István. Tôle idézem ezt is: H. I
„...azt látja-láttatja, hogy ennek a yuppie-
szingli-trendi-céges-virtuális világnak sem-
milyen eszméhez nincs köze, negatív esz-

ményekhez sincs.” Kiábrándult, netán cinikus kötet
lenne a Gyarmati típusú találkozások? Ugyan, dehogy.
Hogy lenne az, aki így, ilyet ír: „Az Úr az én szponzo-
rom, nem szûkölkököm.”,vagy: „Az én csajom nem
klipek utcalánya...” S föltûnik verseiben (most ugyan-
csak címeket sorolok) Árkád népe, Stabat pater, A shop
szépe, Használaton kívüli srác,   Huszonegyedik száza-
di férfi, Az irodaház fantomja, Aggodalom Apartman,
Szomorú  Hotel.
A 24 esztendôs, magyar–spanyol szakos egyetemista

Szolcsányi Ákos (megjegyezhetetlen, vagy épp
nyakatekertségénél fogva könnyen memorizál-
ható hosszú címû) kötete a négy közül talán a
legelônyösebb szedésû, a legtudatosabban szer-
kesztett mû: vasárnapi verseknek nevezvén ôket,
éppen 52 van belôlük 1+7x7+1 meg még 1.
Úgy illik, ezúttal is hivatkozzam az ajánló soro-
kat íróra. Mészáros Sándor például ezt is fontos-
nak tartja elmondani a fiatal költô elsô köteté-
rôl: „...van benne fegyelem és jófajta, szelídíthe-
tetlen kétségbeesés. És persze, más is, sokféle
hang és lehetôség, elszánt figyelem és kemény-
ség önmagával szemben. Érdemes ráhallgatni.”
Ô visszafogottabban játszik a rímekkel, ritmus-
sal, szavakkal, mint az elôbbiek, néha nem is
verset ír, hanem fanyar humorú, a hétköznapok

intimitását, az ember esendôségét megörökítô, ugyanakkor Sztav-
rogint és Don Quijotét megidézô költészetet mível.

P. s. Cikkem címérôl. Eredetileg Antoine Compagnon (ugye, mi-
lyen jó név?) Az elmélet démona c. kötetében olvasottakat akartam
továbbgondolni. Tudniillik azt írta: A versek többsége rossz, de
vers. Na, majd legközelebb arról, mi a különbség (jó/rossz)vers és
(jó/rossz) költészet között.

Csokonai Attila5
3
8

K
ö
n
y
v

poéta hungaricus

A gyakorlat démona
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■ A Karinthy Frigyes összegyûjtött mûvei sorozatot (Akkord) mo-
gorván ítéli meg az irodalomtörténész szakma, számos népsze-
rû kötetét kedveli, de az egész vállalkozást nem látja át a nagy-
közönség. A

Regények – Elbeszélések – Humoreszkek
újabb köteteinek (II., III. – III. – VII.) megjelenése ismét felfe-
di azon anomáliákat, melyeket az áldozatos szerkesztô, a kitû-
nô Karinthy-értô Szalay Károly ismer a legjobban.
(Bár benne lenne a kötetek utószavában mindaz,
amit élôszóban e sorok írójának is nemegyszer el-
mondott a Karinthy-filológia buktatóiról!) A regé-
nyek (Utazás a koponyám körül; Mennyei riport)
újbóli megjelentetése egyszerûbb feladat, noha a
szövegpontossággal nem lehetünk elégedettek. Vi-
szont az Utazás…-nak ez (hosszú idô múltán) vég-
re ismét csonkítatlan kiadása. Az író
kevésbé ismert elbeszélés-csúcstelje-
sítményei közül többet is felsorakoz-
tató III. (a sorozatszámozásban: 28.)
kötet (a Hasmûtét és a Nevetô bete-
gek kissé ki is egészített anyaga) már
részben rávilágít arra a tényre, ame-
lyet nem árt más bonyolult összefüg-
gésrendû oeuvre-ök esetében is tuda-
tosítani: a hagyományos könyvfor-
ma nyomtatott keretei között a kriti-
kai igényû, vagy ahhoz közelítô tel-
jes kiadás csak rengeteg részleges is-
métléssel, óriási apparátussal, tete-
mes papírszaporítással valósítható
meg. Véleményem szerint könyv alakban
sosem lesz rendezetten, kommentáltan
hozzáférhetô Karinthy-életmûvünk (de
például – a most futó vállalkozás heroi-
kussága ellenére – Krúdy- és sok más sem).
Azokat a nehézségeket, melyeket a Hu-
moreszkek (27.) jelez, csak a rugalmasan
mozgatható, könnyen egymásra vetíthetô-
olvasható, a hálóról nyomtatható „inter-
netes összes” orvosolhatja majd. Röviden:
Szalay sorozatterve az írói kötetkompozí-
ciókra épített volna, ezt azonban sem Ka-
rinthy közlési szisztémái, sem a jelenlegi
elômunkálatok hiányosságai miatt nem
teljesíthette be. Ezért most ugyan kötetet ment a feledéstôl
(Vendéget látni vendégnek lenni), de másrészt maga is „szétdo-
bott” egységeket tesz közzé. E gyûjteményben – és sokszor
egyébként is – a sorozat más darabjaihoz utasít, vagy mûveket
azokba utal. Végül is a „laikus” olvasói élvezet nemigen csor-
bul, sôt egyetemi szemináriumon is hasznos a KFÖM, ha a
problémák felôl közelítjük. A szakmai adósságokat viszont csak
az róhatja le részben, ha a folyam befejeztével vaskos kötetnyi,
mutatóit sok szempont alapján sorjáztató regiszter is készül
(„belsô forgalmazásra” csatoltak hasonlót – kisebbet – a Mag-
vetô/Szépirodalmi egykori Németh László-sorozatához).

Sztanó László tollából az

Olasz–magyar kulturális szótár
folytatja a Corvina nagyszerû ötletû sorozatát (lektorálta: An-
namaria Mastroviti). Valamennyi kulturálisszótár-író kitûnô-
en, de részben más módszerekkel dolgozott. Sztanó talán a

legtakarékosabb a fogalmazásban, és (ezt már az Elôszó is su-
gallja) nem elszigetelt lexikális ismereteket, hanem organikus,
összefüggéseiben érvényes kultúratérképet kívánt nyújtani.
Aki egy fogalmat, szót stb. keresne, tapasztalhatja: az utalá-
sok, kapcsolódások révén mindjárt másik tízbe is beleszalad.
Az itáliai személyek közül szinte csak azok szerepelnek, aki-
ket ragadványnevükön (is) számon tart az olasz köztudat, köz-
beszéd, illetve akiknek neve már nem csupán egy személyt je-

löl határon belül és kívül (Regina Margherita –
az elsô olasz királyné, akirôl a közkedvelt piz-
zát elnevezték; Mezzofanti – akinek neve a
nyelvérzék kivételességét sugallja). Kiválóak az
enyhén ironikus elôadásmód magyar összeveté-
sei (Lombroso: „a magyarral ellentétben az
olaszban nem használják a rosszarcú emberek
metaforájaként” – de ne álljunk meg itt a szó-
cikk követésében!). Érdekes, hogy a kötet néhol
kapcsolódik közvetlen elôdjével, a persze nem
csak a célnyelvre koncentráló Orosz kulturális
szótárral (Pinocchio – A. Tolsztoj, Buratino
stb.). Sztanó tartózkodóan személyes, derûsen
elmélyült módszere megengedi, hogy a címszót

a szótár- vagy lexikonszabályok el-
lenére ne feltétlenül kövesse a
meghatározás. Néha azonban a
definíció szinte teljesen elrejti ma-
gát (a partita esetében alig lehet
kihüvelyezni, hogy a jelentések
közül itt a ,közös szórakozás' egy
speciális alkalmáról van szó).

Bodor Béla

Az eszmélet munkái
címû könyve – Kísérletek 1988–
2008 – az alcímmel már-már pro-
vokálja, hogy „esszélet”-et,
„esszé-lét”-et képzeljünk magunk

elé. S természetesen az eszmélet szó azon jelentése-
it, melyek – mint errôl a könyv sajtóbemutatói egyi-
kén Reményi József Tamás találóan beszélt – részint a
költészethez (elsôsorban József Attilához), valamint
a hazai filozófiai nyelv szómagyarítás-kísérleteihez
tartoznak. A költô, író, gondolkodó Bodor kora ifjú-
sága óta dédelgette egy ilyesfajta, a tudományszakok
határait átjáró összegzô könyv gondolatát. Évtizedek

múltán, alapos válogatással, szilárd rend kiépítésével meg is
valósította. Építkezésében a nagy mûveltség, a szellemes-ru-
galmas elôadásmód és a végig fenntartott személyes írói szu-
verenitás mellett a láncolatosság, az olykor váratlanul is érvé-
nyesülô összefüggésrend dominál. A Kritikák a teremtésrôl há-
rom írása szinte teljesen a személyes alkotói mûhely falai kö-
zül felszálló ember-Isten vita. Ha visszafelé haladva jutunk a
könyv elejéig – többek között a holt-tengeri tekercsekrôl,
Dantéról, Huizingáról, Tóth Menyhértrôl, Bibó Istvánról,
Várkonyi Nándorról, Stephen W. Hawkingról és másokról
(mûveikrôl) értekezô okfejtéseken át –, a hármas Nietzsche-
tanulmányig jutunk: az Isten-ledöntôig (már ha ledöntötte
N. az I-t). A csiszolt foglalat nagyszabásúan birtokba vett fi-
lozófiai, természet- és társadalomtudományi, vallási, törté-
nelmi, mûvészeti és alkotáslélektani kérdéseket rejt, egyben
vitára bocsátva ôket.

Tarján Tamás

Lapozni ide-oda
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK

ÍÍrrááss..  JJeelleekk  ééss  sszziimmbbóólluummookk

SSzziimmbbóólluummookk,,  jjeelleekk,,  mmííttoosszzookk. [Onga]: Hermit. 102 p. (Esoteria sacra, 5.) Fûzve 2300 Ft

KKöönnyyvvttáárrüüggyy..  KKöönnyyvvttáárrttaann

BBéénnyyeeii  MMiikkllóóss: Legyen minden helységben olvasóintézet: könyv- és könyvtártörténeti
tanulmányok, cikkek. Bp.: KI. 264 p. (Továbbképzés felsôfokon) Fve 1455 Ft

MMúúzzeeuummookk

MMúúzzeeuummii  kkaallaauuzz: a Janus Pannonius Múzeum és a Kanizsai Dorottya Múzeum – Baranya
Megyei Múzeumok Igazgatósága – gyûjteményei. Pécs: Baranya M. Múzeumok
Igazgatósága. 138 p. Fve 2182 Ft

FILOZÓFIA

LLeennddvvaaii  LL..  FFeerreenncc: A fiatal Lukács: útja Marxhoz: 1902–1918. Bp.: Argumentum: Lukács
Archívum. 443 p. (Alternatívák) Fve 2900 Ft

ZZiimmmmeerr,,  RRoobbeerrtt: A kapu újra nyílik: kulcs a klasszikus filozófiai mûvek jobb megértéséhez.
Bp.: Helikon. 305 p. Kötve 3490 Ft

PSZICHOLÓGIA

FFeekkeettee  BBaarrbbaarraa: A hiszti: szülôk kézikönyve. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 64 p. Fve 699 Ft

JJoohhnnssoonn,,  MMaaaarriitt: Önbecsülés és alkalmazkodás. Bp.: ELTE Eötvös K. 112 p. Fve 2200 Ft

MMoollnnáárr  EEmmmmaa,,  CC.: A nô ezer arca. Bp.: Akad. K. 260 p. (Pszi-könyvek) Fve 2940 Ft

VALLÁS

AA  vvaallllááss  kkéérrddéésseeii  áállttaalláábbaann  

AAccttaa  ssttuuddiioorruumm  rreelliiggiioonniiss::  33.. [Tanulmányok] Szeged: Bába. 215 p. (Acta Universitas
Szegediensis) Fve  956 Ft

BBeeeerr  MMiikkllóóss  ––  PPoollcczz  AAllaaiinnee  ––  SSaajjggóó  SSzzaabboollccss: Élet, hit, lélek. [Interjúk] Bp.: Éghajlat Kvk. 174
p. (Manréza-füzetek, 4.) Kve 2900 Ft

EErrddôô  PPéétteerr  ––  SScchhwweeiittzzeerr  JJóózzsseeff  ––  VViizzii  EE..  SSzziillvveesszztteerr: Hit, erkölcs, tudomány. [Interjúk] Bp.:
Éghajlat Kvk. 219 p. (Manréza-füzetek, 3.) Kve 2900 Ft

DDooggmmaattiikkaa..  TTeeoollóóggiiaa

BBaallllaa  PPéétteerr: Az újszövetségi teológiát ért kihívások: kísérlet a tudományág igazolására. Bp.:
KIA. XXXI, 342 p. Fve 2000 Ft

DDéémmoonnookk,,  llááttóókk,,  sszzeenntteekk: vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp.:
Balassi. 670  p., XVI t. (Tanulmányok a transzcendensrôl, 6.) Kve 4001Ft

MMoorráálliiss  tteeoollóóggiiaa  

LLuuccaaddoo,,  MMaaxx: Harc az óriásokkal: Dávid és Góliát története hétköznapi embereknek. Bp.:
KIA. 214 p. Fve 1500 Ft

NNyyíírrii  TTaammááss: Lelkünk démonai és angyalai. Bp.: Egyházfórum. 223 p. Fve 1575 Ft

KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk

CCssoohháánnyy  JJáánnooss: Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról. 2. köt. Debrecen:
Fábián BT. 329  p. (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, 12.) Fve 2300 Ft

CCssoohháánnyy  JJáánnooss: Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról. 3. köt. Debrecen:
Fábián BT. 323  p. (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, 13.) Fve 2890 Ft

CCssoohháánnyy  JJáánnooss: Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról. 4. köt. Debrecen:
Fábián BT. 320  p. (Magyar református egyháztörténeti dolgozatok, 15.) Fve 3035 Ft

CCssoohháánnyy  JJáánnooss: Az üdvtörténeti keresztyén ünnepek. Debrecen: Fábián BT : Mo. Ref. Egyh.
Doktori Kollégium Egyháztört. Szekciója. 37 p. (Magyar református egyháztörténeti
dolgozatok, 14.) Fve 700 Ft

SSoommoorrjjaaii  ÁÁddáámm: Ami az emlékiratokból kiamaradt: VI. Pál és Mindszenty József, 1971–1975.
Pannonhalma: Bencés K. 174 p. (Historia pro futuro) Fve 2738 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vvaalllláássttuuddoommáánnyy..  

NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa

CCooxx,,  GGeeoorrggee  WWiilllliiaamm: A mitológia kézikönyve. [Tyukod]: Betûmetszô. 191 p. Fve 550 Ft

SSiimmoonn  PPéétteerr  GGáábboorr: Útravaló: a tao nyugati szemmel. Debrecen: TKK. 112 p. Kve 1750 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

SSzzoocciioollóóggiiaa..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa..  TTáárrssaaddaallmmii  kkoommmmuunniikkáácciióó

FFooddrrooss  IIssttvváánn: Válságkommunikáció. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Minerva. 96 p. Fve
1400 Ft

MMaakkoovveecczz  IImmrree  ––  MMeellooccccoo  MMiikkllóóss  ––  SSzzöörréénnyyii  LLeevveennttee: Magyar lélek, magyar forma. [Interjúk]
Bp.: Éghajlat Kvk. 138 p., 16 t. (Manréza-füzetek, 5.) Kve 3850 Ft

PPeeaassee,,  AAllllaann  ––  PPeeaassee,,  BBaarrbbaarraa: Kommunikációs ABC mesterfokon: a kapcsolatteremtés
mûvészete. Bp. : Fiesta. 78 p. Fve 2500 Ft

SSaassssoonn,,  JJeeaann: A hercegnô lányai. Bp.: Gabo. 354 p. Fve 1990 Ft

SSzzaattmmáárr--BBeerreegg avagy: the soul of historical region: Botpalád, Csaroda, Fülesd, Kispalád,
Milota, Szatmárcseke, Tákos, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Túristvándi, Uszka.
[Magyar és angol nyelvû fényképalbum] Bp.: Enigart Kvk. 128 p. (Magyarország képi
felfedezése) Fve 4001 Ft

PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy

BBooddnnáárr  EErrzzsséébbeett: A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában a 19. század elsô
felében: tanulmányok. Bp.: Hungarovox. 223 p. Fve 1800 Ft

HHoorrkkaayy  HHöörrcchheerr  FFeerreenncc: Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás: politika- és
jogfilozófiai tanulmányok. Bp.: L’Harmattan. 385 p. (Politikai filozófia) Fve 2900 Ft

AA  MMaaggyyaarr  SSzzoocciiaalliissttaa  MMuunnkkáássppáárrtt  bbuuddaappeessttii  iiddeeiigglleenneess  vveezzeettôô  tteessttüülleetteeiinneekk  jjeeggyyzzôôkköönnyyvveeii.
1. köt. 1956. november 8. – 1957. március 26. 2. köt. 1957. április 1. – 1957. május 27. Bp.:
BFL. 399 p. A két kötet eeggyyüütttt  Fve 1000 Ft

NNaaggyy  KKáállmmáánn: Életem hajnala...: az 1946-os pécsi diáklázadás. [Memoár] Szeged: Bába.
162 p. Fve   1258 Ft

SScchhmmiiddtt  PPéétteerr: A politikai átalakulás sodrában. Bp.: [Tanulmányok, interjúk] Századvég. 416
p. Kve  3675 Ft

GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánn

CCzzeeggllééddii  PPááll: Piaci intézmények és gazdasági növekedés: a modern osztrák iskola
nézôpontja. Bp.: Akad. K. 294 p. (Philosophiae doctores) Fve 3950 Ft

JJáárraaii  ZZssiiggmmoonndd  ––  FFooddoorr  IIssttvváánn  ––  PPaarrrraagghh  LLáásszzllóó: Túl az idôk jelein: a magyar gazdaság útja
a rendszerváltástól napjainkig. [Interjúk] Bp.: Éghajlat Kvk. 286 p. (Manréza-füzetek, 6.)
Kve 3500 Ft

PPáálloossii--NNéémmeetthh  BBaalláázzss: A feltörekvô országok tôkepiacai a pénzügyi globalizációban. Bp.:
Akad. Kve  248 p. (Philosophiae doctores) Fve 3500 Ft

JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy  

CCssûûrrii  ÉÉvvaa: A vagyoni értékû jogok és a gazdasági jog egyes kérdései a házassági
vagyonjogban. Bp.: HVG-ORAC. 423 p. Fve 7500 Ft

GGááll  JJuuddiitt  ––  VVaanncczzáákk  JJóózzsseeff: E-cégeljárás a gyakorlatban: útmutató elektronikus
beadványokat készítô jogászok számára. Bp.: HVG-ORAC. 124 p. Fve 3000 Ft

AA  ggaazzddáállkkooddóó  sszzeerrvveezzeetteekk  áállttaall  vvééggeezzhheettôô  tteevvéékkeennyyssééggeekk. 1–2. köt. 2. hatályosított kiad.
Bp.: HVG-ORAC. 592 p. A két kötet együtt Fve 14000 Ft

SSzziiggeettii  PPéétteerr: A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota, 1989–2006: komplex jog- és
alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés. Bp.: Akad. K. 325 p. Kve 4980 Ft

TTöörrôô  CCssaabbaa: Humanitárius intervenció: dilemmák a nemzetközi jog és politika határvidékérôl.
Bp.: Akad. K. 179 p. (Philosophiae doctores) Fve 3780 Ft

HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg

HHaarrppuurr,,  JJaammeess: Harcosok: [a történelem legkiválóbb harcosainak világa, hôstettei és
diadalai]. Pécs: Alexandra. [37] p. + mell. Kve 4999 Ft

KKeennyyeerreess  DDéénneess: Mi-2 típusú helikopterek alkalmazása a magyar hadseregben 1982–2000:
Börgönd–Szolnok. Kecskemét: Szerzô. 370 p. Kve 2900 Ft

KKöözziiggaazzggaattááss

PPoolliittiikkaaii  rreennddôôrrsséégg

ÁÁllllaammbbiizzttoonnssáágg  ééss  oolliimmppiiaa,,  11995566––11998888. Bp.: Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára:
L’Har-mattan. 163 p. Fve 2000 Ft

PPeeddaaggóóggiiaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss

NNyyeellvv  ––  vviizzssggaa  ––  kkaallaauuzz: tájékoztató a nyelvvizsgáról, a nyelvi érettségirôl és a felvételi
vizsgákról.  [S.l.] : Protea. 114 p. Fve 1200 Ft

PPööllöösskkeeii  SSáánnddoorr: Négy évtized a katedrán: pedagógiai jegyzetek. [Kapuvár]: [Magánkiadás]
95 p. Fve  1432 Ft

RRaaddiiccssnnéé  SSzzeerreennccssééss  TTeerréézziiaa: Minôségi munka a tanítási órákon: módszerek a sajátos
nevelési igényû gyermekek fejlesztéséhez. Gyula: APC-Stúdió. 219 p. Fve 3818 Ft

NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr

NNééppvviisseelleett..  DDiivvaatt

WWeeiinnbbeerrgg,,  NNoorrmmaa  PPaasseekkooffff: Hennafestés: testfestés, hajfestés, gyógyászati felhasználás.
Bp.: Cser K. 75  p. Fve 2495 Ft

FFoollkkllóórr..  SSzzeelllleemmii  nnéépprraajjzz

HHáánnccssvviirráágg::  norvég népmesék. Bp.: Móra. 139 p., [8] t. fol. Kve 2190 Ft

KKeeddvveenncc  mmeessééiimm: magyar népmesék. Bp.: Klub Publishing. 35 p.
Kve 990 Ft

PPeetteerrssoonn,,  MMoonniiqquuee: Utazás a Sohatündérek varázslatos világába. Bp.: Egmont-Hungary. 140
p. Kve   3999 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

MMaatteemmaattiikkaa

MMaatteemmaattiikkaaii  kkéépplleett--  ééss  ffooggaalloommttáárr: általános iskolások számára. Debrecen: TKK. 157 p. Fve
876 Ft

SSzzáámmííttóóggéépp--ttuuddoommáánnyy..  PPrrooggrraammoozzááss

KKnnuutthh,,  DDoonnaalldd  EE.: A számítógép-programozás mûvészete. 4. köt. 2. r. Permutációk és n-
esek elôállítása. Bp.: AnTonCom Infokommunikációs Kft. 159 p. Fve 2100 Ft

KKnnuutthh,,  DDoonnaalldd  EE.: A számítógép-programozás mûvészete. 4. köt. 4. r. Fák elôállítása.
Kombinatorikus elôállítások története. Bp.: AnTonCom Infokommunikációs Kft. 159 p. Fve
2100 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

NÉV......................................................................................................................

CÍM......................................................................................................................

..............................................................................................................................

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési mód-
szert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetek-
szik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt

található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.



CCssiillllaaggáásszzaatt

KKöötthhee,,  RRaaiinneerr: Természetbúvár: a Föld és a világûr. Bp.: Tessloff és Babilon. 127 p. Fve
2390 Ft

KKéémmiiaa

SSzzûûccss  SSáánnddoorrnnéé: Kémiai fogalomtár. Debrecen: TKK. 144 p. Fve 876 Ft

NNöövvéénnyyttaann

KKöötthhee,,  RRaaiinneerr: Természetbúvár: a Föld élôvilága. Bp.: Tessloff és Babilon. 127 p. Fve 2390 Ft

ÁÁllllaattttaann

BBrreehhmm,,  AAllffrreedd  EEddmmuunndd: Az állatok világa. 1. köt. Gerinctelen állatok: egysejtûek,
tömlôállatok, férgek, puhatestûek, ízeltlábuak. Gerinces állatok. Gyöngyös: Pallas
Antikvárium. 207 p. Fve 676 Ft

BBrreehhmm,,  AAllffrreedd  EEddmmuunndd: Az állatok világa. 2. köt. Gerinces állatok: madarak. Gyöngyös:
Pallas Antikvárium. 232 p. Fve 676 Ft

HHeennnn  LLáásszzllóó: Ragadozók: emlôsök. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 62 p. Fve 1226 Ft

HHeennnn  LLáásszzllóó: Ragadozók: halak, hüllôk, madarak. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. p. Fve
1226 Ft

MMaaddaarraakk. Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 8.) (Metro könyvtár) Kve
1490 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy

CCssaallááddoorrvvoossllááss  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann..  11––22..  kköött. Bp.: Melania. XXXV, 373 p. A két kötet eeggyyüütttt Fve
9400 Ft

AAzz  eemmbbeerrii  tteesstt  aattllaasszzaa. Pécs: Alexandra. 560 p. Fve 4999 Ft

KKaattoonnaa  JJóózzsseeff: Katonai orvoslás: képeslapok, életképek a katonai gyógyítás múltjából. Bp.:
Medicina. 191 p. Kve 5300 Ft

PPsszziicchhiiááttrriiaaii  ggoonnddoozzáássii  kkéézziikköönnyyvv. Bp.: Lélekben Otthon K. 268 p. Fve 1780 Ft

AA  ppsszziicchhooddrráámmaa  ééss  kkoorruunnkk  ttüükkrröözzôôddéésseeii. [Tanulmányok] Bp.: Medicina. 294 p. Fve 3200 Ft

AA  ppsszziicchhootteerrááppiiaa  ttaannkköönnyyvvee. Bp.: Medicina. 582 p. Kve 6200 Ft

AA  rreeuummaattoollóóggiiaa  ttaannkköönnyyvvee. Bp.: Medicina. 430 p. Kve 5400 Ft

VViikkáárr  AAnnddrrááss: Pszichodráma, a komoly játék: egyéni folyamatok a csoportban, csoport
folyamatok az egyénben. Bp.: Medicina. 196 p. Fve 2200 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé  

BBeerreennttee  ÁÁggii: Egészségkönyv: [a mindennapok csodái]: [gyakorlati útmutató nôknek]: [nôi
bajok, táplálkozás, diéták, méregtelenítés]. [Kecskemét]: Vagabund. 205 p. Fve 550 Ft

FFoosstteerr,,  HHeelleenn: Hétköznapi diéta: sikeres fogyókúra hétfôtôl péntekig! Pécs: Alexandra. 128
p. Fve 2699  Ft

HHuuttcchheerrssoonn,,  HHiillddaa: Amit anyukád soha nem mert elmondani a szexrôl... [Bp.]: Viviankom-
2002. 240 p. Fve 2990 Ft

MMccCClluurree,,  VViimmaallaa  SScchhnneeiiddeerr: Babamasszázs: gondos szülôk kézikönyve. Bp.: Kossuth. 270
p. Kve 2990  Ft

PPiiggoozzzzii,,  PPaaoolloo: Gyógyhatású ételek. Bp.: Kossuth. 127 p. (Egészséges életmód, 12.) (Metro
könyvtár) Kve 995 Ft

TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt

BBeerreennttee  ÁÁggii: A test és lélek gyógymódja: [tai chi, chi kung, jóga, mudra feladatok és
mozgások]. [Kecskemét]: Vagabund. 231 p. Fve 550 Ft

HHáázzii  tteerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszz: gyógyteák, tinktúrák, elsôsegélynyújtás, házi patika. [Tyukod]:
Black & White. 191 p. Fve 550 Ft

JJuuhháásszz  ÁÁggnneess: Gyógyteák könyve. Bp.: Cser K. 68 p. (Házi praktikák) Fve  2495 Ft

KKüürrttii  GGáábboorr: Gyógyítás otthon. 2. [Nagykovácsi]: Puedlo. 190 p. Fve 550 Ft

AAzz  öönnggyyóóggyyííttááss  tteelljjeess  rreennddsszzeerree. [Tyukod]: Black & White. 216 p. Fve 550 Ft

PPoollllnneerr,,  EErrnnsstt: Ingadiagnosztika: gyógyító inga. [Miskolc]; [Onga]: Hermit: Pythia. 107 p. Fve
1901 Ft

GGééppéésszzeett

BBookkoorr  JJóózzsseeff  ––  GGáássppáárr  PPéétteerr: Irányítástechnika jármûdinamikai alkalmazásokkal. Bp.:
Typotex. 288 p. Fve 3500 Ft

MMeezzôôggaazzddaassáágg

NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett

BBoonndduueell,,  PPhhiilliippppee: Balkonok és teraszok: 100 könnyen kezelhetô növény 4 évszakra. Bp.:
Sanoma. 62  p. (Marie Claire könyvek) Fve 1200 Ft

KKrriizzaannttéémm. Bp.: Mezôgazda. 218 p., XVI t. Kve 5500 Ft

MMaarrttiinn,,  SSuussaannnnee: A savanyú káposzta: hagyomány, egészség, receptek. Bp.: Cser K. 92 p.
(Házi praktikák) Fve 2495 Ft

MMiilllleerr,,  AArrtthhuurr  WW.: Évelô növények gondozása, szaporítása. Debrecen: TKK. 160 p. Kve
4001 Ft

RRaattsscchh,,  TTaannjjaa: Mediterrán kert a teraszon. Bp.: Cser K. 92 p. Fve 2995 Ft

ZZaakkaarriiááss  EEnniikkôô: Kedves nôk, napok, virágok. Bp.: [Szerzô] 288 p. Fve 2900 Ft

ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa

NNoovvoottnnii  PPéétteerr: Magyar lovak: fókuszban a magyar lófajták. [Nyíregyháza]: Pro-Book. 125 p.
(Fókuszban a természet) Kve 2990 Ft

VVeennddééggllááttááss..  SSzzaakkááccsskköönnyyvveekk

3333  ggrriilllléétteell: lépésrôl lépésre. Bp.: Totem Plusz. 64 p.
Fve 1290 Ft

3333  hháázzii  ssüütteemméénnyy: lépésrôl lépésre.  Bp.: Totem Plusz. 64 p. Fve 1290 Ft

3333  ssaallááttaakküüllöönnlleeggeesssséégg: lépésrôl lépésre. Bp.: Totem Plusz. 64 p. Fve 1290 Ft

BBáárrttffaaii  LLáásszzllóó: Wok mindennapi használatra. Kecskemét: Vagabund. 206 p. (Bártfai Laci
bácsi konyhája) Fve 550 Ft

CCssoommaa  ÉÉvvaa,,  WW.: Ötkarikás szakácskönyv. [Interjúk] Tatabánya: Sportlife Média: Sportmix
Kft.: Champs Sport Pub. 82 p. Kve 2800 Ft

FFôôzzôôkköönnyyvv: egy könyv kezdôknek és gyakorlottaknak [Tyukod]: Betûmetszô. 189 p. Fve
550 Ft

FFrraannkk  JJúúlliiaa: Gyümölcsös nyalánkságok. Bp.: Corvina. 63 p., [8] t. (Frank Júlia konyhája) Fve
1600 Ft

GGaaáállnnéé  PPóóddaa  BBeerrnnaaddeettttee: Magas vérnyomás: diéta magas vérnyomásban szenvedôk
számára: sószegény étrend. [Tyukod]: Betûmetszô. 207 p. (Diétás könyvtár)
Fve 550 Ft

GGaaáállnnéé  PPóóddaa  BBeerrnnaaddeettttee: Székrekedés: diéta székrekedésben szenvedôk számára: [rostdús
étrend]. [Tyukod]: Betûmetszô 176 p. (Diétás könyvtár) Fve 550 Ft

KKllaasssszziikkuuss  ssüütteemméénnyyeekk. [Tyukod]: Betûmetszô. 160 p. Fve 550 Ft

AA  lleeggffiinnoommaabbbb  mmuuffffiinnookk  rreecceeppttjjeeii  22. [Tyukod]: Betûmetszô. 160 p. Fve 550 Ft

Mindent tudó szakácskönyvem: egy könyv kezdôknek és gyakorlottaknak.[Tyukod]:
Betûmetszô. 191 p. Fve 550 Ft

NNaaggyy  EErrzzsséébbeett: Legújabb magyar szakácskönyv. [Tyukod]: Black & White. 216 p. Fve 550 Ft

NNéémmeetthh  ZZssuuzzssaa  ––  VVaarrggaa  NNóórraa: Sütemények és torták. [S.l.]: Pro-Book. 127 p. Kve 2990 Ft

SSoollyymmoossii  TTeerréézz: Koleszterindiéta: receptkönyv magas koleszterinszintû betegek számára.
Gyöngyös: Pallas Antikvárium. 159 p. Fve 452 Ft

SSzzaabbaaddttûûzzöönn..  11. Horváth Ildikó – Szabó Sándorné. 2. kiad. [S.l.]: Pro-Book. 122 p.
(Receptvarázs, 7.) Fve  399 Ft

SSzzaabbaaddttûûzzöönn..  22.. Szovátai Vass. [S.l.]: Pro-Book. 117 p. (Receptvarázs, 33.) Fve 399 Ft

SSzzeeppeessssyy  VViillmmaa: Vegetáriánus ételek. [S.l.]: Pro-Book. 111 p. (Receptvarázs, 48.) Fve 399 Ft

TTeeeettzz,,  PPeettrraa: Ecetek és olajok. Bp.: Cser K. 67 p. (Házi praktikák) Fve 2495 Ft

TTóótthhnnéé  PPáánnyyaa  MMaarriiaannnnaa: Házi sütemények: krémesek, piskóták, kelt tészták. Debrecen: TKK.
96 p. Kve  4001 Ft

ZZiillaahhyy  ÁÁggnneess: Valódi magyar szakácskönyv. [Repr. kiad.] Kisújszállás: Pannon-Literatúra.
371 p. Kve  1926 Ft

RRuuhháázzaatt..  TTeessttááppoollááss

JJaaccoobbbbii,,  PPaaoollaa: Akarom azt a cipôt! Bp.: Ulpius-ház. 190 p. Kve 2999 Ft

SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa

SSzziirrmmaayy--KKaallooss  LLáásszzllóó  ––  AAnnttaall  GGyyöörrggyy  ––  CCssoonnkkaa  FFeerreenncc: Háromdimenziós grafika, animáció
és játékfejlesztés. Bp.: Computer-Books: Leonardo SNS. XII, 494 p. + mell.: 1 CD-ROM
Fve 5496 Ft

DDíísszzttáárrggyyaakk  kkéésszzííttééssee..  BBaarrkkááccssoollááss..  JJááttéékkkkéésszzííttééss

GGrraaff,,  JJaannnnee:: Horgolt és kötött nyári holmik. Bp.: Cser K. 31 p. (Színes ötletek, 77.) Fve 995 Ft

KKaarrllóóccaaiinnéé  KKeelleemmeenn  MMaarriiaannnnee: Hajtogatási egyszeregy: origami az alapoktól kezdve. Bp.:
Mérték K. 128 p. Fve 1999 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

AA  mmûûvvéésszzeett  áállttaalláánnooss  kkéérrddéésseeii..  MMûûvvéésszzeettii  ssttíílluussookk..  MMûûeemmlléékkvvééddeelleemm..  MMûûvvéésszzeettttöörrttéénneett

BBrrooddsskkaaïïaa,,  NNaatthhaalliiaa: Szimbolizmus. [Album] Bp.: Ventus Libro. 199 p. Kve 5200 Ft

CCaazzaalliiss,,  HHeennrrii: Szecesszió. [Album] Bp.: Ventus Libro. 199 p. Kve 5200 Ft

HHoorrnnyyiikk  SSáánnddoorr: Avantgárd tudomány?: a modern természettudományos világkép recepciója
Gyarmathy Tihamér, Csiky Tibor és Erdély Miklós munkásságában. Bp.: Akad. K. 202 p.,
[34] t. (Mûvészettörténeti füzetek, 30.) Fve 3990 Ft

IISSIISS::  77: erdélyi magyar restaurátor füzetek. [Konferenciakiadvány] Székelyudvarhely: Haáz
Rezsô Múz. 154 p. Fve 2800 Ft

MMûûvvéésszzeettttöörrttéénneettii  lleexxiikkoonn  ddiiáákkookknnaakk: több mint 1400 szócikk. [Nagykovácsi]: Puedlo. 360 p.
Kve 2250  Ft

ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa

BBoonnttaa  JJáánnooss: A magyar építészet egy kortárs szemével, 1945–1960. Bp.: Terc. 383 p. Fve
4800 Ft

AAzz  eellppaattttaanntt  lláánnccsszzeemm... : emlékkönyv a száz éve született Vákár Tibor építészmérnök-
festômûvész tiszteletére. Bp.: Martin Opitz. 167 p. Fve 1500 Ft

KKlleeiinn  RRuuddoollff: A Dohány utcai zsinagóga. Bp.: Terc. 159 p. Kve 4800 Ft

KKoovvááccss  SSáánnddoorr: Bús düledékeiden: Kárpátalja vár- és kastélykalauza. 2. bôv. kiad. Bp.:
Romanika K. 200 p. Kve 3990 Ft

PPiinnsskkee,,  JJöörrnn: Üvegházak: gyakorlati tanácsok: anyagok és építési formák, berendezés és
mûszaki kivitelezés, gyakorlati teendôk éves bontásban. Bp.: Mérték K. 159 p. Kve 2999 Ft

KKééppzzôômmûûvvéésszzeett

DDoobboozzvviilláágg:: kortárs dobozmûvészet Magyarországon: Városi Mûvészeti Múzeum – Váczy
Péter  Gyûjtemény: [Kiállítási katalógus] Gyôr: Városi Mûvészeti Múzeum. [71] p.  Fve 2800 Ft 

AA  rreenneesszzáánnsszz  mmáássooddvviirráággzzáássaa: a Perényiek és a Rákócziak korában: idôszaki kiállítás a
Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában, Sárospatakon a Reneszánsz Évében,
2008. május 9. – augusztus 31.  Sárospatak: Rákóczi Múz. 71 p. (A Sárospataki Rákóczi
Múzeum füzetei, 51.) Fve 3272 Ft

SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  ttiisszztteelleettee: emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában:
2007. május 26 – december 31., Sárospatak. Sárospatak: [Rákóczi Múzeum] 55 p. (A
Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei, 49.) Fve 2182 Ft

KKeerráámmiiaammûûvvéésszzeett

VVaaddaass  JJóózzsseeff : Kovács Margit: múzeumi séta. Bp.: Corvina. [34] p. Fve 1481 Ft

RRaajjzzmmûûvvéésszzeett

PPoonnggrráácczz  ÉÉvvaa  ZZssuuzzssaannnnaa: Falaink: gyermekfestmények a betonon. Pécs; Bp.: Kijárat. 126 p.
Fve 2200  Ft

FFeessttéésszzeett

VVáámmoossii  KKaattaalliinn: Zugor Sándor, 1923–2002: a színek bûvöletében Budapesten, Rómában,
Sárospatakon és New Yorkban. Sárospatak: Rákóczi Múz. 132 p. (A Sárospataki Rákóczi
Múzeum füzetei, 50.) Kve  4545 Ft

FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss  

CCaappuuttoo,,  RRoobbeerrtt: National Geographic fotóiskola: tájfotózás friss szemmel. Bp.: Geographia
K. 159 p. Fve 3500 Ft

ZZeennee

AA  mmáássooddiikk  2255  éévv: Szegedi Zenebarátok Kórusa, Vaszy Viktor Kórus, 1958–2008. Szeged:
Bába. 104 p. + mell.: 2 CD  Fve 3036 Ft

SSzzóórraakkoozzááss..  RRááddiióó  ééss  tteelleevvíízziióó

PPaaddiissáákk  MMiihháállyy: Miska bácsi „titkai”: félszáz év gyermekvilága egy rádiómûsor tükrében.
Bp.: OFI OPKM. 50 p. Fve 525 Ft

SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett

LLôôttee  AAttttiillaa: Maszk nélkül: egy színész jegyzetei a közönségnek. [Memoár] Bp.: Napkút. 203
p. Fve   2490 Ft

TTáárrssaassjjááttéékkookk..  KKáárrttyyaa..  RReejjttvvéénnyyeekk..  FFeejjttöörrôôkk

AAllvvaarreezz,,  AAllffrreedd: A nagy menet: [welcome to Las Vegas]. Bp.: Jaffa. 203 p. Fve 2940 Ft

RRóókkaa  SSáánnddoorr: Logi-sztorik: [ötperces fejtörôk]. Debrecen: TKK. 128 p. Kve 1376 Ft

VVáággóó  CCssaabbaa: Tournament póker stratégia. [Kecskemét]: Vagabund. 205 p. Fve 550 Ft

SSppoorrtt

FFeekkeettee  KKáállmmáánn  ––  BBaalláázzss  JJóózzsseeff: Balázs Öcsi: riportkönyv. Pécs: Alexandra. 107 p., [11] t.
(Autóversenyzôk mesélték, 13.) Fve 1499 Ft

FFrraannkkll  AAnnddrrááss: Száguldás a Forma-1-ben és azon túl. [Memoár] Bp.: 4S K. 214 p. Kve 3290 Ft 5
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KKeerrttéésszz  IIssttvváánn: Ez történt Olümpiában: az olümpiai játékok ókori története. Debrecen: TKK.
184 p. Kve 1750 Ft

VViittoorrllááss  kkéézziikköönnyyvv: átfogó útmutató a vitorlázás szerelmeseinek. Bp.: Gabo. 224 p. Fve
3990 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

NNyyeellvvttuuddoommáánnyy

TTaannuullmmáánnyyookk  aa  ffuunnkkcciioonnáálliiss  nnyyeellvvéésszzeett  kköörréébbôôll. Bp.: Akad. K. 566 p. Fve 3990 Ft

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv

MMaacchhlliikk  JJáánnoossnnéé: Nyelvtani fogalomtár. Debrecen: TKK 131 p. Fve 876 Ft

MMaaggyyaarr  éérrtteellmmeezzôô  sszzóóttáárr  ddiiáákkookknnaakk: több mint 10 900 szócikk. [Nagykovácsi]: Puedlo. 536
p. Kve  2161 Ft

AA  mmaaggyyaarr  kkéémmiiaaii  eellnneevveezzééss  ééss  hheellyyeessíírrááss  sszzaabbáállyyaaii. [1.]. Szervetlen kémiai nevezéktan: a
IUPAC 2005. évi szabályai. Bp.: Akad. K. 407 p.  Kve 8000 Ft

MMaaggyyaarr  sszziinnoonniimmaasszzóóttáárr  ddiiáákkookknnaakk: több mint 9400 szócikk. [Nagykovácsi]: Puedlo. 335 p.
Kve 1999  Ft

TTuuddáássmméérrôô:: [nyelvi játékok kimeríthetetlen tárháza]. [Tyukod]: Black & White. 192 p. Fve
500 Ft

AAnnggooll  nnyyeellvv

PPááttrroovviiccss  PPéétteerr: Angol nyelvkönyv kezdôknek és középhaladóknak: basic English. Bp.:
Anno. 302 p. Fve 876 Ft

NNéémmeett  nnyyeellvv

NNéémmeett  nnyyeellvv  aa  vveennddééggllááttáássbbaann, az idegenforgalomban és a kereskedelemben. [Tyukod]:
Black & White. 262 p. Fve 550 Ft

ÁÁzzssiiaaii  nnyyeellvveekk

MMoollddoovvaann,,  MMiirrcceeaa: Kínai–magyar társalgási zsebkönyv. Bp.: Napkút. 155 p. Fve 1990 Ft

SSzzóóttáárraakk

FFaalluubbaa  KKáállmmáánn  ––  MMoorrvvaayy  KKáárroollyy  ––  SSzziijjjj  IIllddiikkóó: Spanyol–magyar kisszótár. Bp.: Akad. K. [20],
637 p. Kve 2750 Ft

KKuugglleerr  KKaattaalliinn: Kompakt útiszótár: orosz. Szeged: Maxim. 256 p. Fve 1280 Ft

Magyar – angol kisszótár + Angol – magyar kisszótár. [Nagykovácsi]: Puedlo. 136, 151 p. A
két rész hátlapjával egybekötve Kve 1000 Ft

MMaaggyyaarr  ––  nnéémmeett  kkiisssszzóóttáárr + Német – magyar kisszótár. [Nagykovácsi]: Puedlo. 144, 143 p.
A két rész hátlapjával egybekötve Kve 1000 Ft

SSzzaabbaaddii  TTiibboorr  JJ..: Elsô osztrák – német – magyar szószedet- és  kifejezés-gyûjtemény.
Nagykanizsa: Kanizsa-Infó Lk. Kft. 19 p. (Nyelvészeti tájékoztató füzetek, 4.) Fve 851 Ft

IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy

BBáátthhoorrii  CCssaabbaa: Játék sötéttel: esszék. 1–2. Bp.: Napkút. 291 + 426 p. A két kötet eeggyyüütttt
Fve 4450 Ft

NNaaggyy  ZZoollttáánn: Irodalmi fogalomtár. Debrecen: TKK. 192 p. Fve 962 Ft

PPaapppp  ÁÁggnneess  KKlláárraa: Átlátunk az üvegen?: gondolatok a kortárs irodalomról. Bp.: Napkút. 327
p. Fve   2990 Ft

PPoonnoorrii  TThheewwrreewwkk  EEmmiill: A hang mint mûanyag: válogatott zenészeti, költészeti és nyelvészeti
tanulmányok. Bp.: Szépirodalmi Figyelô. 220 p. Fve 2200 Ft

VViilláággiirrooddaallmmii  lleexxiikkoonn. [Tyukod]: Black & White. 314 p. Fve 727 Ft

MMaaggyyaarr  iirrooddaalloomm

ÁÁrrppááss  KKáárroollyy: Az építô-teremtô ember: adalékok Gion Nándor életmûvének vizsgálatához.
Szeged: Bába. 450 p. Fve 3200 Ft

GGyyiimmeessii  LLáásszzllóó: A póttartalékos pokoljárása: kísérlet Varga Rudolf prózai munkáinak
megközelítésére. Bp.: Orpheusz. 128 p. Fve 1400 Ft

HHíírreess  mmaaggyyaarr  kkööllttôôkk  vveerrsseeiinneekk  eelleemmzzééssee. [Tyukod]: Black & White. 175 p. Fve 550 Ft

KKáállmmáánn  CC..  GGyyöörrggyy: Élharcok és arcélek: a korai magyar avantgárd költészet és a kánon.
Bp.: Balassi. 296 p. (Opus, 10.) Fve 2200 Ft

KKoohháárryy  SSaarroollttaa: Török Sophie életregénye. Bp.: Éghajlat Kvk. 181 p. Fve 1800 Ft

AA  mmûûffoorrddííttááss  eellvveeiirrôôll: magyar fordításelméleti szöveggyûjtemény. Bp.: Balassi. 501 p. (Pont
fordítva, 7.) Fve 3900 Ft

PPaarrrraaggii  MMáárrttaa: Szentkuthy Miklós könyvtára. Bp.: PIM [34] p. Fve 750 Ft

SSzzéélleess  KKlláárraa: „Mit látsz egy íróasztalon?”: Lászlóffy Aladár világa. Bp.: Napkút: Cédrus
Mûvészeti  Alapítvány. 639 p. Fve 3990 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM.

HHoonniissmmeerreett..    HHeellyyttöörrttéénneett

BBaalloogghh  ZZoollttáánn  ––  HHaattvvaannii  ÁÁggnneess  ––  HHaajjnnii  IIssttvváánn: Magyarország. [Angol, német, olasz, francia,
spanyol és magyar nyelvû fényképalbum] Budaörs: CasteloArt Kft. 92 p. Kve 2960 Ft

AA  BBéékkééss  mmeeggyyeeii  mmúúzzeeuummookk  kköözzlleemméénnyyeeii::  3322. Békéscsaba: Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága. 311 p. Fve 2727 Ft

SSzzeeggeedd  ––  TToolleeddoo: egy barátság 15 éve. Szeged: Bába. 135 p. Fve 1818 Ft

TTiissiiccuumm::1177: a Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve: annual of the Jász-
Nagykun-Szolnok county museums: Jahrbuch der Museen des Komitates Jász-Nagykun-
Szolnok. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig. 565 p. Kve 7273 Ft

FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk

AAuusszzttrriiaa. Bp.: Panemex. 392 p. (Útitárs) Fve 7800 Ft

BBaarrcceelloonnaa  ééss  KKaattaallóónniiaa. Bp.: Panemex. 208 p. (Útitárs) Fve 5800 Ft

BBeerrmmaann,,  EElleeaannoorr: New York. Bp.: Panemex. 192 p. (Útitárs top 10) Fve 1901 Ft

BBööttiigg,,  KKllaauuss: Kréta. Szeged: Maxim. 128 p. (Merian live!) Fve 1980 Ft

BBuuddaaii  ÁÁkkooss  ––  BBuuddaaii  ZZoollttáánn: Szlovénia és a Trieszti-öböl. Bp.: Ketzal Kft. 169 p., [16] t.
(Magyar szemmel) Fve 2980 Ft

DDiieenneess  TTiibboorr: Albánia: útikönyv. Bp.: Hibernia Nova. 239 p. (Varázslatos tájak) Fve 4480 Ft

EEuurróóppaa  üüddüüllôôhheellyyeeii  ééss  kkeemmppiinnggeeii, 2008/9. Novara: Istituto Geografico De Agostini. 624 p.
Fve 3286 Ft

FFaarrkkaass  ZZoollttáánn: Krakkó: Galícia és a Tátra. Bp.: Jel-Kép. 319 p., [28] t. (Kelet – Nyugat
útikönyvek) Fve  3590 Ft

FFeellffeeddeezzôôkk  aarraannyykkoorraa: kalandok, útleírások a National Geographic archívumából. Bp.:
Geographia K. 471 p. Kve 3999 Ft

FFiirreennzzee  ééss  TToossccaannaa. Bp.: Panemex. 336 p. (Útitárs) Fve 5900 Ft

GGaauullddiiee,,  RRoobbiinn: Amszterdam: útikalauz. Békéscsaba: Booklands 2000. 128 p. Fve 2750 Ft

GGaauullddiiee,,  RRoobbiinn: Írország: útikalauz. Békéscsaba: Booklands 2000. 128 p. Fve 2750 Ft

GGaawwiinn,,  IIzzaabbeellllaa: Szlovénia. Szeged: Maxim. 128 p. (Merian live!) Fve 1980 Ft

HHaannnnaa,,  NNiicckk: Kréta: útikalauz. Békéscsaba: Booklands 2000. 128 p. Fve 2750 Ft

KKáápplláárr  BBaalláázzss: Peking. Bp.: Panoráma. 480 p. (Panoráma városkalauzok) Kve 4500 Ft

KKuubbaa. Bp.: Panemex. 336 p. (Útitárs) Fve 6500 Ft

MMccGGrreeggoorr,,  EEwwaann  ––  BBoooorrmmaann,,  CChhaarrlleeyy: A hosszabb úton Afrikába: John O’Groatstól
Fokvárosig. Bp.: Konkrét Kv. 335 p., Fve 3999 Ft

NNéémmeettoorrsszzáágg.. Bp.: Panemex. 608 p. (Útitárs) Fve 8800 Ft

NNeeuummaannnn--AAddrriiaann,,  MMiicchhaaeell  ––  NNeeuummaannnn,,  CChhrriissttoopphh  KK.: Törökország déli partvidéke. Szeged:
Maxim. 128 p. (Merian live!) Fve 1980 Ft

SScchhmmiidd,,  NNiikkllaauuss: Ibiza és Formentera. Szeged: Maxim. 128 p. (Merian live!) Fve 1980 Ft

SScchhüüttttee,,  HHaannss--WWiillmm: Peking. Bp.: Corvina. 145 p. (Marco Polo) Fve 1990 Ft

SSkkrreennttnnyy,,  WWeerrnneerr: Csehország. Szeged: Maxim. 128 p. (Merian live!) Fve 1980 Ft

AA  TTiisszzaa--ttóó  ééss  kköörrnnyyéékkee. Miskolc: Well-PRess. 152 p. (Vendégváró) Fve 3200 Ft

ÉÉlleettrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett

HHeeggeeddôôss  PPiirroosskkaa: Hírességek „meztelenül”: sztorinapló. Bp.: Napkút. 260 p. Fve 2790 Ft

KKii  kkiiccssooddaa  aa  mmaaggyyaarr  ttöörrttéénneelleemmbbeenn?? Bp.: Anno. 320 p. Kve 1250 Ft

KKoossssuutthh--,,  ÁÁllllaammii  ééss  SSzzéécchheennyyii--ddííjjaassookk, 1948–2008. 1–2. köt. Bp.: M. Közlöny Lap- és Kvk.
332 p. A két kötet eeggyyüütttt Kve 19990 Ft

SSzzlluuhhaa  MMáárrttoonn: Felvidéki családok. 2. köt. Sáros, Turóc vármegye nemes családjai. Bp.:
Heraldika. 887 p. Kve 16228 Ft

VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett

KKaattoonnaa  AAnnddrrááss: Kora újkori egyetemes történelem: XV–XVIII. század. Bp.: Nemzeti Tankvk.
400 p. Fve 4900 Ft

ZZaallaaii  mmúúzzeeuumm::  1166: közlemények Zala megye múzeumaiból: Mitteilungen der Museen des
Komitates Zala: publications of the museums of Zala county. Zalaegerszeg: Zala M.
Múzeumok Igazgatósága. 272 p. Kve 2600 Ft

MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett

BBááccsskkaaii  VVeerraa: Városok és polgárok Magyarországon. 1–2. köt. Bp.: BFL. 672 p.
(Várostörténeti  tanulmányok) A két kötet eeggyyüütttt  Fve 2000 Ft

AA  GGaarriibbaallddii  22000077  kkoonnffeerreenncciiaa  aaccttáájjaa. Debrecen: Kossuth Egyetemi K. 198 p. Fve 2291 Ft

KKôôrröössii  CCssoommaa  SSáánnddoorr  ééss  aa  mmaagguunnkk  kkeerreessééssee. [Konferenciakiadvány] [Kovászna]: KCSKME.
335 p. Fve  2200 Ft

ÓÓkkoorrii  ttöörrttéénneelleemm

HHuusszzkkaa  JJáánnooss: Az ókori Spárta titokzatos története. [Kecskemét]: Vagabund. 205 p. Fve
550 Ft

WWaallddhheerrrr,,  GGeerrhhaarrdd  HH.: Nero: életrajz. Bp.: Gabo. 333 p., [16] t. (Királyi házak) Kve 2190 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee

BBáálliinntt  LLáásszzllóó: Emberek és esetek (a történelemben). [Publicisztikai írások] Szeged: Bába.
279 p. Fve 2291 Ft

„„AA  mmaaggyyaarr  nnéévv  mmeeggiinntt  sszzéépp  lleesszz......””:: 1848–1849: szövegek, képek, események. Szeged:
Bába. 244 p. Fve 1418 Ft

AA  NNóóggrráádd  mmeeggyyeeii  mmúúzzeeuummookk  éévvkköönnyyvvee: 31 (2007). Salgótarján: Nógrád M. Múz. Szerv. 317
p. Fve   2909 Ft

PPeejjiinn  AAttttiillaa: A bácskai zsidóság hagyatéka. [Kiállítási katalógus] Zenta: Thurzó L. Közmûvel.
Közp. 23 p.  Fve 455 Ft

SSzzeennddrreeii  LLáásszzllóó: Magyarország dicsôsége. Bp.; [Debrecen]: Regift: Aquila. 109 p. Kve
11551 Ft

ZZaacchhaarr  JJóózzsseeff: Hunyadi Mátyás és kora: múltidézés trónra kerülése 550. évfordulós
esztendejében. Bp.: Heraldika. 98 p. Fve 2482 Ft

SZÉPIRODALOM

AAjjttmmaattoovv,,  CCssiinnggiizz: Az évszázadnál hosszabb ez a nap. Bp.: Európa. 546 p. Kve 3200 Ft

ÁÁllmmoott  hhoozzóó  mmeesséékk. Pécs: Alexandra. 253 p. Kve 3490 Ft

AAmmaaddoo,,  JJoorrggee: Flor asszony két férje. Bp.: Európa. 708 p. Kve 3200 Ft

AAnnddeerrsseenn,,  HHaannss  CChhrriissttiiaann  lleeggsszzeebbbb  mmeessééii. Gyöngyös: Pallas. 125 p. Kve 750 Ft

AAzz  aarraannyylláánnccoonn  ffüüggggôô  kkaassttééllyy + Az erdei anyóka. [Tyukod]: Black & White. 23 p. Kve
777 Ft

AAzzzzuurrrroo: Szeretve lenni. [Elbeszélések] Szeged: Bába. 167 p. Fve 1500 Ft

BBaaggii  EErrzzsséébbeett,,  PP..: Egy-egy állomás. [S.l.]: Szerzô. 120 p. Fve 1500 Ft

BBaajjaaii  RReebbeekkaa: Önzetlen szívvel. Gyöngyös: Pallas. 191 p.
Fve 550 Ft

BBaakkóó  KKrriisszzttiiáánn  ––  TTaarrii  JJóózzsseeff: A kiskakas gyémánt félkrajcárja és más mesék. [Kecskemét]:
Vagabund. [20] p. (A világ legszebb meséi) Kve 699 Ft

BBaakkóó  KKrriisszzttiiáánn  ––  MMuurráárr  GGáábboorr: Piroska és a farkas. [Kecskemét]: Vagabund. [20] p. (A világ
legszebb meséi) Kve 657 Ft

BBaallddaaccccii,,  DDaavviidd: A túlélô. Bp.: Európa. 749 p. Fve 2600 Ft

BBáálliinntt  GGyyuullaa  GGyyöörrggyy: Kutyapaprikás. [Elbeszélések] Szeged: Bába. 95 p. Fve 956 Ft

BBaarrssii  ÖÖddöönn: Az ördög hegedûse: Paganini élete. Bp.: Anno. 207 p. Fve 550 Ft

BBaayyeerr  ZZssoolltt: Medvék meg emberek: erdélyi történetek. [Elbeszélések] [Somorja]: Méry Ratio.
133 p. Kve 3490 Ft

BBeeeecchhwwoooodd,,  BBeetthh: A pénz illata. Bp.: Egmont-Hungary. 120 p. (Hannah Montana, 6.) Fve
1199 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: A két bors ökröcske: válogatott mesék. [Nagykovácsi]: Puedlo. 142 p. Fve
400 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: Szélike királykisasszony: válogatott mesék. [Nagykovácsi]: Puedlo. 144 p.
Fve 399 Ft

BBiinnttiinngg,,  IIllssee: Pán Péter. Bp.: Ciceró. 79 p. (Klasszikusok kisebbeknek) Kve 1980 Ft

BBllaakkee,,  RRiicchhaarrdd: Róma: az összeesküvés. Bp.: Ulpius-ház. 551 p. (Bloody good books) Fve
2999 Ft

BBoobb  ééss  aazz  aarraattááss. Bp.: Egmont-Hungary. [10] p. Kve 1799 Ft

BBoorrddaallookk:: kortárs költôk bordalainak gyûjteménye, 2008. [Csongrád]: Raszter. 64 p. Kve
2291 Ft

BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Hé, apu, kevés a zsebpénz! Bp.: Egmont-Hungary. 171 p. (Fiúk kizárva!)
Kve 1699 Ft

BBrroosscchhee,,  HHeeiiddeemmaarriiee: Kedvenc számítógépes történeteim. [Elbeszélések]  Bp.: Fabula
Stúdió. 58 p. (Olvasó kalóz) Kve 1790 Ft

BBrroowwnn,,  MMaarriiaa: Angyali játszma. Gyöngyös: Pallas Antikvárium. 252 p. Fve 550 Ft

BBuuddaaii  IIssttvváánn: Sugarak az ôszbôl. Szeged: Bába. 103 p. Fve 763 Ft
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CChhiilldd,,  LLiinnccoollnn: Örvénylô mélység. Bp.: General Press. 319 p. (Világsikerek) Kve
2290 Ft

CCllaarrkkee,,  AArrtthhuurr  CC.: A város és a csillagok. Bp.: Metropolis Media. 283 p. (Galaktika
fantasztikus könyvek) Fve 2470 Ft

CCoonnnneellllyy,,  MMiicchhaaeell: Lezáratlan akták. Pécs: Alexandra. 398 p. Fve 2499 Ft

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: A szívem mélyén. Bp.: EX-BB K. 154 p. (Hedwig Courths-Mahler
felejthetetlen szerelmes regényei) (Bastei romantik) Fve 851 Ft

CCsseehh  TTaammááss: Hadiösvény: 1968–1969. Bp.: Konkrét Kv. 278 p. Kve 2999 Ft

CCsseepprreeggii  JJáánnooss: Ímé, a test... [Versek] Bp.: FÍSZ: Napkút. 63 p. (Hortus conclusus, 19.) Fve
1290 Ft

CCssiillllaagg  GGaavvrriill: Marionett. Napkút: Cédrus Mûvészeti Alapítvány. 117 p. Fve 1490 Ft

CCssoonnttooss  JJáánnooss: Száz év talány: kiegészítések József Attilához, 2005. [Versek] Bp.: Éghajlat
Kvk. 177 p. Kve 2000 Ft

CČ̌ttvvrrtteekk,,  VVááccllaavv: Moha és Páfrány. Bp.; Praha: Móra: Albatros. 135 p. Kve 2490 Ft

CČ̌ttvvrrtteekk,,  VVááccllaavv: Rumcájsz. Bp.; Praha: Móra: Albatros. 123 p. Kve 2490 Ft

DDaauu,,  JJoohhnn  BBuull  ––  SSwweeeenneeyy,,  MMiicchhaaeell  SS.: Istennek elege lett belôlünk: egy szudáni elveszett fiú
emlékei. Bp.: Geographia K. 299 p. Kve 3200 Ft

DDeeaavveerr,,  JJeeffffeerryy: Az illuzionista. Pécs: Alexandra. 523 p. Fve 2799 Ft

DDiicckk,,  PPhhiilliipp  KK.: Galaktikus cserépgyógyász. Bp.: Agave Kv. 182 p. Fve 2480 Ft

DDoodddd,,  CChhrriissttiinnaa: A herceg menyasszonya. Pécs: Alexandra. 309 p. Fve 1499 Ft

DDoommookkooss  JJoohhaannnnaa: Kísérlet valahol. [Versek] Bp.: Napkút. 103 p. Fve 1490 Ft

DDoorrtthh,,  DDiiaannaa: Veszélyes szépség. Gyöngyös: Pallas Antikvárium. 219 p.
Fve 550 Ft

DDoowwnnyy,,  GGeeoorrggiiee: A sors útjai. [Tyukod]: Betûmetszô. 176 p. Fve 550 Ft

DDrriissccoollll,,  LLaauurraa: Toppancs barátra lel. Bp.: Egmont-Hungary. [32] p. Kve 1799 Ft

EEllssôô  vveerrsseess  mmeesseekköönnyyvveemm. [Tyukod]: Black & White. 110 p. Fve 521 Ft

EErrddééllyyii  MMaarrggiitt: A pénz bûvöletében. Bp.: Anno. 196 p. Fve 550 Ft

EErrddôôss  OOllggaa: Résnyire tárva: versek, mûfordítások. Szeged: Bába. 98 p. Fve 956 Ft

FFaabbllee,,  VVaavvyyaann: Könnyû álom. Bp.: Fabyen. 472 p. Fve 2095 Ft

FFaarrkkaass  JJuuddiitt: Szavamat adom. [Publicisztikai írások] Kaposvár: Búvópatak Alapítvány. 157
p. (Búvópatak könyvek) Fve 1500 Ft

GGaaááll  ÉÉvvaa: Hencegér. Bp.: KIA. 47 p. Fve 860 Ft

GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: Clayborne fivérek. 1. Két rózsa. Bp.: Gabo. 586 p. Fve 2490, Ft

GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: Clayborne fivérek. 2. Három rózsa. Bp.: Gabo. 459 p. Fve 1990 Ft

GGiirraauudd,,  BBrriiggiittttee: Nem ér annyit a szerelem. [Novellák] Bp.: Európa. 67 p. Kve 1600 Ft

GGooddddaarrdd,,  KKeennnneetthh  WWiilllliiaamm: A bérgyilkos éjszakája. Bp.: JLX. 277 p. (Helyszínelôk) Fve
1990 Ft

GGóógg  JJáánnooss: Húrok rezdülése: [versek]. [Csongrád]: Raszter. 112 p. Kve 3054 Ft

GGrriimmmm,,  JJaakkoobb  ––  GGrriimmmm,,  WWiillhheellmm: Grimm legszebb meséi. Gyöngyös: Pallas. 127 p. Kve
750 Ft

GGrriisshhaamm,,  JJoohhnn: A fellebbezés. Bp.: Geopen. 459 p. Fve 3290 Ft

HHaarraannggoozzóó  AAnnddrrááss: Hôsellátó: fantasy másképp. Pécs: Alexandra. 254 p. Fve 2499 Ft

HHoolltt,,  VViiccttoorriia: A korona árnyékában. Bp.: I.P.C. Kv. 552 p. Fve 1995 Ft

HHoowwaarrdd,,  RRoobbeerrtt  EErrvviinn: Solomon Kane történetei. [Fantasztikus elbeszélések] Bp.: Tuan. 355
p. Fve   2490 Ft

IIsshheerrwwoooodd,,  CChhrriissttoopphheerr: Isten veled, Berlin. Bp.: Európa. 299 p. Kve 2500 Ft

IIsszzttrraayy  BBoottoonndd: Éjszakai munkák. [Válogatott mûvek] Bp.: Napkút. 493 p. Kve 3490 Ft

IIvváánnoovviiccss  PPeettrraa: A kis hableány és más mesék. [Kecskemét]: Vagabund. [22] p. (A világ
legszebb meséi) Kve 700 Ft

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa: Már iskolás vagyok. Bp.: Móra. 51 p.
Kve 1990 Ft

JJaannssssoonn,,  TToovvee: Szentivánéji rémálom. Bp.: Napkút. 150 p. Fve 1990 Ft

JJooyyccee,,  BBrreennddaa: Halálos gyönyör. Bp.: General Press. 351 p. (Romantikus regények) Kve
2290 Ft

KKáállmmáánn  ZZssóóffiiaa: A japán kapcsolat. Bp.: Partvonal. 254 p. Fve 1995 Ft

KKeemmeellmmaann,,  HHaarrrryy: A rabbi hétfôn elutazott. Bp.: Konkrét Kv. 351 p. Fve 3499 Ft

KKeennnneerr,,  JJuulliiee: A Givenchy-kód. Bp.: Ulpius-ház. 353 p. Fve 3284 Ft

KKeeyyeess,,  MMaarriiaann: Van valaki odaát? Bp.: Ulpius-ház. 635 p. Fve 3998 Ft

KKéézzjjeeggyy::  1144: Tolna megyei alkotók antológiája. Tolna: „Kézjegy” TTK. 167 p. Fve 1450 Ft

KKiinngg,,  MM..  CC.: A zöldszemû szörny. Bp.: Egmont-Hungary. 150 p. (Hannah Montana, 7.)
Fve 1199 Ft

KKiinngg,,  SStteepphheenn: Rémautó. Bp.: Európa. 426 p. Kve 3000 Ft

KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Esti Kornél. [Novellák] Bp.: Osiris. 266 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve
720 Ft

LLee  CCaarrrréé,,  JJoohhnn: A zebra dala. Bp.: Agave Kv. 277 p. Fve 2580 Ft

LLeehhaannee,,  DDeennnniiss: Sötétség, fogd meg a kezem. Bp.: Agave Kv. 333 p. Fve 2680 Ft

LLeelloorrdd,,  FFrraannççooiiss: Hector és a szerelem titkai. Bp.: Athenaeum. 307 p. Kve 2790 Ft

LLeettttee,,  KKaatthhyy: Hogyan öljük meg a férjünket? Bp.: Ulpius-ház. 396 p. Fve 2999 Ft

LLeevveerr,,  ÉÉvveellyynnee: Marie Antoinette: egy királyné naplója. Bp.: Gabo. 383 p. (Királyi házak) Kve
2190 Ft

LLeewwiiss,,  SSuussaann: A francia viszony. Bp.: Ulpius-ház. 511 p. Fve 3499 Ft

LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa: A Malory család. 1. Egyetlen szerelem. Bp.: Gabo. 358 p. Fve 1990 Ft

LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa: A Malory család. 2. Szíved rejtekén. Bp.: Gabo. 427 p. Fve 1990 Ft

LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa: A Malory család. 3. Tengernyi szerelem. Bp.: Gabo. 471 p. Fve 1990 Ft

MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Áfonya tér 44. Bp.: Harlequin. 367 p. (A New York Times sikerszerzôje)
Fve 1495 Ft

MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Pelikán köz 311. Bp.: Harlequin. 383 p. (A New York Times
sikerszerzôje) Fve 1495 Ft

MMaakkrrééllaa  ééss  aa  kkuuttyyaakkaallaanndd. Bp.: Egmont-Hungary. [10] p. Kve 1799 Ft

MMaassaannnneekk,,  JJooaacchhiimm: A vad focibanda. 1. köt. Leó, a cselkirály. Bp.: Fabula Stúdió. 132 p.
Kve 1890 Ft

MMiilllleett,,  HHeelleenn: A titok. Szeged: Bába. 149 p. Fve 1264 Ft

MMóórraa  FFeerreenncc: Dióbél királyfi és más mesék. Debrecen: TKK. 95 p. Kve 1749 Ft

MMóórraa  FFeerreenncc: Kincskeresô kisködmön. [Nagykovácsi]: Puedlo. 191 p. Fve 550 Ft

MMóórraa  FFeerreenncc  mmeesséékk  ééss  mmááss  ttöörrttéénneetteekk. Kisújszállás: Szalay Kv. 344 p., [32] t. Kve 2100 Ft

NNéémmeetthh  PPéétteerr  MMiikkoollaa  ––  NNéémmeetthh  ZZoollttáánn  PPááll  ––  CCssoorrbbaa  SSiimmoonn  LLáásszzllóó: Visszasejtesít: válogatott
és új versek, költészeti montázsok, irodalmi és fotómûvészeti performanszok. Bp.: Napkút:
M. Mûhely: Cédrus Mûvészeti Alapítvány. 117 p. Kve 1990 Ft

NNooddddyy::  eeggyy  ffuurrccssaa  nnaapp: mese vidám feladatokkal és rejtvényekkel! Bp.: Egmont-Hungary.
(10 p.) Kve  2699 Ft

OOllsseenn,,  MMaarryy--KKaattee  ––  OOllsseenn,,  AAsshhlleeyy: 16 leszek. 8. Megzavart szívek. [Debrecen]: Aquila. 125
p. Fve  899  Ft

PPaajjkkooss  mmeesséékk. [Antológia] Bp.: JLX. 296 p. Fve 2490 Ft

PPaarrkkeerr,,  CCyynntthhiiaa: Bizalom. [Kecskemét]: Vagabund. 206 p. Fve 550 Ft

PPaarrkkeerr,,  CCyynntthhiiaa: Forró éjszakák. Kecskemét: Vagabund. 191 p. Fve 550 Ft

PPaarrkkeerr,,  CCyynntthhiiaa: Látni sem akarlak. [Kecskemét]: Vagabund. 189 p. Fve 550 Ft

PPáássttyy  JJúúlliiaa: Boltok félhomálya. Szeged: Bába. 208 p. Fve 1264 Ft

PPeerrrryy,,  TTaassmmiinnaa: Apuci lányai. Bp.: Ulpius-ház. 748 p. Fve 3499 Ft

PPhhiilllliiss,,  JJoohhaannnnaa: Végzetes szerelem. [Tyukod]: Betûmetszô. 153 p. Fve 550 Ft

PPiiccoouulltt,,  JJooddii: Elrabolt az apám. Bp.: Athenaeum 2000. 366 p. Fve 2890 Ft

PPiikkaalloo,,  MMaattjjaa??: Fényutazás: válogatott versek. Nagykanizsa: Czupi. 99 p. Fve 990 Ft

PPiirraannddeelllloo,,  LLuuiiggii: Színmûvek. Bp.: Európa. 834 p. Fve 3900 Ft

PPóóssaa  LLaajjooss: Verses mesék Mátyás királyról. [Budakeszi]: Táltos-könyvek. 30 p. (Pósa bácsi:
tanítómesék, 1.) Kve 2400 Ft

PPrraannggee,,  PPeetteerr: Az utolsó hárem. Bp.: Gabo. 573 p. Fve 2990 Ft

QQuuiicckk,,  AAmmaannddaa: A folyó titka. Bp.: Maecenas. 309 p. Fve 1498 Ft

RReeiicchhss,,  KKaatthhyy: A holtak beszélnek. Bp.: Szó K. 352 p. Fve 2990 Ft

RReeiicchhss,,  KKaatthhyy: Minden napra egy halott. Bp.: Szó K. 350 p. Fve 2990 Ft

RRiicchhmmoonndd,,  MMiicchheellllee: A köd éve. Bp.: Tericum. 498 p. Kve 3570 Ft

RRoobbootthhaamm,,  MMiicchhaaeell: Éjjeli kompjárat. Bp.: General Press. 382 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft

RRóózzssaaffeelllleeggeekkeenn:: [Gárdonyi Géza, Gyulai Pál, Kaffka Margit, Kosztolányi Dezsô mûvei
gyerekeknek]. Debrecen: TKK. 48 p. Kve 1313 Ft

RRuuppeerrtt  ééss  aa  ccssiillllaagglláánnyy. Bp.: Egmont-Hungary. 31 p. (Rupert maci kalandjai, 3.) Kve 1999 Ft

RRuuppeerrtt  vvíízz  aallaattttii  kkaallaannddjjaa. Bp.: Egmont-Hungary. 31 p. (Rupert maci kalandjai, 4.) Kve
1999 Ft

SSaacclliioogglluu,,  MMeehhmmeett  ZZaammaann: Ha visszahozza a szél: novellák küszöbbel. Bp.: Napkút. 132 p.
Fve 1490 Ft

SSaaiinntt--EExxuuppéérryy,,  AAnnttooiinnee  ddee: A kis herceg. Bp.: Móra. 90 p. Kve 1980 Ft

SSaauunnddeerrss,,  CCaatthheerriinnee: WALL-E: rajongói kézikönyv. Bp.: Egmont-Hungary. 47 p. Kve 2399 Ft

SScchhuubbeerrtt,,  UUllllii: Iskolai barátságok. [Elbeszélés] Bp.: Fabula Stúdió. 57 p. (Olvasó Leó) Kve
1961 Ft

SSeeyymmoouurr,,  AAggaatthhaa: Nôi dolgok. [Elbeszélések] Bp.: Tuan. 154 p. Kve 1890 Ft

Smith, Wilbur: Most kell meghalnod. Bp.: Delej. 793 p. Fve 2498 Ft

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr: Napmadár. Bp.: Delej. 636 p. Fve 2498 Ft

SSzzeennttmmiikkllóóssii  TTaammááss: Porfelhô. [Életrajzi memoár] Bp.: Magánkiadás. 163 p. Fve 2000 Ft

SSzzéépp  EErrnnôô: Mátyás király tréfái. Bp.: Móra. 130 p. Kve 1691 Ft

SSzzeeppeessyy  LLáásszzllóó: Egy hadapród kalandjai a második világháborúban. [Memoár] Bp.: Éghajlat
Kvk.: HM Hadtörténeti Intézet és  Múzeum. 167 p. Fve 1500 Ft

TTaakkááccss  TTiibboorr: Ketten az Isten tenyerén. Szeged: Bába. 196 p. Fve 1582 Ft

TTiiffffiinn,,  LLiillyy: A bûnjel. Pécs: Lomart. 202 p. Fve 2190 Ft

TTiiffffiinn,,  LLiillyy:: A Minotaurosz kutyája. Pécs: Lomart. 148 p. Fve 2491 Ft

TTóótthh  ÁÁrrppáádd: Esti sugárkoszorú: Tóth Árpád versei. [Nyíregyháza]: Pro-Book. 407 p. Kve
2590 Ft

TTöörröökk  SSoopphhiiee: kiadatlan szerelmes versei. Bp.: Éghajlat Kvk. 253 p. Fve 1980 Ft

TTwwaaiinn,,  MMaarrkk: Egy jenki Arthur király udvarában. Bp.: Osiris. 390 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve
980 Ft

VVaarráázzssllaattooss  mmeesséékk. Pécs: Alexandra. 253 p. Kve 3490 Ft

VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy: Gondolatok a könyvtárban: Vörösmarty Mihály versei. [Nyíregyháza]:
Pro-Book. 391 p. Kve 2590 Ft

WWaarrdd,,  JJ..  RR..:: Síron túli szeretô. Bp.: Ulpius-ház. 567 p. (Fekete Tôr Testvériség, 2.) Fve
2999 Ft

WWooddeehhoouussee,,  PPeellhhaamm  GGrreennvviillllee: A nénikém nem talpig úrinô! Bp.: Ciceró. 198 p. Fve 2200 Ft

ZZssáávvoollyyaa  ZZoollttáánn: Noszthy Fuji: színdarab hat felvonásban Mikszáth Kálmán támogatásával.
Bp.: Napkút. 375 p. Fve 2790 Ft

FELSÔOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK FIGYELEM!
VÁSÁROLJANAK  50%-OS KEDVEZMÉNNYEL!
A támogatási program lebonyolítója a Könyvtárellátó Non-
profit Kft., amely – az  OKM-mel kötött megállapodás alap-
ján – begyûjti, a könyvtári szabványok szerint feldolgozza és
a felsôoktatási könyvtárak számára 50-%-os kedvez-
ménnyel felajánlja megvásárlásra a kijelölt mûveket. A fel-
sôoktatási intézmények igényeit figyelembe véve, a prog-
ramba bekerülô kiadványokról egy szakértôi bizottság
dönt. A Bizottság feladata – a közzététel elôtt – a Könyvtár-
ellátó által készített javaslat véleményezése, illetve a prog-
ram lebonyolításának felügyelete.
A támogatási összeget 2008. december 15-ig lehet felhasználni.

A teljes ajánlat folyamatosan rendelhetô a Könyvtárellátó honlapján:
www.kello.hu ezért kérjük, regisztrálják magukat. A megvásárolt dokumen-
tumok rekordjai (HunMarc vagy UsMarc formátumban) ingyenesen letölthe-
tôk. A rendelhetô mûvekrôl elektronikus hírlevélben elküldött jegyzékeink-
rôl is tájékozódhatnak.
Ezek a kiadványok személyesen is megvásárolhatók a Könyvtárellátó szegedi és
budapesti könyvesboltjában (Kazinczy Ferenc Könyvesbolt 6722 Szeged,
Jósika u. 34/a, illetve Kódex Könyváruház, 1054 Budapest, Honvéd u. 5.) 

A programról és az elektronikus rendeléssel kapcsolatos tudnivalókról részletes
tájékoztatást ad:
Bariczné Rózsa Mária könyvtári menedzser 06-20-330-8321
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 19. bariczne.maria@kello.hu



■ „Az emberek közötti kontaktust te-
remtô technikai eszközök még fokoz-
hatják is a társtalanok magányérzetét,
mivel némelykor feleslegessé teszik a
személyes találkozást, az érintkezésnek
azokat a formáit, amelyekbôl az intim
emberi kapcsolatok egyáltalán kifej-
lôdhetnek.” A minap olvastam ezeket
a sorokat, s most legszívesebben talá-
lós kérdésnek tenném fel, vajon mikor
is íródhattak? Elárulom: Az intézmé-
nyes házasságközvetítés mint szocio-
technikai feladat címû eszmefuttatás
1968-ban rekedt kéziratban az idézett
és ahhoz hasonlatos tabudöntônek
szánt megállapításokkal egyetemben.
Pedig a szerzô világosan és közérthetô-
en érvelt a címben is jelzett intézmény
bevezetése mellett. „Hónapok kérdése,
és az ember ott lesz a Holdon, miköz-
ben idelent a földön, pontosabban itt,
Budapesten sokszor megoldhatatlan-
nak tûnk, hogy egy idôsebb, magára
maradt ember félórás, jóízû beszélge-
tést folytathasson egy másik emberrel.” 

A leírtak váteszinek bizonyultak, pe-
dig a szerzô akkor, 1968-ban még
„csak” a telefon, a légiposta, a rádió és
a televízió elmagányosító hatásáról el-
mélkedett, a technikai eszközök között
nem sorolta fel, mert nem ismerhette a mindennapokban és a
kapcsolatteremtésben nélkülözhetetlen, ugyanakkor a legrafinál-
tabban társtalanná kárhoztató masinát, a személyi számítógépet.
Amellyel – elvileg – még jóízû beszélgetéseket is lehet folytatni,
chat, webkamera és csodatársai kötnek össze világrészeket, tesz-
nek egyidejûvé, átélhetôvé, persze, leginkább csak tudomásul
veendônek 10 ezer kilométerrel arrébbi történéseket, de kinek
jut ideje, energiája jóízû fél órára…

De hát most nem errôl az úgymond futurológiai problémáról
akarok beszélni, hanem a szerzôrôl – az elsôkötetes szerzôrôl –,
az 1956-os szerepvállalása miatti öt és fél évi börtön utáni kény-
szerû pályamódosítóról, Lôcsei Pálról. És elsô – posztumusz –
könyvérôl. A múlt év májusában 85 éves korában elhunyt Lô-
csei egykoron a Szabad Nép címû pártlap vonalas munkatársa
volt, aki 1953–54-re visszanyerte tisztánlátását, s onnantól kez-
dôdôen sem saját, az 1954-es szabadnépes újságírólázadáskor ki-
fejtett elveibôl, sem két évvel késôbb, 1956-os újságcikkeiben
írásban is rögzített meggyôzôdésébôl nem engedett soha. Anti-
dogmatikus, hajlékonyságra dogmatikusan nem hajló, sokak sze-
mében már-már önsorsrontó személyiség volt, aki a szociológi-
ával 41 évesen kezdett hivatásszerûen foglalkozni. Kétszeres
kényszer volt ez: nemcsak a kádári hatalom számára volt elkép-
zelhetetlen, hogy a börtönviseltet visszaengedje az osztályharc
elsô vonalába, a politikai sajtóba. Ugyanez – „a diktatúra szûk-
re szabott szabadságkeretei” – Lôcsei számára is elfogadhatatla-
nok voltak, kitanulta hát a szociológiát, annak is – ahogy fogal-
mazott – „politikailag kevésbé kényes területébe”, a családszoci-
ológiába ásta bele magát. Kevésszámú, ám annál fajsúlyosabb, a
szakirodalomban rendszeresen hivatkozott tanulmányt publi-
kált, elsôsorban a házasságbomlásról. S mint most „új” kötete
kapcsán egyértelmûsödött: a politikailag kevésbé kényes terüle-
ten is jócskán akadtak tabuk.

Lôcsei hosszú éveken át
készült erre az elsô, tudo-
mányos munkásságát be-
mutató, összefoglaló köte-
tére. Tudom, mert beszélt
róla többször, számtalan-
szor futott neki, volt
olyan elképzelése is, hogy
egy önéletrajzi kötet kere-
tébe foglalja egykor volt
szövegeit, volt, amikor tu-
dományos apparátussal,
lábjegyzetekkel, irodalmi
hivatkozásokkal próbálta
megspékelni azokat. Be-
tegségekkel, kedélytelen-
séggel küszködve dolgo-
zott, legendás „lassúsága”
(ahogy minden szót újra
és újra megfontolt, keres-
ve a legtalálóbbat, a leg-
odaillôbbet) a kényszerítô
lapzárta nélkül újabb és
újabb„rekordokat” dön-
tött. Így és ezért lett posz-
tumusz az Emberpár és a
család az államszocializmus-
ban 1945–1985 címû ta-
nu lmánygyû j t emény ,
amit végül is a feleség,

Kende Éva felkérésére a családszociológia mai szaktekintélye,
Neményi Mária rendezett sajtó alá, s írt hozzá remekbesza-
bott, korba, tudománytörténetbe helyezô eligazító bevezetôt.
Így mentôdött át és így lett múltfelmutató olvasmánnyá na-
gyon is aktuális hozzászólássá például a szinglikérdéshez több,
Lôcsei fiókjából elôkerült kézirat. 

Amikor belelapoztam a kötetbe, aligha volt kétséges a szá-
momra, hogy elôször a házassági apróhirdetésekkel foglalkozó
írásokat fogom elolvasni, ott volt bennük ugyanis a „hívósza-
vam”, a Magyar Nemzet. Sajtótörténeti érdeklôdés motivált, s
„gyanúm” beigazolódott: számos olyan információt szemelget-
tem ki a tanulmányból, amelyet eddig másutt, levéltárakban sem
találtam. Hogy a tudomány szempontjából mit jelentett Lôcsei
munkássága (erôteljes hozzájárulást a magyar családkutatás meg-
alapozásához), azt Neményi Mária elôszava tudatosítja. Ahogy
azt is, hogy szakmai értelemben milyen truváj volt egykoron, az
1960-as évek végén, az 1970-es évek elején górcsô alá helyezni
az évtizedekre felfüggesztett, az adott korban újravirágzó, a
mentális hiányról árulkodó házassági apróhirdetéseket, kidol-
gozni az újságokban „talált tárgyak” tudományosan értelmezhe-
tô, elemezhetô metodológiáját, ahogy a tanuló-szociológust a
tapasztalt újságíró segítette át számtalan buktatón. Mindazonál-
tal a most publikált tanulmányok legnagyobb meglepetése – leg-
alábbis számomra – nem szakmai, nem sajtótörténeti vagy szo-
ciológiai „hozam”, hanem annak megfellebbezhetetlen bizonyí-
téka, hogy az alkotó, gondolkodó elmét akármilyen szûk ketrec-
be zárják is, az ott világot, érvényes világot, érvényes világszem-
léletet teremt magának is, a kései olvasónak is. 

Murányi Gábor
Lôcsei Pál:
Emberpár és a család az államszocializmusban 1945–1985
Gondolat Kiadó, fûzve, 2200 Ft5
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Megalapozó versélmény
Amikor (1938-ban) Gazdag Erzsi elsô verskötete megjelent, az
akkor már ismert, Baumgarten-díjas Weöres Sándor írt róla
kritikát a Nyugatban, és ô ajánlotta Kodály Zoltánnak, hogy a
fiatal költônôvel írasson szövegeket gyermekdalaihoz. Gazdag
Erzsinek öt évtizedes pályáján végül is tizennyolc kötete jelent
meg. Versei, csakúgy mint az ôt fölfedezô Weöresé, a kisgye-
rekek  kedvenceivé, az óvodai nevelés révén a kicsik – ritmus-
érzéket fejlesztô, az anyanyelv elsajátítását  elôsegítô – meg-
alapozó versélményévé váltak. (Habár a Bóbita szerzôjének vi-
lágát tartalmilag és formailag nemigen közelítik meg.) A Gaz-
dag Erzsi-versek egyszerûségének részben az az oka, hogy „Ko-

dály pentaton hangkészletû,
egyszerû lépésekbôl építke-
zô, azokat gyakoroltató dal-
lamaihoz” alkotott megfele-
lô, mintakövetô szövegeket.
A minták népdalok, népi
gyermekdalok és mondókák
lehettek. A tartalom a gyer-
mekeknek ismerôs világból
származik, ahogy Dobszay
Ambrus megállapította ró-
luk: egy feltételezett gyerme-
ki világlátáshoz alkalmazko-
dott szerzôjük. Derûs, barát-
ságos, otthonos világot te-
remtett, amelynek szereplôi
mindenekelôtt falusi gyere-
kek, és az állatmesék képvi-

selôi, a természet megszemélyesített jelenségei. A Hívogató c.
kötetben a Holnap Kiadó tizennégy jellegzetes verset ad közre
Gazdag Erzsi gyerekeknek szóló alkotásaiból, amelyekhez
színben, hangulatban nagyszerûen illeszkednek Reich Károly
egész oldalas, megnyerô rajzai.

Képeskönyvek új kedvenccel
Nem tudom, hogy a Jonathan Emmett–Vanessa Cabban szerzô-
páros ismerte-ismeri-e a cseh  Zdeněk Miler írta Vakond-törté-
neteket, s megjósolni nem merném, hogy Vakondok lesz-e
olyan népszerû, mint a krtek,
de a róla eddig megjelente-
tett három, végig illusztrált
képeskönyv alapján úgy vé-
lem, és remélem is, kedvelni
fogják a gyerekek A 2-3 éves
kortól ajánlott sorozatban az
Ide nekem a Holdat! és a Téli
varázslat c. részeket most A
legszebb ajándék c. kötet köve-
ti. Ebben a kis Vakondok egy
ôszi délutánon nekiindul,
hogy meglátogassa  Nyuszit.
Bár cudar, esôs az idô, csatla-
koznak hozzá „felnôtt” bará-
tai, Mókus és Süni. Amikor
megtéve a hosszú és fárasztó
utat, megérkeznek barátjuk vackához, kiderül, hogy az üres
kézzel érkezô Vakondok mindennél fontosabb dolgot hozott
Nyuszinak... (Fordította Parnaki Ágnes.)

Elbeszélések kicsiknek, nagyoknak
Fekete István életmûsorozatának legfrissebb darabja, a Csí és más elbe-
szélések négy hosszabb és egy rövidebb elbeszélést tartalmaz, a ha-
todik írás pedig címe szerint Titkos kalendárium. A Toronyban, a

Tavasz és az Éjfél után c. elbeszé-
lésnek ugyanúgy állatok és embe-
rek a hôsei, mint a közismert Csí-
nek. És e szereplôk, a boldogulá-
sukat keresô emberek sorsa
összefonódik a körülöttük élô ál-
latokéval. Akár a pálmafás meleg
égöv, akár egy magyar falu a tör-
ténet  színhelye. És ezek a törté-
netek többnyire idôtlenek, hogy
milyen évet írunk, szinte teljesen
mindegy, csak az évszakok a fon-
tosak, a (vissza)költözés ideje, a
tavasz például a fecskék, Csí, Vit
és Ri, vagy a gólya, Kele eseté-
ben. Ember és állat figyel egy-

másra, harmonikusan élnek együtt, s mindegyikük az ôket körülve-
vô, állandóan változó, megújuló természetbôl merít erôt. Talpra áll-
nak, ha nagy baj érte ôket, a természet törvényeinek engedelmes-
kedve folytatják  az életet, mert az a kötelességük, illetve méltó mó-
don próbálják befejezni, ha annak jött el az  ideje. Az Éjfél után-
nak, kivételesen van konkrét, történeti ideje: hiszen ebben a hábo-
rú végén, 1945 tavaszán egy félkarú katona érkezik vissza a falujá-
ba, ahol édesanyja idôközben meghalt. Hamarosan sor kerül a föld-
osztásra, de Bézsenyi Dénes a neki járó hat hold helyett csak hár-
mat igényel, mert bulgárkodni akar (zöldséget, gyümölcsöt termesz-
teni), hiszen kertészkedett már a háború elôtt is...

Zûrök kívül-belül
A 10 éves (és 2 hónapos) Tracy
Beaker, akinek a történetét saját
elôadásában olvashatjuk,  zûrös
gyerek. Nem csoda: édesanyja
teljesen elhanyagolja. (Apját egy-
általán nem ismeri.) Élt nevelô-
szülôknél is, az egyik párnál szí-
vesen maradt volna, de nem le-
hetett. Most újra nevelôotthon-
ban lakik, és folyamatosan ír, és
szörnyen, meg okkal  dühös, ha
valaki illetéktelenül beleolvas a
„könyvébe”. És állandóan álmo-
dozik: fôleg anyjáról, akit persze
hiába vár. Azt meg kell hagyni, tud írni, van stílusa, kedvenc tan-
tárgya a fogalmazás. Bízik is benne, hogy valamelyik filmes cápa
ráharap az ô szívszorító történetére. Persze vannak ebben a be-
számolóban komikus részek is: egy kis csínytevés, undokoskodás,
feltûnési vágy nem áll távol  tôle. Azért nem kell megijedni, nem
túl nyers a kifejezésmódja. A kislány életében akkor áll be fordu-
lat. amikor feltûnik a színen egy igazi író, aki nagyon szimpatikus
fiatal nô. Tracy szerint Cam(illa) az ideális nevelôanya számá-
ra...(Illusztrálta: Nick Sharratt. Fordította Damokos Katalin.)
Katherine Applegate-nek a Jake rájön c. regényében ugyancsak

zûrös dolgokról olvashatunk, nemhiába a Szívzûrök sorozatban
jelent meg a Könyvmolyképzô Kiadónál. Persze jobb kifejezés itt
a szívügy, ami ugye kamaszok, mint amilyenek a szereplôk: Ja-
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ke, Zoey, Claire, Lucas, Benja-
min, Nina és Aisha, esetében a
bevallott vagy még be nem val-
lott szerelmet, az együttjárást,  (a
majdnem szex) csókolózást je-
lenti. Lucas két évet töltött fia-
talkorúak börtönében, mert ré-
szegen autóbalesetet okozott,
amelyben meghalt Jake bátyja.
És most, éppen a fiúja, Jake há-
ta mögött Zoey összeszûri a le-
vet a mindenki által megvetett
„börtöntöltelékkel”, akit – úgy
látszik – saját apja sem tûr meg
a házában. Lucasnak a Main ál-
lambeli, egy szigeten fekvô kis-

városból az onnan kétezer kilométerre lévô texasi Houstonba, a
nagyapjához kell költöznie. Valakik azonban sejtik az igazságot,
amelynek egyszer ki kell derülnie. Szerelem, szakítás, randik és
az igazság kiderítése, ettôl izgalmas, fordulatos, életteli a tizen-
éveseknek szóló mû. (Fordította: Szûr-Szabó Katalin.) 

Dualstar
A show-biznisz két csilla-
gáról van szó: Mary-Kate
és Ashley Olsenrôl. Azaz
a világsztár Olsen-ikrek-
rôl, akik 1986. június 13-
án, pénteken jöttek a vi-
lágra Kaliforniában. Ha
voltaképpen nem is itt
kezdôdött a szerencseso-
rozatuk, mindenesetre
nem sokkal késôbb: az ikrek mindössze hét hónaposak voltak, ami-
kor fôszerepet kaptak a Full House (magyarul: Bír-Lak) c. televízi-
ós sorozatban. Jöttek a további szerepek, és tovább nôtt a népsze-
rûségük – közben pletykák, botrány, újra nyugalom –, majd tovább-
ra is a sokféle munka, elképesztô akaraterôvel, szorgalommal, le-
mondással. Bár Mary-Kate és Ashley kétpetéjû ikrek, a megtévesz-
tésig hasonlítottak egymásra kezdettôl: most a hajuk színe alapján
könnyû megkülönböztetni ôket. Belsôleg talán jobban  különböz-
nek. Kiss Krisztina gazdagon illusztrált könyvének, Az Olsen-titoknak
a második, bôvített kiadásában még részletesebben mutatja be az
Olsen-jelenséget. Ismerteti pályájukat, elmondja, hogyan épült ki az
Olsen-birodalom (film, zene, könyv), mesél a magánéletükrôl, ol-
vashatunk velük készült interjút, sorra veszi a tényeket, feltesz kvíz-
kérdéseket, közöl filmográfiát, megtalálják a rajongók az Olsen-
albumok dalainak címlistáját, a magyar és idegen nyelvû honlapo-
kat, weboldalakat (IM Könyvek).

Med. univ. Dr. Hugonnai
Kertész Erzsébet életmûsorozatának legújabb darabja, a Vilma doktor-
asszony a Magyarországon elsôként doktorrá avatott nôrôl, Hugon-
nai Vilmáról rajzol eleven, részletes és pontos képet. Regényesen
megkapó és roppantul elgondolkodtató, nem túlzás: meghökkentô
és lenyûgözô Hugonnai grófnô története. Gondoljuk csak el, mi-
csoda elszántság, hivatástudat, céltudatosság kellett ahhoz, hogy ez
az elôkelô származású asszony ötvenéves koráig küzdjön  azért,
hogy a zürichi egyetemen szerzett orvosi diplomáját hazájában is
elismerjék. (A hazai doktorrá avatásra 1897. május 14-én került sor,
sok-sok évvel azután, hogy Svájcban már megszerezte az orvosi dip-
lomát.) Merthogy idehaza akkoriban lányok még nem járhattak
gimnáziumba, tehát nem is érettségizhettek, nem folytathattak

egyetemi tanulmányokat. S bár a
kultuszminiszter tisztában volt ve-
le, Szilassy Györgyné Hugonnai
Vilma diplomája alapján  praktizál-
hatna, a törvények ezt nem tették
lehetôvé. Így kénytelen volt bába-
ként folytatni gyógyító tevékenysé-
get. Kertész Erzsébet olvasmányos
és tanulságos regénye három rész-
bôl áll: az elsôben Vilma családjá-
ról, édesanyja szomorú sorsáról, a
testvéreirôl kapunk félközeli képet.
Anyja korán meghalt, édesapjuk
nem tudott közel kerülni gyerme-
keihez. Nagyon fiatalon  férjhez
ment egy nálánál jóval idôsebb fér-

fihez, akitôl fia született, s akivel igen érdekesen alakult a kapcsola-
ta. A második rész az egyetemi évekrôl szól. Zürichben sok-sok le-
mondás árán tanult. És hiába marasztalta, kínált neki állást tanára,
ô haza akart jönni. A családjához. Itthon akart gyógyítani, a szegé-
nyeket akár ingyen is. A harmadik arról a küzdelemrôl ad érzékle-
tes képet, amelyet a  doktorasszony az értetlenséggel, az elôítéletek-
kel folytatott. Negyvenévesen találta meg végre a magánéleti bol-
dogságot, ekkor újra férjhez ment, egy nagyszerû, hozzá illô, tudós
férfihoz, akitôl kislánya született. Különös élmény ezt a „regényes”
életrajzot ma olvasni, amikor az egyetemek bizonyos karain, szak-
jain többen vannak a lányok, mint a fiúk. Le a kalappal Vilma dok-
torasszony elôtt. A nôi egyenjogúság példamutató úttörôje volt.

Megismerés és átélt tudás
Öveges professzor a Magyar Televízió (h)ôskorában, a 60-as évek-
ben, bizony-bizony sztár volt. Az egész ország ismerte, figyelte a fi-
zikust, nézte kísérleteit, hallgatta magyaráztait. A  professzoros meg-
jelenésû, jellegzetes hanghordozá-
sú Öveges József hosszú éveken át
eredeti stílusban, közérthetôen be-
szélt a fizika legfontosabb kérdése-
irôl, miközben kísérletek százait
mutatta be egyszerû, hétköznapi
eszközökkel. Bár a felvételek is
megvannak, nagyszerû ötlet volt a
Móra Kiadótól, hogy felújítva,
korszerûsítve kiadják a tv-mûso-
ron alapuló, évtizedekkel ezelôtt
napvilágot látott, akkor (is) sikeres
könyveit. Kísérletezzünk és gondol-
kozzunk! – ez a szlogen az Öveges-
sorozat fôcíme. Az elôzô kötetben
a mechanikával foglalkozott, most
a Hô és fénytan került sorra. Azért izgalmas ez a kötet, mert hét-
köznapi jelenségek (hôtágulás, hôterjedés, ill. fényvisszaverôdés,
színekre bomlás, nagyítás stb.) fizikai hátterét mutatja meg,  okát
adja meg. Kevesen képesek arra, amire ez a nagybecsû tudós: játsz-
va, szórakoztatva tud(ott) komoly ismereteket átadni.

Cs. A.

Applegate, Katherine: Jake rájön. Könyvmolyképzô, 175 old., 1399 Ft;
Emmett, Jonathan–Cabban, Vanessa: A legszebb ajándék. Naphegy Kiadó,
24 old, 2250 Ft; Fekete István: Csí és más  elbeszélések. Móra, 182 old. 1790
Ft; Gazdag Erzsi: Hívogató. Holnap Kiadó, 36 old., 2100 Ft; Kertész Erzsé-
bet: Vilma doktorasszony. Móra, 383 old., 1990 Ft;  Kiss  Krisztina: Az Ol-
sen-titok 2. Ringier Kiadó, 158 old. 2490 Ft; Öveges József:  Kísérletezzünk és
gondolkozzunk! Hô és fénytan. Móra Kiadó, 126 old., 2190 Ft; Wilson,
Jacqueline: Tracy Beaker története. Animus Kiadó, 158 old., 1390 Ft 5
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Különös mûvelôdéstörténeti jelenség a
több mint ötvenéves rockzene, amely a

szakirodalom szerint Bill Haley Rock
Around the Clock címû száma nyomán
indult el világhódító útjára. A hatvanas

években a beat és a soul valóságos szaka-
dékot nyitott a felnôttek és a fiatalok vilá-
ga között. Aztán a régi rockerek azon kap-

ták magukat, hogy kedvenc zenéjük nem
lett avítt gyerekeik és unokáik körében.

Így történhetett meg, hogy a kortárs írók
fiatalabb és idôsebb generációja közösen

fogott rockantológia szerkesztésébe. 

■ Az ötlet Békés Páltól származik,
aki A Hold túloldalán címmel a
Pink Floyddal kapcsolatos novel-
lát közölt a Mozgó Világban. Egy
beszélgetésbôl kiderült, a téma
Tóth Krisztinát is foglalkoztatja.
Hátha kollégáiknak is van errôl
mondandójuk, gondolták s el-
kezdték szervezni az antológiát,
amely a Magvetônél Hasítás cím-
mel lát napvilágot. Csak egy sze-
letet hasítottak ki a témával kap-
csolatos véleményekbôl; szerkesz-
tési elv volt például, hogy a kevés-
bé középpontban levô írótársakat
mindenképpen felkérjék. 

– A rockzenérôl, amely a nyolcva-
nas évektôl használt összefoglaló
neve sok irányzatnak, bizonyos ge-
nerációkban, nevezetesen az ötve-
nes éveik végén járó korosztállyal
bezárólag, mindenkinek van törté-
nete a saját életébôl – mondja Bé-
kés Pál. – Akkor még nem vett kö-
rül bennünket a mai állandó zene-
maszat; most, ha boltba, kávézóba,
hivatalba megyek vagy sétálok az
utcán, mindig ott zizeg valami, amirôl azt sem tudom
megállapítani, miféle muzsika. A rock egyfajta szertar-
tás volt, s mindenkit megérintett, személyes élmények
kapcsolódnak hozzá. Eszünkbe jut, hogy mi történt
velünk fiatalabb vagy felnôtt korunkban, amikor ez
vagy az a szám szólt. Bizonyos értelemben nem külön-
bözött ez a háború elôtt vagy a még régebbi generáci-
ók élményétôl, csak akkor a Für Elise vagy Chopin volt
egy-egy szerelem kibontakozásának aláfestôje. Vala-
hogy mégis úgy éreztük, hogy ez a zene a maga bôdü-
letes erôvel sugárzott életérzésével az elôttünk jártaktól
megkülönböztet bennünket. A felnôtt világtól, a ko-
molyságtól s a komolyzenétôl való elkülönülésre kí-
nált alkalmat, a fiatalok zenéje lett, de ahogy telt-múlt
az idô, most már az idôseké is. 

– Elôször meglepett bennünket, a kötet író-szer-
kesztôit – folytatja Békés Pál –, hogy noha akadnak

az antológiában groteszk és ironikus
hangvételû írások is, a történetek több-
sége szomorú, melankolikus.  Végül rá-
jöttünk, hogy ez majdnem törvénysze-
rû; mivel a rock leginkább az ifjúkori
nagy események s a szerelmek hang-
anyaga, aláfestôje volt, óhatatlanul hor-
doz magában némi sajgó nosztalgiát. 

Viszont vidáman meséli el elsô kon-
certélményét:

– Sznob kiskölyök voltam, folyton el-
lene mentem az éppen divatos irányza-
toknak. Nyolcadikos lehettem, amikor
berobbant a világunkba az Illés. Min-
denki Illés-jelvényt hordott. A csalá-
dunkból külföldön járt valaki és Mo-
zart-golyót hozott ajándékba. Annak a
Mozart-fejet ábrázoló sztaniolpapírjával
borítottam be az Illés-jelvényt, s így
mentem el a zenekar koncertjére is, aho-
vá valósággal magukkal hurcoltak a ba-
rátaim. Késôbb sem lettem bôsz kon-
certjáró, de a nagyok lemezeit gyûjtöt-
tem, részint ôrzöm ôket még ma is. Ké-
sôbb inkább Presser zenéjéért rajongtam
meg a Sziriusz együttestôl Az ördög ál-
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interjú

A rock és az írók

Békés Pál 

Tóth Krisztina

Grecsó Krisztián



arcosbáljáért. A legnagyobb zenei szerelem azonban a Pink
Floyd volt, hozzájuk kötôdik az antológiabeli novellám is.  

A kötet egyik szerzôje, Grecsó Krisztián maga is zenélt. Gi-
tározott.

– A mi korosztályunk tagjának még nagyon imponált – em-
lékezik vissza –, hogy rockslágerekkel, úttörônótákkal vagy
Cseh Tamás dalaival tábortûzi gitárosként szórakoztathatja a
kortársait. Persze a lányoknál akartam bevágódni ezzel, ahogy
egyébként nyilván a többi fiú is. A tanítóképzôben hatan vol-
tunk egy szobában, ebbôl ötünknek volt gitárja. Folyton ze-
nekart alapított valamelyikünk, mert mindenki szólógitárosi,
illetve énekesi nimbuszra vágyott, és senkinek sem akaró-
dzott basszusozni meg dobolni.

– A kamaszzenekari tagsággal ki lehetett emelkedni, s ezzel
egy csapásra megoldódott az a korosztályi probléma, hogy mi-
tôl lennék én erôsebb karakter, különleges fazon, más, mint a
többiek, mitôl fognak rám jobban figyelni. A rock rendkívül
erôs érzelmeket közvetít, egyszerre vagány és érzelemdús, még-
sem nehéz dekódolni, mert egyszerû eszközökkel dolgozik. De
nincs ahhoz fogható, amit akkor érez az ember, amikor bele-
csap egy elektromos gitárba, és megszólal a torzító. Ahhoz ké-

pest semmi megír-
ni ezeket a szeren-
csétlen novellákat.
– Az a tapasztala-
tom, és úgy tûnik,
ez közös másoké-
val, hogy legerô-
sebben az illatok
és a zenék tudják
visszahozni egy-
egy idôszak hangu-
latát – hallgatom
Tóth Krisztinát. –
Sokszor nem mi-
nôségfüggô a do-
log. Lehet, hogy

nem is jó zenérôl van szó, de ha kamaszkorában az ember na-
gyon szerelmes volt, s bizonyos kellemes szituációkban az a
szám szólt, akkor az illetô egész életében szépnek fogja tarta-
ni azt a dalt, mindegy, miként nyílik ki számára a világ. Az
angol zeneszámokat kamaszkoromban úgy énekeltük, hogy
egy mukkot sem értettünk belôlük. Kicsit csalódás is volt,
amikor rájöttem, mennyire banális a szövegük. 

– Nem homogén az antológia – fûzi tovább a szót. – Az
anyagát olvasva arra jutottam, hogy nagyon alkalmasak ezek
a zenei élmények a leltározásra, számvetésre. De vannak a kö-
tetben esszészerû szövegek is, például Esze Dóráé.  Kiss Lász-
ló a legifjabb generáció, eddig két kötete jelent meg, Szüts
Miklós elsôsorban festôként ismert. Méhes Károly az egyhá-
zi iskola kollégiumában nem lehetett nagy rocker, de megír-
ta a maga szép történetét. Márton Lászlót is fölkértük, ô köz-
tudottan egyáltalán nem hallgat zenét, javasoltuk, írjon arról,
miként alakult így az élete. Egy ideig dolgozott a szövegen,
de nem fejezte be. Forgács Zsuzsa elkezdte írni a kötetbe
szánt opust, azonban annyi minden tolult fel benne ezzel
kapcsolatban, hogy úgy döntött, különálló mûbe foglalja.
Többnyire eléggé személyes visszaemlékezések születtek,
vagyis jó volt a hívószó, mert ki-ki mondta a magáét. Meg-
gyôzôdésem ugyanis, hogy belül minden írónál folyton
ugyanaz az egy verkli mûködik, csak kellenek kapaszkodók,
amelyek a szerzôt idôrôl idôre továbblendítik. 

M. Zs.
Hasítás – Magyar rockantológia 
Magvetô, 304 oldal, 2690 Ft

interjú A Tinta Könyvkiadó ajánlata

SZLENGSZÓTÁR

A mai magyar szleng több mint 2000 szavát és kifejezését
értelmezi rövid magyarázatokkal, és szemléletes

példamondatokkal mutatja be használatukat.
Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat hatodik kötete.

144 oldal, 1490 Ft

A SOROZAT KORÁBBI TAGJAI:
Szólások, Közmondások, Új szavak I., Retorika, Szómúzeum.

ELÔKÉSZÜLETBEN: Szinonimák.
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Az emberiség idôtlen idôk óta vá-
gyik rá, hogy bizonyítsa, valamikor
létezett egy aranykor, amikor min-
denki boldogan és gondtalanul él-

hetett. Ezen aranykor utáni sóvárgás
eredménye a több mint kétezer éve

tartó Atlantisz-kutatás. Az elsüllyedt
Atlantisz városával, illetve szigetével

Platón dialógusaiban találkozha-
tunk, de a szigetet azóta sem talál-
ták meg. Pedig az elképzelések szá-

ma szinte végtelen, a Föld legkülön-
félébb pontjain szeretnék megtalálni

e letûnt civilizációt.

■ Platón két dialógusában is beszél Atlantiszról,
amit Heraklész oszlopaitól nyugatra helyez el. Itt
kezdôdnek a problémák: nem tudjuk, hol is vol-
tak Heraklész oszlopai. (Bár a legtöbb Atlantisz-
kutató a Gibraltári-szorossal azonosítja.) A virág-
zó Atlantisz aztán egy természeti katasztrófa
nyomán elsüllyedt, tehát ma is léteznie
kell valahol a tenger mélyén. Platón forrá-
sa Szolón volt, aki egy egyiptomi utazása
során hallott az i. e. 9000 körül elpusztult
igen fejlett kultúrájú szigetrôl.

Platón leírása szerint Atlantiszon igen
magas fokon állt a civilizáció, a város
egy fellegvár köré épült, tele paloták-
kal, kertekkel, fürdôkkel és csatornák-
kal. A csatornák – melyek a késôbbi el-
méletekben igen jelentôs szerepet játszanak, lényegében ha bár-
hol bármi ehhez hasonlót találnak, azonnal Atlantisszal azono-
sítják a helyet – három körben veszik körül az Akropoliszt, de
egymással is össze vannak kötve, így az egész város körbehajóz-
ható. A városban Poszeidón-kultusz uralkodik, szentélye az Ak-

ropolisz közepén áll. Az isten temp-
loma a bikakultusz központja is
egyben. Az igen részletgazdag és
épp ezért hitelesnek tûnô leírás ki-
tér arra is, hogy a sziget sok ásványi
kincset rejtett, éltek rajta elefántok,
és hogy a kedvezô idôjárás évente
kétszeri aratást tett lehetôvé.
A platóni szövegek leírják Atlantisz

pusztulását is: földrengések és ára-
dások sújtották a szigetet, melyek
egyetlen nap leforgása alatt el-
süllyesztették. A katasztrófát Platón
isteni büntetésnek véli. Az özönvíz-
legenda az emberiség számos míto-
szában felbukkan, kezdve a bibliai
Noé bárkával, a görög Deukalión és
Pürrha történetén át indai és dél-
amerikai legendákban egyaránt. En-

nek nyomán létezik olyan feltételezés is, mely szerint az At-
lantisz-történet valós eseményeken alapszik ugyan, de
valójában erkölcsi tanító célzattal jött létre.
A letûnt szigettel geológiai problémák is vannak: ha
tényleg létezett e kontinensnyi szárazföld, akkor az
nem tûnhetett volna el nyomtalanul, illetve az ókor
óta óriási fejlôdésen átesett geológia meg kellett vol-
na, hogy találja a nyomait. De sajnálatos módon se-
hol a Földön nem találtak ekkora elsüllyedt szige-
tet, illetve ahol mégis van a tenger mélyén egy jó-
kora földtömb, arról késôbb kiderült, hogy nem
ezen a módon keletkezett, vagyis soha nem
emelkedett ki a tengerbôl és így nem is süllyed-
hetett alá. De ez a tény nem szegi kedvét az At-
lantisz legendájában hinni akaróknak, ahogy lát-
ni fogjuk, több szellemes megoldás is született a
problémát megkerülendô.

Az Atlantisz-kutatók kedvelt módszere az, hogy bizonyos ténye-
ket, adatokat negálnak a platóni forrásból, ott van például az a fel-
vetés, hogy a kormeghatározásnál a filozófus egy tizedes jegyet té-
vedett, tehát nem 9000 évvel a klasszikus görög kor elôtt létezett
e kultúra, hanem csupán 900 évvel. Végül is nem rossz ez az öt-
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let, mert a kutatásokat igen-
csak megnehezíti, hogy Pla-
tón ezt az igen fejlett civili-
zációt a kôkorszakba helye-
zi, amikor az emberiség fel-
tehetôen a mezôgazdaság
alapjaival ismerkedett és
igencsak messze volt még a
fémmegmunkálástól, az at-
lantiszi építészi eredmé-
nyektôl, és egyáltalán a vá-
rosi léttôl.

Egy másik igen népszerû
elmélet szerint – mivel Szo-
lón információi az egyipto-
mi papoktól származtak –
lévén, hogy az egyiptomiak
nemigen voltak tisztában a
sziget szó jelentésével, tehát

nem is volt rá szavuk, az egyiptomi nyelven „partot” jelentô szót
fordították tévesen szigetnek. Tehát valójában nem is szigetet kell
keresni, hanem egy tengerparti várost. Ezen a vonalon elindulva jó
pár valóban létezô várossal, mint Karthagó, Tartesszosz vagy Heli-
ke, azonosítják Atlantiszt. A forrás okán másféle kapcsolódásokat is
keresnek az egyiptomiakkal, egyesek szerint Egyiptom maga is At-
lantisznak köszönhette létezését. Szerintük atlantiszi telepesek vagy
menekültek alapították Egyiptomot, akik magukkal hozták ôsi tu-
dásukat, például az írást, az építészeti ismereteket és az orvoslást. És
bár végül e tudás nagy része elveszett, ezen atlantiszi ôsök tették le-
hetôvé például azt is, hogy az egyiptomiak felépítsék a piramisokat.
Amerika felfedezése újabb lökést adott az Atlantiszt lázasan keres-

gélôknek, többen összekapcsolták az új földrészt a régi legendával.
Szerintük Platón Atlantisza valójában Amerikát ábrázolja – hogy a
földrész nem süllyedt el, nem szegi kedvüket –, a kontinens egyes
szerencsétlen sorsú népei szinte kínálják magukat e szerepre. Jó né-
hányan azt feltételezik, hogy Atlantisz egykor az Antillák egyik szi-
gete volt, bár az ókori források arra utalnak, hogy a görögök nem
ismerték az amerikai földrészt. Az azték eredetmondára hivatkozva
azonosítják az aztékokat az atlantisziakkal, mások egy maja kódex
téves fordítása alapján, melyben egy Mu nevet viselô legendás föld-
rôl esik szó, vonnak párhuzamot a maják és Atlantisz között. És az
inkák sem maradhatnak ki: egy légi felvétel alapján meglepô hason-
lóságokat vélnek felfedezni a Platón által leírt atlantiszi síksággal és
az Inka Birodalom szívében fekvô magas fennsíkkal.

A Kossuth Kiadó reprezentatív albumát lapozgatva további érde-
kes és szórakoztató Atlantisz-elméletekkel ismerkedhetünk meg.

Jolsvai Júlia
Joel Levy: Atlantisz és más elveszett civilizációk atlasza
Atlantisz, Lemuria, Mu és más kultúrák felfedezése
Kossuth Kiadó, 176 oldal, 6800 Ft

háttér



Amrita Sher-Gil (1913. január 30. Bu-
dapest – 1941. december 5. Lahór) festô-
nôt elsôsorban az indiai és a magyar mû-
vészettörténet tartja számon. Apja szikh

nemes, Umrao Singh Sher-Gil, anyja
Baktay Ervin testvére, az Erdôbaktay elô-
nevû Gottesmann Marie-Antoinette volt.
Ôk a ma Pakisztánhoz tartozó Lahórban
kötöttek házasságot, de elsô gyermekük,

Amrita (magyar keresztnevén Dalma)
már Budapesten született. Nevét a pan-

dzsábi Amritszárról, a halhatatlanság he-
lyérôl kapta. (Amrita szanszkritul „halha-

tatlan”, illetve a hindu mitológiában
„a halhatatlanság itala”.)

■ A festônô indiaiként és eu-
rópaiként a mûvészetnek kö-
telezte el magát, s mindkét
kultúrához a mûvészeten ke-
resztül kapcsolódott. Apja, a
rajzoláshoz is értô Umrao
Singh jelentôs szerepet ját-
szott az indiai kultúra ma-
gyarországi népszerûsítésé-
ben. Amrita rövid életének
majd egyharmadát Magyar-
országon töltötte: beszélni
magyarul tanult meg, s anyja
meséin és népdalain nevel-
kedve ezek indították meg
színes rajzi fantáziáját. Szülei
európai módon nevelték:
nyelveket és zenét tanult,

moziba járt. 1929-ben a gyerekek
képzése érdekében a család Pá-
rizsba költözött, ahol Amrita Lu-
cien Simon festômûvész (1861-
1945) tanítványa lett. A képzés
alapfokát jelentô portré mûfajá-
ban mindjárt az elsô munkái ki-
emelkedô jelentôségûek. A tanul-
mányrajzok mellett festményein
is figyelemmel kísérhetô a hagyo-
mányos akadémiai képzés szerint
évrôl évre nehezedô témák és
mûfajok elsajátítása, majd egyéni-
vé alakítása a portrétól az akton
át az életképig. Közben kapcsola-
tot tartott a magyarországi mû-
vészvilággal is.
Amrita 1934 végén családjával
hazaindult Indiába, Amritszárba.
Százával vitte magával vázlatait

és mintegy hatvan olaj-
festményét. Indiában a
múltat kereste: felkutatta
az eredeti indiai festészet
elfeledett emlékeit. Amri-
ta a képi reprezentáció
(ábrázolás) és prezentá-
ció (megjelenítés) eredeti
módjait ezektôl akarta el-
tanulni. Az indiai festé-
szetben önálló iskolát
képviselve azokat a fes-
tésmódokat kereste, ame-
lyek egykor az indiai élet-
tel, kultúrával, mentali-
tással szerves összefüg-
gésben alakultak ki. Fô
mûfaja Indiában az élet-
kép lett. Ami irodalmi
vonzalmait illeti, a ma-

gyar és kortárs irodalom mûvelôin kívül Verlaine és Doszto-
jevszkij hatottak rá. 1938-ban Magyarországra látogatott és
férjhez ment unokatestvéréhez, Egan Viktorhoz. Egy évre rá
vele együtt tért vissza Indiába, ahol Lahórban telepedtek le.
Amrita egy tervezett kiállítása elôtt váratlanul meghalt.
Keserû Katalin Széchenyi-díjas mûvészettörténész az Amrita
Sher-Gilrôl szóló, nagyon igényesen kivitelezett monográfia
szerzôje. Rámutat, hogy a festônô a 20. századi indiai képzômû-
vészet egyik legjelentôsebb alakja. Keserû Katalin az Ernst Mú-
zeum vezetôjeként – Európában elôször – már bemutatta az in-
diai festônô mûvészetét, amely elsôsorban a delhi National Gal-
lery of Modern Art épületében tekinthetô meg.

K. S. A.
Keserû Katalin: Amrita Sher-Gil
Kelet Kiadó, 197 oldal, 5950 Ft 
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Egy indiai festônô Magyarországon

Zebegényi templom, 1932

Amrita családja Budapesten az 1930-as években

Három lány, 1953





A „Leleplezett Gazdaság”

szerzôjének legújabb kötete

Veregesd meg a vállad,

hiszen nem is vagy olyan

ôrült, mint ahogy állítják

Íme egy könyv, ami ezt be

is bizonyítja!

Az élet gyakran látszólag

teljesen irreális helyzeteket

teremt, amik érthetetlennek

tûnnek, pedig több a logika

mögöttük, mint gondolnánk. 

Miért terjed a tinédzserek

között az orális szex? 

Miért van az, hogy egyes

városrészek elszegényednek,

és megállíthatatlanul terjed

az erôszak? 

Miért örökzöld téma a rasszizmus? 

Miért buknak el még mindig

rengeteg pénzt szerencsejátékon? 

Érdekes kérdésekre meglepô,

de nagyon logikus válaszokat

ad korunk egyik legelismertebb

közgazdásza.

A JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ újdonságai
ÉT-VÁGY, AZ ÍZLÉS TÖRTÉNETE
Gasztronómiai felfedezôút az ízek
birodalmába
E könyv – elsôként a világon – az étkezési
szokások kutatási eredményeinek tükrében
mutatja be az étkezés gyönyöreit. Milyenek
az arab, a kínai, a francia konyha remekei?
A könyv sorra járja a legrégebbi koroktól
a mai gyorséttermekig a kulinária európai
és világútjait. Ínycsiklandó illusztrációkkal,
izgalmas történetekkel körítve.
368 oldal, kötve, védôborítóval, 8990 Ft

Kevin Crossley: KÉSZÍTS FANTASYT!
Fantasy Clip Art, CD-vel

E könyv a fantasy könyveket készítôk
nélkülözhetetlen segédeszköze.

A CD-n fellelhetô az összes barbár,
ork, amazon, sárkány, manó,

boszorkány és szörny, a könyv pedig
megtanítja olvasóját e digitális

rajztechnikára, azaz saját fantasy
mû alkotására!

128 oldal, kötve, 3990 Ft

Hayden Scott-Baron: KÉSZÍTS MANGÁT!
Manga Clip Art, CD-vel 

Újra kapható sikerkönyv! A könyvben
és CD-jén megtalálhatsz mindent,

amivel saját illusztrációkat készíthetsz,
akkor is, ha nem értesz a rajzoláshoz.

Milliós számítógépes variációból
alkothatod meg saját mangádat!

128 oldal, kötve, 3990 Ft

Jószöveg Mûhely Kiadó
1066 Bp., Ó u. 11.
1244 Bp., Pf. 826.

Telefon: 302-1608, Fax: 226-5935
www. joszoveg.hu, info@joszoveg.hu

+ 5% GTR ÚJDONSÁGOK



Türk, Hanne–Pradella, Rosanna:
RAJZOLJ TE IS!
Rajziskola gyerekeknek
A könyv segítségével a gyerekek
(már 4 éves kortól) játékos formá-
ban begyakorolhatják, hogyan bán-
janak a papírral és a ceruzával.
Kötve, 80 oldal, 2300 Ft

Bohumil Vurm:
EURÓPA
TITKOS

TÖRTÉNETE
Atlantisztól
napjainkig

Európa történel-
mének rejtett, új
összefüggéseit a
legizgalmasabb

kérdések vizsgá-
latán keresztül
világítja meg a

három kötet
egybegyûjtve.

Kötve, 880 oldal,
5900 Ft

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ajánlata

Popper Péter:
A REGGEL ÉS AZ ESTE
JÓGÁJA
A nap belsô rendjének
és derûjének megteremtése
Jóga, meditáció, relaxáció
A jóga gyakorlatairól, a
légzés és testtartások, a
koncentráció és a meditáció
elemeirôl, a gyakorlatok
végrehajtásáról szól  a
könyv, a lemezmellékleten
a szerzô elôadásában, indiai
zene kíséretében.
Kötve, 72 oldal, 2980 Ft
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Fiáth Titanilla
Heller Ágnes
Popper Péter
Réz András:
HOVÁ TÛNT
A NYUGALOM?
Félelem, szorongás, pánik
(Mesterkurzus 27)
Fûzve, 192 oldal,
1150 Ft

Lux Elvira:
NÔI SZEREPEK
A SZEXUÁL-
PSZICHOLÓGUS
SZEMÉVEL
Hogyan azonosul
a nô nemi szerepével.
Átdolgozott, új kiadás.
Kötve, 336 oldal, 
2500 Ft

Tim Glynne-Jones:
A SZÁMOK
TITKAI 
Az algebrán át az
asztrológiáig, a ze-
nétôl a mitológiáig,
a vallástól kezdve
a babonákig a
könyv sok témával
foglalkozik.
Végig illusztrált.
Kötve, 208 oldal,
2500 Ft

Cyrus Shahrad:
A VATIKÁN
TITKAI 
A könyv ismerteti a
Vatikán történetét,
a Vatikáni
Múzeumok
gyûjteményeit és a
kincseket övezô
botrányokat.
Kötve, 208 oldal,
2500 Ft

Pat Morgan:
A SZABAD-
KÔMÛVESSÉG
TITKAI 
A könyv szórakoz-
tató betekintést
nyújt a szervezet
eredetébe, hiedel-
meibe és szertartá-
saiba.
Kötve, 208 oldal,
2500 Ft

Angelika Throll:
SZOBANÖVÉNYEK 

650 szobanövény ké-
pekkel illusztrált bemu-
tatása, ismertetése és öt-

letek, tanácsok a kivá-
lasztáshoz, az utánpót-
láshoz, az öntözéshez,

a szaporításhoz és a nö-
vényvédelemhez.

Kötve, 336 oldal,
végig színes, 4500 Ft



Az-e, aki varázslónak, Kiválasztottnak született, mint
Harry Potter, vagy az, akinek a fejében megszületett a

nagy ötlet, aki aztán megírta a világsikerré vált fantasy-
sorozatot, amelybôl népszerû filmek készültek, stb.

J. K. Rowling minden idôk legsikeresebb írója lett egy
évtized alatt. Közel tíz kötet szól a szerzôrôl és az álta-

la teremtett világról immáron magyarul is. Vajon an-
nak van igaza, aki szerint örökbecsû mû született, vagy

aki óvatosabb, és meg meri kérdezni: vajon húsz év
múlva is olvassák majd a Harry Potter-sorozatot? 

Nem hivatalos életrajz
A Kaliforniában élô Marc Shapiro újságíró, tucatnyi hí-
resség életrajzírója – úgy tûnik – tudja a választ a cím-
ben feltett kérdésre. J. K. Rowlingról szóló könyvének
alcíme szerint az író(nô) Az igazi varázsló. Sean Smith
magyarul 2001-ben közreadott életrajzával szemben ez
a mû már a  teljes sorozat ismeretében íródott Joanne
Kathleen Rowlingról. Aki valóban csodálatos képzelô-
erôvel rendelkezik – akiben semmi különleges nincs:
merthogy azon kívül, hogy világszerte rajonganak érte, viszonylag,
már amennyire egy ilyen híres asszonynak lehet, normális hétközna-
pi életet él a családja körében. Aki szinte a véletlennek köszönhette
(elsô) könyve megjelenését – akinek nem szállt fejébe a nagyon nagy
dicsôség se, a gazdagság, amikor már több  tíz milliónyian olvasták a
könyveit számtalan nyelven. Aki most, kaján, már-már rosszindulatú
kritikusok szerint nagy bajban van íróként, hiszen le kellene tennie az
asztalra egy másik (remek)mûvet, ami bizonyítaná, hogy valóban van
írói vénája. A Harry Potter sikerében legalábbis az elején lehetett sze-
repe a különös véletlennek is. Ezek az éppen csak érintett, óvatosan
felvetett ellentmondások teszik igazán érdekessé ennek az alapvetôen
szimpatikus asszonynak az életrajzát. Szürke hétköznapi élet, némi té-
tovaság a célokat illetôen, egy rosszul sikerült házasság, és közben a
folytonos írás, majd a nagy ötlet kipattanása – késôbb a karrier nehe-
zen viselhetô terhei, a kiadók, a filmgyár, a sajtó  szorításában em-
berpróbáló idôket kibíró J. K. Rowling személye akkor is érdemes a
figyelmünkre, ha van valami természetellenes eb-
ben a „varázslatos” sikertörténetben (gondoljunk
csak az éjfélkor kezdett árusításokra).

Abraxantól zsupszkulcsig
Azaz A-tól Z-ig, a név- és tárgymutató szerint:
Utazás J. K. Rowling varázsvilágába – az alcím
szerint. Ezt ígéri, ezt nyújtja Tere Stouffer könyve.
Gyereknek és felnôttnek, merthogy minden ko-
rosztály képes rajongani a roxforti varázslóiskolá-
sért. A jeles gyermekirodalom-kutató a Harry Pot-
ter-titok nyomába szegôdve áttekinti a sorozat történelmi, mitológi-
ai, tudományos és néprajzi hátterét. Bemutatja a varázslók, boszor-
kányok és mágusok világát, aztán a varázslényeket, továbbá a varázs-
lók eszköz- és ruhatárát, a mágikus helyeket, rendszerezi a varázsigé-

ket, foglalkozik gyógynövénytannal. Stouffer a sorozat részleteit el-
helyezi az európai kultúra, történelem és irodalom palettáján. Szak-
dolgozatában Rowling varázsvilágát összevetette a C. S. Lewis és Le-
wis Carroll teremtette mesebirodalommal, ôk itt is szóba kerülnek,
csakúgy, mint a további példaképek: J. R. R.Tolkien trilógiája és Ur-
sula K. Le Guin Szigetvilág-a.

Nem hivatalos lélekrajz
A 2001-ben megjelent Kortárs gyermekköny-
vek, szülôknek és pedagógusoknak szóló  mû-
elemzés- és mûismertetés-kötetben Boldizsár Il-
dikó szól a Harry Potterrôl. Az ô Mesepoétika
c., 2004-es tanulmánygyûjteményében külön ír

A Bölcsek Kövé-rôl és Az azkabani fo-
goly-ról, és sokatmondóan a „gyermek-
irodalom elsô akciókönyvé”-nek nevez-
ve elemzi, magyarázza a mû  sikerét.
Kende B. Hannával egyetértésben örül annak, hogy sok, ko-
rábban nem olvasó gyereket kapatott rá a könyvre a Harry
Potter-ôrület. Ezek mellett a tanulmányok mellett – akár hí-
vei, akár ellenzôi vagyunk annak, hogy A kôszívû ember fiai
helyett a Harry Potter legyen kötelezô v. ajánlott olvasmány
az általánosban – a mostani kínálatból kiemelem a Neil Mul-
holland szerkesztette Harry Potter pszichológiája c. kötetet,

amelyben elismert szakemberek adják muglik és varázslók lélekrajzát,
elemzik pszichológiai szempontból a témát és
a karaktereket.

Egy odaadó olvasó
Így nevezi magát a Barangolás Harry Potter vi-
lágában c. kötet szerzôje, a Miamiben élô
Adam-Troy Castro, aki huszonhat fejezetben,
237 oldalon, tehát viszonylag röviden megír-
ta  mindazt, amit tudni akart a Harry Potter-
sorozatról. A szerzô hangsúlyozza, „semmi-
lyen kapcsolatban nem áll Rowlinggal, a kia-
dóival, vagy az egyre növekvô Harry Potter-birodalom számtalan
csápjainak bármelyikével /.../ csak annyit tud, amennyi a kinyom-
tatott oldalakról és a filmekbôl megtudható.” Nem rendelkezik
bennfentes információkkal, nem végzett kutatásokat, csupán azt

tette, amit egy odaadó olvasó tehet: figyelmesen elolvasta a kö-
teteket (2006-os megjelenésû mûrôl lévén szó, a Harry Potter és
a Halál Ereklyéi-rôl nem tudhat),  elgondolkodott és felfedezett
számtalan rejtélyt. Ebben a szórakoztató és gondolatébresztô
könyvben kérdéseket tett fel, amiket a lusta, felületes olvasó
nem tett-tesz fel magának. Pl. Miért kell a varázsvilágnak óriási
meglepetésként hatnia Harryre? Mivel foglalatoskodik Dumble-
dore, amikor nem látjuk? Melyek a Harry Potter-sorozat legjobb
pillanatai? És egy provokatív kérdés: Mi a három legostobább
elem a Harry Potter-sorozatban? Ám lényegében a fôszereplôk
alakját járja körül.

Ki kicsoda?
Avas Ary – nevét hiába keresnénk a Világirodalmi Lexikonban
v. a nemzetközi Ki kicsodában – könyve életrajzgyûjtemény: a
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háttér

Ki az igazi varázsló?



hét kötetes sorozat legfontosabb szereplôi-
nek bemutatására törekszik, úgy, hogy nem
csupán a száraz tényeket és adatokat foglal-
ja össze, hanem a tárgyalt szereplôk szem-
szögébôl vizsgálja a történetfolyamot, ese-
tenként kevésbé feltûnô és rejtett mozzana-
tokra is rávilágít. A szerzô nem a lexikográ-
fusok módszerét használja, ôk ugyanis tö-
mören, röviden, tárgyszerûen fogalmaznak,
ezzel szemben Avas Ary a Rowling-mûbôl
vett  információkra támaszkodva inkább mesél, ha hiányoznak
adatok, akkor következtet, szóval használja az írói fantáziáját.
Végül is Bellatrix Black Lestrange-tôl  Hermione Jean Grange-
ren, Rubeus Hagridon, Gilderoy Lockharton, Draco Malfoyon
és Perselus Pitonon át Ron Weasley-ig több mint 25 huszonöt
olyan személyt szerepeltet lexikonában, akik „a Kiválasztott éle-
tének legfontosabb szereplôi.” (A szám azért bizonytalan, mert
van, akinek a családtagjaira is kitér.)

A sorozat rejtélyei
Az eredetileg atomfizikus, de ma már jobbá-
ra a sci-fivel és a fantasyvel foglalkozó David
Langford magyarul 2006-ban megjelent köny-
vét (Harry Potter világa és a hetedik könyv tit-
kai) értelemszerûen csak annak ajánlhatom,
aki még – ki tudja miért – nem olvasta a he-
tedik kötetet. Langdon akkor próbálta megjó-
solni, kitalálni a befejezést, a végkifejletet,
amikor még az sem volt biztos, mi lesz az utolsó rész címe. Ma-
gától értetôdôen sokan a Harry Potter és a Bölcsek Köve elolvasá-
sa után megpróbáltak következtetni a folytatásra, és ezt tették
minden újabb rész megismerése után. Persze tudjuk, mugli logi-
kával sokra nem mentünk, inkább intuícióra volt szükség. Nos,
nem rossz idôtöltés megvizsgálni, D. Langford milyen összefüg-
géseket tartott fontosnak hat kötet ismeretében, milyen befejezés-
re számított, és ehhez képest mi lett.

Feladatok könyvenként
És végül hadd szóljak egy kvízkönyvrôl,
amelynek segítségével a Harry Potter-rajon-
gók próbára tehetik tudásukat. Tiszai Erzsé-
bet mind a hét kötethez hatféle feladattípus-
ból álló kérdés- illetve feladatsort állított
össze. Ez a hat típus: Igaz – hamis, Kérdezz
– felelek, Harmadik év végi vizsgák, RBF
azaz Rendes Bûbájos Fokozat, RAVASZ
azaz Rendkívül Agyfacsaró Varázstani Szigorlat, Aurorvizsga. A
kérdések, feladatok, rejtvények kötetenként-fejezetenként egyre  ne-
hezebbek. Vigyázat, a könnyûnek látszók között is akad becsapós!
Egy-egy típus legkevesebb húsz, de akár több mint harminc meg-
válaszolandó, eldöntendô kérdésbôl áll. A kötet végi záróvizsgán
azt kérdezik: melyik a kakukktojás, majd keresztrejtvényeket kell/le-
het megfejteni, és legvégül természetesen Az utolsó próba követke-
zik. Nem hiszem, hogy akad olyan Potter-rajongó, aki elbukna, de
azért elárulom, a kötet megadja a megoldásokat.

Cs. A.

Ary, Avas: Ki kicsoda Harry Potter világában? 300 old., 1999 Ft;
Castro, Adam-Troy: Barangolás Harry Potter világában. 238 old.,
1999 Ft; Langford, David: Harry Potter világa és a hetedik könyv tit-
kai. 208 old., 1999 Ft; Mulholland, Neil (szerk.): Harry Potter pszi-
chológiája. 335 old., 1999 Ft; Shapiro, Marc: J. K. Rowling. Az iga-
zi varázsló. 224 old., 1999 Ft; Stouffer, Tere: A Harry Potter-titok A-
tól Z-ig. 296 old., 1999 Ft – valamennyi Gold Book; Tiszai Erzsébet:
Harry Potter kvízkönyv. Partvonal Kiadó, 286 old., á. n.
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Fleck Zoltán
BÍRÓSÁGOK MÉRLEGEN
Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft. 2008.
Kötött, 361 oldal, 3200 Ft.
Az 1997-ben újraformált bírósági szervezet
mûködésének mérlege elsôsorban azzal a
reménnyel szolgál, hogy a súlyos mûködési
rendellenességek orvoslása megkezdôdik.
Az átláthatatlanság, hallgatás és
megalapozatlan propaganda falait a
tudományos elemzéseknek kell megtörniük.

Nagy Ádám (szerk.)
IFJÚSÁGÜGY

Ifjúsági szakma, ifjúsági munka
ÚISZ Könyvek

Új Mandátum Kiadó 2008.  
Kartonált, 696 oldal, 3990 Ft

Az ifjúsággal kapcsolatban két fô filozófia
lehetséges: tekinthet a társadalom az

ifjúságra, mint a rossz hatásoktól védelmezni
kívánt csoportra, és tekinthet mint

erôforrásra, mint lehetôségre. Továbbra is
dominálni fog-e az ifjúságot két

szegmensében látó és láttató ifjúságvédelmi
elitformáló politika? A kötet Magyarországon

az elsô összefoglaló jellegû írás.

Theoharidis Antonios
ÉLETEM MOZAIKJA
/két nyelvû kötet, magyar–görög/
Új Mandátum Kiadó 2008.  
Kartonált, 208 oldal, 2280 Ft
Az önéletírás fô fejezetei:
– Gyökereim
– Katonai szolgálat: Az olasz–német támadás

országunk ellen? Megszállás és ellenállás
– Gyötrelmek a varkizai egyezmény után
– Menekülés a hegyekbe és belépésem

Görögország Demokratikus Hadseregébe
– Emigrációm története
– Életképek

A kötetek megvásárolhatók: Budapesti Teleki Téka
1088 Budapest, Bródy S. u. 46. Tel: 787-5661; 

Fax: 266-0857; e-mail: otkonyv@chello.hu; www.telekiteka.com

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA

Hirdetésfelvétel: 209-1875

KEN GODDARD:

MÁGLYATÛZ
Fordította Rácz Lívia, Révész Mária, Bencsik Júlia, Vándor Vera

333 oldal, kartonált, 2490 Ft, Kiss József Könyvkiadó

A Los Angeleshez közel esô, óceánparti kisváros, Huntington Beach békés nyu-
galmán úrrá lesz a káosz. Okozója a terrorista, akinek feladatául szabták rejtélyes
megbízói, hogy tartson rettegésben egy amerikai várost, és olyan nemzetközi
méretû figyelmeztetô akciót hajtson végre, amit nem lehet eltussolni… a terro-
rista munkához látott.
Az elsô számú célpont a helybeli kapitányság rendôrei, közülük is a keménykö-
tésû, határozott, mostanáig boldog családi életet élô Walter Andersen nyomozó
ôrmester. Rendôrgyilkosságok, média perpatvar, manipulált polgárjogi tüntetés,
mind-mind a káoszt fokozzák. A rendôrök családjukat féltve, kollégáikat gyá-
szolva egyre bosszúszomjasabbak.
Walter Andersen ôrmester irányításával felveszik a harcot a terroristával… ám a
terrorista mindenáron gyôzni akar.
Ken Goddard maga is rendôr volt évtizedeken keresztül, hitelesen mutatja be a
rendôrök küzdelmét a terroristával, és a Los Angeles-i olimpia idejének amerikai
kisvárosi hangulatát.

„Feszes, jól megírt könyv… az elsô oldalától kezdve.A Máglyatûz magával
ragadja az olvasót egészen a csúcspontig.” – Mary Higgins Clark

„Goddard pontosan tudja, hogyan kell az olvasót rabul ejteni…
Elsöprô erejû olvasmány!” – Clive Cussler

„Feszült bizonytalanságban tartó regény, mint A Sakál napja.
Megrázó realitással elbeszélt történet.” – Steve Shagan
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Sokszor úgy alkalmazzuk a biblioterá-
piás módszert, hogy nem is tudunk

róla. Olvasunk, hogy gyógyuljon a lé-
lek. De ha valaki neurotikus vagy

depresszív, nem mindegy, hogy mit
vesz a kezébe: van, ami segít, más

ronthat a helyzeten. 

■ Mindössze az emberek 33 százaléka szeret
olvasni egy, a közép- és kelet- európai régió-
ban végzett felmérés szerint. Nekik is csak va-
lamivel több mint  egynegyedük vesz a kezé-
be szépirodalmat (beleértve krimit, ponyvát,
bármit). Pedig az olvasásnak jótékony hatása
van a lélekre. Akik gyakran merülnek el az
irodalomban, kevésbé hajlamosak a dep-
resszióra és egyéb neurotikus betegségekre.
Sajnos, kevesen szakítanak idôt erre a kikap-
csolódásra, és a csak a használat ideje alatt ha-
tó, de egyáltalán nem pihentetô televízióhoz
menekülnek. Pedig a tévé nem regenerálja a
lelket, mert gyorsan villogó, kész képeket ad.
Egy regényvilág megteremtésekor a fantázia dolgozik. Aminek
jelentôs szorongáscsökkentô hatása van.

Sokszor ösztönösen könyvbe merül, aki szeretné kizárni a
külvilágot. Van, aki egy merôben más univerzumba akar me-
nekülni, van, aki a hétköznapok irodalmi feldolgozása vonz,
más romantikus és szentimentális történeteket keres, hogy
lelke pihenjen.

A biblioterápia éppen ennek a tudat alatt is mûködô mód-
szernek  tudatos felhasználása pszichés betegségek vagy átme-
netileg labilis lelkiállapotban, válságban levô emberek gond-
jainak megoldására. – A nyolcvanas években elmebetegek
csoportterápiás foglalkozásán alkalmaztam a módszert – me-
séli Pap László pszichológus saját tapasztalatait a klinikai bib-
lioterápiáról. – Olyan páciensekkel foglalkoztam, akik nehe-
zen nyíltak meg. Válogatott történeteket olvastunk fel nekik,
ezekhez kapcsolódva pedig szépen lassan a saját életükrôl is
hajlandóak lettek beszélni. 

Ez a módszer a pszichológus szerint olyan, mint a kémiában
a katalizátor: önmagában nem gyógyít meg senkit, viszont egy
folyamatba építve segíthet egyik lépcsôfokról a másikra lépni.
Lehet csoportban alkalmazni, és egyénileg is feladható a meg-
felelô könyv otthoni olvasásra a páciensnek. Minden esetben
az a legfontosabb, hogy a megfelelô történetet válassza a tera-
peuta. Azon kívül, hogy a jól megválasztott könyvnek feszült-
ségoldó hatása lehet a megélt katarzison keresztül, segítheti a
személyes belátást és az önismeretet fejleszteni, felismerheti az
olvasó a saját problémáját a hasonló gondokkal küzdô hôsö-
kön keresztül, sôt, a megoldásra is rájöhet. A szakemberek a
menekülés- vagy a szabadságvágy ellen küzdô nôknek például
Flaubert Bovarynéját, Tolsztoj Anna Karenináját vagy Ibsen
Nóráját ajánlják. Azoknak a tinédzsereknek, akik nem értik
szüleik nyelvét Kafka Levél apámhoz címû mûve segíthet.
Depresszió ellen Goncsarov Oblomovja ajánlott: fôhôse pon-

tosan bemutatja annak az
embernek a prototípusát,
aki apatikusan várja élete
elmúlását. Dickens Pick-
wick klubja jókedvre derít-
heti a kétségbeesetteket. A
hipochonderek Adalbert
Stifter Erdei ösvényét ol-
vasva rájöhetnek, mennyi
energiát pocsékolnak el ki-
talált betegségeikre.
Ha receptre otthon olvas

a beteg, a terapeutáknak
utána irányított beszélge-
téssel segítenie kell a fel-
dolgozást. A sérült lélek
sokszor nem jól értelmezi
ugyanis az olvasottakat. A
világirodalom legendás
esete: Goethe szentimen-
talista levélregénye szerel-
mes hôsének, ifjú Wer-
thernek öngyilkosságát ol-
vasva sokan maguk is a

halált választották. – Nem azért ölték meg magukat, mert a
könyvben ezt olvasták – vélekedik Pap László. – Valószínûleg
egyébként is meg akartak halni ezek a fiatalok, a történet pe-
dig megerôsítette ôket tervezett cselekedetükben. Csak beteg
lelkekre hathatnak rosszul a könyvek – mondja, majd hozzá-
teszi, egészségesként nyugodtan olvashat bárki bármit. – Még
Dosztojevszkij Bûn és bûnhôdése sem viseli meg a lelket, ha
jólesik olvasni – magyarázza. – Ha nem esik jól a történet, te-
gyük félre a könyvet. Ha túl sok esetben, túl sok történettel
esik meg, akkor ne szégyelljük, és menjünk el egy szakember-
hez. Lehet, hogy valami nyomja a lelkünket. 

De meg kell válogatni, hogy kihez! – Pap László szerint ah-
hoz, hogy valaki a biblioterápiát alkalmazza, nem kell feltétle-
nül pszichológusnak,  pszichiáternek lennie. Az  utca embere
is alkalmazza a módszert,  amikor valakinek ajánl egy olyan
könyvet, amelyik rá különleges hatással volt. – De ha nem
egészséges lelkeket próbál képzettség nélkül terápiás eszközök-
kel gyógyítani valaki, nagy hibát követ el – mondja a szakem-
ber. – A lélek rettenetesen bonyolult rendszer, nagyon veszé-
lyes belenyúlni. Még  egy történettel is.

Ócsai Dorottya

Néhány könyv és cikk leírása azoknak, akiket közelebbrôl is érdekel a
biblioterápia: Beth Doll, Caroll Doll: A biblioterápia meghatározása
(In: Könyv és Nevelés, 2000., 3. sz.); Drewermann, E.: A lényeg
láthatatlan ( Bp., 1998); Hász Erzsébet: A biblioterápia oktatásáról
I.–II.  (In: Magyar Felsôoktatás, 2001. 1–2. és 2001. 3. sz.); Marie-
Luise Franz: Az árnyék és a gonosz a mesében  (Bp. 1998); Ortner,
Gerlinde: Gyógyító mesék. A gyermeki agresszió és félelem ellen (Bp.
2005); Schäfer, Thomas: A férfi, aki ezer évig akart élni. Mesék az
életrôl és a halálról Bert Hellinger szisztematikus pszichoterápiájának
nézôpontjából (Bp. 2002);Segített a könyv, a mese. Vallomások
életrôl, irodalomról, olvasásról (Szerk.: Bartos Éva) (Bp., 1999)
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A könyv gyógyító ereje
Beszélgetés Pap Lászlóval
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Almandin Books Kiadó ôszi kínálatából
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Eve Santis:
CHR-Birodalom
■ Elfújták a Vízöntô korszak
viharai a dekadenciát! Az író-
nô elképesztôen mozgalmas
és szívet, lelket gyönyörködte-
tô regényében megtalálhatjuk
a felemelkedés kulcsát, meg-
adja sóvárgó lelkünk táplálé-
kát. A CHR birodalom egy
szerelmi és szellemi kalandre-
gény, amely a szépség és az
igényes misztika otthonába
vezet. Mese? Talán igen, de
mégsem! Valójában a CHR
birodalom egy jelképekben
elbeszélt igaz történet, és a
helyzet az, hogy nincs és soha
nem lesz vége, mert itt és most mindannyian a szereplôi vagyunk.
Az is, aki nem azonosul, mert ô az ellenzék inspiráló erejét képvi-
seli. Viszont senkinek sem kell elutaznia ahhoz, hogy a boldogító
levegôt beszippantsa, mert már a könyv elsô része is beavatja a leg-
fontosabb misztériumokba. Napjaink erkölcsi válságot élô világá-
ban üdítô olvasmány; életérzéshez juttat, mely változást indít el az
olvasó személyiségében mind lelki, mind szellemi síkon. 

(X)
376 oldal, 135x205 mm, keménytábla, 3200 Ft
ISBN: 978 963 87711 1 7

Maria W. M. Schmitt :
Angyali sugallatok
■ Ezekben a meditációkban
gyerekek, fiatalok és felnôttek
33 mennyei lényt ismernek
meg. A szeretet, a hála, a türe-
lem angyalát, saját védangya-
lukat és az ôrangyalokat – ezek
mindegyike megosztja velünk
legfontosabb üzeneteit. Ezek-
ben a találkozásokban kicsik és
nagyok átélik a gondoskodást,
a szeretetet és a biztonságot.
Gyakorlatban megtanulhatják
a csakrák, a színek és a drága-
kövek gyógyerejét hasznunkra
fordítani. A könyv segítséget
nyújt a mindennapi kikapcso-
lódáshoz, az önmegismeréshez és ezáltal személyiségünk fejlesztésé-
hez vezetô úton. Az úton, amelyet mindenki maga jár. Hol akadá-
lyokba ütközve, hol élményekkel gazdagodva. Némely útszakaszon
van kísérônk, némelyiken látszólag egyedül vagyunk. De csak látszó-
lag, mert láthatatlan segítôk kísérnek bennünket és védangyalunk
mindig mellettünk van. Minden utunkat kíséri és segít nekünk ka-
landjainkat, nehézségeinket, örömeinket, bánatainkat átélni, és az
azokból származó tapasztalatokat bölcsességgé változtatni a szeretet,
a felismerés és a megértés révén. Valamennyiünknek van egy védan-
gyalunk, aki hoz valamit Isten világából a mi valóságunkba: a szere-
tetet, amely megváltoztathat bennünket.

(X)
300 oldal, 135x205 mm, keménytábla, 2990 Ft
ISBN: 978 963 87711 3 1

Kökényesi György:
Ha majd egyszer
találkozunk

■ Lírai hangú történet egy mai
asszony életérôl, szerelmérôl
és csalódásáról, mindennapi
harcairól és küzdelmérôl. Fáj-
dalmas visszaemlékezések a
szép, boldog szerelmes napok-
ra, nehézségekre, problémák-
ra. Ôszinte, bátor vallomás,
melyet a szerzônek ki kellett ír-
nia magából. Tartozott ezzel
mindazoknak, akik ismerték
az asszonyt, aki emberségével
példaképül állhat olyanok
elôtt, akik életüket becsülettel
és méltósággal akarják élni.
Egy asszony története, aki hosszú, küzdelmes harcot vívott a rette-
gett, alattomos kórral, melyben sok-sokezernyi sorstársához hason-
lóan vereséget szenvedett. A szerzô egyszerû hangon, megrázó kö-
zelségbe hozza napjaink egyik legfélelmetesebb betegségét, soraival,
ôszinteségével ugyanakkor segítve az érintett családok, hozzátarto-
zók életét, hozzáállását, magatartását. „Úgy élj, hogy merj vissza-
nézni, merd megismételni a szavaidat, hogy sose kelljen szégyen-
kezned. Ne kelljen magyarázkodnod – ha majd egyszer találko-
zunk.” A könyvet hangoskönyv melléklet egészíti ki.

(X)
240 oldal, 135x205 mm, keménytábla, 2990 Ft
ISBN: 978 963 87711 4 8

Tomán Edina:
Amikor megállt az idô
■ Egy fiatal, életerôs, kispor-
tolt lány lélegzetelállítóan iz-
galmas, valósághû története
hirtelen rosszullétérôl, hosz-
szú órákról a klinikai halál ál-
lapotában, majd egy akkor –
2004-ben – Európában még
egyedülálló mûtét, amellyel
szó szerint újjászületik.
Azóta tudja, mit jelent a re-

mény, a küzdelem, mit jelent
a boldogság. Mert ezeket a
válaszokat nem az élet adja
meg, hanem a halál közelsé-
ge. Nem a felhôtlen és gond-
talan élet mondja meg, mi a
boldogság, hanem a tragédia, a pokoljárás, a szenvedés rögös út-
ját megjárt lélek visszatérése. Mert ott látjuk meg az értelmet.

Története során rengeteg érzés kerül felszínre. Fájdalom, küzde-
lem, reménytelenség, beteljesületlen szerelem, hiány, bûntudat,
függôség, csalódás, halálvágy. Kivétel nélkül negatív, fájdalmat
okozó érzések. Azonban éppen ezek hordozzák magukban az
erôt és a reményt, amelyek a boldogság lehetôségének hordozói.

Ez az elgondolkodtató, mai elanyagiasodott, elérzéktelenedett
világunkban különösen aktuális témákat érintô, színvonalasan,
hihetetlen ôszinteséggel és nyíltsággal megírt mû mind a fiata-
labb, mind az idôsebb korosztály számára sok hasznos, tanulsá-
gos, értékes mondanivalót tartalmaz.

(X)
346 oldal, 125x205 mm, keménytáblás, 2990 Ft
ISBN 978 963 87711 625
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■ A Szabad Európa Rádió Hobby mûsora igen nagy népszerû-
ségnek örvendett a magyar hallgatóság körében, híven tájékoz-
tatta az érdeklôdôket az Európában megjelent technikai újdon-
ságokról, segítséget nyújtva a külföldre járó magyaroknak bevá-
sárlásaikhoz.

Mi is történt a nyolcvanas években? Nyugodtan elmondhat-
juk, hogy ez az évtized volt a 20. század legjelentôsebb idôsza-
ka a technikai fejlôdés és a kereskedelem terén.

Ebben a kötetben a szerzô – aki a Hobby mûsorvezetôjének
munkatársa volt – érdekfeszítô, nem mindennapi beszámolói-
ban osztja meg élményeit, tapasztalatait, munkája során szerzett
ismereteit az olvasóval.

Bozsoki Nagy Edit még egy békés világban született, átélte
a második világháborút, majd az 1956-os forradalmat, utána
Németországban telepedett le. Mindig szívén viselte a ma-
gyarság sorsát és negyven év után végleg hazatért szeretett
hazájába.

„Itt a Szabad Európa hangja a 19, 25, 31, 41 és 49-es hullám-
hosszon. A mikrofonnál Miskolci Nagy Jenô, Hobby mûsorun-
kat hallják.”

Computer
TUDJA Ön, hogy az elsô computer hány másodperc alatt vég-
zett el egy szorzást? És hány szorzást végzett el egy másodperc
alatt a 80-as években?
TUDJA Ön, hány tranzisztor fért rá egy chipre a 68-as évben, és
mennyi a 80-as években?
ISMERI a beszélô computert, ami az írást beszédre fordítja, el-
sôsorban a vakok számára?
ÉRDEKLI Önt, hogy a mikroprocesszor a számítógépeken kívül
milyen más területeken nyer fontos alkalmazást?
ÉRDEKLI Önt a computer története, fejlôdése, a gyártó cégek
versengése?

Sport
TUDJA Ön, hogy egy sílécbe vagy a teniszütô rámájába hány
anyag van beépítve? Hogy melyek a nevesebb gyártó cégek,
mennyivel támogatják az élsportolóikat?
TUDJA Ön, hogy mi hangzott el akkor az olimpiáról az érintet-
tek konferenciáján?
Motorbiciklizett már a vízen? Vagy hasalt már a Water-flipen?
ÉRDEKLI Önt a helikopter története?

Divat és sportdivat
Tudja, hogy mi volt a divat a 80-as években? Mért váltotta le a
midi a minit, a fodrost a sportos, és kik voltak a legnevesebb di-
vattervezôk?
Mért nem tudják ma is úgy diktálni, évente megváltoztatni a
divatot?
ÉRDEKLI Önt a farmer nadrág története?

Játék
ISMERI Ön azokat az izgalmas és tanulságos társasjátékokat, ame-
lyeket esténként az egész család együtt játszott, lezárva a TV-t?
JÁTSZOTT Ön már a börzén?
TUDJA Ön, hogy egy valódi Steiff plüss mackó vagy egyéb kis
állatka ára 15.000 forint fölött kezdôdik?

Óra, ékszer
Milyen karórája van Ön-
nek? Adattároló óra, számí-
tógépes óra, szoláróra, ho-
roszkópos óra, bioritmusos
óra, vérnyomásmérô óra,
pulzusmérô óra, búváróra,
navigációs óra
analóg, digitális, svájci,
aranyból, platinából?

Turisztika
UTAZOTT Ön már külön-
vonaton országot nézni
Svédországban, Spanyolországban, Oroszországban vagy Indiá-
ban a maharadzsa különvonatán?
TUDJA Ön, hogy melyik államban van a legtöbb hegyi vasút?
Melyik német városból indul az üvegvonat?
Hogy hol épült légókövekbôl Titánia 12 szobás palotája?
TUDJA Ön, hogy a campingkocsi tetejébe beépített szolárele-
mek elegendô áramot szolgáltatnak?
Hogy van olyan campingkocsi, amibôl több szobás, emeletes
villát lehet építeni?
TUDJA ÖN, hogy Ausztráliában mikor telepedtek le az európa-
iak és mikor az aboriginálok?
Hogy mekkora az Ayers Rock?
Hogy milyen színû a hattyú és mit tud a kintornás madár?
Hogy Sidneyben piros busszal kell várost nézni?
És hogy hol lehet aranyat ásni?  

Kézmûipar
ÉRDEKLI Önt, hogy a kézmûiparban milyen új és divatos fog-
lalkozások vannak?
És hogy szerepeltek a magyar mûvészek a kiállításokon?
És hogy mennyiért lehetett akkor megvenni a kiállításokon be-
mutatott új termékeket? 

Ha annak idején nem hallgatta Ön a Szabad Európa Hobby mû-
sorát, most mindezt megtudhatja és még ennél sokkal többet.

168x235 mm, kartonált, 550 oldal. Ára: 2990 Ft
ISBN 978 963 877 11 93
Kiadó: Almandin Books, Budapest
www.almandin.hu; info@almandin.hu

Az Almandin Books gondozásában a szerzô további mûvei is ki-
adásra kerültek:

– Valahonnan jöttem címû mûvében összegyûjtött verseit hazá-
ja és a magyar nép sorsa iránti szeretete ihlette. Mint vallja: A
vers ének. És néha a lélek mélyén megszólal a lant és dalolni
kell. Verseivel szeretne dalt fakasztani más lelkekben is.

– A csodálatos kert címû mesekönyve azt bizonyítja, hogy törhe-
tetlen, kétely nélküli hittel mi magunk vagyunk képesek csodát
tenni. Mindegyik történetben van egy kis életbölcsesség, útmuta-
tás ahhoz, miként tudjuk életünket elégedettebbé, szebbé tenni.

bozsoki Nagy Edith: A ’80-as évek újdonságai
a nemzetközi kiállítások tükrében
– a Szabad Európa Rádió adásaiból –

könyvszemelvény
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1630 Bp., Pf. 21. Tel./Fax: 407-17-07. web: www.bbs.hu

Bártfai Barnabás:
Windows Vista zseb-
könyv
■ E könyv segítségével
megismerhetjük a Win-
dows Vista operációs
rendszer kezelését. A
könyv olvasása során a
legalapvetôbb tudniva-
lóktól kezdve, a rendszer-
hez tartozó programok
használatán át, a különfé-
le beállítási lehetôségekig
sok mindent megtanul-
hat. A közérthetô nyelve-
zet és az alapismeretek
rövid ismertetése miatt
bátran ajánljuk akár kez-
dôknek is, de hasznos lehet azok számára is, akik az új rend-
szer beállításával, finomhangolásával szeretnének foglalkoz-
ni. Mivel a könyv tárgyal számos további tudnivalót is, akár
az ECDL, vagy egyéb vizsgákhoz is hasznos segédeszköz le-
het. A könyv tartalmazza az SP1 kiegészítéseit, illetve az Ul-
timate változat alkalmazásait is.

(X)
ISBN 978-963-9425-33-0
416 oldal, B/6, 1490 Ft

K.u.K. Kiadó
1138 Budapest, Népfürdô u. 15/E. T/F: 239-1189, 359-1634
e-mail: kuk.kiado@chello.hu; www.kukkanto.hu
Hans Habe most megjelent mûvei a K.u.K Kiadónál

Hans Habe:
Halál Texasban
(Amerikai tragédia)
■ Az amerikai elnökvá-
lasztás fináléjában jelenik
most meg Habe igen aktu-
ális mûve, mely 1964-ben
magyarul egyetlen nap
alatt 50 000 példányban
fogyott el.  A szerzô éppen
hosszabb utat tett az Egye-
sült Államokban akkor,
amikor John Fitzgerald
Kennedyt, az USA elnökét
Dallasban meggyilkolták.
Az író nem annyira a gyil-
kosság körülményeinek
járt utána, hanem Ameri-
kát akarta felfedezni az elnökgyilkosság kapcsán. Néhány feje-
zetcím a riportregénybôl:   Kennedy és az üzletember;  Fehér nô
Harlemben; Loreley a Hudson partján; Milyen egy „tojásfej”?;
Gyapotföldek és Hootenanny; A Colliers Heights milliomosai;
A „Fekete Üdvözítô” tragédiája;  Mr. Bronner szépségkirálynôi;
„K. O. the Kennedys!”; A New Orleans-i fabábu; A gyûlölet for-
rásainál; Ki ölte meg Kennedyt?

(X)
304 oldal, kötve, 3200 Ft

Hans Habe: Ilona

■ A nagyregényben – mely
hosszú évek után most új-
ra megjelent – megelevene-
dik a 19. és 20. század ma-
gyar történelme az 1956-os
forradalmat követô évekig.
A mû három nô – anya, le-
ánya és unokája – életútját
ábrázolja. Középpontjá-
ban Ilona áll, egy magyar
állomásfônök leánya, aki
már gyermekkorában kivá-
lasztottnak érzi magát, s
tudja: különleges sorsot él
majd meg.

Az élet látszólag igazolja a
korán önállóságra törekvô
lányt. A szerencse – minden tragikus esemény ellenére – végigkí-
séri egészen öregkoráig. Más sors jut leányának. Zita a húszas évek
új, fiatal generációját testesíti meg: habzsolja az életet, de sorsa zá-
tonyra fut. Gyermeke, Éva már megtalálja helyét a világban. 

A regény színpompás, csillogó eseménydús korszakot ábrázol. Az
olvasó a Ferenc József császár korabeli Bécsbe és Budapestre, Rasz-
putyin Szentpétervárára, az elsô világháború alatti olasz frontra, a
bombatámadások éjszakáit átélô Berlinbe, a második világháború
alatti Amerikába s végül a legyôzött Európába képzelheti magát.

A magyar származású író legsikeresebb könyve, a huszadik szá-
zad epikájának egyik mestermûve.

(X)
784 oldal, kötve, 4200 Ft

Protea Közhasznú Kulturális Egyesület
http://protea.uw.hu/; protea.egyesület@gmail.com

Nyelv-Vizsga-Kalauz
Tájékoztató a felvételirôl, a nyelvi
érettségirôl és a nyelvvizsgáról
Összeállította:Vojacsek Zsuzsa
■ A Nyelv-Vizsga-Kalauz Ma-
gyarországon elsôként segít tá-
jékozódni a diákoknak, a felké-
szítô tanároknak és a szülôk-
nek a nyelviskolák, nyelvvizs-
ga-helyek, nyelvvizsga-típusok
szinte áttekinthetetlen sokasá-
gában, összefoglalva mindazo-
kat az információkat, amelyek
hozzájárulhatnak a leginkább
megfelelô nyelvi érettségi  vizs-
ga és nyelvvizsga kiválasztásá-
hoz, megtervezéséhez. A kötetben megtalálhatóak a nyelvvizsgával
kapcsolatos törvénycikkek, alapfogalmak és elvárások, a felvételi
pontszámítás módja,  a témával kapcsolatos hasznos linkek és infor-
mációforrások, a Magyarországon lehetséges nyelvvizsgák (nyelv és
típus szerint) valamint a nyelvvizsgaközpontok elérhetôsége. 

A felvételi pontszámítás elméleti szabályainak ismertetésén túl
a kiadvány konkrét példákkal könnyíti meg mindenki számára
saját pontszámai kiszámítását.

Megvásárolható a könyvesboltokban vagy 20% kedvez-
ménnyel megrendelhetô a kiadótól.  

(X)
A/5, 114 oldal fve, 1200 Ft5
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Huszonegy 21. századi magyar fônemesrôl közöl ri-
portot az Arisztokraták ma címû, szépen illusztrált
könyvben Adonyi Sztancs János. A második kötet

karácsonytájt várható a Kossuth Kiadó és az Editori-
al Kft. gondozásában. Ebben további huszonegy ha-

zánkban élô, illetve Magyarországhoz szorosan kö-
tôdô történelmi arisztokrata család egy-egy sarját

mutatja majd be a szerzô. 

■ Személyes indíttatást gyanítottam ab-
ban, hogy a könyv írója évekkel ezelôtt,
még a Szabad Föld fômunkatársaként el-
kezdett a témával foglalkozni. S tényleg
már a Volvóban belekezd a történetbe,
amíg gálánsan segít eljutnom a busszal ne-
hezen elérhetô házhoz. Mire felbaktatunk
a lépcsôsoron a teraszra, ahonnan ha le-
néz az ember, a lába elôtt terül el az egész
fôváros, már tudom, hogy az egyik nagy-
anyja középnemesi családból származik, s
magatartásában sok arisztokratikus vonást
lehetett fölfedezni. 

Hogy milyen is az arisztokratikus viselke-
dés és világlátás, arról így beszél a szerzô:

– Két jellemzô vonás a magas kultúrá-
hoz való feltétlen ragaszkodás és a nemze-
ti elkötelezettség. Az utóbbi még azok
személyiségében is meghatározó, akik
nem települtek haza a rendszerváltás után. 

– Magyarországon száznegyven arisztokrata család él – számol be
további tapasztalatairól. – Ebbôl ötvennel valamilyen kapcsolat-
ban vagyok, akad, akihez már baráti szálak fûznek. Ez a száznegy-
ven család hatszáz embert számlál. A világban rajtuk kívül kétezer-
ötszáz magyar fônemes él. A második világháború vége felé, ami-
kor már menekülniük kellett, ötezer hazai arisztokratáról lehetett
beszélni. Ez a szám nem túl nagy, mégis jelentôs volt a példamu-
tató, fôként kultúraátadó és nemzettudatformáló szerepük. Úgy
gondolom, sokat veszített a magyar társadalom azzal, hogy ôk lé-
nyegében eltûntek a szemünk elôl, sokuk, megszenvedve az elmúlt
évtizedek fenyegetéseit bizonyos szempontból rejtôzködô életmó-
dot folytat. 

– Hogy miként tudtam mégis kapcsolatba lépni riportalanyaim-
mal? – kérdez vissza. – Egy idô után elfogadtak, kézrôl kézre adtak,
és sokat segített Gudenus János báró is, a leszármazástan nemzet-
közi hírû szakembere. 

– Azt tapasztaltam – folytatja vendéglátóm –, hogy kérdések iránt
nyitottabbak az „ôsibb” famíliák, így például a Bánffy, Batthyány
vagy a Károlyi család.  Ugyanakkor azok, akik „csak” két-háromszáz
éves múltat tudnak felmutatni, esetleg Mária Teréziától kapták a fô-
nemesi címet, rangot, mintha merevebbek lennének. De lehet,
hogy ebben tévedek. Mindenesetre a legrégibb családok mai tagjai
társalgás közben úgy ugranak fél évezredet az idôben, mintha mi öt
héttel ezelôtti eseményekrôl csevegnénk. Persze csak felkészülten le-
hetett odamenni nemes beszélgetô társaimhoz. Nyilvánvalóan is-
mernem kellett a családfájukat, de akkor sem jöhettem zavarba, ha
történetesen I. Lipót császár magyarságpolitikája került szóba vagy
az, hogy Rhédey Klaudina grófnô ükanyja II. Erzsébet angol király-
nônek. De még a barokk zenét is ismernem kellett. Így tekintettek
ugyanis partnernek.

A fiatalok generációról kissé rosszallóan nyilatkozik Adonyi
Sztancs János. Azt figyelte meg, miközben a riportok után járt,
hogy az ifjabb fôrangú nemzedék nem ismeri eléggé a történelmet,
gyakran még a saját családjukról sem tudnak sokat.

– Ha kíváncsi voltam egy-egy családnál egy-egy konkrét történel-
mi esemény vagy személyiség megítélésére, nemegyszer azzal hárí-
tották el a választ, hogy majd utánakérdeznek a papánál vagy a
nagynéninél – hallgatom tovább Adonyi Sztancs Jánost. – Minde-
nütt kértem azt is, meséljenek néhány sztorit a család történetébôl,
lehet megrendítô vagy éppen pikáns. Nem gondolom ezt bulvár
szempontú felvetésnek, hiszen, megítélésem szerint, akár egy paj-

zán legenda is részét képezheti a valóságnak. Ha
például azt nézem, hogyan, milyen körülmények
között lett Sissy Hunyady Imre gróf szeretôje, ez
talán többet elmond a korról, mint három tanul-
mány, pedig lehet, hogy a történet magja „csu-
pán” legenda.

Vagy ott van az a szomorú eset, amelyet az öt-
venhatos szabadságharcos gróf Almásy Miklós
Belgiumból hazatelepült Antal nevû fia mesél el a
kötetben. Az ötvenes évek elején a családot Mád-
ra telepítették ki, s Almásy Miklós elsô feleségé-
nek, Déry Sári színésznônek azért kellett kínok
kínja között meghalnia, mert a faluban vakbél-
gyulladást kapott, s egyetlen orvos sem merte vál-
lalni, hogy a grófnét megoperálja vagy kórházba

szállítsa. Féltek a megtorlástól.
Pikáns, de nem dokumentálható
történet a Batthyány családé: a
Boldizsár nevû ôs 1560-61-ben
Párizsban tanult hadimesterséget,
akkor, amikor Stuart Mária ott
megözvegyült. S a családi legen-
dárium szerint az udvarban tar-
tózkodó Batthyány fiú intim kap-
csolatba került vele. 
Végezetül én is kértem egy családi
sztorit a köznemesi ôsökkel is ren-
delkezô könyvszerzôtôl.
– Nemesi nagyanyámat nem akar-
ták hozzáadni nagyapámhoz, pe-
dig az utóbbi családnál nemzedé-

kekre visszamenôen majdnem mindenki bíró volt, de mégis parasz-
ti vonalat képviselt a família. Nagyanyám azonban annyira beleszé-
dült az akkor még ifjú nagyapámba, hogy a szülôk kénytelenek vol-
tak áldásukat adni a házasságra, mert a lányuk azzal fenyegetôzött,
különben megszökik a választottjával. Volt még két lánytestvére,
akiknek csökkent volna az ázsiójuk a kérôk körében a fenyegetés
esetleges beváltásával. Anyagilag azonban nem járt jól nagyanyám,
mert férje családjának hadikötvényekbe fektetett vagyona elúszott
az elsô világháború után. Nemesi dédapámat nagyon bántotta,
hogy kisasszony sorban felnôtt lánya most paraszti sorban kényte-
len élni, s amikor már megszületett az elsô gyerek, dédapám elment
hozzájuk, s kérte a lányát, pakoljon össze, költözzön haza. Nagy-
mamában azonban arisztokratikus tartás, büszkeség volt. Nemet
mondott, és dacosan nagyapám mellett maradt. Nekem, a kései
utódnak – búcsúzik Adonyi Sztancs János –, egy rozsdás kard sem
jutott, mert féltek a vészterhes idôkben, hogy rejtegetett fegyvernek
minôsítik ükapám szabadságharcos szablyáját.

(mátraházi)
Adonyi Sztancs János: Arisztokraták ma
Editorial Kft. – Kossuth, 256 oldal, 6990 Ft
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Felfedett arisztokrata titkok
interjú



Tudja-e ön, miért eped egy erasztomán? Szükségte-
len valamely nyomdafestéket nem tûrô dologra gon-

dolni, sôt: az Oroszországban néhány éve tömege-
sen hódító erasztománia tárgya épp a nyomdafesték-

nek köszönhetôen kelt életre: Eraszt Fandorin, a
fondorlatos detektív Borisz Akunyin író agyából

pattant ki valamivel több mint tíz éve.

■ Akunyin maga is megfontolt írói fogással látott a krimiírás-
nak: a 19. századi orosz történelemhez és irodalomhoz nyú-
lik vissza a figurák, a történelmi háttér, a nyelv megkomponá-
lásánál. A klasszikus szépirodalmon felnôtt olvasóit mûélve-
zet szempontjából ezzel bekapcsolja a „nagyok” sorába; aki
pedig egyszerû krimiként olvassa a Fandorin-történeteket, az
sem fog csalódni. Anélkül, hogy bármit is felfednénk a rejté-
lyekbôl, az írói módszer lényege, hogy valós, vagy „álvalós”,
más mûvekben felvázolt történelmi eseményekbôl építi meg
díszletét, esetleg el is magyarázza, hogy miért nem szólt eddig
a fáma ezekrôl az eseményekrôl. Az ifjú nyomozó, Eraszt Fan-

dorin karrierje az elsô regényben, az Azazelben lendül be. A
regény egy világméretû összeesküvés lebilincselô története,
amelyben természetesen még az is az összesküvés része, akitôl
a legkevésbé várnánk. (A Dosztojevszkijen nevelkedett olva-
sók máris az Ördögök világában mozognak, de Bulgakovot is
éppúgy megidézi Akunyin.)

A krimisorozat második darabja a Török csel, amely az
1877-es orosz–török háborúban játszódik, az Akhilleusz ha-
lálában Moszkvába érkezik a detektívhôs, a Különleges megbí-
zatásokban pedig két kisregény kap helyet, amelyekben egy
szélhámossal, illetve egy orosz Hasfelmetszôvel küzd meg
Fandorin.

Hogy Akunyin felsorakozik-e majd Agatha Christie és Sir
Arthur Conan Doyle után a klasszikus detektívregény-szer-
zôk sorába, az utókor dönti majd el, ám népszerûsége már
most felveszi a versenyt a két mester korabeli kedveltségé-
vel. Talán nem véletlenül az ô korukba utazott vissza, csak
épp Európa másik felébe: a kiaknázatlan titokzatosságokkal
teli orosz földre.

Ahol egyvalamit nagyon is kiaknáznak, de mégsem lengi ke-
vesebb titok körül: az orosz gázt. Két újságíró, a neves Kom-

merszant címû napilap munkatársai, Valerij Panyuskin és Mi-
hail Zigar indultak vezeték menti sétára és faggatták interjú-
ikban a cég menedzsereit a rejtélyes óriás mûködésérôl és be-
tegségeirôl. Riportkötetük hazájukban tavaly, magyarul idén
jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában. „Az elsô szavak,
amelyeket Jegor Gajdar, Jelcin meghívott miniszterelnöke
mondott nekünk, amikor a gázzal kapcsolatos interjút kértük
tôle, ezek voltak: »Minek kell ez maguknak? Nem értik, hogy
meg fogják magukat gyilkolni?«” – festik már a bevezetôben
az ördögöt a falra az újságírók, s a sötét árnyak valóban be-
lengik a Gazprom-történet fordulatait. Kezdve attól, hogy
1973. október elsején megindul a Szovjetunióból a gáz Euró-
pába (a Willy Brandt és Brezsnyev között aláírt szerzôdésnek
megfelelôen), egészen a tavalyi súlyos észtországi konfliktu-
sig, a kötet igyekszik feltárni a Nagy Vezeték útját egyengetô
hatalmi játszmák mozgatórugóit, a politikai és üzleti elit tel-
jes egymásrautaltságának momentumait. Ha valaki arra szá-
mít, hogy az orosz Watergate-sztorit olvashatja itt, részben
csalódni fog: Panyuskin és Zigar nem rejtik véka alá, hogy lé-
nyegében semmit nem lehet megtudni a Gazprom-hatalma-
sok játszmáiról, és arról, mekkora fegyver is az orosz gáz (na-
gyon komoly). Ízelítôt mindenestre bôségesen kap az olvasó,

s tekintettel a napi eseményekre, a riportkönyv végsô vála-
szok, készre kitöltött keresztrejtvénymezôk nélkül is letehe-
tetlen olvasmány. „Világossá vált elôttünk, hogy a csövekben
nemcsak gáz, hanem ideológia is kering – vonják le következ-
tetésüket a szerzôk. – És az ideológia, ha beleeresztik a csô-
be, valóban ég, robban, és fojtogat.”

Ahogyan a posztszovjet mechanizmus szarkasztikus meg-
örökítôje és kiváló ismerôje, Viktor Pelevin hôse megfogal-
mazta: „Néha azt hiszem, az orosz létezés egyetlen célja: csö-
vet vezetni a behavazott pusztaságban, igyekezvén geopoliti-
kai értelmet találni ebben, és fellelkesíteni vele a kis népeket”.
Pelevin külön oldalakat érdemelne bôséggel, itt csak kitérô-
ben említettik neve, de legalább ennyiben muszáj: hisz elô-
ször tôle kaphattunk jelentést az orosz újburzsoázia rókara-
vaszságú társadalmáról az említett A Metamor Szent Köny-
vében. De ott van még a Generation P, az Agyag géppuska és
a Számok: olvasson nyakló nélkül Pelevint, aki szereti Orosz-
országot és a szatírát, nem fog csalódni.

Ám ha mégis inkább a távolabbi múlt árnyai vonzzák a
russzofil olvasót, irány vissza II. Miklós cár udvarába, az
orosz történelem egyik – ha nem a leg- – rejtélyesebb figurá-
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Orosz szálak szövevénye



jának életéhez és halálához: Grigorij Jefimovics Raszputyin-
hoz. Az „ôrült pap” halálának körülményei máig tisztázatla-
nok, életét a legszûkebb dióhéjban is nehéz itt feltárni: a ma-
gát szerzetesnek valló „csodadoktort”, aki a cári család sarját
egyedüliként hatékonyan tudta kezelni, hatalmas rajongótá-
bor vette körül, különös tekintettel a nôkre – maga Alexand-
ra cárné is nagy híve volt. A karizmatikus figura mindeköz-
ben kétes hírû, mágikus orgiákat rendezett, s lassan hatalmá-
ba kerítette Szentpétervárt. A tevékenységét enyhén szólva
bizalmatlanul szemlélô egyházfôk többször megpróbálták
meggyilkolni, végül a sokadik merénylet áldozata lett, de kis-
híján saját halálát is túlélte. A személyét behálózó rejtélyek-
rôl mélységében két kötet is beszámol. A Cephalion Kiadó
gondozásában tavaly megjelent kötet Megölni Raszputyint
címmel e nem is olyan egyszerû egykori feladat történelmi
hátterét rajzolja meg. A szerzô, Andrew Cook, külügyi és vé-
delmi szakértôként kutatott fel titkosszolgálati dokumentu-
mokat, s ô volt a történész közremûködôje a BBC Raszpu-
tyinról szóló sorozatának is. A kötet a démonikus figura meg-
gyilkoltatása és a Romanov-dinasztia összeomlásának körül-
ményeire fókuszál, tényfeltáró alapossággal, lebilincselô ese-
ménysorral. A Raszputyin-sztori (talán nevezhetjük így bul-
városan ezt az orosz történelem máig is felforgatóan ható epi-
zódját) szépirodalmi „változata” Robert Alexander kortárs író
tollából született: a Raszputyin lányában (Európa, 2008) Mari-

ja beszéli el a számára is alig feldolgozható eseményeket. Ro-
bert Alexander érzékeny írói nyelvvel formálja meg a kétsé-
gek között hánykolódó lány gondolatait, akinek a regény
egyik gyújtópontjában szereplô sokkoló felismerése apjával
kapcsolatban, hogy a közismert „szent ôrültben” ott lakozik
egy egészen közönséges, hétköznapi ôrült is… Marija elbe-
szélésébôl természetesen krimiszerûen izgalmas regény bon-
takozik ki, s a történelmi hitelesség megerôsítéseképpen a kö-
tet utószavában a valóságos alakok utóéletérôl is megtudhat-
juk a legfontosabb adatokat, így azt is, mi történt Marijával. 

Ennyi rejtély után nem marad más hátra, mint félretenni az el-
képzelést, hogy az orosz föld kietlen és unalmas tájék lenne. A
könyvekben máris nem az.

Laik Eszter

Akunyin, Borisz: Akhilleusz halála. 384 oldal, 2200 Ft,
Török csel. 296 oldal 1800 Ft, Azazel. 264 oldal, 1500 Ft,
Alexander, Robert: Raszputyin lánya. 360 oldal, 2900 Ft, Európa
Panyuskin, Valerij-Zigar, Mihail: Gazprom – Az orosz fegyver. 2500 Ft,
Kalligram 
Cook, Andrew: Megölni Raszputyint. 304 oldal, 3400 Ft, Cephalion
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Megjelenik októberben

Glant Tibor
EMLÉKEZZÜNK

MAGYARORSZÁGRA
1956

Tanulmányok a magyar forradalom
és szabadságharc amerikai emlékezetérôl

320 oldal, 2490 Ft, Kiss József Könyvkiadó
Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Az Amerikában élô magyarok a diktatúra legsötétebb éveiben is
ôrizték a forradalom emlékezetét. Emlékeiket az 50. évforduló al-
kalmával könyvekben, honlapokon, interjúkban, dokumentum- és
mozifilmekben, konferenciákon, évfordulós megemlékezéseken és
koncertekkel idézték fel. A forradalom angol nyelvû amerikai emlé-
kezetével (azzal, hogy a nem magyar származású amerikai állampol-
gárok, akik nem beszéltek magyarul, mit tudhattak a forradalomról,
és hogyan szembesülhettek annak emlékezetével) azonban senki
nem foglalkozott. Könyvemben az emlékezés öt legnagyobb színte-
rét egy-egy szûkebb fókuszú tanulmányban elemeztem. A média vi-
lágából a New York Times emlékeztetési stratégiáit és a forradalom-
mal kapcsolatos szóhasználatát vizsgálom. A politikai emlékezet ka-
tegóriájában a Kádár-rendszer idején Magyarországon szolgált
amerikai nagykövetek nyomtatásban megjelent visszaemlékezéseit
mutatom be. A tudományos emlékezet világából az amerikai egye-
temi tankönyvek 56-képét választottam. A forradalom irodalmi em-
lékezetébôl az észak-amerikai prózai hagyatékot tekintem át. A
képzômûvészet világából Daday Ferenc Nixon Andauban címû fest-
ményét mutatom be, de csak miután áttekintettem annak hátterét,
Richard M. Nixon amerikai alelnök magyar menekültek érdekében
végzett tevékenységét. – Glant Tibor

Glant Tibor 1967-ben született Debrecenben. A Debreceni Egyete-
men szerzett történelem–angol szakos középiskolai tanári diplomát
1991-ben. Történelembôl mester (MA, 1992) és doktori (PhD, 1996)
fokozatot szerzett az angliai University of Warwickon. 1991 óta ta-
nít a Debreceni Egyetem Észak-amerikai Tanszékén amerikai törté-
nelmet és kultúrát, valamint az amerikai-magyar kapcsolatok törté-
netét. Magyar nyelven a Szent Korona amerikai kalandjáról (1997),
angolul az elsô világháborús amerikai–magyar kapcsolatokról
(1998), valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc amerikai
emlékezetérôl (2007) írt könyvet.



Vannak örök menekülôk, utazók, vándorok, akik
bárhová indulnak-érkeznek, mindig ugyanott kötnek

ki. A klasszikus mércék szerint már nem éppen if-
jonc Gáll András, aki a kolozsvári Bolyai Tudo-

mányegyetemen végezte felsôfokú tanulmányait, s
ugyanabban a felejthetetlen, bár azóta igen megvál-
tozott  városban kóstolt bele az újságírói sorsba, vé-
gül a román fôvárosban folytatta hosszú idôn át hír-
lapírói munkásságát, hogy aztán világgá menjen, vi-

lággá meneküljön. Az „osztrák–magyar” Novum
Verlagnál monumentális regényét jelentették meg –
most magyarul. A 675 oldalas kötetben a regényen

kívül három dokumentum értékû, részben visszaem-
lékezés jellegû írást is közöl.

■ – Aki az életedet, vagy
legalábbis az életrajzodat
ismeri, tudja, hogy regé-
nyed cselekményének je-
lentôs részét Romániából
jobbára áthelyezted a ko-
rábbi Csehszlovákiába és
Ausztriába. Milyen meg-
gondolások vezettek?
– Szükségem volt egy hôs-
re, akinek gyermekkori él-
ményei néhány nagyon lé-
nyeges vonásukban egyez-
tek az általam átéltekkel, de
élettörténete más, nem az
enyém. Ennek elôfeltétele
volt, hogy hozzám hason-
lóan zsidónak és magyar-
nak szülessen  valamelyik
utódállamban,  olyan vá-
rosban, amely a két világ-
háború között megôrizte
magyar jellegét, amely ka-
maszkorának a szellemi-lel-
ki érlelôdés szempontjából
nagyon jelentôs éveiben is-
mét Magyarországhoz tar-
tozott, s ahonnan nagyon
fiatalon elkerülni nem ma-
gyar környezetbe számára hontalanságot jelentett. Súlyosbítva a
traumával, hogy lassan-lassan már visszavágyódnia se volt hova,
mert a város, ahol otthon volt, már csak a nosztalgiáiban élt. 

Talán kézenfekvô lett volna Kolozsvárt választani Hoffmann
Irzsi gyermekkorának színhelyéül. Nem  akartam, mert életpá-
lyájának akkor szükségszerûen Bukarestben kellett volna folyta-
tódnia, márpedig én szívbôl utáltam Bukarestet, ahol huszonöt
évig éltem. Ugyanezért más erdélyi, vagy bánsági, valamikor ma-
gyar város se jöhetett szóba. Maradt a többi utódállam. De Új-
vidéknek máig is csak a nevét ismerem. A felvidéki városok kö-

zül is egyedül Kassára volt merszem átvetíteni kolozsvári körül-
ményeket azokból az idôkbôl, minthogy voltak Kassáról elszár-
mazott ismerôseim. A Felvidék nyilván nem mérhetô össze Er-
déllyel. De Hoffmann Irzsi számára meggyôzôdésem szerint
Kassa jelenthette ugyanazt, amit számomra Kolozsvár,  s Prága
is nagyon alkalmasnak látszott arra, hogy oda vetítsek át szerel-
meket, beszélgetéseket, egyszersmind szexuális konfliktusokat is,
amelyeknek miért is lett volna Bukarest a kötelezô színhelyük?
Mert én ott éltem? Eszem ágában sincs tagadni, hogy regényem
lényegében kulcsregény. De lényegében az. S ez a lényeg nem
az, hogy mi hol játszódott le, s én mikor, hol éltem. Hoffmann
Irzsi, akárcsak Braun Róbert életpályája csak tagadhatatlan pár-
huzamaival közelíti meg az enyémet, nem részleteiben. Szükség-
szerû volt Irzsit egy kelet-európai „szocialista” fôvárosba álmod-
nom. De számomra, a történelmi Erdélybôl a magyar országha-
tárokon túlra szorult hontalan számára, vajmi kevés jelentôsége
volt annak, hogy melyik utódállamba, ha az nem Románia.

Döntésemben szerepe volt – minek is tagadnám?  – sznobiz-
musomnak. Hogyan is helyezhettem volna a tipikusan közép-

európai élettörténetet
balkáni körülmények kö-
zé? Izlésemhez Prága kö-
zelebb állt Bukarestnél. A
regény indításában fel-
idézett, számomra feled-
hetetlen emlékezetû idôs
úr a valóságban aradi
volt, nem kassai, és Buka-
restben futott be admi-
nisztratív karriert. Gyer-
mekkoromban nem is-
mertem. De valóban lá-
nyos apa volt, ha nem is
három lányé. Otthoná-
nak Bukarest egyik köz-
ponti mellékutcájában
(fiatalok kedvelt találko-
zóhelye volt) csakugyan
volt némi „három a kis-
lány”-os schuberti hangu-
lata, de a regényben ez
úgy illett volna Bukarest-
re, mint tehénre a gatya.
Viszont nagyon is termé-
szetesen illeszkedett kép-
zeletem Prágájába. Mint-
ha oda teremtették volna.
A fejezet írása közben
már magam is hinni

kezdtem, hogy a vendégségbôl hazatérô, jókedvû családapa
Prágában mutatta be lakása nappali szobájában, hogyan tán-
colták fiatalkorában a charlestont. 
– Nem fájlaltad a veszteséget, amelyet mûved (és jó néhány
alakjának) hitelessége szenvedett el ezért? 
– Aki ismer, s maga is erdélyi, a fejemre olvashatja: „Hja, bará-
tom, ez Bukarestben történt!” De mi köze ennek a regény hite-
lességéhez? Attól miért lett volna hitelesebb, ha a körtefejût, aki-
nek szavajárása volt, hogy hadnagyot vett feleségül, és szobra le-
hetett volna a politikai stréberségnek (nagyon sokáig közismert
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figurája volt a romániai magyar közéletnek), nem teszem meg
prágai kórházigazgatónak, hanem meghagyom Bukarestben er-
kölcs-csôsznek?

Nem hiszem, hogy az ilyenfajta átültetések bárkit zavarhatná-
nak, legkevésbé a nem erdélyi olvasót. De az erdélyi olvasó is
szerintem legfeljebb elégedetten moso-
lyoghat a bajusza alatt, hogy rajtakapott
egy-két turpisságon, ami ellen semmi ki-
fogásom. Legjobb lelkiismeretem szerint
teljes lehetetlenség kiragadni a mûbôl egy
bekezdést, s demonstrálni, hogy az elbe-
szélés öntörvénye szerint baj lenne a hite-
lességével. Amúgy, kivételesen, s szokatla-
nul a regényírásban, igyekeztem eleget
tenni, ahol megengedhettem magamnak,
még a dokumentáris hitelesség követel-
ményeinek is.

Egyszóval a regényben egyetlen szó se
hamis, noha bôségesen éltem az írói sza-
badság jogával, és senkinek se ajánla-
nám, hogy -- központi hôsnôm kivételé-
vel – másokról is készpénznek vegyen
bármit, túlmenôen jellemrajzukon. De a
párhuzamok minden esetben szereplô-
imhez illô párhuzamok. A regénynek
mindössze egyetlen alakját nem mintáz-
tam személyes ismerôsrôl. A szadista
ügyésznôt, akinek lelkületére nem volt
nehéz visszakövetkeztetnem a Der Spie-
gel cikkébôl. Még férje, a kommunista
nagykutya személyében is egykori ismerôsök alakja olvadt
össze, akik tipikus képviselôi voltak azoknak az idôknek.
– Érdekes, hogy éppen a nemzeti feszültségek romániai vi-
lágában különleges szerelmek, heves, szenvedélyes, a nem-
zetiségi különbségeket és szembenállásokat áthidaló viszo-
nyok alakultak ki. Román férfiak között elterjedt nézet,
hogy nincs jobb szeretô a magyar lányoknál, nôknél. Hal-
lottad ezt másoktól is? Nem hiszem, hogy annyi évtized
alatt sehol sem ismertél meg közelebbrôl románokat. Azt se
képzelem, hogy a szerelmi viszonyokban nem játszott sem-
mi szerepet az összetalálkozottak egyben-másban eltérô
kultúrája, anyanyelve, világa.
– A viszonyokban, amelyekrôl én beszélek, ilyesmi nem ját-
szott szerepet. Romániában magyar környezetben éltem, har-
mincéves koromig színmagyar környezetben, jellemzô mó-
don csak nagy sokára, már közel negyvenévesen tanultam meg
románul becsületesebben, hogy aztán – a sors iróniája – a ro-
mán nyelv az emigrációban váljon kényszerû második anya-
nyelvemmé. Ha lett volna rá alkalmam, gondolom akkor se
közeledtem volna lányhoz, aki, ha veti, jobbról balra veti a ke-
resztet. Így nincs összehasonlítási alapom. Amikor lehetett
volna, elszalasztottam. Viszont beismerem, talán már hatvan-
évesen, a fiamnak egyszer elnosztalgiáztam, hogy senki se tud
férfit úgy szeretni, mint a magyar lányok. Akkor már volt
összehasonlítási alapom. A fiam, évekkel késôbb, igazolta ál-
lításomat. Szomorúan, mert elôítéletei arra késztették, hogy
ejtse a lányt, akirôl beszélt. Van ez így. Annyi bizonyos, hogy
akikhez testileg is közel kerültem, csak a magyar lányok vol-
tak igazán önzetlen szeretôk, keresetlenek és természetesek.
Futó viszonyokban persze nincs jelentôsége a szeretôk kultú-
rájának, anyanyelvének, világának. Alkalmi szeretkezésekben
még annyira se. De tartós kapcsolatban? Házasságban? Felte-
szem, hogy a kapcsolat csak az abszolút kulturális igénytelen-
ség szintjén nem fog botladozni. Persze lehetnek szerencsés
kivételek is, amelyek erôsítik a szabályt.

A regényben leírt szerelem problematikájának – talán csak a fér-
fi számára reális – „nemzetiségi vonatkozása” azonban valami
egészen más. Itt arról van szó, hogy a férfi és nô, akiket a Jóisten
egymásnak teremtett, gyermekkorukban, a háború idején, a férfi
feltevése szerint egymással ellenséges világokhoz tartoztak.  Sze-

relmük, legalábbis a férfi számára,  erre is
az isteni igazságszolgáltatás válasza volt.   
– Amilyen futólagos, olykor karikatu-
rális, és  a szexuális szál ellenére is
„regényen kívüli” némely nem-ma-
gyar figura ábrázolása (lásd a kommu-
nista nagykutya és neje, beleértve ne-
mi életüket) – olyan szerves, eleven,
hiteles a szerelemtôl érintett, magyar-
nak született nôk személyisége. Ami
talán azt jelenti, hogy nem a szexuális
szenvedély teszi hôseidet emlékeze-
tessé. Ilyen döntô szerepe van regény-
világodban az érzelmeknek?
– Feltétlenül. És túl az érzelmeken, hôs-
nôim lelki életének meg érzékiségük lé-
lektanának. A könyv tárgya egy elfuserált
és mégis életre szóló nagy szerelem. En-
nek margóján pedig a férfi felismerései
egytôl egyig a nôkrôl, akik végigkísérték
életét. Lehetséges, hogy némi nagyképû-
séggel, róluk szóló „értekezésnek” is ne-
vezhetném könyvemet. De ezt már dönt-
se el az olvasó, aki remélhetôleg nem a
frivol ágytörténetkék miatt becsüli majd. 

– Te magyar zsidónak tudod magad, Romániában magyar új-
ságíróként mûködtél, s ha nem lettél volna zsidó is, valószí-
nûleg sose vándorolsz ki Izraelbe. Ez a szenvedéses, tragikus,
a világirodalomban is sokat elemzett alaphelyzet jóformán
semmilyen szerepet nem játszik regényedben. Miért?
– Mert a regény szempontjából teljesen egyre megy, hogy erdé-
lyi emigránsként ma hol élek, ha nem  Magyarországon. Buka-
restbôl, amikor már tarthatatlan volt a helyzetem, mentem, aho-
va mehettem, és ahol befogadtak. Ettôl nem lettem se zsidóbb,
mint amilyen addig voltam, se kevésbé magyar, mint születésem
óta. Az alaphelyzet nem változott. Ezt már mind megírtam még
a regény elôtt. Így  a regény már „csak”  arról szól, hogy mikép-
pen lett örökkévaló egy földrajzilag sok ezer kilométert áthida-
ló elfuserált szerelem.
– Mit mondanál még el, amit a fenti kérdésekben nem emlí-
tettem?
– Titkon nagyon nem bánnám,  ha vájtfülûek lelepleznék, vagy-
is kikövetkeztetnék, hogy nevek említése nélkül kikrôl szólt el-
marasztaló énekem az ötvenes évek elejérôl. S ha valakik végre
mégiscsak elszégyellnék magukat, legalább utólag, az egész fér-
finem nevében, amiért egy kan-szolidaritásból lincselô feldühö-
dött férfi-csorda emlékén azokból az idôkbôl ennyi mocsok szá-
radhat, mint amennyirôl én megemlékezhettem a teljesség igé-
nye nélkül. De azt se bánnám, ha például Németországban,
vagy másutt a nagyvilágban, néhány néhai hölgyismerôsöm
meghökkenve ismerne a könyvben önmagára. Vagy ha közeleb-
bi tájakon egy idôs hölgy meglepetten olvasná, hogy húszéves
korában mit nem bocsáthattam meg neki, s huszonhárom éve-
sen mit úszott meg szárazon, amikor rajtakapatta magát szépte-
vôjével. Mi tagadás: számomra lelki elégtétel lenne. Vannak
ilyen férfi-örömök. Meglepni például egy idôs hölgyet élete ki-
lencedik évtizedében azzal a felvilágosítással, hogy szinte kivé-
tel nélkül minden nô behajlított térddel szeretkezik…

Bodor Pál Diurnus 
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(részlet)

A szerzô a média, a politikai, a tudományos és az irodalmi
emlékezet, valamint a képzômûvészet területén vizsgálta
meg azt, hogyan, milyen módon jelent meg és maradt fenn
az említett területeken az amerikaiak emlékezetében a ma-
gyar forradalom Amerikában. Tudományos munka lévén,
természetesen az itt közölt„ízelítôül” szolgáló részlet is hi-
vatkozásokkal és jegyzetekkel ellátva szerepel a kötetben,
azokat azonban itt most nem közöljük. 

Amerikai tudósítók Magyarországon
■ A magyar forradalomról a helyszínrôl tudósító amerikai
újságírók közül hat jelentetett meg visszaemlékezéseket. A
szabadságharcosok elsô kézbôl származó visszaemlékezése-
ihez hasonlóan egyes regényírók ezeket a forrásokat is sza-
badon felhasználták. A hat memoár közül négy 1957
és1960 között jelent meg, az ötödik 1971-ben a 15. évfordu-
lóra, a hatodik pedig a rendszerváltást követôen, 1990-ben. Ezeket
a visszaemlékezéseket a szabadságharcosokkal ellentétben nem a
forradalom résztvevôi írták, s így, bár szintén elsô kézbôl származ-
nak, hitelesebbnek tûnhettek az amerikai olvasók számára. 

Ha az ember amerikaiakkal beszélget a forradalomról, minden al-
kalommal szóba hozzák James A. Michener The Bridge at Andau
(Az andaui híd) címû riportregényét. A könyv azonnal bestseller
lett, s 1957 óta számos utánnyomása jelent meg. Az 1957-es, elsô
utánnyomás annyiban tér el az elsô változattól, hogy Michener a
korábbinál élesebben kritizálja Eisenhowert és kormányát azért,
mert nem nyújtott segítséget a magyaroknak. A szerzô esettanulmá-
nyok, valamint menekültekkel készített interjúk segítségével meséli
el a forradalom kitörését és leverését. A címben szereplô híd a szov-
jet rabságból a szabad világba vezetô út szimbólumává vált. Aho-
gyan azt majd az ötödik tanulmányban látni fogjuk, Daday Ferenc
festômûvész Nixon 1956. decemberi andaui látogatását megörökí-
tô képére annak ellenére ráfestette a hidat, hogy azt a szovjetek már
jóval az amerikai alelnök megérkezése elôtt felrobbantották. Erre
vonatkozó kérdésemre Daday azt válaszolta, hogy errôl tudomása
volt, de szerinte a híd szerves része a történetnek: így vált az andaui
híd egy irodalmi és egy képzômûvészeti alkotás segítségével Ame-
rika-szerte ismert ikonjává a forradalomnak. 

Michener sikerkönyve döntôen befolyásolta a nyugati közvéle-
mény képét a forradalomról. Itt jelent meg elôször a SZER tevé-
kenységének éles kritikája is. Michener fenntartásait egy 26 éves me-
nekülttel, Kobol Ferenccel mondatja el: 

Tudja maga azt, hogy a hozzám hasonló magyarok miért nehez-
telnek annyira az Egyesült Államokra? Hat éven keresztül propa-
gandájukkal etettek minket. Hat éven keresztül tiportak minket sár-
ba az oroszok. De hány amerikai állt mellénk és segített nekünk ak-
kor, amikor azokért az eszmékért lázadtunk fel, melyekrôl maguk
folyamatosan azt mondták nekünk, hogy harcoljunk értük? Egy
sem. Milyen tankok álltak mellénk szabadságharcunk során? Szov-
jet tankok. 

Ezek már önmagukban is erôs vádak, de Kobol még nagyobb áru-
lásnak tartotta azt, hogy az amerikaiak nem álltak a forradalom mel-
lé az ENSZ-ben. Michener könyvének igazi jelentôsége az, hogy a
közvéleményt az Amerikába érkezô magyar menekültek mellé állí-
totta, miközben cáfolta Nixon alelnök azon állítását, miszerint a
SZER-nek semmi köze nem volt a forradalom kirobbantásához.
Michener egyébként az utánnyomás elôszavában több pontosítást

és kiegészítést is közölt: helyesbítet-
te azt az állítását, miszerint a ma-
gyar kereszt- és családnevek szaba-
don felcserélhetôek (!), utalt Nixon
ausztriai útjára, a Camp Kilmer-i ál-
lapotok javulására, és állást foglalt a
bevándorlási törvények esetleges
módosítása körül kialakult vitában.
A kronológiai sorrendben követke-
zô kötet, Martin A. Bursten Escape
from Fear (Menekülés a félelemtôl)
címû könyve az ausztriai menekül-
tek sorsát kíséri végig a határátlépés-
tôl a New Jersey állambeli Camp
Kilmerben töltött napokig. A
könyv papírborítóján és a címlap-
pal szembeni oldalon is a felrob-
bantott andaui híd helyén átkelô
menekültek képe látható. Bursten

veterán újságíró (többek között a koncentrációs táborok felszabadí-
tásáról is tudósított) és egy jelentôs menekültügyi szervezet (United
Hias Service) sajtófelelôse is volt. A szerzô az ötödik tanulmányban
bemutatott menekültügyi kormányanyagok egy részét is megkapta
és beillesztette könyvébe. A kötet igazi jelentôségét két dolog adja:
(1) egyedi fotóanyaga: ehhez fogható képanyagot csak a korábban
bemutatott Heller-könyvben és Robert F. Sisson fotóesszéjében ta-
lálunk, mely a National Geographic magazinban jelent meg; vala-
mint (2) a Camp Kilmer-i élet bemutatása.

Barrett McGurn Decade in Europe (Egy évtized Európában) cí-
mû könyvében évtizednyi európai tudósítói tapasztalatait összegzi.
McGurn a New York Times és a New York Herald Tribune pári-
zsi, római, budapesti és moszkvai tudósítója volt az ötvenes évek-
ben. A Magyarországgal foglalkozó, kilencedik fejezet – „Revoluti-
on: Hungary's Moment of Truth” (Forradalom: az igazság pillana-
ta Magyarországon) – a kötet egyhatodát teszi ki. Az összes, emlé-
keit írásban rögzítô amerikai szemtanú közül McGurn fogalmazott
leginkább kívülállóként, legtárgyilagosabban. A szovjet kivonulást
követôen „kezdôdött a magyar fôváros számára a szabadság öt re-
ményekkel teli, szánalmas napja… Egész Budapest ébren ünnepelt,
de egyben álmodott is”. Az egész szöveget egyfajta idegennek tûnô
távolságtartás jellemzi, és az igazság címben jelzett pillanata nem a
forradalom kitörése vagy ideiglenes gyôzelme, hanem a második
szovjet támadás. McGurn hosszasan ír Mindszentyrôl, valamint a
forradalom szimbólumairól (lyukas zászló) és mítoszairól (nem volt
fosztogatás). Részletesen beszámol az amerikai követségen töltött
idôszakról, hiszen az amerikai tudósítók csak november 10-én
hagyhatták el a magyar fôvárost. A következô hosszabb idézet hû-
en tükrözi McGurn stílusát és üzenetét is:

Szánalomra méltó hívások jöttek. Egy mozinál az egyik ellenálló
csoportot tankokkal támadták, legfeljebb két óráig tudnak még ki-
tartani. Ha az Egyesült Államok segíteni akar, itt az ideje. A telefon
szerint egy másik csoportot tankokkal, aknavetôkkel és tüzérséggel
támadtak. Szükségük van „lángszórókra és úgynevezett tanktörôk-
re”. A követség kapujában egy fiú üzenetet nyújtott be a rácson ke-
resztül. A papír szerint barátai „ a halál torkában” vannak és a világ
ezt nem láthatja. „Ha tudnak nekünk segíteni, tegyék meg egy órá-
ig. Visszajövünk a válaszért. Ha nem, mind meghalunk”. A fiúval
finoman közölték, hogy nem kell visszajönnie.[…]

Kiss József Könyvkiadó, 320 oldal, 2490 Ft
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■ Friedrich Nietzsche nem
a mai kor kényeztetett
szellemalakja, nála még
az egzisztencializmus is
nagyobb divat, és ezzel
sokat mondtam. Mivel
azonban én még a diva-
tok mibenlétét sem isme-
rem, könnyen érvényesí-
tem a méltányosság „Vö-
rös és Fekete”-elvét, ahol
is szépen kiöltözött, bá-
lozó társainak önnön
sorsa kockáztatásával azt
mondja: ne csúfolják
Dantont plebejusi or-
mótlansága okán ily szép
ruhában, eleve szépségek
körén stb. Az emberi, na-
gyon is emberi (Osiris,
2008. 224 old. Horváth
Géza kitûnô fordítása) az
igazság keresésének elem-
zô és aforizmatikus, köl-
tôi és prófétai könyve.
Versek is vannak benne
(gyéren), mondhatnám
tehát, hogy a nem nagyon ütôs (Nietzsche
adta, a könyvben megmagyarázott) cím a
poétára inkább vall, mint a misztikumos
igehirdetô és egyetlen tételén kívül („Ééé-
één…!”) semmi végsôkig nem nyaggató fi-
lozófusra. Nietzsche a legellentmondáso-
sabb filozófus, ráadásul önösen ellent-
mondásos. 

Napjaink erre-táji háztájijának-a-szel-
lemben igen nagy szüksége lehet rá, meg-
tört egyéniségek balzsamos bugyolája, s
nem hunyászkodón. Egykor elemi erôvel
tört a világranglista élére, nála jobban az-
tán csak a Nyugat-Alkonya-Spengler-Gé-
niusz. Tippjeik nem jöttek be. De hát baj
ez? Maga Nietzsche mondja, a Fekete
Mágiás (már ugyan mi az is ma?), hogy:
„Az igazság keresése… azon korok ered-
ménye, melyekben a meggyôzôdések ma-
gánháborút folytattak egymással.” Emel-
kedjen ám ezeknek ölébe a zsenialitás,
mondja az egyébként költôi lángésznek is derekas filozófus.
De megjegyzi (538 kisebb-nagyobb) elemzésének, igazságle-
szögezésének egyikében, a könyv vége felé szintén: „…van
azért a zsenialitásnak egy egészen más fajtája is: mégpedig
az igazságosság”, mely ellenfele a meggyôzôdéseknek, szívé-
lyesen kelletlen, kerüli a zavaró tényezôket, de a férfias
„meggyôzôdés” vagy a nôies „hit” jegyében megadja Észak-
nak és Délnek, Keletnek és Nyugatnak, ami jár. Stílszerûen
„A vándor” cikkellyel végzôdik a kötet, melynek szépséges
borítóján oly nietzschei az a fa, és a filozófus-látnok mada-
rai is jelen vannak.

Nem avuló eszmebajnok és amatôr látnok, költô (félama-
tôr): ez (is) Friedrich Nietzsche. A mi Rácz Péter mesterünk
profi költô, irodalomszervezô velünk küzdô, botladozó kol-

léga, a német irodalom professzori tudora.
Verskötete olyan „nagyon is emberi” ügy, re-
mek borítóján ez a cím áll, ravasz szó-tagolás-
sal, betûkomponálással: Remélem, belátnak, ki-
emelve a LÁTNAK. Mi ez, ha nem Nietz-
sche-reinkarnáció? Ah, nem, nagyon egyéb.
Rácz nagyon reális emberproblémákkal küzd,
és komoly bölcsességig jutott. E küzdelmei
során vált elemien rokonszenvessé számomra
(is), és abszolút kompliment, sapó! ahogy a né-
met mondja. Hatvanéves korát nem én ün-
neplem, hanem neki magának válik becsüle-
tére a gáncstalan és lényeges költôi eredmény,
amit elért: nem enged önmagából, mégis be-
látást kér. A szabadverses Kosztolányi büszke
lenne rá! A nem túl vastag kötetet (Kalligram,
2008., kb. 124 oldal) mindenkori forgatásra
ajánlom. A címadó vers például remekmû
benne, és Rácz másutt is a dolgok a végére
jár: ez utóbbi pedig, Szép Ernô sem kell,
hogy tudjuk, világvége mindig. Rácz is „a ro-
hadt életbe” bele, oda hiszi, hogy bármi jóra
fordul (kis életünkben), de mindegy. Mivel

Rácz Péterre mindig kö-
zel egyszerre gondolok,
mint Györe Balázsra és
Németh Gáborra (jóbará-
ti társaságukból Földényi
inkább esszénagymester),
hát bátran mondom: ezt
az iménti „mindegy” szót
a rádióból hallottam, a
szöveg-zene ott sánta ma-
dárkámnak szól. Rácz Pé-
ter könyve mindenkép-
pen megköveteli, hogy
versnek olvassuk, de mint
történet-soron is lehet el-
mélkedni rajta. Mutatja,
hol tarthatunk ma szel-
lemszabadságunkkal. Ha-
nem a már idézett név,
Kosztolányi jegyén éles
fény legyen az a részvét a
szemünkben, Rácz ezt
gyakorolja legeslegjobb
helyein. De a kötôanyag
is elemi, ugyanakkor fel-

ismerhetô. Agyô, nietzschei prófécia, sok misztikus „torinói”
elvárás-remény, ma van ma.

De azért az sem csekély dolog. Miért fejezem be így? Ja, el
ne felejtsem. Rácz Péter azon költôk közé tartozik, akiknek
versanyaga szellemeskedéslepergetô. Nem lehet olcsón ke-
zelni ezt a matériát. Rangján adja magát mindig: persze, be-
látásra. Vagyok. Ám ha ezt nem látjátok, még nem vagytok
vakok, hát igen.

Ah, régi korok! Nietzsche még azt mondta: „Látva lássa-
tok!” Meg Ady. Mi meg, mai írók, ugyan mit mondhatunk?
S igazi cselekvés sincs. Lássuk be. Vigaszunk nem a belelátás,
nekünk is csak a belátás. Cikkem bizarr együttese így a legter-
mészetesebb, nagyon is kritikai.

Tandori Dezsô
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szubjektív



■ Peter Pastor amerikai-ma-
gyar történészprofesszor ez év
nyarán a Magyar Tudományos
Akadémián szervezett nemzet-
közi konferencián vett részt.
Budapesti tartózkodása idején
beszéltünk vele arról, hogy a
Könyvhét hasábjain is bemu-
tatjuk a történész szakma köré-
ben jól, ám a nagyobb közön-
ség elôtt kevésbé ismert kiadó-
vállalatot, a Center for Hunga-
rian Studies and Publication,
Inc. nevû tudományos mû-
helyt, amelynek Pastor pro-
fesszor az elnöke, és a magyar
történelemre vonatkozó kuta-
tások eredményeinek nyilvá-
nosságra hozatalát és az Egye-
sült Államokban történô ter-
jesztését tekinti küldetésének.
A tudományos és szakkönyv-
kiadás helyzete Magyarorszá-
gon nem mondható problé-
mamentesnek, 2007. évi szep-
temberi számunk olvasói em-
lékezhetnek rá: igyekeztünk a
gondokat felleltározni. Emiatt
is megörültünk a számunkra
ritka lehetôségnek: elsô kézbôl
megtudni, hogyan is van ez másutt, jelesül Amerikában.
Pastor professzor hazautazott, de a technika csodáinak kö-
szönhetôen kérdéseinket elektronikus úton könnyen feltehet-
tük, és hasonló úton megérkezett rájuk a válasz is, így mó-
dunkban áll röviden bemutatni a Könyvhét olvasóinak a
CHSP kiadóvállalatot, és elnökét, Peter Pastor professzort.
– Hogyan jött létre, hogyan alakult meg egy kiadó az Egye-
sült Államokban, azzal a céllal, hogy a magyar vonatkozá-
sú történelemtudomány eredményeit közvetítse az ameri-
kai olvasóknak – tanulóknak, tudósoknak? Kik, mikor, mi-
ért hozták létre a CHSP-t?
– A Center for Hungarian Studies and Publication, Inc. 1998-
ban alakult meg az elnökségem alatt. A non-profit vállalat ve-
zetôségében különbözô pozíciókban, Dr. Glanz Zsuzsa köz-
gazdász, Dr. Sanders Iván irodalmár és mûfordító, Dr. Ver-
mes Gábor történész és Fekete Pál ny. mérnök is részt vesz-
nek. Fekete Pál kivételével egyetemi tanárok vagyunk, és cé-
lunk az volt, hogy a magyarországi történészek munkái angol
nyelven is elérhetôek legyenek. Ugyanis fôként ezen a nyel-
ven keresztül kerül be egy tudományos munka a nemzetközi
történészberkekbe, az egyetemi tanárokhoz és a tanítványaik-
hoz is. Könyveinkkel fôként ezt a két réteget célozzuk meg.
2003 óta évente két könyvet a budapesti Habsburg Történeti
Intézettel közösen adunk ki. Kiadványainkat a Columbia
University Press hozza forgalomba, és ennek a patinás kiadó-
nak a közremûködésével elérjük, hogy könyveink a legnívó-
sabb egyetemi könyvtárak polcain is megtalálhatók. 
– Milyen körben terjednek a könyveik, kik a vásárlóik, mi-
lyen a kötetek visszhangja?

– Könyveinket általában 500
példányban adjuk ki. Vásárló-
ink fôleg az egyetemi könyv-
tárak, de a Columbia Univer-
sity Press, vagy az internetes
könyvesboltok, mint az Ama-
zon.com az egyedi vásárlók-
hoz is eljutatja köteteinket.
Még Budapesten, a CEU
könyvesboltjában is láttam
egy-két kötetet a kirakatban.
Könyveinket nem tudjuk na-
gyobb számban forgalmazni
annak ellenére, hogy az USA-
ban több mint 2500 egyetem
van.  Ez amiatt van így, mert
az egyetemi könyvtárak olyan
konzorciumban vannak egy-
mással, hogy egymásnak köl-
csönadnak könyveket (ez az
ún. interlibrary loan). Tehát
ha az egyetemi olvasó egy
olyan könyvet akar elolvasni,
amely a saját egyetemi könyv-
tárukban nem található és
nem is akarják megrendelni,
akkor napokon belül egy má-
sik egyetemi könyvtárból
meghozatják a könyvet köl-
csönbe. Tehát a könyveinket

többen is olvashatják, mint amennyit az ötszázas  megjelené-
si példányszám sugall. A könyveinket a fontosabb szakmai
folyóiratokban, mint például az American Historical Review,
vagy a Slavic Review  recenzálják, és többnyire pozitívan.
Egy másik visszajelzés arra, hogy kiadványainkat a Kelet-Kö-
zép-Európára szakosodott történészek olvassák, kitûnik ab-
ból, hogy a közelmúltban kiadott könyveik jegyzeteiben uta-
lásokat lehet találni egyes köteteinkre.
– Tevékenységük során mennyire kell a kiadói gazdaságos-
ság szempontjait figyelembe venni? Hogyan alakítják ki
egy könyv árát, hogyan dôl el az, hogy mennyiért lehet
árusítani?  
– A vállalat vezetôsége pro bono, vagyis ingyen vállalja a
szükséges munkákat.  Általában a könyvek szerkesztésével,
mint pl. a fordítás ellenôrzésével, én foglalkozom, és ezt is
díjmentesen. De még a fordítóink is a piaci ár alatt fordíta-
nak, legyen az Dr. Kornfeld Tamás (a legendáshírû Kornfeld
Móric fia) és felesége, Helen, vagy Mario Fenyô (a szintén
nagyhírû Fenyô Miksa fia). De még a grafikusunk és szedônk,
Völgyesi Edit is átlagon aluli fizetésért dolgozik. Mi mind-
annyian szívügyünknek tekintjük, amit csinálunk. Tehát csak
a nyomdaköltség az, amire nem találunk hasonlóan méltá-
nyos megoldást. A könyveink árát a forgalmazó, a Columbia
University Press állapítja meg. Néha magam is szeretném tud-
ni, hogy hogyan, mert a CUP kinyomtatott és internetes ka-
talógusában egyes könyveink drágábbak, mint mások. 
– A tudományos és szakkönyvkiadás sanyarú magyarorszá-
gi helyzetének ismeretében kérdezem, az Egyesült Álla-
mokban hogyan áll a helyzet, hogyan írható le „tudomá-
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nyosan” a tudományos könyvek kiadásá-
nak és terjesztésének ügye?  
– Általában a tudományos könyvek,
ugyanúgy mint Magyarországon, nemigen
hoznak gazdasági sikereket a kiadóknak.
Ezért a legtöbbjük egyetemi kiadóknál je-
lenik meg, amelyek egyetemi dotációval
mûködnek.  Az egyetemi kiadó vállalat pe-
dig az egyetem hírnevét öregbíti.
– A CHSP neves magyarországi szerzôk
– mások mellett Romsics Ignác, Gerô
András, Krausz Tamás – mûveit jelentet-
te meg. Hogyan alakítják ki a kiadói
programjukat, hogyan „találnak rá” szer-
zôikre? Volt-e és melyik könyvbôl „best-
seller”?
– Nálunk a téma és a kézirat minôsége ta-
lán fontosabb, mint az író hírneve, habár
ezek a kritériumok össze is fonódnak. Te-
hát így aztán fiatalabb történészek mun-
káit is publikáljuk, akik olyan témákról ír-
tak, amelyek fehér foltokat képeznek az
amerikai, vagy mondhatjuk, szakmai iro-
dalomban. Itt gondolok Ablonczy Balázs
Teleki Páljára például, de Romsics Ger-
gely, vagy Zeidler Miklós is új megközelí-
tésben írták monográfiájukat, amelyeket
angolul kiadtunk. Természetesen a Habs-
burg Intézettel közösen kiadott könyvein-
ket egyeztetés elôzi meg.  Bestsellerjeink
talán a két 1956-al foglalkozó könyvünk.
Az egyik Eörsi László könyve, amely ma-
gyarul  Mítoszok nélkül címen jelent
meg. Ez Eörsi elsô angolra fordított köny-
ve, annak ellenére, hogy számos 56-tal
foglalkozó könyv szerzôje. A másik 56-os
könyvünk a Debreceni Egyetemen tanító
Glant Tibor könyve, amelyet a szerzô an-
golul írt számunkra, ez hamarosan ma-
gyarul is megjelenik.

Nyaranta egy hónapot töltök Budapesten
és akkor a könyvesboltokat járom, beleol-
vasgatok a legújabb kiadásokba, és mérle-
gelem, hogy mit is érdemes a közeljövô-
ben kiadni. Természetesen baráti kapcsola-
taim magyarországi történész kollégáim-
mal évtizedekre nyúlnak vissza, és tanácsa-
ikat a kiadványokkal kapcsolatban is ko-
molyan veszem.
– Az Egyesült Államok egyetemein ta-

nuló fiatalok között népszerûnek számí-
tó téma a magyar történelem kutatása?
Folynak-e egyetemi programok a magyar
történelem kutatására, és ezzel összefüg-
gésben kérdezem azt is, a CHSP-n kívül
adnak-e ki másutt is könyveket a „hunga-
rika” témakörében? 
– A magyar téma népszerûnek nem mond-
ható, hiszen egy kis országról van szó, de
mindig is voltak egyetemi tanárok és tanu-
lók, akiket valamilyen okból kifolyólag érdekelt, érdekel a
hungarológia, a történelem, irodalom stb. Két amerikai egye-
temen található magyar tanszék: az Indianai Egyetemen,
Bloomingtonban, és a New Jersey államban található  Rut-
gers Egyetemen. A New York-i Columbia Egyetemen pedig

Dr. Bitó László jóvoltából évente egy sze-
meszterben egy magyarországi professzor
tart órákat. Ebben a szemeszterben Dr.
Pók Attila, az MTA Történettudományi
Intézetének igazgató-helyettese tanít ott,
immár hatodszor. Kiadóvállalatunk alel-
nöke, Dr. Sanders Iván pedig magyar iro-
dalmat tanít ugyanott. Az Észak-Karolinai
Egyetemen egy amerikai–magyar személy
jótékonyságából szintén  beindult egy ma-
gyar tanszék. 

Amerikában  magyar témájú könyveket
több egyetemi kiadó is megjelentet, de
nem egy sorozatban, mint ezt mi csinál-
juk. Budapesten a CEU-n keresztül je-
lennek meg angol nyelvû kiadások. A
Budapesten székelô és a magyar állam ál-
tal dotált, és Király Béla által vezetett At-
lantic Research and Publications, Inc.
szintén kiadott egy sorozatot a CUP-n
keresztül. A vállalatot 2007-ben átvette
az MTA, és tudtommal a sorozat folyta-
tása kétséges.  
– Végezetül személyes kérdés: a „sine
ira et studio” elvének elfogadása mellett
is, a vezetôje személyisége bizonyosan
rányomja a bélyegét egy kiadói mûhely
profiljára, munkájára, emiatt kérem, be-
széljen magáról is, hol született, hol ta-
nult, hogyan nôtt fel Peter Pastor?
– Én budapesti születésû vagyok, és 1956
decemberében hagytam el az országot
mint elsôs technikumi tanuló, szüleim-
mel és ikertestvéremmel. A gimnáziumot
New Yorkban végeztem el, és a doktorá-
tusomat  a New York Egyetemen kaptam
1969-ben. Disszertációm, amely 1976-ban
jelent meg, az 1918–1919-es Károlyi-kor-
mány és a gyôztes nagyhatalmak kapcso-
latait vette nagyító alá. 1971 óta New Jer-
sey egyik állami egyetemén, a Montclair
State Universityn, európai és szovjet tör-
ténelmet, és történelmi módszertant taní-
tok. 1979-ben kaptam professzori elôlép-
tetésemet. Írásaim közül több a magyar-
szovjet kapcsolatok történetével foglalko-
zik. Egy dokumentációs kötetem az 1935
és 1941 közötti magyar–szovjet kapcsola-
tokról 1991-ben meg is jelent Budapesten,
és rövidebb írásokkal is jelentkeztem ma-
gyar folyóiratokban is.

1970 óta  veszek részt olyan amerikai tu-
dományos szervezetekben, amelyeknek
célja a magyarságismeret elmélyítése az
amerikai egyetemeken. 1978 és 1998 kö-
zött az Atlantic Research and Publicati-
ons, Inc. ügyvezetô alelnöke voltam.
2003-ban kaptam meg a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Középkeresztjét.  Az okle-
vélen e magas elismerés magyarázataként

az áll, hogy „a magyar–amerikai kulturális kapcsolatok fej-
lesztése, valamint a magyar történetírás amerikai megismerte-
tése terén végzett kiemelkedô munkássága elismeréseként”
kaptam meg a kitüntetést. 

K. J.
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A kommunikáció, tudjuk, életünk sava és
borsa, azon túl, hogy még ennél is több.

Szögezzük le, itt az emberi érintkezések széles
tartományának néhány élvezetesen specifikus

alesetérôl esik csupán szó.

■ Irány maga a szônyeg. Kurt Le-
win úgy véli, hogy az „érzékelés, a
megítélés és a megértés teljesen le-
hetetlen a vonatkozó háttér nélkül;
minden esemény jelentése közvet-
lenül hátterének természetétôl
függ.” E megállapítás gond nélkül
vihetô tovább a kommunikáció ál-
talános és alkalmazott területeinek
vizsgálatára is, azonnal elôrebocsát-
va, hogy a továbbiakban az utóbbi
viszi a prímet – sôt minden tétet.   

Az van tudniillik, hogy érdemes az
alanyt az állítmánnyal egyeztetni, azaz a mégoly elméle-
ti(nek tûnô) diszciplínák „bankóit” mintegy „aprópénzre
váltani”, illetve elhelyezni azokat egy nagyon is más kon-
díciók által vezérelt térben, jelesül a gazdasági/üzleti élet
oly furfangos, ám mégis kiszámíthatóságra(?) törekvô
mezsgyéin. Ha ilyesmikrôl próbáljuk eligazítani olvasóin-
kat-tanulóinkat, válasszuk például a deduktív módszert,
prezentáljuk azokat a kommunikációelméleti alapvetése-
ket, amelyekre szûkebben vett tárgyunk épülni fog. Így
konstituálódott pl. az Üzleti kommunikáció és tárgyalástechni-
ka és a Kommunikáció az üzleti világban címû kötet. Kiválóan
komplementerek; külsejében-megjelenésében is jelzi a két kiad-
vány, hogy egy sorozat tagjai ôk.  A rengeteg átfedés óhatatlan:
ennyire azonos téma ennyire hasonló felfejtése elkerülhetetlen-
né teszi az ilyesmit, noha adódik a kérdés, több-e itt a kettô igé-
nyes opusz, mint egy valaminô összedolgozása a szövegeknek.
(Érdekesebb így persze: korántsem mindegy, ha ama kötet szer-
zôire hallgatunk, akik szerint a kultúraközi üzleti kommunikáci-
óban a tolmács alkalmazását „még azok is kerülik, akik csak kö-
zepes szinten beszélnek egy nyelvet”, éspedig okkal, vagy éppen
oda voksolunk, hogy a „kelet-európaiak rendszerint ügyesek ab-
ban, hogy elleplezzék nyelvtudásukat bizonyos esetekben”,
mert így /is/ lehet fû alatti információkhoz jutni, továbbá fölé-
nyes nyelvtudás birtokában sem ok nélkül használnak tolmácsot
magas szintû gazdasági vezetôk is, szintén megalapozott szem-
pontok miatt.) Nem elveszvén a  részletekben, mindenképpen
említtessék meg, hogy kiváló kézikönyvekkel/tankönyvekkel ba-
rátkozhatunk itten: Roman Jacobsontól gond nélkül lehet eljut-
ni odáig, hogy hölgyeknek minô „mékapot” érdemes választani-
uk nappalra avagy estére, illetôleg az arab partner nem azért ha-
jol annyira közel egy tárgyalás során (és egyébként is) a hülede-
zô európaihoz, mert bunkó, hanem mert más a kultúrája, és
mert bizony a beszélgetô partner szájszaga is metakommunika-
tív információs forrás az ô számára. (Továbbá nonverbális: fi-
gyelem, e kettô, a közvélekedés dacára nem azonos!) Nem tré-
fa: mindahol megannyi szórakoztatva tanító példa, példázat.
Tényleg lehet derülve okulni is, noha az ismeretek komplex el-
sajátítása adja azért a dolog lényegét.

Eddig is elágazásokról szólt a történet, továbbra sincs másként.
Szedjük össze eddigi tudásunkat: a kommunikáció olyan folya-
mat, amelyet alapesetben valamely „adó” és „vevô” közötti kap-

csolatként tételezünk, életünk bármely
szegmensének része, és olyan vizsgálódási
területek kiemelt fenoménje, mint a szoci-
ológia, a gazdaság elmélete és gyakorlata,
a pszichológia, a társaslélektan, a szocio-

lingvisztika, és folytatható a sor, akár
a metallurgiáig. Az üzleti tanácsadás
„boszorkánykonyhája” sem kivétel
ez alól, sôt, itt jelenik meg sok min-
den vegytisztán mindabból, amit a
fentiekben említett mûvek pertrak-
táltak. Itt aztán végképp nem babra
megy a játék. A kommunikációnak
mindig valamilyen információ az
alapja, sajátos helyzetekben ezt bíz-
vást nevezhetjük „tudásnak”. Nádor
Éva interpretációja szerint „az infor-
máció az üzenethez kapcsolódik, a
tudás viszont a részt vevôk értékeire,

elkötelezettségére, vélekedésére épülô infor-
mációfeldolgozásból fejlôdik ki, szervezô-
dik.” Információ és kommunikáció tehát itt
is összekacsint, egyfajta ikrek ôk mindig.
Fôleg, ha nem maszatolunk tovább elméle-
tek és gyakorlatok gyakorta kétséges viszo-
nyával: a marketingcélok megfogalmazása
például épp úgy „szituációfüggô”, mint a
stratégia kialakítása, ám eladó („tanácsadó”)
és vevô viszonya itt is a jó öreg kommuni-
káción nyugszik, épül vagy éppen hal el.

Valamennyi említett mûnek értelemszerûen egyik alapvetése –
noha eltérô hangsúllyal – a lélektani összetevô hangsúlyozása.
Ezért sem „kakukktojás” G. Kohlrieser kötete sem, noha kétségte-
len, hogy ô nem „a” gazdasági élet folyamatai és aktorai között
ette meg kenyere javát. A vállalati-üzleti üzemmódok kutatói
számára (is) evidencia a konfliktusok léte és kényszeres újrater-
melôdése, világos, hogy stratégiáik egyik alapeleme a velük való
foglalatosság. Hát még meg mennyire így van ez olyasvalakivel,
aki mással sem foglalkozik! Ez a szerzô – amúgy „profi túsz”, hi-
szen négyszer került ebbe az igen sajátságosnak mondható szi-
tuációba –, ilyesfajta, a fentiekhez hasonlítható módon jócskán
általánosítható helyzetekben ellenôrizte, illetve korrigálta-fej-
lesztette saját elméletét (és gyakorlatát, persze) helyzetrôl hely-
zetre, mint napra éj, hiszen pszichiáterként valóban gyakorlott
túszmentôvé vált. Mondandójának lényege az, hogy a „banális”,
azaz véres vagy szerencsés túszdrámák mögött/elôtt/felett arra
érdemes figyelnünk: csupa kisbetûs életünkben mennyire vá-
lunk foglyává helyzeteinknek, s miképpen lehet felismerni
mindezt, és szabadulni saját csapdáinktól.  

Székely János

Borgulya Ágnes – Somogyvári Márta:
Kommunikáció az üzleti világban
Akadémiai Kiadó, 305 oldal, 3675 Ft
Hofmeister-Tóth Ágnes – Mitev Ariel Zoltán:
Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
Akadémiai Kiadó, 386 oldal, 3990 Ft
Nádor Éva: Az üzleti tanácsadás marketingje
Akadémiai Kiadó, 224 oldal, 3780 Ft
George Kohlrieser: Túszok a tárgyalóasztalnál
Konfliktuskezelés mesterfokon
Háttér Kiadó, 303 oldal, 2200 Ft5
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Sorozatát egyelôre befejezve, dr. Bódis Béla könyvvizs-
gáló és adótanácsadó könyvszakmai kérdésekre válaszol.
A válaszok gazdasági összefüggések, számviteli és adóis-
meretek rövid közlésére szorítkoznak. Várjuk olvasóink

kérdéseit és hozzászólásait a bbodis@euro-audit.hu
e-mail címre. Az elsô kérdést feltette a szerkesztôség:

Mit tehet a kiadó, ha a terjesztô árrést
kíván emelni?
■ Az árrésszázalék a terjesztô által eladott termék árára vetített le-
vonási százalék, amellyel a kiadó bevétele (a terjesztônél az átvett
és eladott áru beszerzési költsége ) meghatározható.

Terjesztôi árbevétel x (1 – árrés%) = Kiadói árbevétel. (Az áfától
eltekintünk.)

A kérdés aktuális, hiszen könyvkereskedelmi üzletláncok a bizo-
mányosi szerzôdések megújításakor, már évek óta emelik az árrés-
százalékot, amit a kiadók nehezen fogadnak el.

Minden üzleti tevékenység célja profit elérése, mert enélkül nincs
tôkemegtérülés, ez a tulajdonosok elvárása. Az értékesítésben
együttmûködô felek – a terjesztôk és kiadók – célja tehát profitjaik
maximalizálása. Bizományi szerzôdéseket kötnek, amelyben szere-
pel az árrésszázalék is. Véleményem szerint az egymás kárára törté-
nô profitmaximalizálási törekvések mindkét félnek kárt okoznak,
helyesebb abból kiindulni, hogy a felek kölcsönös kompromisszu-
mok útján jutnak mindkét félnek kielégítô megoldásra. Nulla eladás
mellett mindegy, mennyi a kialkudott árrésszázalék, sôt a bizomá-
nyi rendszerben árrés sem keletkezik.  A kiadó terméke ez esetben
a terjesztô raktárában tárolódik, maga után vonva mindenféle járu-
lékos költséget, ami a raktározással és szállítással együtt jár. Vagyis
nulla eladás mindkét fél profitját csökkenti.

Közgazdaságilag a profit, azaz a termék értékesítésébôl realizált
eredmény  függ:
1. A bevétel tömegétôl, amely az ár és az eladott mennyiség szorzata,
2. A termék elôállítási, beszerzési költségétôl,
3. A cég mûködési, rezsiköltségeitôl, amelyek fix jellegûek, ponto-

sabban ennek egy eladott termékre jutó hányadától.
Értelmezzük ezeket az összefüggéseket a bizományosi szerzôdéskö-
tésre irányuló megbeszélés vonatkozásban, keresve a profitnövelô
lehetôségeket.

1. A bevétel tömegének növelése függ az eladható mennyiség nö-
velésétôl és függ a megfelelô eladási ár megválasztásától. Ráadásul
– mivel a hasonló témakörû, kinézetû könyvek a boltok polcain
egymás mellett vannak – a magasabb ár alkalmazása valószínûleg
csökkenti az eladható mennyiséget. Bár nálunk a kiadó joga az ár
meghatározása, de ha ezt a piaci árviszonyoktól eltérôen teszi (és a
terjesztô nem szól bele), a bevételre negatívan fog hatni. A könyv-
kiadási döntéseknél az eladási árat nem szabad az elôállítási  költ-
ségek, rezsi és árrés pótlékolásával meghatározni.

A terjesztônek átadásra kerülô mennyiségnek a szerzôdés idôtar-
tama alatt eladható mennyiséget kell közelítenie. A kiadónál a meg-
jelenési példányszámoknak az 1-2 éven belül értékesítésre átadható
mennyiségeket kell közelítenie.

Az elôre láthatóan el nem adható terméknek terjesztôi átvételét
kikövetelni nem tûnik okos dolognak. 

Az eladás konkrét környezete, a kiszolgálás minôsége, a vevôk elé-
gedettségének elérése elsôsorban a terjesztôtôl függ. Úgy látom te-
hát, hogy akár könyvenként is, de legalább a témakör szerinti cso-
portosításban differenciált tárgyalások lennének szükségesek a meg-
felelô ár és átadásra kerülô mennyiség tisztázására, nyílt lapokkal
mindkét fél érdekében. És mi az árrésszázalék szerepe itt?  A kiadó
elfogadhatja a magasabb  értéket, ha a terjesztô segíti a termék érté-
kesítését, bemutatja ezirányú fejlesztéseit, hajlandó marketingakci-
ókra, információkkal látja el a kiadót a megfelelô ár kialakításához,
és visszacsatolásokat ad a fogyás alapján, az eladható mennyiségek-
rôl. A bizományi szerzôdésnek nem az árrésszázalékról kell szólnia,
hanem a közös értékesítési felelôsségrôl. Számomra ez ügyben
nincs riasztóbb dolog, mint a típusszerzôdés elfogadása, az egyedi
megállapodások helyett.

2. Kevésbé járható út a kiadó termékelôállítási költségeinek csök-
kentése a profit megtartása érdekében, válaszul a  magasabb árrésre.
Csak az újonnan megjelenô termékek elôállítási költségeit lehet kis-
sé csökkenteni a nyomdák versenyeztetésével, kedvezô kooperáci-
ókkal, szerzôk díjainak csökkentésével. A kiadó elsôsorban kalkulá-
ciós rendszerének fejlesztésével, megfelelô döntési mechanizmus
bevezetésével, és belsô szervezettséggel tudja elérni azt a hatékony
szintet, ami a kedvezô elôállítási önköltségekhez vezet. Az idô
pénz, az oly gyakori határidôcsúszások valamilyen módon mindig
megemelik az önköltséget. A terjesztô viszont  adott ár mellett ár-
résnöveléssel csökkenti a saját árubeszerzési költségét. 

3. A rezsi-költségekben elért megtakarítás mindkét félnek profit-
növelési lehetôség. Az eladott mennyiség növekedésével az egy da-
rabra jutó rezsi automatikusan csökken, a profit nô. Fordítva is igaz.
Ezen túlmenôen mindig ésszerû az általános költségek megtakarí-
tása a titkárnôktôl a takarításig, bár az infláció miatt a bejövô költ-
ségek évrôl évre nônek.

Igazából itt a tárolt készlethez kapcsolódó fix költségeket eme-
lem ki, ismereteim szerint mind a terjesztôknél, mind a kiadók-
nál egyre jelentôsebbek. Az ebben elért megtakarítás annak függ-
vénye, hogy csak olyan készleteket tárolunk, amelyek forgalom-
képesek, vagy nem. A terjesztôi visszáru értékelése a kiadónál, a
jövôbeni eladhatósága szerint, rámutat a lényegre, az eladható
mennyiséget túlbecsültük, és ezért visszakaptuk. Ugyanez el-
mondható a terjesztô raktáraiban elfekvô készletrôl. Ha visszaad-
ja, akkor lehetséges valamilyen költségmegtakarítás elérése, de
még jobb lenne, ha jobban becsülné meg a jövôben bizományi
átvételre kerülô mennyiségeket.

A gazdasági szakértô válasza tehát az, hogy nem önmagában az
árrésszázalék okozza a bizományosi rendszer problémáit, hanem a
nem gazdaságos könyvkiadás és értékesítés. A szakértô szeretne bíz-
ni abban, hogy itt változás lesz.

Elôbbiek szemléltetésére rövid példával zárom a kérdésre adott vá-
laszomat.

Egy könyv elôállítási költsége legyen 2500 Ft. Az egységnyi eladás
fix mûködési költsége 3000 Ft. Kiindulásként vegyük az eladási árat
10.000 Ft-nak, az árrést 40%-nak.

dr. Bódis Béla
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Itt az este, háború árnya

■ Sokan várták már, hogy Raana Raas (alias
Görgey Etelka) fantasztikus jövôbeli „család-
meséje” folytatódjék: a történet szereplôi – az
elsô rész végi családi tragédiát követôen –
újult erôvel tértek vissza a második felvonás-
ra. A helyszín továbbra is a Csillag Unió (kö-
zelebbrôl az Alfa), a középpontban továbbra
is a Raas család sorsa áll, ám sok minden meg-
változott, mióta magukra hagytuk Judyt,
Giint és Yaant. 

Eltelt, hogy mást ne mondjak, több mint
10 év, a kis Judy felnôtt nôvé cseperedett, a Kaven szabályai sze-
rint lassan nagykorúvá válik, férjet és pályát kell választania. Ap-
ja, Giin Raas a családfô egyre elfoglaltabb, a Raas-mûvek ügyei
mellett a háború fenyegetô közelségébe került Alfa gondjai is ag-
gasztják, bölcs taktikai húzásait azonban a családon belül sem
fogadja egyöntetû tetszés. A családból kiszakadt, ifjú Yaan a ka-
tonai akadémián felsôbb körökbôl kap hathatós támogatást, pró-
bára teszik, ám a fiú megbukik a próbán, számûzetés lesz a sor-

sa, egy távoli bolygón kell felépítenie egy menekült-
tábort a kitörni készülô háború árnyékában.

Valószínûleg a négyrészesre tervezett sorozat leg-
sötétebbre festett epizódján rágjuk keresztül magun-
kat, mi is szenvedünk, mert a szimpatikus hôsök
sorsát átérezzük. Az egész Csillag Uniót alapjaiban
megrengetô háború apokaliptikus képei között csak
villanásnyi a boldogság – Yaan éppen nyomorúsága
közepette találja meg igazi szerelmét, Judy pedig
gyermeket vár. 

Az elsô részhez hasonlóan a második könyv vége is
tragikus, akár egy shakespeare-i királydráma: szeren-
csétlen, aki meghalt, de még szerencsétlenebb, aki él,

és a szörnyû pusztulás emlékét kell hordoznia egész életén át. A
mélység azért jó, mert lehet út felfelé. Bizakodjunk: maradtak
túlélôk, akik folytathatják a harcot a háború szálait a háttérbôl
mozgató titokzatos társaság, a Saitied ellen, ráadásul fény derül
a titokzatos mesélô, Raana kilétére is.

Pompor Zoltán
Raana Raas: Csodaidôk – Kiszakadtak
Animus Kiadó, 3490 Ft5
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égy egy szál ôszirózsát, egy másikat kapj
a fogad közé, sétáljunk egyet. Én megyek
elöl, gyere utánam, hívjuk a többieket is,

széles az utca, nagy harang az égbolt – elférünk
alatta. Hogy miért? Csak. Mert szép az ôsz, mert
szépek az ôszirózsák. 

Kilencven éve bontott szirmot az ôszirózsás
forradalom. Szirmot és nem zászlót: a lobogók
becsaptak. Ha én zászló volnék, sohasem lobog-
nék! Ha volt ebben a hazában igazi rendszervál-
tás, hát az ôszirózsás forradalom az volt! 

A kiegyezés arról szólt, hogy igen is meg nem
is. Függetlenség, de maradtunk a Habsburg-di-
nasztia hûbéresei. Nyitás a
korszerû, liberális piacgazda-
ság felé, de megôriztük a feu-
dalizmust. Boldogan fogad-
tuk el a plecsnit Ferenc Jóska
kezébôl, de félszemmel az
emigráns Kossuth apánkra fi-
gyeltünk. Vállaltuk a Habs-
burg-lágerben a Kárpát me-
dence kápója szerepét. „Füg-
getlenségünk” kigúnyolása-
képp hadat üzentünk a Monarchiával együtt az Antantnak, ka-
tonáinkat belezavartuk a nagy húsdarálóba idegen érdekekért,
amikor tiszta sor volt, hogy a nagy imperialista rablóháborúban
egy sírgödörnyi terület sem jutna Magyarországnak az osztozko-
dás után – ha gyôznénk, akkor sem!

Bajban van a messze város, 
Gyürkôzni kell a Halállal:
Gyürkôzz, János, rohanj, János.
Akkor hát miért kellett a magyar bakának a nagy vérfürdôbe

belemenetelnie? Lábszártekercsben, papírbakancsban. Hogy
az urak megtarthassák a földbirtokaikat, a címüket-rangjukat, a
vármegyei tisztségeiket, szélhámos hadiszállítók a frissen ra-
bolt vagyonukat, hogy semmi ne változhasson Hunnia úri trá-
gyadombján? Hogy továbbra is lenyelhesse a nemzeti elit az
általános és demokratikus, titkos választójogot, hogy a kisebb-
ségeink, akik az ország lakóinak kétharmadát tették ki és a te-
rülete kétharmadát lakták, továbbra is jogfosztottak maradja-
nak? Felülrôl nézvést ugyan meg lett volna az ország, de alul-

nézetben ilyen volt az a gyönyörû, sokszor
visszasírt boldog békeidô, a nagy nemzeti gya-
rapodás liberális paradicsoma. 
És akkor az agg, elhülyült tábornokok ronggyá

vert, féllábú, félvak, mankóval araszoló, férges
és korgó gyomrú serege, a hazaszédelgô kato-
nák, a halott gyermekeiket sirató, sokszorosan
kizsákmányolt munkások és megrokkant polgá-
rok, akiknek a boltjai, mûhelyei tönkrementek,
megtakarított vagyonkájuk elúszott, úgy gon-
dolták, hogy elég! 

Nem fegyverrel – ôszirózsával a kezükben el-
zavarták az urakat, akik a háborúba hajszolták az

országot. Azt mondták, béke:
elég az öldöklésbôl! Azt
mondták: függetlenség, elég
az osztrákokból! Azt mond-
ták: demokrácia, elég a zsar-
nokságból! És ha ezt akarjuk,
kövessük Károlyi Mihályt,
akinek nem csak a szája jár,
de a saját birtokát osztja szét
a koldus parasztok között. 
A gyôztes Antant békéje Eu-

rópa legostobább békediktátuma volt. Meg akarták akadályozni,
hogy a tengelyhatalmak még egyszer háborúba sodorják Euró-
pát, és lerakták a második világháború alapjait, elôkészítették a
gyôztesek gôgjével negyvenmillió európai áldozat pusztulását. 

Károlyi nem írta alá a trianoni békét, inkább lemondott; így bu-
kott el az ôszirózsás forradalom. A Tanácsköztársaság vörös had-
serege fegyverrel próbálta megvédeni a határainkat. Egyedül Hor-
thy, a kisstílû ázsiai butaság, a sárba fulladó maradiság bajnoka ír-
ta alá féktelen hatalomvágyában terrorista pribékjeivel a háta mö-
gött a trianoni békét, hogy aztán már másnap rinyáljon miatta az
egész magyar revansista, új háborúra készülô, bosszút lihegô reak-
ció. Hitler legtermészetesebb vazallusa, a legelsô és a vesztett há-
ború végórájáig kitartó, hûséges, utolsó csatlósa, Európa szégyene. 

A nyugati hatalmaknak gôzük sem volt Magyarországról, úgy
tudták, Ausztria egyik tartománya, és fogalmuk sem volt róla, ki
az a Károlyi gróf, és ki a Horthy, csak annyit fogtak föl, az egyik
aláír, a másik nem. Hát az aláírót támogatták. 

Saját veszedelmükre, Európa vesztére.

Kertész Ákos
Végy egy szál

ôszirózsát
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A Typotex Kiadó minden kiadványa, így ez is 20% kedvezménnyel vásárolható meg a kiadóban
(Bp. 1024 Retek u. 33-35. 316-3759) és az Olvasók boltjában (Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. 266-0018)

MMéérrôô  LLáásszzllóó  uuttóósszzaavváábbóóll
Amikor éppen „rejtvényhangulatunk” van, igazán érdemes Gál Péter könyvét lapozgatni, mert biztosak
lehetünk benne, hogy pillanatok alatt találunk valami érdekeset. Az ilyesfajta könyvek szerzôje a maga elé
tûzött lehetetlen feladatot oldja meg, amikor nemcsak afféle rejtvénylexikont ír, hanem végigvezet magán a
felfedezô úton is, amelybe bármelyik ponton bele lehet kapcsolódni – ha éppen ilyen hangulatunk van. A
könyvet leginkább azoknak a „matekagyú” olvasóknak ajánlom, akik szeretik idônként kicsit „eldobni az
agyukat”, és csak úgy olvasgatni némi matekot. Gál Péter könyve tipikusan matematikai divertimento, és ebben
a mûfajban a legjobbak közül való.

GGááll  PPéétteerr:: ÖÖrrddööggllaakkaattookk,,  ppeennttoommiinnóókk  ééss  ttáárrssaaiikk 33990000  FFtt

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. augusztus 20. – 2008. szeptember 17.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Élet

Alexandra Kiadó
2. Nora Roberts: Forró jég

Gold Book
3. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Könyvkiadó
4. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit

Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. John Grisham: A fellebbezés

Geopen Könyvkiadó
6. Paulo Coelho:

A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Kiadó

7. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.
Gesta Könyvkiadó

8. Paulo Coelho: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Agatha Christie: Lord Edgware meghal
Európa Könyvkiadó

10. Jennifer Lee Carrell: A Shakespeare-titok
Alexandra Kiadó

Tényirodalom, ismeretterjesztô
1. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
2. Dr. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
3. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas

I.A.T. Kiadó
4. Rhonda Byrne: The Secret / A titok

Édesvíz Kiadó
5. Étterem- és borkalauz 2008

Alexandra Kiadó
6. Iskolaválasztás elôtt… 2009

Panem Könyvkiadó
7. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
8. A magyar helyesírás szabályai

Akadémiai Kiadó
9. Tracy Hogg, Melinda Blau:

A suttogó titkai I.
Európa Könyvkiadó

10. Horváth Ilona: Horváth Ilona Szakácskönyv
Pannon-Literatúra

Gyermek, ifjúsági
1. Catherine Hapka:

East High a király! – High School Musical 3.
Egmont Kiadó

2. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

3. Bartos Erika:
Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Alexandra Kiadó

4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó

5. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó

7. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Akkord Könyvkiadó

8. Joanne K. Rowling:
Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

9. High School Musical
Egmont Kiadó

10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Nagycsalád lettünk!
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2008. augusztus 16. – szeptember 15.

Szépirodalom
1. King, Stephen: A coloradói kölyök

Európa Könyvkiadó
2. Kónya Judit:

Szabó Magda – Ez mind én voltam...
Jaffa Kiadó

3. Gilbert, Elizabeth:
Eat, Pray, Love – Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-Ház Kiadó

4. Christie, Agatha: Poirot nyomoz
Európa Könyvkiadó

5. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó

6. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-Ház Kiadó

7. Roberts, Nora: Forró jég
Gold Book

8. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
I.A.T. Kiadó

9. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó

10. Satrapi, Marjane:
Persepolis 1–2. + ajándék DVD
Nyitott Könyvmûhely

Ismeretterjesztô
1. Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó titkai 1.

– A csecsemô gondozása és nevelése
Európa Könyvkiadó

2. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó

3. Csernus Imre Dr.: A nô
Jaffa Kiadó

4. A magyar helyesírás szabályai
Akadémiai Kiadó

5. Iskolaválasztás elôtt... 2009
Panem Kft.

6. Kepes András: Matt a férfiaknak
Alexandra Kiadó

7. Szendi Gábor:
A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó

8. Chhaya, Mayank: Az ember, a szerzetes, a
misztikus – A Dalai Láma hivatalos önéletrajza
Trivium Kiadó

9. Hay, Louise L.:
Éld az életed! – Lehetôségeink korlátlanok!
Édesvíz Kiadó

10. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH Csoda - Étkezzen kiegyensúlyozottan
és nyerje vissza egészségét!
Bioenergetic Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:

Ablak–Zsiráf – Képes gyermeklexikon
Móra Ferenc Könyvkiadó

2. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

3. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Hapka, Catherine: East High a király!
Egmont Kiadó

7. Saint-Exupéry, Antoine, de: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó

8. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 8.
Egmont Kiadó

9. Salten, Felix: Bambi
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Varga Katalin: Mosó Masa mosodája
Móra Ferenc Könyvkiadó

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája
2008. augusztus 1. – augusztus 31.

Szépirodalom
1. Quick, Amanda: A folyó titka

Maecenas Kiadó
2. Lewis, Susan: A francia viszony

Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Macomber, Debbie: Pelikán köz 311.

Harlequin Kiadó
4. Robotham, Michael: Éjjeli kompjárat

General Press Kiadó
5. Roberts, Nora: Nézd meg az anyját!

Harlequin Kiadó
6. Courths-Mahler, Hedwig: A szívem mélyén

EX-BB Kiadó 
7. Sinka Erzsébet: Száll a hinta

Széphalom Könyvmûhely
8. Macomber, Debbie: Áfonya tér 44.

Harlequin Kiadó
9. Grisham, John: A fellebbezés

Geopen Kiadó
10. Christie, Agatha: Lord Edgware meghal

Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Kiss Judit: Bevezetés a gyermekirodalomba

B és T Bt.
2. Bényei Miklós:

Legyen minden helységben olvasóintézet
OSZK Könyvtári Intézet

3. Graf, Janne: Horgolt és kötött nyári holmik
Cser Kiadó

4. Magyar értelmezô kéziszótár 
Akadémiai Kiadó 

5. Idegen szavak és kifejezések diákszótár
Akadémiai Kiadó 

6. Mosonyi Aliz: Illemtan gyerekeknek
Magvetô Kiadó

7. Magyar helyesírás szabályai CD-vel
(3 az egyben)
Akadémiai Kiadó

8. Tóth Etelka – Fábián Pál: Magyar helyesírás:
a különírás és az egybeírás  szabályai
(Akadémiai gyakorlófüzetek – tanári)
Akadémiai Kiadó

9. Tóth Etelka – Fábián Pál: Magyar helyesírás:
a különírás és az egybeírás  szabályai
(Akadémiai gyakorlófüzetek – tanulói)
Akadémiai Kiadó

10. Schneider, Sylvia:
Értsd meg kamasz gyermeked!
Deák és Társa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg

Móra Könyvkiadó 
2. Móra Ferenc: Zengô ABC

Móra Könyvkiadó 
3. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Akkord Kiadó
4. Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Akkord Kiadó
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móra Könyvkiadó
6. Fekete István: Tüskevár

Móra Könyvkiadó
7. Verne, Jules: 80 nap alatt a föld körül

Könyvmolyképzô Kiadó 
8. Szabó Magda: Abigél

Móra Könyvkiadó 
9. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Ciceró Kiadó
10. Petôfi Sándor: János vitéz

Akkord Kiadó
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Kepes András:
Matt a férfiaknak
Alexandra
Könyváruházak
sikerlista, ismeret-
terjesztô, 1.
■ A sikeres sak-
kozóról, Polgár
Juditról szóló
könyv arra is ke-
resi a választ, le-
het-e és hogyan
egy nô sikeres, és
a „válaszkeresés”
láthatóan kö-
zönségsiker.

Antoine de
Saint-Exupery:
A kis herceg
Könyvtárellátó
sikerlista, gyermek,
ifjúsági, 1.
Volt már a siker-
listák élbolyában
és valószínûleg
újra meg újra el-
jut majd oda a
róka és a kis
herceg klasszi-
kus története,
m i n d a d d i g ,
ameddig lesz-
nek gyerekek,
akik olvasnak.
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Libri sikerlista
2008. augusztus 1. – augusztus 31.

Szépirodalom
1. Follett, Ken: Az idôk végezetéig

Gabo Könyvkiadó
2. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit

Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Gilbert, Elizabeth: Eat, pray, love

Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Tolkien, J. R. R. – Tolkien, Christopher: 

Húrin gyermekei
Európa Könyvkiadó

5. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Könyvkiadó

6. D. Tóth Kriszta: Lolával az élet
Sanoma Budapest Kiadó

7. Závada Pál: Idegen testünk
Magvetô Könyvkiadó

8. Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Magvetô Könyvkiadó

9. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum Könyvkiadó

10. Márai Sándor:
Eszter hagyatéka és három kisregény
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó 
2. Szendi Gábor:

A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó

3. Ipolyi-Keller Imre (Szerk.):
Autóvezetôk tankönyve „b” kategóriás 
Business Media Magyarország 

4. Popper Péter: A nem értés zûrzavara
Saxum Kiadó

5. Ipolyi-Keller Imre (Szerk.): A jármûvezetôi
vizsga teszt kérdéseinek gyûjteménye
Business Media Magyarország 

6. Révai Gábor:
Beszélgetések nem csak tudományról
Corvina Kiadó 

7. Gál László: Ó, a Balaton, régi nyarakon
Minerva Kiadó

8. Elekes Tibor: Erdély
Cartographia Kft.

9. Zaptcioglu, Dilek – Gottschlich, Jürgen:
Kréta
Corvina Kiadó 

10. Berecz János: Kádár élt...
Duna Könyvkiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó 

2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó

3. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

4. V. Binét Ágnes - Mérei Ferenc: Ablak–Zsiráf
Móra Könyvkiadó

5. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Könyvkiadó

6. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Könyvkiadó

7. Marék Veronika: Boribon autózik
Pozsonyi Pagony 

8. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg
Móra Könyvkiadó

9. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Könyvkiadó

10. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó 

Líra sikerlista
2008. augusztus 1. – augusztus 31.

Szépirodalom
1. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
2. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.

Gesta Könyvkiadó
3. Vavyan Fable: Könnyû álom

Fabyen Könyvkiadó
4. Peter Weiler: A Márai-véletlen

Athenaeum Kiadó
5. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek

Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Jane Juske: Szex és nyugdíj

Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit

Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve

Athenaeum Kiadó
9. Coelho: Élet – Válogatott idézetek

Alexandra Kiadó
10. Závada Pál: Idegen testünk

Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas

I.A.T. Kiadó
2. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
3. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok

Édesvíz Kiadó
4. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
5. Steve Biddulph:

Hogyan neveljünk boldog gyermekeket?
Magyar Könyvklub

6. Révai Gábor:
Beszélgetések nemcsak tudományról
Corvina Kiadó

7. Középiskolai kötelezô olvasmányok elemzése
Corvina Kiadó 

8. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó 

9. Szendi Gábor:
A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó 

10. A klasszicizmustól a realizmusig
Corvina Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Ablak–Zsiráf

Móra Könyvkiadó
2. Fekete István: Vuk

Móra Könyvkiadó
3. Dinoszauruszok – Matricás album

Manó Könyvek
4. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon

Móra Könyvkiadó
5. Cápák és más vízi ragadozók – Matricás album

Manó Könyvek
6. Mary-Kate and Ashley:

16 leszek – Megzavart szívek
IMBU 

7. Elsô mondókáim
STB Könyvek Kft

8. Bartos Erika:
Anna és Peti - Kistestvér érkezik
Alexandra Kiadó

9. Antoine de Saint - Exupéry: A kis herceg
Móra Könyvkiadó

10. Tersánszky Józsi Jenô:
Misi mókus kalandjai
Holnap Kiadó 
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Bényei Miklós:
Legyen minden
helyiségben
olvasóintézet
Könyvtárellátó
sikerlista, ismeret-
terjesztô, 2.
A mû címében
rejlô felszólítással
mi itt a Könyvhét
szerkesztôségé-
ben maximálisan
egyetértünk, leg-
feljebb annyival
egészítenénk ki,
hogy „és olvassák
a Könyvhetet”.

Chhaya, Mayank:
Az ember, a szer-
zetes, a misztikus
– A Dalai Láma
hivatalos
önéletrajza
Bookline sikerlista,
ismeretterjesztô, 3.
A Dalai Láma a vi-
lág minden táján
ismert és közszere-
tetnek örvendô
személyiség (Kí-
nában talán kevés-
bé), és nagyon so-
kan érdeklôdnek
iránta és az általa
képviselt Tibet
kultúrája iránt.

D. Tóth Kriszta mondta

■ „Ha valaki komolyan veszi, hogy
a Híradó fôkiadásának egyik vezetô
arca, hogy nem pusztán olvasógép,
hanem kreatív, gondolkodó újság-
író, hogy adott esetben az ô szakér-
telmén, személyiségén, lélekjelenlé-
tén múlik nagyjából ötven ember
egész napi munkája, akkor ez a
munka sokkal többet jelent. Szinte
huszonnégy órás készültséget. Fo-
lyamatosan naprakésznek kell len-
ni, és az is fontos, hogy egy szer-
kesztô-mûsorvezetô aktívan részt
vegyen az adás elkészítésében, a hát-
térmunkában is. A Lolával az élet
könyv megjelenése óta eltelt idônek
van egy nagyon érdekes tanulsága.
Ha egészen ôszintén akarok fogal-
mazni, akkor azt mondom, hogy a
képernyô sokszor „kereszt”. Engem
hosszú évekkel ezelôtt egy kereske-
delmi csatorna arcaként ismert meg
az ország. Szerepeltem a bulvársaj-
tóban. Ennek hiába vetettem véget,
hiába dolgozom komoly mûfajban,
a közszolgálati televízióban, és hiá-
ba bizonyítottan sikeres a Lolával
az élet rovat a Nôk Lapjában, bizo-
nyos körökben gondolkodás nélkül
rásütik a „sztárkönyv” bélyeget.
Van sajtóorgánum, amely csak
azért zárkózik el attól, hogy fella-
pozza, észrevegye a könyvet, mert
televíziós arc vagyok.”

(Részlet Laik Eszternek D. Tóth
Krisztával készített, szeptemberi szá-

munkban olvasható interjújából)

D. Tóth Kriszta: Lolával az élet
Libri sikerlista, szépirodalom, 6.



GGáárrddoonnyyii  JJóózzsseeff::
AAZZ  ÉÉLLÔÔ  GGÁÁRRDDOONNYYII
548 oldal + 16 o. színes illusztráció,
kartonált, 3800 Ft
Nem szokványos életrajzi dokumen-
tumregény Gárdonyi József könyve.
Gárdonyi Géza egyik fiaként az
életrajzírás szempontjából, a lehetô
legelônyösebb nézôpontból, csalá-
don belülrôl, bennfentesként fi-
gyelve az eseményeket, követi vé-
gig édesapja életét, születésétôl ha-
láláig. Maga is szépírói erényekkel
megáldott tanárember, aki értô mó-
don nyúl a hatalmas dokumentum-
anyaghoz, amelyet beépít édesapja
életrajzába.

GGáárrddoonnyyii  JJóózzsseeff::
DDAANNKKÓÓ  PPIISSTTAA
212  oldal,  kartonált, 3000 Ft
A dokumentum értékû iratokat, le-
veleket, dalokat tartalmazó regé-
nyes kötet méltóan örökíti meg az
európai hírû magyar cigányprímás-
nak, ötszáz magyar dal szerzôjének,
Dankó Pistának fényes karrierjét. A
szerzô megfesti az akkori Szeged
pezsgô irodalmi életét is, emléket
állítva apja, Gárdonyi Géza és Dan-
kó Pista meleg barátságának. 

AA  MMiiéérrtt  hhiisszzeekk??  ssoorroozzaatt  úújj  kköötteettee
PPRRÓÓFFÉÉTTAA  AA  HHAAZZÁÁJJÁÁBBAANN
Szepsy István borásszal
beszélget Kreil Vilmos
Kartonált, 1500 Ft

SSzzaabbóó  FFeerreenncc  ––  TTrriizznnyyaa  MMááttyyááss::
MMIIEELLÔÔTTTT  SSZZÜÜRRKKÜÜLLNNEEKK  AA  SSZZÍÍNNEEKK  
144  oldal, kartonált, 2800 Ft
Mesés, azaz verses-képes könyvet
tart a kezében az olvasó, amikor a
Szabó Ferenc jezsuita papköltô  ver-
seit és Triznya Mátyás akvarelljeit
tartalmazó, immár második kiadást
megérô színes kötetet lapozhatja. A
közös album megjelenését közel két
évtizedes barátságuk magyarázza.
Szabó Ferenc nemcsak válogatott
verseit közli, hanem Triznya Mátyás
mûvészetét is elemzi. A kötet érde-
kessége, hogy a versekbôl egy cso-
kornyit Szász Éva értô fordításában
olaszul is olvashatunk.

ZZddeenneě̌kk  MMllyynnáárř̌::
AA  PPRRÁÁGGAAII  TTAAVVAASSZZ……  ÉÉSS  ÔÔSSZZ
340 oldal,  kartonált, 3500 Ft
A szerzô jogot, politológiát és filo-
zófiát tanult, mielôtt belépett volna
a politika világába. Elôbb elemzô és
tanácsadó munkát végzett, majd
bekerült a Csehszlovák Kommunista
Párt legmagasabb vezetô testületé-
be. A Prágai Tavasz alakítója és
szemtanúja volt. (…) Amikor kizár-
ták a pártból és a politikából, leg-
fôbb feladatának az események do-
kumentálását és értelmezését, érté-
kelését tekintette. Egy értelmiségi
politikus tekint vissza élete legna-
gyobb kísérletére és kudarcára. Hi-
telesen, ôszintén, önkritikusan – írja
a fordító, Bába Iván.
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GGeerrdd  TThheeiißßeenn
AAZZ  ÔÔSSKKEERREESSZZTTYYÉÉNNSSÉÉGG
ÉÉLLMMÉÉNNYYVVIILLÁÁGGAA  ÉÉSS
MMAAGGAATTAARRTTÁÁSSFFOORRMMÁÁII
AAzz  ôôsskkeerreesszzttyyéénnsséégg
ppsszziicchhoollóóggiiáájjaa
576 oldal, 5500 Ft
A keresztyénség keletkezésé-
nek kérdése a történetírás egyik
legizgalmasabb problémája.
Az intenzív kutatómunka ellené-
re ma sem értjük, hogy mi volt
az, ami a Kr. u. 1. században
történelmünk kulturális alapin-
formációjává és egy új vallás
létrejöttének alapjává lett.

GGeerrdd  TThheeiisssseenn
AAZZ  EELLSSÔÔ  KKEERREESSZZTTYYÉÉNNEEKK
VVAALLLLÁÁSSAA
AAzz  ôôsskkeerreesszzttyyéénn
vvaallllááss  eelleemmzzééssee  ééss
vvaalllláássttöörrttéénneettii  lleeíírráássaa
415 oldal, 2300 Ft
A könyv bemutatja, hogyan
fejlôdött ki a keresztyénség a
zsidóságból, és hogyan terem-
tette meg autonóm jelképvilá-
gát, amelynek páratlan közös-
ségformáló ereje az akkori is-
mert világ egész történetét át-
formálta.

GGeerrdd  TThheeiißßeenn
AA  JJÉÉZZUUSS--MMOOZZGGAALLOOMM
AAzz  éérrttéékkeekk  ffoorrrraaddaallmmáánnaakk
ttáárrssaaddaalloommttöörrttéénneettee
328 oldal, 2700 Ft
Volt a zsidóságon belül egy
megújulási mozgalom, amely
a hatalom forradalma helyett
az értékek és normák forradal-
mát valósította meg. A Jézus-
mozgalom szociológiai vizs-
gálata talán közelebb segíthet
saját kultúránk gyökereinek
megértéséhez.

SSzzaabbóó  AAnnddoorr
HHAA  AA  FFIIÚÚ  MMEEGGSSZZAABBAADDÍÍTT......
TTöörrttéénneettii  vváázzllaatt  aazz  eellssôô
sszzáázzaadd  kkeerreesszzttyyéénnssééggéérrôôll
158 oldal, 720Ft
Mióta keresztelik meg a gyerme-
keket? Milyen volt a nôk helyze-
te az új közösségekben? Az Új-
szövetség gyakran egyetlen
mondatban utal olyan folyama-
tokra, melyek a késôbb termé-
szetesnek tûntek, vagy éppen
egyházszakadásokhoz vezettek.

AA  KKÁÁLLVVIINN  KKIIAADDÓÓ
OOKKTTÓÓBBEERRII AAJJÁÁNNLLAATTAA

AA  MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGGII  RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  EEGGYYHHÁÁZZ
KKÁÁLLVVIINN  JJÁÁNNOOSS  KKIIAADDÓÓJJAA
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Az ’56-os forradalom és szabadságharc közelgô év-
fordulójára jelenik meg Dr. Glant Tibor történész,

egyetemi tanszékvezetô Emlékezzünk Magyarország-
ra c. tanulmánykötete, mely a forradalom (ez idáig
föltáratlan) amerikai emlékezetét veszi nagyító alá. 

■ – A tanulmánykötet – mely hiánypótló-
ként jelent meg a hazai könyvpiacon – félé-
ves kutatómunka eredménye. Kérem, me-
séljen a könyv elôtörténetérôl. Melyek vol-
tak az emlékezés – Ön által vizsgált – terei?
– 2005-ben a kaliforniai magyarok 1956-os
emlékbizottsága azzal a megtisztelô javaslat-
tal kereste meg a Debreceni Egyetemet, hogy
ünnepeljük meg együtt a forradalom 50. év-
fordulóját. Így kaptam megbízást arra, hogy
vizsgáljam meg az amerikai egyetemi tan-
könyvek 1956-képét. Akkor már több mint tíz
éve tanítottam az amerikai–magyar kapcsola-
tok történetét (és ezzel együtt a forradalmat is), így volt némi
rálátásom az anyagra. Az amerikai magyarok és amerikai bará-
taink a diktatúra éveiben is rendszeresen megünnepelték a for-
radalom évfordulóit, és ezt dokumentálták is. Az viszont meg-
lepett, hogy a forradalom angol nyelvû emlékezetével (azzal,
hogy a magyarul nem beszélô, de a forradalommal és annak hô-
seivel szimpatizáló amerikaiak mit tudhattak), eddig senki sem
foglalkozott. Ezért áttekintettem az emlékezés, emlékeztetés
színtereit. Véleményem szerint ezek közül az öt legfontosabb
kategória a média, a politika, a tudomány, az irodalom és a kép-
zômûvészet. Tanulmánykötetemben ennek az öt színtérnek
egy-egy szeletét vizsgálom. 
– Az '56-os forradalom a legismertebb magyar történelmi ese-
mény Amerikában. Ennek ellenére – támasztják alá a tanul-
mányok – az ismeretek jelentôs hányada (beleértve még a
forradalom tudományos emlékezetét is) mítoszokon és ideo-
lógiai prekoncepciókon alapul. Mi ennek az oka?
– Válasszuk külön a két kérdést. Az ilyen súlyú történelmi ese-
mények résztvevôi sokféleképpen mesélik el saját történeteiket,
és ehhez jön még a média szenzáció-éhsége. Ennek keverékébôl
születnek a történelmi mítoszok. Az elsô történelmi feldolgozá-
sok általában túlzottan is támaszkodnak ezekre a mítoszokra és
személyes emlékekre, így azokat „újrahasznosítják”. Az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc esetében azonban ennél
többrôl van szó. A Kádár-rendszer harminchárom éven keresz-
tül próbálta elfojtani a forradalom emlékezetét itthon és külföl-
dön is. Ezzel párhuzamosan megteremtette a maga ellenmíto-
szát: a fasiszta ellenforradalom toposzát. Ez utóbbit nyugaton
senki sem vette komolyan, viszont az 56-os menekültek míto-
szai beépültek az amerikai közösségi tudatba. A tankönyvek be-
mutatásakor hangsúlyozott ideológiai prekoncepciók forrása az
amerikai kultúra és vélemények természetes sokszínûsége, ami
egyáltalán nem baj. 1956 kapcsán azért különösen érdekes ez,
mert a nyugati balos és újbalos mozgalmak nem tudtak mit kez-
deni azzal, hogy a szocialista ideológia nevében a Szovjetunió
lerohanja Magyarországot és az ország lakosságának világosan

kifejezett álláspontját semmibe véve egy tömeggyilkos bábkor-
mányt állít az ország élére. Ez magyarázza a késôbbi Kádár-mos-
datást is: a mítoszok szerint a megtorlás nem Kádár mûve, ha-
nem az oroszok kényszerítették rá. Ez azért problematikus, mert
sem az 1953-as keletnémet felkelés, sem a Prágai Tavasz, sem az
1980–81. évi lengyel válság egyetlen vezetôjét ki nem végezték,
és arccal lefelé, szögesdróttal összekötözve el nem földelték.

– Több tanulmányában kitér arra a kettôsségre,
(a szovjet fellépés elutasítása – illetve a pozitív-
liberális kádári Magyarország-kép közötti el-
lentmondásra) mely tetten érhetô a médiában,
de több, a Kádár-rendszer idején Budapesten
szolgált amerikai nagykövet memoárjában és
néhány tankönyvben is. Vajon ez a torz kép
mennyiben tisztult le a rendszerváltozás óta?
Egyáltalán, hogyan alakult az emlékezés straté-
giája az elmúlt 52 év alatt?
– 1956 végén az amerikai döntéshozók (és a mé-
dia) érdekes dilemma elôtt álltak: vagy mereven
elutasítják Kádárt és bábkormányát, vagy megpró-
bálják a lehetô legjobbat kihozni a dologból ame-

rikai szempontból, és az otthon maradt magyarok számára is.
Végül az utóbbi mellett döntöttek. Ennek eredménye volt pél-
dául az 1963. évi részleges amnesztia is. Ezzel viszont természe-
tes módon együtt járt a kettôs mérce alkalmazása. Ez a torz kép
a rendszerváltás óta is él, hiszen a kommunista tömeggyilkossá-
gokkal még nem számoltunk el. Az 50. évforduló kapcsán
mondta azt Rainer M. János, az 56-os Intézet igazgatója, hogy a
forradalom a legtöbbet kutatott magyar történelmi esemény a
huszadik században. Akit a tények, kutatási eredmények érdekel-
nek, azok találnak megfelelô színvonalú olvasnivalót. Egyetér-
tek Gyáni Gáborral abban, hogy az emlékezés a legmegbízhatat-
lanabb történelmi forrás. Ez 1956 kapcsán azért különösen igaz,
mert a Kádár rendszer megpróbálta még a forradalom emléke-
zetét is kiirtani. Ennek következménye az is, hogy 1848-cal el-
lentétben 1956-nak folklórja sem alakult ki: nincs Maléter-nóta,
Nagy Imre-induló, stb. 
– Kutatómunkája során 40 amerikai egyetemi tankönyvet
vizsgált; hogyan jellemezné a tankönyvek ’56-képét, illetve
szakmai színvonalát? Ezzel kapcsolatban fölveti, hogy szük-
ség lenne egy átfogó (kormányszintû) kutatási program létre-
hozására.
– Az amerikai egyetemi tankönyvekrôl elmondhatjuk, hogy az
1956-os forradalmat az esetek többségében kiemelten kezelik, de
sok bennük a pontatlanság. Vonatkozó tanulmányomban felve-
tettem azt is, hogy szükség volna egy még tágabb fókuszú, átfo-
gó vizsgálatra, és arra is, hogy az egyes kiadóknak jelezzük, hogy
hol, milyen pontatlanságot közöltek le. Ebbôl azonban nem
volna szabad érzelmi vitát generálni, nem kellene a forradalom-
mal kapcsolatos, gyakran szükségtelenül udvariatlan hangvételû,
áltudományos vitákat exportálni. Ezért vetettem fel azt, hogy
egy átfogó, akár kormányszinten (vagy pl. az Akadémia által) fi-
nanszírozott programra volna szükség. 1956 Magyarország szá-
mára ingyen PR, ezt sokkal jobban ki kellene használnunk. Na-
gyon fontos, hogy Amerikában mit tanulnak, mit tudnak, és mit
gondolnak rólunk.
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Emlékezzünk Magyarországra
Dr. Glant Tibor történésszel beszélgettünk az
56-os forradalom amerikai emlékezetérôl 








