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Rejtvény
Könyvet nyerhet

Részlet az irodalmi Nobel-díjas
Winston S. Churchill
Nagy csaták címû könyvébôl
SULISTART A LIBRI KÖNYVESBOLTOKBAN
Szótárak, nyelvkönyvek, tankönyvek széles választékával
várjuk boltjainkban a tanévkezdésre készülô diákokat és szüleiket.
A szeptember 9-én nyitó új, budafoki Campona Libri Könyvesboltban is.
(1222 Budapest, Nagytétényi út 27-47.)

Válogatás a SCOLAR KIADÓ legújabb könyveibôl
Ian McEwan: Amszterdam (regény)
Terjedelem: 184 oldal,
kötött Ára: 1375 Ft
Ian McEwan a fiatal brit
írónemzedék egyik legtehetségesebb képviselôje.
Novellái, regényei, filmforgatókönyvei morális
kérdéseket feszegetô lélektani alkotások. Napjaink metszôen gúnyos erkölcsi elemzését adó
mûvével, az Amszterdammal 1998-ban elnyerte a könyvvilág Oscar-díjának számító nagybritanniai Booker Prize-t.

Paul Hoffman: A Prímember
Terjedelem: 288 old. +16 old. képmelléklet, kötött
Ára: 2200 Ft
Ebben a lebilincselô stílusú
és könnyed hangvételû életrajzi mûben Paul Hoffman
nemcsak Erdôs Pálnak, a XX.
század legnevesebb matematikusának életútját követi
nyomon, hanem közérthetôen ír olyan matematikai
problémákról is mint például
Fermat utolsó tétele, vagy a
„Monty Hall” dilemma.

OBÁDOVICS-SOROZAT

Ötnyelvû üzleti szótár
Terjedelem: 776 oldal, kötött
Ára: 4900 Ft
Közgazdasági szótárunk:
m a g y a r – a n g o l
–orosz–kínai–héber nyelven tartalmazza a mindennapi üzletkötés, a külkereskedelem, az üzleti
levelezés 5000 legfontosabb szakkifejezését. Az
ötnyelvû szinkronszótár
használatát minden nyelven alfabetikus visszakeresô segíti.

Dr. Fazekas György: Biológiai feladatbank
10 000 feladat középiskolások részére
Terjedelem: 488 oldal. Ára: 2240 Ft
A Biológiai feladatbank az utóbbi
években széles körben használt Biológiai feladatok közép-iskolások
számára címû példatár kibôvített,
átdolgozott kiadása, a középiskolákban tanított anyag minden részét reprezentáló új feladatgyûjtemény. A könyv értékét és felhasználhatóságát növeli a szakmailag
igényesen és egységesen újra rajzolt
ábra- és képanyag valamint a feladatmegoldások gondos lektorálása.

Obádovics J. Gyula:
Matematika
A Matematika tizenötödik, teljeskörûen átdolgozott, évek óta
közkedvelt összefoglaló kézikönyv használhatóságát az eddig
eladott, közel 500 000 példány
valamint külföldi kiadásai bizonyítják. Áttekinthetô felépítése,
világos magyarázatai, gördülékeny stílusa, bôsé-ges ábra- és
példaanyaga méltán emeli a világ legjobb matematika tárgyú könyvei közé.
Terjedelem: 816 oldal, kötött
Ára: 2175 Ft
Obádovics J. Gyula:
Felsôbb matematikai feladatgyûjtemény
Ez a hiánypótló, három könyvet magába foglaló kötet
bôséges példaanyaga mellett, minden egyes fejezete elôtt
elméleti összefoglalót és képletgyûjteményt is tartalmaz.
Terjedelem: 560 oldal, kötött
Ára: 2480 Ft
Obádovics J. Gyula–Szarka Zoltán:
Felsôbb matematika
Akinek szélesebb elméleti ismeretekre van szüksége a
Felsôbb matematikai feladatgyûjteményben található elméleti összefoglalóban olvashatónál, megtalálja ezeket a
közel 700 oldalas Felsôbb matematika címû könyvünkben. Minden új fogalmat definiálunk. A tételek megértését bôséges ábraanyag, kidolgozott példák és ezekhez hasonló gyakorló feladatok segítik.
Megjelenik 1999 októberében

1114 Budapest, Bartók Béla út 7. Tel./Fax: (06–1) 466 76 48

Hamarosan megjelenik a K.u.K. Kiadó gondozásában:

Hans Habe: Tarnovszka grófnô
Kb. 400 oldal, kötve,
védôborítóval kb. 1400 Ft

Alain Thiery: A szívsebész (Orvosregények)
350 oldal, kartonált,
védôborítóval 950 Ft

Az orosz-ír grófnô, Maria Nyikolajevna Tarnovszka, aki
1907-ben egyik szeretôjének segítségével rábeszélte a másikat, hogy meggyilkoljon egy harmadikat, valóban élt. A
szerzôt évtizedekig foglalkoztatták az eset dokumentumai.
Tarnovszka grófnô élete – amely egy orosz birtokon
kezdôdik és a velencei nôi börtönben végzôdik, s amelynek
közbensô állomásai Európa nagyvárosai és legelôkelôbb
fürdôhelyei, szanatóriumai, illetve bordélyai és bíróságai
voltak – különleges történet.
A Tarnovszka kiadásának jogáért – melybôl Luchino Visconti
készített filmet, Romy Schneiderrel a fôszerepben – annak idején 14 ország legrangosabb kiadói versengtek. Most a nagysikerû
Ilona után végre magyarul is olvasható.

A regény néhány évvel ezelôtt már nagy sikert aratott magyarul
is. Az olvasók szeretetét azzal érdemelte ki a regény, hogy érzékletesen mutatta be a szívmûtétek izgalmas világát, egy szenzációs találmány, a mesterséges szív kálváriáját, egy szívsebész
küzdelmét a francia orvoskaszt, a „mandarinok” zárt világában.

Természetes gyógymódok – Komplementer medicina
2. jav. kiadás, kb. 470 oldal,
B/5, kötve 2 450 Ft
Az enciklopédikus gyûjtemény ismereteket ad a gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára és tankönyv a természetgyógyászatból vizsgázóknak. Ugyanakkor hasznos eligazítást
nyújt mindazoknak, akik autentikus forrásból akarják megismerni az egyes természetgyógyászati ágakat. A nagysikerû
elôzô kiadás javított változata.

Elôjegyezhetô, megrendelhetô:
K.u.K. Kiadó, 1138 Bp. Népfürdô u. 15/A. T/F: 239-1189, 359-1634

Be kell-e tiltani?
Szerkesztôségünkben múlt héten csengett a telefon: egy kedves könyvesboltos kollégánk hívott minket, hogy megkérdezze, tudjuk-e, hol, hogyan juthatna hozzá a Cion bölcseinek jegyzôkönyve címû kiadványhoz, mert egy állandó vevôje keresi nála, és az ô számára szeretné megrendelni. Nem tudtunk segíteni, mert ezzel az információval nem rendelkezünk.
Elgondolkodtató mindaz, ami ennek a
kiadványnak a kapcsán történt. A kiadványról röviden annyit tudni kell, hogy
egy laptársunkat idézve, a politikai pornográfia sajátos mûfaját képviseli, az
antiszemitizmus irodalmának ismert
mûve, a századfordulót követô években
az orosz cári titkosszolgálat állította elô.
A mûrôl és recepciójának történetérôl
az Élet és Irodalom augusztus 27-ei számából, Seres László cikkébôl tudhatnak
meg részleteket olvasóink. A sajtóban a
kiadvány megjelenése komoly visszhangot keltett, visszatérô kérdés: be kell-e
tiltani e könyv forgalmazását? A rendôrség közösség elleni uszítás jogcímén
ismeretlen tettes ellen megindította a
vizsgálatot, és a betiltásra vonatkozó
kérdés hivatalos állami megválaszolása
nyilván függvénye lesz a vizsgálat végeredményének. Mindaddig azonban,
ameddig egy államigazgatási döntés formájában nem születik meg a mû minôsítése, addig (és feltehetôleg azután is)
az olvasóközönség keresni fogja a könyvet, mert napjainkban a botrányszagú
dolgok minôsülnek érdekesnek és izgalmasnak. És így teljesül a mû kiadójának
az egyik televíziós csatorna hírmûsorából megismert célja, ami szabadon
idézve úgy foglalható össze, hogy esze
ágában sem volt uszítani, hanem csak
több (piacilag) sikertelen kiadvány megjelentetése után, végre egy (piacilag) sikeres mûvet akart kiadni. (Az ég óvjon
attól, hogy ezek után kevéssé sikeres
könyvek kiadói ilyen új útjait keressék a
sikeressé válásnak!)
Be kell-e tiltani tehát? Sajnos nincs kész
válaszom. De e könyv esetében nem tudom ama voltaire-i álláspontot sem magamévá tenni, hogy ugyan nem értek egyet
vele, de mindent elkövetek, hogy elmondhassa. Be kellene tiltani mégiscsak.
Kiss József
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SZEMELVÉNY

Winston S. Churchill
Nagy csaták – Híres-hírhedt szereplôk
Fejezetek a második világháború történetébôl
(Részlet a Magyar Könyvklubnál megjelent kötetbôl)
Winston Leonard Spencer
Churchill egy régi arisztokrata család sarjaként 1874. november 30-án született Blenheim
Palace-ben. Édesapja jelentôs politikai megbízatásokat vállalt.
Churchill kétszer is sikertelen felvételi vizsgát tett a sandhursti
királyi katonai akadémián, végül azonban mégiscsak itt végzett, 1894-ben lovassági tisztté
avatták. A katonai pálya és a
haditudósítói munka egyaránt
vonzotta, s Kubából (1895), az
indiai Malakandból (1897) és
Dél-Afrikából (1899–1900) is
tudósított lapokat. Az elsô, sikertelen kísérlet után a Konzervatív Párt képviseletében beválasztották a parlament alsóházába, 1904-ben azonban a Liberális Párt tagja lett. 1905 és
1908 között gyarmatügyi miniszterhelyettes, 1908-tól 1910ig kereskedelmi miniszter,
1910–11-ig
belügyminiszter
volt. 1911-ben tengerészeti miniszterré nevezték ki; a Darda-

nelláknál elrendelt, ám balul
végzôdött flottatámadás után
1915 novemberében lemondott,
és egy ideig a francia fronton
szolgált. Késôbb, 1917 és 1919
között hadfelszerelési miniszter,
1919-tôl 1921-ig had- és légügyi
miniszter, 1921–22-ig gyarmatügyi miniszter. Ezek után két
évre visszavonult a politikai élettôl, és belefogott az elsô világháborút feldolgozó könyvébe, amelyet végül 1931-ben fejezett be.
Mint konzervatív képviselô
1924-ben ismét bejutott a parlamentbe, 1924–29 között pénzügyminiszter. A Konzervatív
Párt veresége után az Aberdeen
Egyetem (1929), valamint a
Bristol Egyetem címzetes rektora, és önéletrajzi, illetve történeti tárgyú mûveket írt. Parlamenti képviselôként az elsôk között fejezte ki súlyos aggodalmát
Hitler hatalomra jutása miatt,
noha azt soha nem titkolta, hogy
mint radikális antikommunista,
rokonszenvet érez az olasz fa-

siszták mozgalma iránt. Élesen
bírálta a nácizmussal szemben
erélytelen Chamberlaint, de tengerészeti miniszterként szerepet
vállalt az 1939. november 5-én
beiktatott háborús kabinetben.
Chamberlain lemondása után
kormányfôvé nevezték ki, s ô irányította a hadügyi tárcát is. Feladatát mindkét beosztásában
egészen a háború végéig ellátta, s
így országának katonai és politikai értelemben egyaránt vezetôje
volt. Churchill 1945 júliusában,
alig néhány nappal a japánok
fegyverletétele elôtt vereséget szenvedett az általános választásokon. Az elkövetkezô években a
kommunista veszély ellen harcolt, és az atlanti szövetség, valamint az európai egység érdekében tevékenykedett. 1951 októberében ismét miniszterelnöki megbízást kapott, majd 1955 áprilisában pártfogoltjának, Anthony
Edennek adta át a hatalmat. A
második világháború címû
nagyszabású munkájáért 1953ban irodalmi Nobel-díjat kapott, majd 1956–58 között megjelentette az A History of the
English-Speaking Peoples (Az
angolul beszélô népek története)
címû könyvét. Londonban halt
meg, 1965. január 24-én.
Ôfelsége 1940. május 10-én
szívélyesen magához híva-

„Úgy éreztem, a végzet
irányítja sorsomat, s
mintha egész addigi életem annak a jegyében
telt volna, hogy felkészüljek erre az órára s
erre a megmérettetésre.”
Churchill a kormányfôi rezidencia kertjében, katonai vezetôk társaságában. Ülô sor, balról: Charles Portal marsall, Alan Brooke marsall, Andrew Cunningham tengernagy; álló sor, balról: L. C. Hollis
tábornok és Hasting Ismay tábornok.

tott, s elôzékenyen hellyel kínált. Néhány pillanatig kaján
pillantásokkal méregetett,
majd azt kérdezte: – „Ugye
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nem tudja, miért küldettem
önért?” Gondoltam, nem ingatom meg hitében, ezért azt
feleltem: „Egyszerûen elképzelni sem tudom, uram.” Felnevetett, és azt mondta:
„Kormányalakításra szeretném felkérni önt.” Azt válaszoltam, hogy készséggel állok a rendelkezésére.
Így tehát május 10-én este,
e roppant harc kezdetén
nemzetem legfôbb, tényleges
hatalommal bíró vezetôje
lettem, s e naptól kezdve országom dolgait a világháború
öt évén és három hónapján
át egyre növekvô hozzáértéssel irányítottam, mígnem
összes ellenségünk feltétel
nélkül megadta magát, vagy
rövid idôn belül ezt cselekedte, engem pedig a brit választók azonnali hatállyal felmentettek az alól, hogy a továbbiakban
bárminemû
ügyüket is igazgassam.
E válságos politikai helyzet
legutóbbi, igencsak zaklatott
napjaiban pulzusom még
csak egy percre sem lett szaporább a szokásosnál. Az
eseményeket higgadtan vettem tudomásul. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, s ezért nem titkolhatom el olvasóm elôl, hogy
amikor hajnali háromkor
aludni tértem, roppant megkönnyebbülés vett erôt rajtam. Végre eljött a pillanat,
hogy e gigantikus játszmát
hatalmamban van irányítani.
Úgy éreztem, a végzet irányítja sorsomat, s mintha
egész addigi életem annak a
jegyében telt volna, hogy felkészüljek erre az órára s erre
a megmérettetésre. A politikai csatározások tíz esztendeje után immár nem kötöttek gúzsba a szokásos pártközi ellenségeskedések. Az
elmúlt hat év során oly sok-

szor és oly részletezôen fejtettem ki aggodalmaimat, s
szavaim oly mértékben igaznak bizonyultak, hogy azokat senki sem vonhatta kétségbe. Nem vádolhattak sem
azzal, hogy felelôs lennék a
háborúért, sem azzal, hogy
nem sürgettem a kellô felkészülést. Úgy gondoltam,
megfelelô ismereteim vannak a dolgok állásáról, és
biztos voltam benne, hogy
nem vallhatok kudarcot.
Ezért aztán, noha türelmetlenül vártam a reggelt, mélyen és nyugodtan aludtam,
s nem volt szükségem üdítô
álmokra. A tények inspirálóbbak az álmoknál.
Amikor reggel nyolc óra
tájt felébredtem, elolvastam
az összes táviratot, és ágyamból utasítások hosszú sorát
diktáltam a minisztériumok
és a vezérkari fônökök bizottsága számára. Titkáraim
sorra legépelték az összeset,
majd azonnal továbbították
ôket Ismay tábornoknak, a
háborús kabinet hadügyminiszter-helyettesének, illetve
a vezérkari fônökök bizottságához rendelt megbízottamnak, aki mindennap kora
reggel felkeresett. Volt mit
tehát a vezérkari fônökök elé
vinnie, amikor a tábornokok
tíz harminckor összeültek.
Észrevételeimet nagy figyelemmel megtárgyalták, s egyúttal az általános helyzetet is
kiértékelték. Ennek megfelelôen délután három és öt
óra között – hacsak nem volt
valami nézetkülönbség köztünk, melynek tisztázása további konzultációt igényelt
– egyetértésben meghozott s
általam vagy a vezérkari
fônökök által jegyzett utasítások és táviratok egész sora
állt már készen, melyekben a
szükséges, azonnali teendôket is pontosan meghatároztuk.
Egy totális háborúban lehetetlenség pontosan elhatárolni egymástól a katonai és
a nem katonai ügyeket.
Azt nem mondhatom,
hogy nézeteltérések ne lettek
volna köztünk, akár még otthon is, de egyfajta kölcsönös
belátás alakult ki köztem és a
vezérkari fônökök között
arra nézvést, hogy sokkal in-

kább a józan érvelés és a
meggyôzés, semmint az
akarnok csökönyösség visz el
minket közös célunkhoz.
Ezt természetesen nagyban
elôsegítette az a tény, hogy a
szakkifejezéseket illetôen is
egy nyelvet beszéltünk, s a
katonai doktrínák és a háborús tapasztalatok terén óriási, közös ismeretanyaggal
rendelkeztünk. Ebben az állandó változásban lévô hatalmas játszmában egy emberként mozdultunk, s tevékenységünket a háborús kabinet egyre növekvô egyetértése kísérte, mely rendíthetetlen és megingathatatlan
állhatatosságra
bátorított
bennünket. Nyoma sem volt
széthúzásnak, annak a megosztottságnak, amely az
elôzô háborúban éket vert
politikusok és katonák közé.
Valóban nagyon közel kerültünk egymáshoz, mély barátságok szövôdtek, s tudom,
hogy ezt mindkét fél nagyra
értékelte.
Bármely háborús kormányzat hatékonysága azon múlik, hogy azoknak a döntéseknek, amelyeket az elsô
számú vezetô hoz, szigorúan, híven és pontosan engedelmeskednek-e. Az, hogy
e válságos idôkben hazámban mindez megvalósulhatott, annak köszönhetô,
hogy a háborús kabinet feltétlen hûséggel, eltökéltséggel és tisztánlátással szolgálta közös ügyünket. Az
utasítások nyomán hajók,
szárazföldi csapatok és repülôgépek mozdultak, a gyárak fogaskerekei összehangoltan pörögtek, forogtak. E
harmonikus együttmozdulás
révén s azáltal, hogy nap
mint nap érzékeltem a felém
áradó bizalmat, jóindulatot
és lojalitást, a háború szerteágazó
viszonyrendszerét
csakhamar annak teljességében voltam képes átlátni és
irányítani. Erre kétségkívül
szükség is volt, mert hisz oly
nehéz idôket éltünk. Vezetôi
módszeremet pedig elfogadták, mert mindenki tudta,
mily közvetlenül fenyeget
bennünket halál és pusztulás. Nem pusztán az egyes
ember élete forgott veszélyben; a halál amúgy is mind-

annyiunk közös végzete. Valami mérhetetlenül nagyobb
tragédia réme fenyegetett:
nemzetünk léte, küldetése,
dicsôsége volt a tét.
Május 13-án, hétfôn arra
kértem a soron kívül összeült alsóházat, hogy bizalmi
szavazással támogassa az új
kormányzatot. Miután tájékoztattam a képviselôket a
kormány összetételérôl, azt
mondottam: „Nem ígérhetek mást, mint vért, fáradalmat, könnyeket és verítéket.”
Hosszú történelmünk során
nem volt még egy olyan miniszterelnök, aki ily rövid,
egyszersmind ily népszerû
programmal állt volna a parlament és a nemzet elé.
Mondandómat a következôképpen zártam:
Önök most azt kérdezik: Mi
kormányunk politikája? Azt
felelhetem: nem más, mint
hogy az Úr segítségével, a tôle
kapott hittel és erôvel megvívjuk ezt a háborút, megvívjuk a
szárazföldön, a tengereken és
a levegôben; megvívjuk azon
roppant zsarnokság ellen,
melyhez fogható veszedelemmel az emberiség sötét
bûnökkel terhes, siralmas történetében még soha senkinek
nem kellett szembeszállnia.
Ez a mi politikánk. Önök azt
kérdezik: Mi a célunk? Egyetlen szóval felelhetek: a gyôzelem – gyôzelem mindenáron,
gyôzelem minden iszonyat és
rettegés ellenére; gyôzelem,
bármily hosszú és rögös le-

gyen is az út; mert ha nem
gyôzünk, a pusztulás vár ránk.
Hadd tegyem világossá: ha
nem gyôzünk, pusztulás vár a
brit birodalomra, pusztulás
mindazon értékekre, amelyek
szentek a brit birodalom elôtt,
pusztulás mindarra, amit
eleinktôl örökül kaptunk,
pusztulás mindazon törekvésekre, amelyek megvalósítása
az emberiség elôtt áll. De e
küldetésemet reményteljes
derûvel vállalom. Bizonyos
vagyok benne, hogy ügyünket
diadalra viszszük, s mindenki
velünk érez. Úgy hiszem, bízvást számíthatok nemzetünk
minden tagjának segítségére,
és azt mondom: „Rajta hát,
egyesítsük erôinket, s induljunk vállvetve elôre!”
Nagyon is tudatában voltam annak, milyen hatalom
összpontosul a kezemben.
Számíthattam az emberek
jóindulatára, hiszen volt valamelyes részem abban,
hogy túléltük a rettenetes
1940-es évet. Nem becsültem alá a nemzeti hûségnek
azt a széles, mély áramát,
amely utamon segített. A
háborús kabinet és a vezérkari fônökök bizottsága feltétlen lojalitásáról biztosított. Bíztam magamban. Ha
úgy diktálta a helyzet, világossá tettem környezetem
számára, hogy nem tûröm
el személyes hatalmam vagy
felelôsségem akár csak legcsekélyebb mérvû korlátozását sem. A sajtóban rend-

Churchill 1942 októberében R. Burnett tengernagy kíséretében
megszemlél egy hajórajt, amely épp most tért vissza azután, hogy a
Szovjetunióba kísért egy utánpótlást szállító konvojt
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szeresen napvilágot láttak
olyan javaslatok, melyek
szerint helyesebb volna, ha
csupán a kormányfôi teendôket látnám el, s csak
mondogatnám szépen a beszédeimet, a háború tényleges irányítását viszont valaki
másra bíznám. Úgy határoztam, hogy egy jottányit sem
engedek, s hogy mindkét
feladatkörömben közvetlen
személyes felelôsséget vállalok. Az alsóházban még bizalmi szavazást is kértem
magam ellen. Eszembe jutott ez a bölcs francia mondás is: „On ne régne sur les‚
mes que par le calme.”
Mindenekfölött szükséges
volt, hogy mind az alsóházat, mind az országot figyelmeztessem a ránk leselkedô
veszedelemre. Egy politikai
vezetô akkor követi el a legnagyobb hibát, ha csalóka reményekkel kecsegteti honfitársait, amelyek azután csakhamar hiú ábrándoknak bi-

zonyulnak. A brit nép bátran
és erôs lélekkel néz szembe
bármely csapással vagy szerencsétlenséggel, de azt megvetôen elutasítja, ha meg
akarják téveszteni, s haragra
gyúl, ha azt látja, hogy azok,
akik felelôsséget vállaltak az
ügyeikért, üres légvárakat
építenek. Nem pusztán kormányfôi felelôsségem, de az
egész háború vezetése szempontjából létfontosságú volt,
hogy a közvetlen kilátásokat
a lehetô legsötétebb színben
tüntessem fel, hiszen csak így
lehet elviselni a mégoly súlyos tragédiákat is. Anélkül
tehettem meg ezt, hogy
bármi módon megelôlegeztem volna a katonai helyzet
alakulását, vagy aláástam
volna a végsô gyôzelembe
vetett közös és erôs hitünket.
Helyzetem e honi politikai
feszültségtôl és változásoktól, valamint külhoni katasztrófáktól terhes idôben
szilárdnak
mutatkozott.

1945. május 8.: Churchill a miniszterelnöki rezidencia (Downing
Street 10.) dolgozószobájából rádióüzenetben jelenti be Nagy-Britannia népének a gyôzelmet
Egyébként is, túlságosan lekötött a mindennapi munka
ahhoz, hogy ezen tépelôdjem. Személyes befolyásom és tekintélyem még tovább erôsödött, amikor feladataink súlya alatt számos
kollégám vagy jövôbeni kollégám elbizonytalanodni látszott. A legkevésbé sem
vágytam arra, hogy bármilyen vonatkozásban csökkenjen a felelôsségem. Arra
azonban igen, hogy az indokolt egyeztetések és konzultációk után elképzeléseim és
törekvéseim teljesüljenek. A
megpróbáltatások nyomán a
vezérkari fônökökkel csak
egyre közelebb kerültünk
egymáshoz, s ez az egység a
kormányzat egész munkáját
áthatotta. Sem a szûk háborús kabinetben, sem a teljes,
jóval nagyobb létszámú kormányban nem tapasztaltam
semmiféle pusmogást vagy
intrikát. Kívülrôl azonban
folytonos nyomás nehezedett rám, hogy változtassak a
háború irányításában alkalmazott módszereimen, mégpedig arra való hivatkozással, hogy akkor bizonyosan
jobb eredményeket érnénk
el. „Mi mindannyian a miniszterelnökkel vagyunk, de
túlságosan sok a tennivalója.
Könnyíteni kellene a terhein.” Sokan és sokféleképpen
fogalmazták meg ezt, de lé-

Kis pihenô a chartwelli birtokon (Kent, 1949).
Churchill és Rufus kutya
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nyegét tekintve ez volt a véleményük.
Én azonban eltökélten tartottam magam ahhoz az elhatározásomhoz, hogy a háború irányítását nem adom
ki a kezembôl. Ez pedig csak
úgy volt lehetséges, ha a kormányfôi és a hadügyminiszteri tisztséget egyaránt betöltöm. Több nehézség és
veszôdség származik abból,
ha az embernek folytonosan
egyeztetnie vagy éppenséggel hadakoznia kell az ellenzôkkel, mint ha egymaga
jogosult a döntéseket meghozni. Rendkívül fontos,
hogy legyen egy elsô számú,
egyszemélyi vezetô, akit híven segítenek és olykor kiigazítanak ugyan, de aki a maga
teljességében átlátja a rendszer egészét, s akit összehangolt
irányítómunkájában
nem korlátoznak. Természetesen egy percig sem maradhattam volna miniszterelnök, ha megfosztottak volna
a hadügyminiszteri teendôk
ellátásától.
Mivel
e
meggyôzôdésem széles körben ismeretes volt, az ilyen
irányú kísérletek, bizottsági
kezdeményezések
vagy
egyéb, más jellegû indítványok még a legkedvezôtlenebb körülmények között is
sorra kudarcot vallottak, s
hamvába holt próbálkozások
maradtak.

Éljen a nyakravaló!

A

zaz a kravátli. Vagyis a
kultúrmadzag. Bocikötél?
Így se érthetô? Akkor marad a nyakkendô. Pedig fényes kultúrtörténetet mondhat magáénak
a fenti jószág. A hétköznapi járókelô azt képzelné, hogy Marcus
Ulpius Traianus római császár harcosaitól (Kr. u. 98-ból) ered eme
öltözék. Hát nem! Si Huang-ti
agyagkatonái már az i. e. 3. század-

bott férfit ahhoz, hogy jellegzetes
mély benyomást keltsen!” – tudtam meg a szakkönyvbôl. Most
már világos. Mindent értek. De talán még nem késô! Végül is néhány esztendô (néhány esküvôvel)
még hátravan!
Lelkesedéssel kezdtem forgatni
a szakmunkát. Megtekintettem a
Windsor-csomót, amely az ascoti
derbyrôl kapta nevét. Tanulmányoztam a Fél-Windsort, mely
enyhén aszimmetrikus és a csomók legtömörebbike. Feltérképeztem a Dupla-csomót, ez ugyanis különösen jól készíthetô
könnyû, béleletlen és kicsit hoszszabb nyakkendôkbôl. Górcsô alá
vettem az Amerikai (más néven
Shelby) csomót. Megvizsgáltam a
Szabad stílusú csomót. Számot vetettem az Új klasszikus csomóval,
„amely háromszögletû alakjánál
fogva különlegesen karcsúnak
hat. Elidôztem az újra felfedezett
Keresztezett csomónál, amelyet a
századfordulón kedveltek, akik ismerték Amanda Christent, a svéd
nyakkendôkreátort. Az eredmény
lehangoló. Nem a csomókra, rám
nézve. Bár részletes leírás és rajzos
ábrák segítettek a nehéz tanulmányúton, én alig voltam képes
különbséget tenni a létrejött alakzatok között. Pedig a csomózási
technika tekintetében, bátran állíthatom, komoly volt az eltérés,
de az eredmény, számomra szinte
megkülönböztethetetlen. Talán
az Átlós csomónál! igen, ott határozottan éreztem, hogy ez most valami más! Írja is a könyv, hogy ez
az egyik legkevésbé hagyományos, ám blikkfangos kötési mód.
Félek, a jövôben sem tartozhatom a remekbe szabott férfiak tá-

ban hordták. Igaz, kétezer-kétszáz
évig a föld alatt, így nem csoda,
hogy csak a XVII. század táján kezdett teret hódítani a viselet. Fô
prókátorai között nem kisebb személyek találhatók, mint a Napkirály vagy Honoré de Balzac. Az
utóbbitól megtudhatjuk, hogy:
„Nyakkendôje elárulja ki-ki mennyit ér – bemutatja az embert, leleplezi lényét, tükrözi szellemét.”
El is bizonytalanodom kissé.
Ezek szerint rég le vagyok leplezôdve. Az érettségi óta eltelt
húszegynehány esztendôben teljességgel hiábavaló volt minden
erôfeszítésem, hogy jellemem fogyatékosságait elrejtsem a világ
elôl? Ugyanis, néhány esküvôt leszámítva, – ebbôl is egyet megúsztam nyakkendô nélkül! – nagyjából ennyi idô telt el nyakravalótlanul életemben. Ráadásul nyaksálat
sem viselek soha, s ez végképp lerántja rólam a leplet. Holott csak a
„kellô anyagú és megfelelô csomóra kötött nyakkendô, amely az
ing nyakának vonalához illeszkedik, segítheti hozzá a remekbe sza-
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borához. Fôleg, ha tudomásul veszem az utóbbi években történt
jelentôs elôrelépést: „A rikító pirostól a halvány levélzöldig modern színekben pompázó, <<merész>> mintájú, ifjonti táncospárt, sajtot majszoló egereket
vagy romantikus naplementét ábrázoló nyakkendôk minden képzeletet felülmúló reneszánszukat
élik.” Nem kétlem. Bátor, elszánt
és férfias honfitársaimra minden
bizonnyal egy szebb jövô vár,
fôképp, ha kezükbe veszik e hiánypótló értekezést és kellôen elmélyednek benne. Annál is inkább, mert a könyv még számos
tanáccsal szolgál a nyakkendôtûk,
csíptetôk tekintetében. Komoly
csokornyakkendô- kötési iskola is
fellelhetô benne. (Ez utóbbi
messze meghaladja képességeimet, úgyhogy nem is merészkedtem ingoványos talajára.) Megfontolandó tanácsokkal szolgál a
nyakkendô-ápolás rejtelmeirôl.
Eligazít az egyedileg gyártott
mûremekek dolgában és vallomásokat közöl Oscar Wilde-tól Earl
of Chesterfield-ig a divatról, s a
stílusról.
A magamfajtának, úgy tûnik,
még ha bátorkodom is magamra
ölteni, marad a Juhász Gyula fogalmazta félrecsúszott nyakkendô,
és az ezzel együtt járó elhibázott
élet. Elmondhatom magamról, olcsón megúsztam, mert Petôfi sokkal kíméletlenebbül hirdet ítéletet:
„Nyakravalótlanok, takarodjatok
el a csatatérrül. /Éljen Mészáros,
éljen a nyakravaló!”/ (-us -ás)
Michael Adam: Nyakkendôk
A nyakkendôkötés titkai
Ford: T. Bíró Katalin
K.u.K. Kiadó

KIADÓRA VÁRVA

James McBride: A víz színe
(The Color of Water – Riverhead Books, New York, 1996)
A Publisher’s Weekly kritikusa szerint „ezt a megindító
és feledhetetlen memoárt mindenkinek el kellene olvasnia,
tartozzon bármely valláshoz
vagy legyen a bôre bármilyen
színû.”
A regény alcíme: Egy fekete férfi
tisztelgése fehér anyja elôtt. Az anya
nem csupán fôszereplôje a könyvnek, hanem társszerzôje is, minden második fejezet az ô visszaemlékezése. Ily módon az egész
regényt áthatja az egyes szám elsô
személyû elbeszélésmód közvetlensége, hol az anya mesél, hol a
fiú. A fogaskerekek módjára egymásba kapaszkodó történetek néhány kivételtôl eltekintve idôrendi sorrendet követnek, s a szerzô
még arra is ügyel, hogy az anyja
kisgyerekkori élményei után a saját elsô emlékei következzenek, az
anyja kamaszkorát elbeszélô fejezet mellett az ô tizenéves lázongásainak története álljon stb. Nem
szükséges külön hangsúlyoznia a
megfeleléseket, a faji, vallási identitáskeresés, az önmegismerés és

önmegvalósítás nehézségei természetes párhuzamot vonnak a történetek között.
Rachel Shilsky szülei lengyelek, az
apja rabbi. A család élete hányatott és
boldogtalan, egyik helyrôl a másikra
költöznek, a zsarnok apa rendszeresen megalázza a félig nyomorék
anyát, szexuális játékokra kényszeríti
a lányát, akinek egész gyerekkorát a
zsidó mivoltából fakadó kiközösítettség és az otthoni feszültségek határozzák meg. Késôbb New Yorkban
vállal munkát, hozzámegy egy fekete
férfihez, akivel nagy szeretetben és
szegénységben élnek. A férfi baptista
lelkész, Rachel is felveszi a keresztény
hitet. Nyolcadik gyermekét várja,
amikor a férje, házasságuk tizenhatodik évében meghal. Néhány év
múlva ismét egy fekete férfihez megy
feleségül, szül még négy gyereket,
majd ötvennégy évesen újból megözvegyül. A fekete családban, a fekete gyülekezetben és a színesbôrûek
lakta városnegyedekben ô az egyetlen fehér, mégis inkább a gyerekei
szenvedik meg a sehova sem tartozás
érzését. Elképesztô szegénységben él-

nek, de mind a tizenkét gyerek fôiskolát vagy egyetemet végez. Az asszony szintén beiratkozik egy egyetemre, és hatvanöt évesen szerez diplomát. Szociális munkásként dolgozik, lányanyákat segítô intézetet alapít, olvasókört vezet, baptista gyülekezetekben tevékenykedik.
Az elbeszélô számára mindez
természetes, az anya következetessége, szeretete, bölcsessége és hihetetlen eltökéltsége csak számunkra csoda. Az író azonban segít nekünk, hogy megértsük a csodát. Az Új Testamentum címû fejezetben például arra a kérdésre,
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Deme Mária

A Balassi Kiadó ajánlata

A szerzô a magyarországi könyvnyomtatás legkorábbi idôszakának történetét vázolja fel a kezdetektôl 1800-ig. Tárgyalja
az egyes nyomdák, kiadók munkásságát
és hozzájárulását a magyarországi
könyvkultúrához, illetve a könyvkereskedelem történetét.
B/5, kb.320 oldal, kartonált, 1500 Ft

lentôségû, sokáig méltánytalanul mellôzött képviselôje, az Európai Iskola
alapító tagja. Néhány éve elhunyt felesége, Lossonczy Ibolya különös szobraival, pasztellképeivel a magyar nonfiguratív mûvészet felfedezésre érdemes alkotója. A munkásságukat bemutató
elemzô tanulmányok mellett, több
mint hetven színes illusztráció teszi látványossá az albumot.
B/4, 68 oldal, 72 színes képpel,
egészpapír borító, 1500 Ft

A performance
Elméleti szöveggyûjtemény a Források a
XX. századi mûvészethez sorozatban

A jáki apostolszobrok
Szerkesztette:
Szentesi Edit és Újvári Péter

V. Ecsedy Judit, Pavercsik Ilona:
A könyvnyomtatás Magyarországon
a kézisajtó korában /1473-1800/

A Parnasszus
antikvárium ajánlata

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ
ÔSZI AJÁNLATA

hogy milyen színû az Isten bôre,
az anya így válaszol: „Az Isten se
nem fehér, se nem fekete. Csak lelke
van... Nincs színe. Isten vízszínû. A
víznek nincsen színe.”
James McBride regénye megrendítô és felemelô olvasmány, visszaadja – vagy, ha még nem veszítettük
volna el, megerôsíti – az emberiségbe
és az emberségbe vetett hitünket, szeretetre tanít, bölcsebbé tesz és megtisztít. Kevesen lehetnek, akiknek
minderre nincs szükségük. Ami engem illet, én a többséghez tartozom.

1945 elôtt megjelent latin
nyelvû irodalmi és
történelmi szövegkiadások
olcsón eladók.

A válogatásban a hagyományos esztétikai, filozófiai, antropológiai elemzések
mellett a képzômôvészethez sok tekintetben közelálló színházhoz fûzôdô
kapcsolatokat tárgyaló tanulmányok
találhatóak. Vál. és szerk.: Szôke Annamária
A/5, kb. 160 oldal, kartonált, 800 Ft

Bibliotheca Scriptorum
Medii Recentisque
Aevorum
Anonymus,
Bonfini,
Galeotto Marzio,
Celtis Protucius,
Taurinus,
Oláh Miklós
és mások mûvei.

Radajev: Ének Tyustya fejedelemrôl
Az Oroszországban élô, mintegy egymilliós mordvin népesség a magyarhoz közelálló nyelvet beszél. Ezen a nyelven az
1900-as évektôl kezdve születtek önálló
szépirodalmi alkotások. Vaszilij Radajevnek a politikai okok miatt 1991-ig kiadatlan verses eposzát eredetibôl Dugántsy Mária fordította.
AK/40, 232 oldal, kartonált, 800 Ft
Lossonczy Tamás
Lossonczy Ibolya

Kérésére teljes listánkat
elküldjük.

Az idén 95 éves Lossonczy Tamás festô
a második világháború utáni magyar
absztrakt mûvészet kiemelkedô je-

Parnasszus Antikvárium
1054 Budapest,

A jáki templom a magyarországi román
kori építészet legismertebb alkotása.
Nyugati kapujának oromzata Krisztus és
az apostolok szobraival kiemelkedô jelentôségû Közép-Európa 13. századi
szobrászatában. A gazdagon illusztrált
kötet a szerteágazó kutatások eredményeit: magyar, német és osztrák szakemberek tanulmányait teszi közzé, kiegészítve a szobrok katalógusával. Magyar
és német nyelven.
A/4, 600 oldal, egészvászon, enveloppal,
5000 Ft
Dávid Gyula – Mikó Imre:
Petôfi Erdélyben
A kötet a Kriterion Kiadónál 1972-ben
megjelent könyv átdolgozott, bôvített,
Petôfi-idézetekkel, dokumentumokkal és
gazdagabb képanyaggal illusztrált kiadása,
amely a Petôfi-kutatás újabb eredményeit
is figyelembe veszi.
A kolozsvári Polis Könyvkiadóval közös
kiadás.
B/5, kb. 400 oldal, egészpapír tábla, 1800 Ft

Boltjaink: Balassi Könyvesbolt 1023 Bp., Margit u.1. T/F: 212-0214
Kis Magiszter 1053 Bp., Magyar u.40. T: 327-7796, 327-7797
Ludwig Múzeum 1014 Budavári Palota A épület T:375-7533/145
Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budavári Palota F épület
T: 375-7533/650

Bajcsy-Zsilinszky út 50.
T/F.: 311-6049.
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Sao Paulótól a nagy Paulósig
– Azt tehát már tudjuk, miért lett a
könyve címe nagy Paulóskönyv, de hogyan lett író?
– Író az nem lettem, csak írtam egy
könyvet. Röviden: harmincévesen a
Sakkéletet szerkesztettem, a sakkmesterek állandóan az én szobámba menekültek, mondván, hogy nem bírják a többi spílert. Nyafogtak, áskálódtak. Nekem meg egyszer csak tele
lett a hócipôm, beleborogattam a fiókjaimat egy nagy táskába, és eljöttem. Azóta fordítok fôállásban.
– És mikor ír?
– Mindig. Elég szorgalmas pali vagyok, ha kell, naponta hét-nyolc
órát verem a gépet, és óhatatlan,
hogy közben ne jusson eszembe valami, ne találjak rá valamire, ami beindítja az agyamat, legyen az újsághír, reklámszöveg, bármi.
– Tehát nem írói mûfogás, hogy pontosan megjelöli, hol és mikor jelent meg,
amibôl paulóskodik?
– Mindnek utána lehet nézni, emiatt nem akaszthatnak pert a nyakamba. Rá-rárévedek szavakra, elcsodálkozom, kitekerem és leírom ôket.
Vagy már ab ovo ki vannak tekerve.
Nem úgy olvasok, mint mások.
Megcsócsálom a szavakat, magyarról magyarra fordítok, olykor sikítófrászt kapok. Meddig ér rá?
– Amíg beszél – vágom rá, talán
meggondolatlanul, mert folytatja:
– … hol fog aludni? Nem vagyok
egy világfi, olykor napokig ki sem
nyitom a számat.
– Hogy bírja ki?
– Hát így, hogy idônként azért fölhúzom a zsilipet.
– És a fordítás?
– Abból élek. Kezdô koromban –
majd húsz éve – kínos precízséggel
fordítottam, mert féltem, hogy rájönnek, nem is tudok angolul. Szótáraztam, mint ahogy szótárazva tanultam meg franciául is, mert a kezembe akadt egy Vian-könyv, és izgatott, mi van odaírva. Azt hiszem,
jó nyelvérzékem van.
– Hogyan lett fordító?
– Jött Tótisz András barátom, a T.
O. Teasként közismert kitûnô író,
aki akkor a Rakéta Regényújság szerkesztôje volt, benyúlt a macskagátló
mögé – ez egy könyv- és papírhalom
volt, megakadályozta a macskát,
hogy váratlanul az íróasztalra ugorjon –, elolvasta egy ott heverô francia fordításomat, és meglepetten rám
nézett: – Te, ez jó! – Benyúlt a táskájába, elôvett egy novellát, és azt
mondta: akkor ezt fordítsd le hétfôre. Nézem: hát angol. Mondom
neki, én nem tudok angolul. Mindegy, legyintett, fordítani azt tudsz.
Akkorra én már valóban fordítottam
pár könyvet, de egyiket sem angolból. Elpiszmogtam vele, aztán bevittem, leadtam, és fölmentem ebédelni. Mikor visszamegyek a kabátomért, látom, integet a fôszerkesztô,
Köves Erzsi, ô is meg volt döbbenve.
– De hiszen ez jó! – Úgy látszik úgy
nézhettem ki, hogy egy tôlem kapott
jó fordítás mindenkit megdöbbentett. Azóta fordítok. Mármint sokat.

Az interjú körülményei, elôjelei többnyire meghatározzák annak
hangulatát. Sejtetik, milyen is, akivel majd beszélgetünk. De van ez
így fordítva is. Mi is történt? Késtem, nem keveset. Paulo rám telefonál, kicsit sértetten, kicsit indignáltan von felelôsségre, és azt
mondja, pedig meg is borotválkozott a tiszteletemre. Rohanok,
mondom és elgondolkozom, nem lesz könnyû egy ilyen hisztériás
férfival, akinek ráadásul igaza van. És odaérek, és csöngetek, és
belépek. Fehér, kopár falak fogadnak, telis-tele képkampókkal. Mi
történt, rémülök el, ennyire rossz bolt könyvet írni…?

– Most költöztem, amit lát, az a
félút – mondja Szentgyörgyi József,
alias Paulo, nem is barátságtalanul,
nem is sértôdötten.
– Honnan ez a név?
– Egyszer Sao Paulóban megnyertem egy szambaversenyt.
Nagyot nyelek, kutatok filmemlékeimben, milyen is lehet egy ilyen.
Snájdig, karcsú férfiak ölelnek csábos nôket. A férfiak rettentôen temperamentumosak, hajuk olajozottan
tapad a koponyájukra... Hát ilyen lehetett húsz éve Paulo.
– Elmesélné? – faggatom, mert
hátha nem is így volt.
– Tényleg elmondjam?
– Tényleg.
– Egy barátommal Franciaországban nyaraltunk, bô húsz éve. Egész
érdekesen alakult. Monte Carlóban,
a Casinóban komoly összeget nyertem, úgy 800–1000 frankot. Négyszázért rögtön rendeltem egy Esterházy-kockás öltönyt egy mentoni
szabónál. Senki nem hiszi el, de tízkor megrendeltem, háromkor már
abban feszítettem. Késôbb a párizsi
diáknegyedben, ahol akkoriban a
toprongy járta, úgy megnéztek, mint
egy átutazó, különc maharadzsát.
Marseille-be is elmentünk, megnézni az állítólagos rejtôi atmoszférájú kocsmákat. Sikerült. Az egyikben megismerkedtünk egy spanyol
nôvel, aki leitatott, és mire fölébredtem, már a nyílt tengeren voltunk.
Mint késôbb kiderült, egy venezuelai hajón. A haver meg sehol.
– Ezt melyik Rejtôben is olvasta?
– Nagyon nem lehetett ugrálni,
mert kint voltunk a vízen. Én ugyan
egy kisebb karateválogatottat lazán
fölképelek, de ez egy tényleg marcona legénység volt.
– De miért?
– Volt a hajón két zsiráf, három
zebra és két hihetetlenül büdös varacskos disznó. Velem egészítették
ki a menazsériát.
– Minek?
– Ezeket kellett etetni-itatni, almozni. Legjobban a zsiráfoktól
tartottam, mert azok rettenetesen
nagyot tudnak rúgni. Kittenbergtôl tudom, hogy velük még az
oroszlánok sem szívesen kezdenek. Jobban rettegtem tôlük, mint
a matrózoktól, pedig azok se voltak angolkisasszonyok.
– Ugye ezt most találta ki, hogy azt
ne mondjam, írói munkásságának részeként…
– Ahogy mondja. Nekem az
ilyen bliktri. Naponta négy-öt ilyet
is kitalálok.

– Bántották?
– Nem, csak valószínûsítették,
hogy ha nem úgy pattogok, ahogy
ôk akarják, akkor errôl is szó lehet.
Ebben az egyben hittem nekik. Alig
vártam, hogy kikössünk, vagy hogy
legalább elérhetô közelségbe kerüljön a part. Három hétig kellett várni
rá. Azóta tudom, mit érezhettek Kolumbus emberei, mikor megpillantották a földet. Be a vízbe, és úszás.
Próbált már maga ruhástól úszni?
– Csak nem az esterházyban?…
– Mégsem hagyhattam ott. Az volt
az egyetlen göncöm. Meg az egyetlen sanszom. Ahhoz csak cipôt kell
lopni, és bárhol úriember vagyok.
Kivergôdtem a kikötôbe, ahol a legnagyobb elképedésemre mindenki
portugálul beszélt. Brazília, Capo
Frio. Hiába tudtam spanyolul, franciául, olaszul, inkább csak sejtettem,
mirôl folyik a szó. San Paulóba indultam, mert kiderült, hogy ott van
magyar követség. Négy-öt napos
stoppolás következett.
– Mibôl élt?
– Kéregettem. Adtak. Úgy néztem
ki, hogy ajánlatosabbnak látszott.
San Paulóban egy teherautóról lekászálódva természetesen egy magyarba botlottam: a Kemény Diménybe. (Le ne írja a nevét, mert
agyonüt, az egy tényleg kemény fiú.)
Te mit csinálsz itt?–kérdeztem. Közölte, hogy a 76-os trolira vár. Hazudsz, mondom, annak a Keletinél
van a végállomása, nem San Paulóban. Késôbb átváltottunk értelmesebb beszédre, például hogy mit lehet itt csinálni. Ismerte a viszonyokat, ô ott aktív munkanélküli volt.
Azt mondta, tud egy utcabált, menjünk mulatni. És ott rendezték a
szambaversenyt. Tíz szépfiút sorsoltak ki, akik az elôzô évi riói királynôvel szambázhattak, és azzal,
hogy aki a legszebben ropja, ezer
dollár a jutalma. Ez a hülye Dimény meg benevezett engem, és
kisorsoltak.
– Hiába, aki remek táncos…
– Én? A varacskos disznók jobban ropták etetés elôtt. Iszonyú röhögés tört ki, éltes családapák zokogtak, életerôs nôk szültek szörnyeket. Ezzel nyertem, közfelkiáltással megszavazták.
– Vihette az ezrest.
– Kétszázat helybôl levett a Dimény. Hogy luxusadó. Hát így lettem Paulo.
– És gazdagon tért haza.
– Mint egy herceg. Sejtheti. A
hajójegy, egy-két rendesebb
klottgatya...
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– Ki volt a kedvence?
– Például James Clavell, tôle is a
Nemes ház. Megmutatnám, de a barátaim szétkapkodták, az utolsót
sem hozták vissza, pedig megeskettem ôket az anyjuk sírjára. Nincs
belôle egy sem. Nagyon szeretem
Joe R. Lansdale mûveit, azokból
sincs meg az elsô kötet. Volt olyan
könyv is, amit a szomszédasszony
szó szerint kicsavart a kezembôl.
(Ezt azért jó lett volna látni! – A
szerk.) Hagytam, mert egy jó szomszéd minden könyvnél többet ér.
– Remélhetôleg ezt a „szerzôi” könyvét
sem hozza vissza senki.
– Soha nem gondoltam volna,
hogy mást is érdekelnének ezek a
magamnak írogatott hozzámfûzések és eszembejutások. Ez a sok
marhaság, ami eszembe jut. Ez egy
udvariatlan könyv, mert semmi
nincs benne megmagyarázva. Ha
valaki ráérez, ha visszacseng neki,
akkor velem élvezi, ha nem, akkor
csak egy ökölcsapás a levegôbe. Az
írott szavakat nem csak egyféleképpen lehet értelmezni, és van egy
vokális tartalmuk is, és ezek
idônként ütik egymást. Ha valaki
nem érti, az nem jelenti azt, hogy
fafejû vagy humortalan, de még azt
sem, hogy én írtam rosszat, csak
épp nem közösek az élményeink.
Csakis arról van szó, hogy én ott
voltam, én hallottam, én olvastam.
Annyira magamnak írtam, hogy tíz
évig senkinek sem mutattam meg.
Egyszer elöl maradt, és Elek László
barátom belelapozott, és elvitte
Vargyas Zoltánnak, az AKG Kiadó
vezetôjének, aki késôbb azzal hívott fel: – Te, ez piszkosul jó, ezt
kiadjuk”. És kiadta. Ilyen fiú. Semmitôl sem riad vissza.
– Mi ez a hatalmas látcsô az ablakában? Innen nincs mit nézni, hacsak nem
a távoli budai hegyeket.
– Az is elég volna, de leginkább a
dunai hajókat nézegetem, azokat nagyon szeretem. Már tudom, mikor
melyik jön. Kedvencem a két Carrera, a két pipisárga uszály. Mint két
százméteres Lego-hajó. Odarohanok, megnézem, aztán dolgozom
tovább. De szeretem nézni a siklóernyôsöket is. Meg a csillagokat,
azokban van megírva a jövônk. Sajnos nagyon apró betûkkel.
– Mondjon még egy keveset magáról!
– Zenét is írok, 30–40 évvel ezelôtti slágereket komponálok, erôteljes
számítógépes támogatással. Már
megnyertem hat-hét nagy versenyt
az Interneten. Marha nagy dicsôség.
És szerény is vagyok, mert nem szoktam dicsekedni, csak a munkáimmal
meg az egyéniségemmel. És tudja
még mit szeretnék? Ha egyszer egy
újságíró szépen kiollózná a Paulóskönyvbôl a Mélyinterjú címû szócikket, és ezzel mindkettônket sok fölösleges fáradságtól kímélne meg.
Bár ha így történt volna, akkor nem
ismerhettem volna meg kegyedet,
amit erôsen fájlalnék.
Bagota /ity edt

FEJEZETEK A MAGYAR KÖNYVSZAKMA TÖRTÉNETÉBÔL

A selejtlista-botrány
Még a fegyverszüneti egyezmény (1945. január 20.) végrehajtása kötelezte az Ideiglenes
Nemzeti Kormányt a „fasiszta
szellemû és szovjetellenes sajtótermékek” megsemmisítésére. Az ezek címjegyzékét tartalmazó jegyzék összeállítása sem
fejezôdött be, mégsem ez
okozta a botrányt.
A gondok a nagy nyomdák
államosítása után kezdôdtek.
A kérdés az volt: mi történjék
azokkal az „öröklött” készletekkel, amelyek nem fasiszták, nem szovjetellenesek
ugyan, mégsem kívánatos a
terjesztésük, mivel az elô-,
vagy utószó tartalmaz „a szocializmus építése politikájával
szemben álló” nem kívánatos,
sôt ellenségesnek minôsülô
megállapításokat.
Elsôként – 1949 áprilisában –
a kultuszminiszter utasítása jelent meg. Mindössze 107 kiadványt ítélt arra, hogy azokat az
ifjúsági könyvtárakból selejtezzék ki és „kettétépett állapotban, szorosan becsomagolva” a
Papírhulladékforgalmi Nemzeti Vállalatnak adják át.
A folytatás 1950 márciusában már jóval nagyobb arányú volt. Az ifjúsági könyvtárak átrendezése és selejtezése címû rendelet mintegy 1300 mû
teljes kivonását rendelte el,
mintegy 170 mûvet csupán
arra ítélt, hogy az ifjúsági
könyvtárakból helyezzék át a
tanári könyvtárakba.
Nagyjából e rendelkezéssel
egy idôben, tehát 1950 márciusában látott napvilágot a
Népkönyvtári Központ kiadásában egy szerény külsejû, 48
oldalas füzet ezzel a címmel:
Útmutató üzemi és falusi könyvtárak rendezéséhez, amely mintegy 1500 kiadványt szerzô–cím szerint sorol fel, további
csaknem 200 szerzôt azzal a
megjelöléssel:
„minden
mûve”. Ez utóbbiak között
olyan nevek olvashatók, mint
Fekete István, Kittenberger
Kálmán, Passuth László,
Rejtô Jenô, Erich Kastner,

Sartre. Az elôszó ígérete szerint a jegyzéket pótjegyzékek
fogják követni, ám semmi
nem utal arra, hogy az Útmutató nem egyéb rendezési javaslatnál, tehát még csak
könyvtárrendezési utasításról
sincs benne szó.
A Népkönyvtári Központ
beváltotta ígéretét: 1950 októberében megjelent az ígért
2. sz. Útmutató népkönyvtárak
(üzemi, falusi és városi könyvtárak) rendezéséhez, 169 oldalon,
mintegy 6 ezer könyvcímet
tartalmazva. Ebbôl az Útmutatóból pedig úgy vált selejtlista, hogy a jegyzékkel egy
idôben kiadott népmûvelési
miniszteri rendelkezés felkérte a megyei (és fôvárosi)
tanácsok népmûvelési alosztályait: szólítsák föl a megye
valamennyi
könyvkereskedôjét és magán-kölcsönkönyvtár tulajdonosát, hogy
könyvállományukat az Útmutatók alapján selejtezzék.
A kiselejtezett könyveket a
Népkönyvtári Központhoz
kellett visszaküldeni.
A selejtezést rendkívüli
gyorsasággal végrehajtották.
Bár az állami antikvárium
vezetôje jelezte a Népmûvelési Minisztériumban, hogy
a bezúzásra ítélt könyvek közül sokat keresnek a tudományos könyvtárakban, vizsgálják felül a listát. Az észrevétel elkésett, addigra a könyveket bezúzták.
Ekkor robbant a bomba...
Révai József népmûvelési miniszter egész nyáron betegeskedett, hivatalába nem járt be.
Amikor ismét megjelent a minisztériumban, akkor fedezte
fel, mi történt. Igaz, a felfedezésben „segítették” egyes nyugati lapok és rádiók, amelyek
megfelelô kommentárok kíséretében elemezték az Útmutatókat. Mi tagadás, a hidegháborús propagandához kiváló
munícióhoz jutottak.
A miniszter a Magyar Dolgozók Pártja Központi Ellenôrzô
Bizottságát kérte fel annak ki-

vizsgálására, hogyan láthatott
napvilágot fôképpen a 2. sz.
Útmutató.
A vizsgálat lezárásáról és
eredményérôl a minisztériumi
nagyaktíván maga a miniszter
tájékoztatta
munkatársait
ekképpen:
A Népkönyvtári Központ a
listát, mint javaslatot jóváhagyásra átküldte felettesének, a
minisztérium könyvtári osztályának. Az osztályvezetô az
iratokat véleményezésre továbbította a minisztérium irodalmi fôosztályának. Itt a
fôosztály vezetôje még csak
bele sem nézett, azzal a megjegyzéssel, hogy ez ügyben
nem az irodalmi, hanem a
könyvtári fôosztály illetékes,
megjegyzés nélkül visszaküldte „a feladónak”.
Az ügyiratok útja innen egyenesen az államtitkárhoz vezetett. Nála elfeküdtek az akták, s
amikor sürgették, elôvette, s
úgy minôsítve, hogy az egész
ügy a hatásköri lista alapján
nem is hozzá, hanem a miniszter-helyetteshez tartozik, jórészt bele sem pillantott, a paksamétát megjegyzés nélkül továbbította. A miniszter-helyettes aztán – hiszen ô végül is az
államtitkártól kapta – a szolgálati út szigorú betartásával (csoportfônök, fôosztályvezetô)
visszakerült a könyvtári osztály
vezetôjéhez, aki – hiszen szabályosan végigjárták az iratok a
szolgálati utat – tiszta lelkiismerettel nyomdába adta. Mégcsak arra sem gondolt senki,
hogy a magánkereskedôket
érintô rendelkezés kiadása a
belkereskedelmi miniszter feladata, azaz hatásköri túllépés is
történt.
De Révai az „elvi” tanulságokat is levonta: „... a kultúrfronton is nagyobb éberséget kell
tanúsítani, mert az ellenség
dolgozik. Meg kell látni az
akta mögött az embert, az életet: aki hivatalt kapott, nem
válhatik lelketlen bürokratává,
sem diktátorrá. A kulturálatlanság gyakran radikális mez-
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ben jelenik meg, pedig nem
csupán a liberalizmus, hanem
az álradikalizmus is megengedhetetlen.”
Az MDP ezzel is példát kívánt statuálni: az államtitkárt és az ügy néhány felelôsét a súlyos pártbüntetéseken kívül posztjáról leváltották és alacsonyabb munkakörbe helyezték.
Mindezek ismeretében felvetôdik a kérdés: felelôtlennek
éppen nem nevezhetô, mûvelt
funkcionáriusok hogyan is kerülhettek abba a helyzetbe,
hogy kiengedjék kezükbôl ezt a
rendelkezést.
Az elsô számú oknak nyilván
a Rajk-pert követôen megváltozott, hidegháborús légkör
tekinthetô, ezzel összefüggésben az a bizonyos „éberség”,
továbbá a Lukács-vita, és a
Kultuszminisztérium munkáját elítélô párthatározat, mely
szerint „a köznevelés terén
mutatkozó elmaradás fô oka:
az ellenség kártevô, szabotáló
tevékenysége, a feladat pedig
„az ellenség leleplezése és ártalmatlanná tétele, az éberség
fokozása”.
De ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy ekkor már „az ellenség leleplezése” a könyvszakmában
is
jelentkezett,
amennyiben letartóztatásban
várta sorsának jobbra fordulását Seress Géza, a Szikra
Könyvkiadó lektorátusának
volt vezetôje, Pálóczy-Horváth
György, a Hungária Könyvkiadó lektorátusának vezetôje,
Havas Endre, az Athenaeum
Könyvkiadó lektora, Faust
Imre könyvkiadó, Kerecsényi
Dezsôné, a Sarló könyvesbolt
vezetôje. Következésképpen a
légkör olyan volt, hogy uralkodóvá válhatott az a nézet: az
épülô szocializmus, azaz a proletárdiktatúra könnyebben el
tudja viselni, ha néhány nem
megsemmisítendô könyvet is
bezúzásra ítélnek, mint ha egy
is kimaradna a valóban oda valók közül...
Varga-Neubauer Sándor

MOZI – VIDEO
Mozi
Ösztön
■ Nyissuk a sort egy megrázó filmnek megrázó felfedezésével, miszerint a szabadság az, ha átugorjuk a
magunk emelte kerítéseket. (Csak
zárójelben kívántatik megjegyezni,
hogy valami hasonlót írt a mi Faludynk is egy versében – bocsánat, ha
nem idézzük pontosan –, tehát az
ember ott kezdôdik, amikor átlépi
önmagát.) Valami ilyesmi gondolattal zárul a film, amelynek – e
gondolaton kívül – erôssége, sikerének titka a szereposztás, mert Anthony Hopkins, Cuba Gooding jr.,
no meg Donald Sutherland bármit
elvisz a hátán. Látható benne néhány jól megkomponált, hatásos
snitt és jelenet. Bevált, kismirglizett,
leglettelt. De nincs ebben semmi
meglepô, az amerikai filmek már
csak ilyenek.
De hogy kerül ide a kerítés, meg
az ugrálás? Hát úgy, hogy egy antropológus – ôt alakítja Anthony
Hopkins – fogja magát, és a gorillák
közé emigrál. Oka van rá. Persze,
hogy van, megcsömörlik valamitôl,
amit addigi életében tapasztalt,
megélt. De már Afrika sem a régi,
ott is civilizált módon nyúlnak a renitensek után. Fegyverrel, erôszakkal. A történet elmondhatatlan innentôl kezdve, ránk az vár, hogy
megtudjuk elsônek, miért csömörlött meg a tudós, képes-e meggyógyulni – néhány hét alatt – a derék
és ifjú pszichiáter segítségével, illetve sikerül-e az elkövetkezôkben
ennek a derék pszichiáternek átaludni az éjszakát anélkül, hogy ne
riadjon fel verejtékben úszva. (Mert
neki is vannak gondjai, a sikerének
ára van.) Egyszerûbben, jó-e minden, ha jó a vége.
Megsúgjuk?

Video
A velencei kurtizán
■ Ez csak a mesében van, sóhajtozunk, és újra az elejére tekerjük
a kazettát, és megint megnézzük.
Mert olyan szép, mert olyan hihetetlen, hogy egy filmnek ilyen
elképesztôen hiteltelen vége legyen. Hiheti ezt az, aki valamelyest is ismeri a történelmet, azt a
kéjekben tobzódó, mûvészeteket
felvirágoztató, szenvedélyes idôt,
azt a bizonyos savonarolai eretnekégetô idôt, amikor a tudatlanság és a rosszindulat bárkit máglyára juttatott.
E két idôszak határán játszódik a
filmbeli történet, kezdôdik, amikor még minden szép volt, és
végzôdik, amikor Velencében ki-

tör a pestis és az ezt követô inkvizíció.
De hát akkor mi ebben a szép?
Szép, hogy tanúi lehetünk egy beteljesülni lehetetlennek látszó szerelemnek, egy szegény lány és a gazdag hozományra rendeltetett gazdag fiú között. De, mint tudjuk, a
szerelem nem csak szép, de
legyôzhetetlen is, ha nem máskor,
hát a halál árnyékában. A széplány,
hogy szerelme közelében lehessen
– ha már hitvese nem lehet –, de
legalábbis a férfit az ôrületbe kergesse azzal, hogy bárki megkaphatja, csak ô, aki a leghivatottabb
lenne, ô nem. Mi lehet a megoldás?
Kézenfekvô, a széplány – mint kiderül, az anyja sem volt más – beáll
kurtizánnak. De nem olyan semmilyennek, hanem, mivel okos és
mûvelt, a legelôkelôbbek szeretôje
lesz, sôt, még a várost is ô menti
meg. A hogyant most nem áruljuk
el, sôt a film végét sem, mert, mint
szokott, úgy ennek a filmnek a vége
is dramaturgiailag kétesélyes.
Eleven hús
■ Pedro Almodovar filmje. Ma
már ritka, hogy egy filmet a rendezô neve hangsúlyozásával adnak
el, ma a sztárok azok, akikért bemegy a nézô a moziba. A spanyol
rendezô neve azonban olyan, mint
egy vészcsengô, amelyik azt berregi,
ezt látni kell. Annál is inkább, mert
kellemes átmenete ez a film a már
csömörig fogyasztott bûnügyi filmeknek, az egyre kevesebbek által
választott mûvészfilmeknek. Még
érzôdik rajta az európai filmek bája,
az, hogy nem olyan olajosan glancolt, hogy a tökéletes szakmai fölénnyel elkészített filmnél igen
nagy erôfeszítéssel lehet észrevenni,
hogy nem szól semmirôl, ha mégis,
akkor az nem igaz és így tovább.
Az Eleven hús nézôi nagyon
könnyû helyzetben vannak, itt
nincs trükk, a forma és a tartalom
jól simul egymáshoz. Mondhatnánk, a film hiteles. Még akkor is,

ha a történet többször fordul meg
saját tengelye körül, és ezúttal
csakis az utolsó filmkockákon áll
össze az egész, akkor kattan minden a helyére. Többször kell kikapcsolni a reflexeinket, amikor azt
hisszük, tudjuk, mi fog következni,
egyik vagy másik szereplônek mi
lesz a következô lépése. Illetve,
ezek a lépések, még ha ki is találhatóak, még ha rá is éreznénk, az
azonban, hogy mi mozgatja, mi
van mögötte, már talányos.
Pedig egyszerû dolgokról esik szó,
egy furcsa szerelmi sokszög, vagy
inkább hepehupa az, ami a szereplôk életét megkeseríti, s teszi áldozattá az egyetlen ártatlan résztvevôt. Közben mindenki szeret valakit, az meg szeret mást, a kör természetesen bezárul és felbomlik,
lövések dördülnek el, könnyek hullanak, ábrándok foszlanak szét, és
álmok valósulnak meg.
Ponyvalevél
■ Nem félreírás, ez nem a Ponyvaregény, sôt még csak nem is annak a
paródiának a paródiája. Legföljebb
egy kis áthallás, vagy átlátás? Nem,
még az se. Semmi közük egymáshoz, a Ponyvalevél, ha már hasonlítgatni akarunk, akkor leginkább
olyan, mint a cseh újhullám némelyik filmje volt, amiket látván is
szembesültünk azzal, hogy nem csak
a hôsök emberek, de az emberek is
lehetnek hôsök. Akkor is, ha kicsik
és nyeszlettek, ha semmi hôsies
nincs rajtuk, csak éppen az élet beléjük botlik. Mint ahogy ezzel a szerencsétlen norvég postással megesnek dolgok, olyan dolgok, hogy
kénytelen hôssé válni. Vagy inkább
elviselni annak terhét, egy kegyelmi
pillanatban szembesülni azzal, hogy
az élet nem csak úgy átfut rajtunk,
olykor mi is tehetünk érte vagy ellene valamit. És ez a derék senki, ez
az esetlen pojáca, ez a gátlásos fazon
kiforrja magát és helytáll. De ez még
semmi, mert még el is nyeri a világszép patyolatos kisasszony szerelmét. Mert megérdemli. Mind a kettô
a másikat. Az érthetôség kedvéért
dióhéjban, mirôl is szól, vagy pontosabban, mi a váza a Ponyvalevélnek.
Van ez a kis postás, aki elsuvasztja
mások terhesebb pakkjait, a
hôzöngôk leveleibe beleolvas, majd
elcseni valakinek a kulcsát és besettenkedik a lakásába. Mások életébe
betörni nem lehet büntetlenül, mert
a jó mellett érhet rossz is. Ez a besétálás kezdete annak az átváltozásnak,
ami hôsünkön megesik, mert sodródni kezd immáron nem szenvtelenül az eseményekkel. Nem tud szabadulni a „valami történhet” eshetôségétôl, és valóban történik valami. Hogy mi, megtudható a filmbôl,
a torokszorító filmbôl.
A hihetetlen keveredik az abszurdocskával, a szánalmas a szív-
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szorítóval. A csúnya a széppel.
Kell egy kis ráakarás, hogy végignézzük ezt a filmet, de megéri.
Két angol lány
■ Adva van két lány. Két angol
lány, akik együtt laknak, mert diákok, mert a lakásbérlet egynek, de
még kettônek is drága, ezért hirdetést adnak fel, várnak egy harmadikra. És errôl a harmadikról, meg az
elôzô kettô közül az egyikrôl szól a
film. Mert, hogy ôk barátok lesznek, kötôdnek egymáshoz, azután
az élet elsodorja ôket egymástól. És
pont akkor, amikor mi elfoglaljuk
kellemes fotelunkban a helyünket,
ôk akkor találkoznak. Akkor zakatol az egyikkel a vonat a másik felé
néhány év után, akkor mereng el az
ablakon kitekintve – teheti, mert ô
a brit államvasutakon utazik – felidézi, milyen is volt, amikor fiatalon, idegbetegen, az arcán dermatitiszes sebekkel próbált megküzdeni
az élettel. Azzal az élettel, amelyben ott volt mellette a barátnôje, ellene pedig az a sok megoldatlan
helyzet. A lány, aki alig tud kikászálódni lelkének csapdáiból, sôt van
egy barátja, aki végül bele is zuhan
– mármint a lélekvesztô csapdába
–, és lelkét töri, azaz komplett módon bedilizik, szóval ez a lány egyetemre jár. És itt jön az, amitôl a film
szép és hiteles, no meg egy kicsit
ironikussá is válik. Na mit tanulnak
ezek a szeretetre méltó szerencsétlenek, na mi lesz belôlük? Pszichológus, bizony, bizony.
És nincs megoldás. Az ô életüket
senki nem varázsolja tökéletessé,
ezt nekik maguknak kell elviselhetôvé tenni. És sikerül. Valamelyest, a két lány talpon marad,
megôrzik lányos bájukat és szokásaikat. Mert, hogy errôl még nem
szóltunk. Kritikus helyzetekben,
amikor dönteni kell, akkor felütik
az Üvöltô szelek címû felejthetetlen regényt, és beleolvasnak.
Mint, amikor a jósnô a varázsgömbjét nézi, vagy a kártyáját veti.
Szóval a lányok megôrzik ezt a kis
hamvas játékot, ez az útra-életre
valójuk.
Bagota / ity edt

IRODALOMTÖRTÉNET
A nevezetes névtelen –
30 éve hunyt el Hamvas
Béla
Osiris Kiadó, Budapest, 1999
256 oldal, 1280 Ft
■ „Hamvas nem volt filozófus, nem kultúrtörténész, nem
orientalista, nem mûfordító,
nem mûvészettörténész, nem
szépíró, nem vallásalapító,
nem próféta, nem guru és még
sok egyéb sem.” – olvasható a
meglepô kijelentés a Hamvas
Béláról szóló tanulmánykötet
elôszavában Szathmári Botond tollából. Akkor mégis mi
volt? – kérdezhetnénk. Mindezen területeket mûvelte, mégsem lehet egyikbe sem besorolni. Mindenekelôtt gondokodó
volt, ahogyan az elôszóban
látható: „... a tradíció szellemében élô alkotó és gondolkodó ember..., mûveinek középpontjában az egész keresése, az egység helyreállításának igénye áll.”
A kötet elsô felében egy 1997es emlékülés elôadásaiban Hamvas Bélára (1897–1968) emlékeznek a konferencia résztvevôi.
Arra a gondolkodóra, aki a megélt önéletet és a mû alkotását
szerves kapcsolatban képzelte el,
aki vallotta a gondolkodás – szó
– tett azonosságát. Aki valami
hihetetlen elhivatottsággal, mások szerint érett bölcsességgel
képes volt inotai, bokodi és tiszapalkonyai „számûzetésében”,
földmûves és raktárosi munka
mellett termékeny alkotó lenni,
és a magyar szellemi életben kikerülhetetlen életmûvet hagyni
maga után. A filozófiai gondolkodásáról, képzômûvészeti beállítottságáról, a természettudományok iránti ambivalens magatartásáról, filozófiai párhuzamairól elmélkedô tanulmányok sora
inkább az értelmezést, mint az
emlékezést tartja szem elôtt.
Emlékkötettôl szokatlan módon
egyetlen életrajzi összefoglalóval
sem találkozunk, ugyanakkor
gondolkodását és szellemiségét
elemezve óhatatlanul sok életrajzi adat felszínre kerül. A
szerzôk között találjuk feleségét,
Kemény Katalint, az író Jókai
Annát, meg Czakó Gábort, Kürthy Sándort, a szerkesztô Darabos Pált és Szathmári Botondot.
Az emlékülés anyaga mellett ebben a kötetben kapott helyet az

1988 óta létezô Hamvas Kör néhány dolgozata, melyek szellemiségükben ôrizôi a Hamvas-féle hagyatéknak. Végül, néhány
nagyon érdekes dokumentum –
Bosnyák Sándor interjúi –
Hamvas emberi mivoltáról, kortársairól, barátairól, szellemi hatásáról számolnak be, a kérdezettek Hamvas olyan tisztelôi,
akik barátságát élvezték, jóllehet
néha alapvetôen másként gondokodtak a valóságról, mint ô.
Az esztéta Baránszky-Jób László
barátsága például elmélyült esztétikai ismereteiken, a pszichológus Mérei Ferenc Hamvassal
való kapcsolata a kölcsönös tiszteleten alapult, bár ahogy fogalmaz: „ô istenes volt, én
pogány”. Szabó Ede mûfordító
Rilke-fordítások alapján keveredett barátságba a Rilke-rajongó
Hamvassal, Hajnal Albert gépészmérnök a „filozófus” házaspár beszélgetô estjeirôl mond
sok értékes információt. Az író,
Szentkúthy Miklós tôle kapott
alapvetô útbaigazítást a kínai
bölcselettel kapcsolatosan, és
mindkettôjüket rendkívül érdekelte a mitológia. Utolsóként
Sarlóska Ernô matematikus
visszaemlékezése – aki kedvét
lelte a filozófiai problémák boncolgatásában – Hamvas könyvtárosi tevékenységének idejét
idézi fel. Míg mások egyetemi
mûhelyekben, irodalmi szalonokban tartották a kapcsolatot
kortársaikkal, folytattak termékeny vitákat és beszélgetéseket,
Hamvas számára a könyvtárosi
„szolgálat” volt talán a legfontosabb találkozóhely, ahol mindenki elérhette, aki akarta.
Sz. Zs.
In honorem Czine Mihály
(1929–1999)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen
1999., 338 oldal, 800 Ft
■ Eredetileg a „tanár úr” hetvenedik születésnapja alkalmából
– ajándék gyanánt – állította
össze a kötetet (két kollégája)
Görömbei András és Kenyeres
Zoltán, de Czine Mihály hirtelen halála miatt végül emlékkönyvként jelentették meg. A
belsô tartalmon ez azonban mit
sem változtatott: a pályatársak
írásai nem búcsúztatják, hanem
köszöntik ôt. Egyedül a barát

hangján megszólaló Sütô András bevezetôje utal az év elején
elhunyt irodalomtörténész betegségeire, felgyógyulásaira és eltávozására: „A könyörgés az emberé, a végzés az Istené. Téged
elszólított, Miska. Isten veled.”
A könyv elsô fejezete Czine
Mihály életútját, kritikusi tevékenységét és irodalomszemléletét vázolja fel. Kitartó, erôs akaratú és jellemes ember életének
munkáját ismerheti meg az olvasó, aki a hodászi nincstelen
juhász tizedik gyermekeként tudományos pályára lépett és
egyetemi katedrát kapott. Ô
volt a népi értelmiség eszményi
reprezentánsa. A tanítóképzô,
majd az Eötvös Kollégium elvégzése után mindössze 25 évesen József Attila-díjban részesült, alig 31 esztendôsen megjelent elsô nagy monográfiája
Móricz Zsigmondról, melynek
a tudományos alaposság mellett
legnagyobb erénye érzékletes
elôadásmódja volt. Tántoríthatatlanul kutatta és közvetítette a
kisebbségi magyarság kultúráját,
vállalva azt is, hogy egyéni
meglátásai miatt a kommunista
hatalom – ahol tudta – hátráltatta tudományos karrierjének
kibontakozását. Így például
nem adták ki erdélyi magyar
irodalomtörténetét, vagy Tamási Áronról írt monográfiáját,
korlátozták elôadói körútjait.
XX. századi magyar irodalomtörténetét 1976-ban szerbhorvát nyelven jelentették meg, s
azóta sem jelent meg magyarul.
Három téma állt munkásságának elôterében: a népi írói
mozgalom kutatása és elôadásokban való népszerûsítése, a
kisebbségi sorsban élô magyarok élete és problémái, valamint a magyar protestantizmus
története. Irodalomszemléletének alapvetô mozgatórúgója az
volt, hogyan segíti az irodalom
az egyén és a nemzeti közösség
boldogulását. Ez befolyásolta
minden megnyilatkozását.
Az emlékkötet további fejezeteiben Czine Mihály barátai, egyetemi kollégái, tanítványai tisztelegnek elôtte legújabb tudományos eredményeik ismertetésével:
a nyugatos és a protestáns magyar
irodalom elemzésével, valamint a
népi írói mozgalom alakjainak
felidézésével. A kötet végén helyet foglaló terjedelmes bibliográfia – az eddigiek közül a legteljesebb – szakmai tájékozódásban
nyújt hatékony segítséget.
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Szénási Zsófia

Fodor András
A somogyi diák
Napló
1945-1947
Irodalmunk forrásai
Pannónia Könyvek sorozat
■ Az 1929-ben született és 1997ben elhunyt Kossuth díjas költô,
egykori kaposvári gimnazista naplóját veheti most kezébe az olvasó. A napló az egyéni és közsorsot fordító éveknek a krónikája.
Fodor András naplója nem egy
érettlen kamaszfiú magánéleti
számvetése, hanem egy olyan fiatalember ön- és környezetvizsgálata, aki nemcsak önmagához volt
szigorú, nemcsak önmagával, önértékével akart tisztában lenni, hanem a körülötte lévô világot is ismerni, érteni és szeretni akarta.
A naplóírás kényszere egész életét végigkísérte, hiszen folyamatosan lejegyezte Eötvös Kollégiumbéli éveit (A kollégium címmel
1991-ben jelent meg), naplóregényben megírta beszélgetéseit,
találkozásait a mûvészettörténész
íróval, Fülep Lajossal (ez az ötvenes-hatvanas évek krónikája)
1996-ban pedig három kötetben
– Hetvenes évek – adta közre a
címben szereplô idôszak szubjektív történéseit.
Az irodalom forrásaira, az alkotó magánéletére kíváncsi olvasók számára megannyi érdekességgel szolgál Fodor András ifjúkori naplója. Érdekes, és egészen
fiatal korától jellemzô volt rá a
politikától való viszolygás, miközben a politika többször elhallgattatta. Fiatal korától kezdve jellemzô rá a mérhetetlen tudásvágy, a hûség – tájhoz, emberhez. Érdekes olvasni Takáts Gyulával való találkozásait, beszélgetéseit. Érdekes az ô szemével látni
a beszállásolt orosz katonákat, a
kortársakat, Somogyországot,
Egry Józsefet, Szabó Lôrincet és
az iskolai hétköznapokat.
A figyelmes naplóolvasó Fodor
András költôi kibontakozását is
nyomon kísérheti (a Berzsenyi Társaság tagja lesz tizennyolc évesen!)
és „hajlamait” is fölfedezheti a kötetben. Egyszerre volt a hétköznapok és az emelkedettebb témák
költôje, szívesen írt utazásairól és a
barátságairól, szigorú moralistaként
szemlélte a világot és folyton folyvást kereste benne a harmóniát.
-tip

EMBER ÉS GONDOLAT

BÓNIS FERENCCEL
b e s z é l g e t N á d o r Ta m á s
Három évszázadnyi egyetemes értékû magyar muzsika fáradhatatlan kutatója, feltárója, elôolvasója, meghallója.
Gyûjtô, rendszerezô, összefüggéselemzô elme tehát: aggályosan araszolgató történetíró, s egyszersmind merész szellemi mozdulatokra serkentô építkezô.
Korszakalkotó életmûvek krónikása, kritikusa, értékelôje,
tárgyilagos rögzítô. A tiszteletnél erôsebb elismerés, az emlékezôk hódolatának dokumentátora, a személyiség- és korfestéshez elengedhetetlen tanúságtételek társítója, szerkesztôje. Az már csak ritka ráadás, hogy ez a szenvedélyes
irány- és reménykeresô – kurzusoktól és szennyezett széljárásoktól független – hiteles, tiszta jellem. S el ne feledjük:
régi rádiós, válogatós, ám, ha úgy adódik: már-már hedonista zeneélvezô.

– A zenekutató szinte képtelenségre
vállalkozik: vitathatatlan tényeket
(ha ugyan van világunkban, ami
nem vitatható) szembesít vonzásaival, választásaival. Miképp van
esélye arra, hogy megôrizze elfogult
tárgyilagosságát?
– Nem hiszem, hogy munkámat elfogult tárgyilagosság
jellemezné. Ars poeticám: tények, összefüggések keresése,
azután pedig – ha van még rá
módja-ideje – a nagy egységek
összegzése, leírása. Más szóval: a kutatónak sok árkot,
gödröt kell ásnia, s ha ereje,
képessége, szerencséje engedi,
egy idô múlva föltárulnak a
leletek. De a legfontosabb
nem az, hogy arany, ezüst lapul-e a kutatóárkok-gödrök
mélyén (vagy netán nincs
bennük semmi), hanem annak megállapítása: ami elôkerült, hogyan függ össze, miképpen alkot rendszert. Erre
törekszem, fôként a tizennyolcadik, tizenkilencedik és
a huszadik század zenetörténetében.
– Feltárások, elemzések, összegzések közepette van-e mód arra,
hogy a zenetörténész, a muzsika
tudós professzora megtartsa a
maga érintetlen muzikalitását, ha
úgy tetszik, szívélyes befogadóképességét? Tud-e még elengedetten
zenét hallgatni?
– Hála Istennek, a zenetudomány olyan mûfaj, amely
lehetôvé teszi, hogy mûvelôje dolgozzék (ha úgy tetszik,
biblikus kifejezéssel élve: or-

cája verítékével), s egyszersmind élvezze azt, amit
mûvel. Hadd szemléltessem
ezt egyik friss tapasztalatommal. Bartóknak Mozart egyik
zongoraversenyéhez írt kádenciáit vizsgálva, tizenötször-hússzor meghallgattam
a mû különbözô felvételeit.
Kivételes élvezettel és intellektuális izgalommal figyelve
meg így, mit alkotott az
egyik géniusz, s mi mindent
talált benne a maga számára
a másik. És Bartók tükrében
kongeniálisan jelen volt az
igazi Mozart, s ugyanakkor
számos olyan árnyalat, finomság, hangsúly, amelyet
csak ô volt képes feltárni. S
Bartóknak ugyanígy megvan
a maga Bachja, Beethovenje.
Az ilyen felismerések – túl
azon, hogy az ember vallatóra fogja kutatásának tárgyát
– szinte érzéki örömöt, gyönyörûséget szereznek a zenetudomány mûvelôjének. Aki
nem így van ezzel, az jobb,
ha nem csinálja.
– A kutató nyilvánvalóan nem
csupán interpretált zenével találkozik, hanem az elôbányászott
kottával vagy más, még meg nem
szólaltatott kompozíciókkal is.
Van, aki azt mondja: az ilyen
muzsika csak mintegy két dimenzióban elképzelhetô, csak a megszólaltatott muzsika helyezkedik
el a teljes térben. Így van-e?
– Nem hiszek az effélékben.
A zenét tudni kell olvasni. S
ha olvassuk, akkor térben je-

lenik meg. Más kérdés az, ha
valamelyik igen nagy elôadó,
például Szvjatoszlav Richter
tolmácsolja, tegyük fel, Schumann
zongoraversenyét:
ilyenkor sok minden hirtelen
megvilágosodhat a hallgató
számára. Vagy olyan többletet kap, amelyhez csak a kivételes zongoramûvész révén
juthat. De azért a különbség
csak annyi, mintha elolvasok
egy Shakespeare-drámát, vagy
megnézem valamilyen remek
színházi elôadásban. A lényeg azonos marad. Nincs tehát úgynevezett eszményi interpretálás. Illetve végtelen
számú zseniális megszólaltatási lehetôség van. S ezek
mindegyike olyan új távlatot
ad képzeletünknek, hogy
szinte felhördülünk vagy felsikoltunk örömünkben. Ilyen
élményem volt például
1960-ban, Bécsben: a londoni Philharmonia Zenekar
Klemperer
vezényletével
elôadta Beethoven összes
szimfóniáját. Elmondhatatlan dolgokat mûveltek, a zenetörténet eme alapmûvei
szinte új alkotásokként tárultak elénk. Pedig Klemperer
csupán annyit tett: úgy világította át a partitúrát, hogy
abban egyetlen részlet se maradjon rejtve. Elhangzott
ugyanaznap egy másik koncert a Musikvereinben.
Bruno Walter a Bécsi Filharmonikusokat dirigálta. És
Walter olyan volt, mint egy
jóságos orvos, aki a zenével
sebeket gyógyít. Klemperer
viszont, akár egy démon: felzaklató, magával ragadó. S
mindketten nagyszerût produkáltak. És egyaránt „csak”
a partitúrát tolmácsolták.
Persze, a maguk módján.
– Erkel, Bartók, Kodály: a magyar zene három állócsillaga, akihez ezernyi módon lehet közelíteni, az ön munkásságának és hódolatának is tárgyát képezi. Miért
szereti, tiszteli ôket?
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– E csillagokhoz azért még
másokat is lehet társítani. Például Csermák Antalt vagy Mosonyi Mihályt, akikkel behatóan foglalkoztam, mûveikre is
sikerült rábukkannom, munkásságuk feltárásában, kiadásában szintén lehetett némi részem. Olyannyira, hogy alkotásaikat azóta külföldön is jegyzik. A magamfajta zenekutató
vágya, törekvése, hogy az ô
komponistái mennél szélesebb
körben – a szó szoros értelmében – hangot kapjanak. Több
évtizedes rádiós munkásságom
(kivált a hatvanas-hetvenesnyolcvanas években) erre számos lehetôséget adott. Ráadásul a magyar zene népszerûsítésében olyan kiváló pártfogókra
találtam, mint Tátrai Vilmos,
aki a Tátrai-vonósnégyessel és a
Magyar Kamarazenekarral világszerte népszerûsítette többek között a régi magyar zenét.
Ami legnagyobbjainkat illeti:
alapelvem, hogy az ember közeledjék elfogulatlanul a
mûvekhez. Nézze meg, mi
bennük a szép, mi bennük az
új. És ne befolyásolja, hogy a
kompozíció általános elismertségnek örvend-e, vagy az elfeledettek közül való. Ha pedig
fölfedezte újító minôségüket és
szépségüket, akkor történeti
elemzéssel, s elôadásuk szorgalmazásával álljon ki értük. Ha
sikerül összefüggésrendbe illeszteni ôket, módosulhat, kiegészülhet a magyar zenetörténet. Akár úgy is, ahogyan magam próbálom: emlékezô
kortársak és utódok vallomásának közreadásával. Mert ezek
mindegyike dokumentum.
Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak. Püski Kiadó.
295 oldal, Ára: 660 Ft
Erkel Ferencrôl és koráról. (Szerkesztô: Bónis Ferenc) Püski Kiadó. 211 oldal, Ára: 560 Ft
Kodály Emlékkönyv (Szerkesztô:
Bónis Ferenc) Püski Kiadó.
209 oldal, Ára: 560 Ft

„A történelem népszerûsítésének mûhelye”
Beszélgetés Szvák Gyula történész-könyvkiadóval
A Pannonica Könyvkiadó hosszú évek óta
okos és szép kötetekkel van jelen a magyar
könyvpiacon.
Szvák Gyulát, a kiadói mûhely szakmai
igazgatóját, a neves
russzistát arról faggatom:
– Egy filosznak 1986-ban,
jóval a gazdasági rendszerváltás elôtt hogyan volt bátorsága ahhoz, hogy belevágjon egy könyvkiadói vállalkozásba?
– Rosszul fizetett adjunktusként, néhány megjelent
könyv szerzôjeként, úgy
gondoltam, váltani kell.
Nemcsak egzisztenciális
kényszer szülte a változtatási szándékomat, hanem
az ELTE tanáraként azt is
tudtam, számos tehetséges
kollégám, tanítványom útját egyengethetném, ha
egy könyvkiadó állna a hátam mögött. Egyébként
soha nem voltam életidegen filosz, hiszen annak
idején – fiatal történészként – az Interpress Magazinnál én szerkesztettem a
Történelem
rovatot,
amelyben sok-sok fiatal
pályatársam írását tudtam
közölni, ma úgy mondják:
menedzseltem ôket. Kétféle ambíció vezérelt tehát
a könyvkiadói vállalkozáshoz... Lehetôséget szerettem volna teremteni a tehetséges fiatal történészek
számára a megjelenésre,
hozzá akartam ôket segíteni ahhoz, hogy megmutathassák magukat, másrészt pedig az Interpress
Magazinnál meghonosított népszerûsítô tudományos cikkírói stílust akartam átmenteni a könyvkiadásba. Ezeknek a kényszereknek és álmodozásoknak köszönhetôen ala-

kult meg annak idején a
Maecenas Kiadó.
– Az elmondottak is, a kiadói vállalkozás sikere is igazolják, Ön valóban nem életidegen bölcsész, hiszen egy
könyvkiadó mûködtetéséhez
megannyi készség, képesség
szükségeltetik. Ismerni kell a
piaci keresletet és kínálatot,
egyszerre kell megfelelni a saját, belsô elvárásoknak, tudni
kell, hogyan lehet nyereségesen „mûködtetni” egy vállalkozást..., hogy csak a talpon
maradás legfontosabb feltételeit említsem...
– A Pannonica jogelôdje a
Maecenas, sokféle kiadvánnyal volt jelen az átalakuló magyar könyvpiacon.
Ez a nagyformátumú
könyvkiadói vállalkozás –
bizonyos értelemben – túl
is nôtt a szándékaimon, lehetôségeimen, hiszen én
könyvkiadó-vezetôként is
fontosnak tartottam az
egyetemi elfoglaltságaimat
– a tanszéki kutatómunkát, a tudósutánpótlás nevelését –, ám a kiadói
mûhelymunkáról sem szívesen mondtam volna le...
A „lépték” megváltozása
láttán döntenem kellett,
milyen irányba haladjak
én tovább, és milyen
irányba haladjon a kiadó.
– Ezek szerint menet közben
kellett újragondolni az elkövetkezô évek kiadói profilját,
s a könyvkiadók között elfoglalandó helyet...
– A népszerûsítô tudományos történelmi, ismeretterjesztô mûvek, bizonyos irodalomtörténeti kiadványok, évente néhány
nagyon szép, nagyon igényes és drága album, kézikönyv kiadása. Ez ma a
profilunk, ezt a szeletet
akarjuk „kihasítani” a magyar könyvkiadói tortából... A felsorolt mûvek

adják a kiadó arculatát...
– Furcsállom, hogy az orosz
kultúra, irodalom ismerôjeként nem említi a különféle
kortárs orosz írók regényeit,
Jerofejevet, Nabokovot, mint
a Pannonica szellemiségéhez
közel álló mûveket... Aztán
talán a következô évek kihívása lehet az orosz klasszikusok újbóli megjelentetése is.
Mint russzistának bizonyára
eszébe jutott, hogy elôbb-utóbb keresettek lesznek ezek a
mûvek...
– Még el kell telnie egy
kis idônek ahhoz, hogy a
klasszikusok újrakiadásán
gondolkozzunk. Jerofejevet én is szívesen megjelentettem volna, ám tudomásul kell venni, hogy
egyes kiadóknak e téren
elôjogaik vannak. Ráadásul például a nagy hagyományú Európa Kiadó a szépirodalmi mûvek kiadásában verhetetlen... Nekünk
azt kell megtalálnunk,
amiben – középnagyságú
kiadóként – a legjobbak lehetünk...
A Pannonica esetében a
történész szerzôk és a történelmi mûvek adottak. S
adott a szakszerûség is.
Nem véletlenül keresettek
az olyan kiadványaink,
mint a Krausz Tamás–
Ormos Mária szerzôpáros
írta Sztálin–Hitler párhuzamos életrajz, amely a „fekete-fehér” címû új sorozatunk elsô kötete (hamarosan megjelentetjük a következôt, a Roosevelt–Churchill kötetet), vagy az
Oroszország története címû
könyvünk, amelynek külön érdekessége, hogy
1945 óta ez az elsô ilyen
témájú történelmi mû a
magyar könyvpiacon.
A millennium tiszteletére
Magyar századok sorozatcímmel, összesen tíz kö-
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tetben – századonként –
fogjuk megjelentetni a magyar nép történelmét. A
kötetekben nem eseménytörténetet, hanem komplex történelmet találnak az
olvasók. Ebben az évben
két, a jövô évben nyolc
kötetet szeretnénk kiadni.
– Milyen terveik vannak
még?
– Tovább folytatjuk a Képes kalauz címû sikeres sorozatunkat, s persze tervezzük olyan könyvek
megjelentetését is, amelyekrôl azt remélem, hogy
a Téli Könyvvásár sikerkönyvei lesznek... Például
magam is izgatottan várom angolból átvett új sorozatunk, Az idegengyûlölôk
kézikönyve köteteinek megjelenését, amely a különféle nemzetek karakterét
mutatja be humorosan...
Be kell vallanom, könyvkiadóként jó ideje már
nem „elkapni” akarom a
könyvkiadói divatot, hanem szeretném, ha néhány témában a Pannonica
lenne az értékteremtô, a
mérvadó szellemi mûhely... Kiadóvezetôként, történészként nem kiszolgálni, hanem szolgálni
akarom az olvasókat...
A beszélgetôtárs
T. Puskás Ildikó volt

Írófaggató
„– Egy árva sorát sem olvastam! – kiáltott fel idegesen a látogató.
– Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam?
– Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektôl olvastam? – legyintett a jövevény.
– Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja meg maga: jók a
versei?”
(Bulgakov: A Mester és Margarita)

Nádra Valéria

megkérdezte

Szabó Györgyöt

– Ha nem Ön volna Szabó György, olvasná-e Szabó György mûveit?
– Furfangos kérdés, hiszen mi mást
felelhetnék rá, mint hogy: igen! Annyit
teszek hozzá még, hogy bár e név nem
ritka (s ebbôl elég hátrányom származott), az olvasó felfigyel rá mégis, ha
olyan írás alatt találja, mely felkeltette
érdeklôdését. Dacból nem választottam hangzatosabb írói nevet, ezt hagyta rám apám, Szabó Pál, akinek
regényeire talán még emlékeznek
néhányan.
Egyébként mások sem cserélték le ezt
a nevüket a magyar irodalomban, s
ennek szép következménye például,
hogy Szabó Magda egyszer így
dedikált nekem: „kedves rokon”!
– Pályája esszéírással, mûvészeti
irányzatokat ismertetô esszékkel kezdôdött
(A futurizmus, Képek és lagunák). Az irodalmi közvélemény irodalomtörténészként
könyvelte el önt. Ehhez képest nagy fordulat
következett be munkásságában: filmforgatókönyvek, rádiójátékok és fôként színmûvek (Játék és igazság, Szekrénybe zárt
szerelem, Napoleon és Napoleon) szerzôjeként mutatkozott be. Mindig is a szépirodalom vonzotta vagy önt is meglepte,
amikor jobban kezdték érdekelni saját mondanivalói, mint másokénak az elemzése?
– A mi szellemi életünk szeret skatulyázni, már-már gyanús, aki egyszerre
történész,
regényíró,
kritikus,
mûvészettörténész (lásd könyveimet a

Biennáléról, Szántó Piroskáról, Vajda
Lajosról, Gyémánt Lászlóról), filmes
(monográfia Gaál Istvánról), esszéista,
mûfordító, s a tetejében elôbb a Krúdy
Gyula emlékalapítvány, ma pedig a
Salvatore Quasimodo költôi verseny
kuratóriumának elnöke. Én viszont e
sokszínûségre – mely talán egyedülálló
nálunk – büszke vagyok. Mindig az
akartam lenni, amit a francia úgy
mond, hogy „homme des lettres”, azaz
irodalmár. Bölcsészkarra jelentkeztem,
s az olasz szak mellé felvettem a
könyvtárosit, mert féltem a pedagógusi
pályától. (Nem mertem volna kiállni
egy leányosztály elé.) Diplomám elnyerése után az MTA egyik dokumentációs központjában dolgoztam, ebbôl
alakult késôbb az Irodalomtörténeti
Intézet. 1965-ben az Új Íráshoz kerültem, elôbb a kritikai, majd a versrovat
élére. Tíz év múlva eldugtak a
Filmtudományi Intézetbe – nem tetszett a hivatalos ideológusoknak, amit
csinálok. Már az Akadémiánál sejthettem volna, hogy „kategorizálhatatlanságomból” sok baj lesz, hiszen a
minôsítésembe ezt írták:„ még színdarabokat is ír”! Az agyon ideologizált
állami intézményekbôl tehát okosabbnak látszott kihúzódni: immár magam
vittem saját bôrömet a vásárra.
Szabadabban választhattam meg
témáimat, s nem volt rossz pont, ha
drámát vagy tévéfilmet írok (Széchenyi

meggyilkoltatása, Feltételes megálló,
Summa summárum, Gyémántper,
Petôfi és – Miskolczi Miklóssal
közösen – a Nyolc évszak például a
képernyôre került, el is nyertem kétszer a legjobb forgatókönyvíró díját a
Veszprémi Tévétalálkozón, s az
Írószövetségben a drámai szakosztály
elnöke lettem). A világról alkotott
véleményem valamennyibôl kitetszik.
– Idén júniusban az Olasz Köztársaság
lovagja kitüntetésben részesült. Esztétaként
és mûfordítóként is sokat tett az olasz
kultúra hazai megismertetéséért, de honnét
ez az eredendô vonzalom az európai
mûvészetek közül éppen az olasz iránt?
– Falusi gyerek révén internátusba
írattak, így kerültem 1942-ben az
éppen akkor felépült pannonhalmi
olasz gimnáziumba. Az italianisztika
tehát adott volt. Késôbb rájöttem,
mennyire fontos véletlen volt ez:
ablakot nyitott a világra, meglehetôsen provinciális köreinkbôl.
Ráadásul megajándékozott a mediterrán szellemmel is, melynek egyik
fontos jellemzôje a derû. Mátyás
királyig megmutatta történelmünk,
milyen gyümölcsözô volt déli kapcsolatunk szellemiekben is. Most is
ránk férne a sokoldalú orientáció.
Sokat tanultam Itáliától, és ôk is
megbecsülnek, Pirandello-könyvem
például Agrigentóban ki van állítva, s
erre a kitüntetésre is büszke vagyok.

– Régebben más lapokban, pár éve a
Népszabadságban rendszeresen jelennek
meg fiktív levél formájába öntött publicisztikai írásai. Ezekben líraian egy szeizmográf érzékenységével korunk emberének
közérzetérôl ad jelzéseket. Tervezi-e ezeknek
az írásoknak kötetbe gyûjtését:
– Köszönöm e kérdés megtisztelô
szövegét; persze hogy kiadnám kötetben, de kihez, hova forduljak? Félszeg
vagyok, házalásra nem visz rá a lélek,
különféle – komor – családi okokból
nem tudok rendezvényeken nyüzsögni,
a politikától pedig (s így bármilyen párttól is) mindig távol tartottam magam.
De segítséget örömmel fogadnék.
– A széptestû lány áramkörei címû
regénye a magyar irodalomban ritka
hangütésben szólalt meg; elegáns, frivol,
szellemes, komoly és mégis könnyed volt.
Utoljára talán Szerb Antal szépirodalmi
mûveiben találkoztunk hasonlóval.
Számíthatunk-e folytatásra, további
regényekre?
– Szívem közepébe talált ez a név,
hogy Szerb Antal. Elegánsabb mestert
nem mondhatott volna. Örömmel
folytatnám a regényírást is, de sajnos
azt hallom sokfelôl, hogy a kultúra
manapság nem „piacképes”. Íróasztalfióknak pedig nem tudok dolgozni.
Noha keserû, s gyakran megalázó
tapasztalataim ellenére, éveim számának ijesztô szaporodásával sem
csökkent az alkotói kedvem.

A mûveltség memória kérdése. Tanulható, másodlagos. Az intelligencia genetikus, születni kell vele. Persze, van
összefüggés közöttük. Intelligens ember könnyebben tanul, mert az agya
nemcsak tárolja az információt, hanem
rendszerezi is. Méghozzá a legváltozatosabb alapokon. A kapcsolat létrejöhet értelmi és érzelmi alapon, jelentés
és jel alapján, analógiás alapon vagy az
ellentmondás alapján, a hasonlóság és
a különbözôség alapján, differenciálás
és integrálás alapján, logikusan, más
szóval racionálisan és intuitíve: a variációk száma szinte végtelen. Szûk határok között még ez is tanulható, mert a
genetikus, vagyis az öröklött és a szerzett, tanult információk, képességek és
készségek az agyban egyszerre vannak
jelen, végsô minôségét a dominancia
dönti el. Van, akinél a tanult ismeretek, a mûveltség dominált, van, akinél
a született intelligencia.
Fazekas Gézát az átképzôs csoportban
én szúrtam ki magamnak: sültparaszt
volt. Szagról éreztem rajta a született intelligenciát. Öt elemit járt, volt napszámos, vasúti pályamunkás, iparos, kereskedô, feketézô. Hasonlítottunk: mindketten kilógtunk a sorból. Nem tartoztunk egészen sehová. Ô félig paraszt
volt, félig munkás, én félig munkás, félig értelmiségi, félig zsidó, félig magyar.
Mindketten „szórvány” voltunk.
És mert olvasott, hogy teljen az idô,
és szemetet olvasott, kitört belôlem a
népmûvelô, és Veres Pétert adtam a

kezébe. Azzal adta vissza, hogy ezekkel a falusi viszonylatokkal ô tisztában van, ezt városi embereknek írták,
akik a vidéki életet nem ismerik. Ô inkább olvas grófkisasszonyokról és mil-

Egy kanadai barátom, aki dramaturgiát és színészmesterséget tanított a
torontói egyetemen, arra kért, hogy az
amatôr egyetemi színjátszóival hadd
mutassa be Torontóban a Makrát, ki-

fölé. Nekem sikerült a Makrában egy
olyan férfit megalkotnom, akinek
minden fizikai tulajdonsága megvan
ahhoz, hogy mácsó legyen, de lelkialkatánál fogva képtelen a nô fölött
uralkodni, és egy erôszakra épülô világban elutasítja az erôszakot. És Vali
ennek az új típusú anti-mácsó férfinak
méltó nôi partnere. Érdekes, mondtam, ez is benne van a Makrában, de
amíg írtam, nem gondoltam rá. Mert
te is ilyen vagy, mondta ez a kanadai
barátom. Azt csak én tudtam, hogy
Fazekas Géza is ilyen volt.
Vagy tízévnyi barátságba került, hogy
Géza már Tolsztojt, Dosztojevszkijt
és Thomas Mannt olvasott, és olyan
szinten értette, akár én. (Érdekes, a
költészet nem érintette meg –, igaz,
botfülû volt).
Tizenhárom évnyi barátság után öngyilkos lett. Szerelmi zûrök, hadd ne
részletezzem. Bûnösnek éreztem magam. Intelligens, de józan és jó idegzetû parasztemberbôl én csináltam
érzékeny lelkû, labilis idegzetû értelmiséget, bonyolult morális skrupulusokkal.
Sorsa, lénye benne van a Sikátorban
is, a Makrában is.
Nem tudom, elég-e ennyi vezeklésül...
Már csak azért sem, mert nem csak én
állítottam Fazekas Gézának ércnél
maradandóbb emléket fôleg a Sikátorban, de a Makrában is, hanem meg is
fordíthatjuk: én kaptam tôle ajándékul a Sikátort és a Makrát.

Kertész Ákos

Egy szál virág
Fazekas Géza sírjára
liomosokról, mert ô meg azt a világot
nem ismeri.
Logikus? Kôkeményen! Ez a veleszületett intelligencia.
Illyéssel, A puszták népével vettem le
aztán a lábáról, mert Illyés az ô
szülôfalujától, Regölytôl vagy 20–30
kilométerre született, és erre fölfigyelt
Géza. Hogy onnan, ugyanabból a környezetbôl valaki kiemelkedhetett,
íróvá lehetett. Így lett lassan igazi „olvasó ember”.
Róla írtam. Csak késôbb, évek múlva
döbbentem rá, hogy a személyisége,
történetei fölhasználásával magamról
írok. Hiszen a barátságunk is ezen alapult: személyisége belsô lényegét tekintve olyan volt, mint én. Hiába volt
mûveletlen, öt elemit végzett tolnai
parasztgyerek, míg én úgynevezett
„deklasszált értelmiségi”, ôspesti, zsidó
polgári származású melós.

csit átkonvertálva a helyi viszonyokra.
Van egy remek fekete színésze, ô
lenne a Makra, Vali pedig egyetemista
lenne, akit letartóztatnak a ’68-as diáklázongások idején. Honoráriumot
nem tud fizetni, hiszen amatôrökkel
dolgozik. Természetesen beleegyeztem, de arra kíváncsi voltam, mi fogta
meg ôt, a kanadait, ebben a nagyon is
magyar történetben. Noha ötvenhatban disszidált (szüleivel), ô baloldali – mondta, és a baloldaliságnak minden változatát kipróbálta már. Volt
sztálinista és revizionista, maoista és
trockista, szociáldemokrata és szindikalista, liberális és bolsevista: de egyben biztos: amíg a baloldal férfi-nô
ideálja a jobboldaléval tökéletesen
azonos, vagyis a férfi legyen mácsó és
hódító, a nô meghódolt és odaadó,
gyerekszülô-gép és konyhatündér, addig a baloldal sose nôhet a jobboldal
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Gazdálkodni a talentummal
„Megbízhatóság, ez a legfontosabb a szakmánkban”
Az egyik legrégebbi magánkézben lévô nagykereskedô cég, a Talentum, új helyre költözik, ahol nagyobb alapterülettel – 460 négyzetméter –, s ennek
megfelelôen a könyvek legteljesebb kínálatával
várja a vevôket. A Gogol utcai „könyvbázis” a XIII.
kerület szívében található, amely városrészt akár
a könyvkereskedés centrumának is nevezhetnénk.
– Önök milyen csodákkal kápráztatják el a vásárlóikat?
– Nem hinném, hogy csodának kellene nevezni a törekvéseinket – mondja Földes Tamás, a Talentum ügyvezetô igazgatója. – Mi
ugyanazt tesszük a jövôben
is, amit eddig, immáron
10 éve.
– De azért csak vannak fogadkozások, ígéretek…
– Persze hogy vannak. Cégfilozófiánk, hogy nem ígérünk csodákat, csak teljesíthetô dolgokat, körültekintôen ápoljuk az eddig is
jól mûködô cégkapcsolatainkat, és továbbra is építünk a
munkatársainkra. Nem divatos szó, de mondhatnám, nálunk törzsgárdatagok dolgoznak.
– Úgy érzem, Ön ezt nagyon
fontos tényezônek tartja.
– Úgy gondolom, sok más
elônye mellett kiemelendô,
hogy az a kolléga, aki régóta
a cégnél van, bizonyára jártasabb, nagyobb a szakértelme,
s természetesen lojálisabb is
annál, mint aki átmenetnek
tekinti a pillanatnyi munkahelyét. Mindez megmutatkozik a vevôkkel való kapcsolattartásban, a kiszolgálásukban is. A vevôk is jobban sze-

retnek ismerôsökkel találkozni, amikor vásárolni mennek, mint mindig új arcokkal
ismerkedni.
– Nem ígérnek a szokottnál is
kedvezôbb árrést?
– Mi azt ígérjük, hogy talpon maradunk, ennek pedig
cáfolata lenne az irreális árrés. Az arányok mára kialakultak – hogy jók vagy
rosszak, ezt most ne vitassuk
meg –, ettôl eltérni csak ideig-óráig lehet, azután pedig
elegánsan lehúzni a rolót. Mi
nem akarunk tönkre menni.
Meglehetôsen konzervatív
elveket vallunk, amelyek eddig jól mûködtették a cégünket. Jó könyvek kellenek és
korrekt partnerség. Meg szakértelem. Mi ezt ígérjük, és ezt
teljesítjük.
Számítógépes rendszerünk
van és lesz, de ezen a téren
sem akarunk sokat markolni.
Számlákat fogunk a segítségével kiállítani, a készleteket
nyilvántartani.
– Ez tehát a nagykereskedés,
Önök azonban saját könyvkiadással is foglalkoznak, a Gabo
Könyvkiadó sajátos vonulatát
kínálja a könyveknek.
– Sajátosnak azt érzem,
hogy több szálon indulunk
el, sorozataink vannak, ame-

lyek egy-egy témakört, érdeklôdési területet ölelnek fel.
Speciális, az iskolai tananyagot kiegészítô segédkönyveink vannak, teszteket gyûjtünk kötetbe, olyanokat,
amelyek segítséget nyújtanak
az érettségihez és a felvételikhez, és kiadjuk a kötelezô olvasmányok nagy részét.
– Ezzel mások is foglalkoznak,
érdemes még sokadiknak is belevágni ebbe a mûfajba?
– Az ajánlott és kötelezô olvasmányok címei nagyjából
állandóak, a fiatalos, lendületes külsô az, amiben mások
lehetünk, és az árainkat tudjuk kedvezôen kialakítani.
Kiegészítésként mûelemzéseket is kínálunk, amelyek egyrészt a diákokhoz szólnak,
másrészt a tanárokhoz.
– Impozánsnak tûnnek az albumaik.
– Itt is több csoportot tervezünk, bemutatunk kastélyokat, városokat, tájakat és régiókat, napfényes tájakról
adunk ki könyveket, mint
például Mallorcáról. A világ
legszebb helyeirôl szóló sorozatunkban többek között a
Párizs, London, New York,
Brazília és a Csodálatos Itália
címû albumokat jelentettük
meg. Régészeti képeskönyve-
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ink Pompej, a Királyok völgye és Észak-India kincseit,
érdekességeit tárják fel az olvasók elôtt. Csodálatos tájakra is elkalauzoljuk az olvasóinkat, kézbe vehetôk a Kanyonok földje, a Loire menti
kastélyok, a Skót kastélyok, a
Himalája és Izrael szépségeit
bemutató album. A mûvészetek kedvelôit az Art Deco
és az Art Nouveau albumunkkal leptük meg. A fegyverekrôl, mint esztétikai alkotásokról szól egy másik sorozat, amelynek keretén belül megjelentettünk a Pisztolyok és revolverek enciklopédiáját, és a Golyóspuskák és
karabélyok enciklopédiáját.
Igazi csemege a Harley Davidson-album. Szólnék a Sikeres királyi házak sorozatunkról,
ismeretterjesztô
könyvekrôl – Mi fán terem?,
Kis magyar nyelvtan, Az újra
felfedezett titkok – és egy
csemegérôl, a Malamud-életmûrôl, amelyet mi adunk ki
a Cicero kiadóval közösen.
Foglalkozunk a tudományos
fantasztikus könyvekkel, továbbá évente mintegy 100 értékes, szépirodalmi regényt
adunk ki, ezek közül kiemelném Joseph Heller nemrégiben megjelent Most és egykor címû mûvét.
– Mikor nyit a Gogol utcai
boltjuk?
– A hivatalos megnyitó
szeptember 8-án lesz ötkor,
amelyre szeretettel várunk
mindenkit. Ebbôl az alkalomból Szigethy Gábor neves
színmûvészek
közremûködésével bemutatja
legújabb könyvét, a Latinovits-albumot …
-bitTalentum könyv nagy- és
kiskereskedés
Bp., XIII. Gogol utca 17.
Tel. / fax: 239 9141

OLVASÓSZEMÜVEG

Eretnek mûvész esete
a szociál-jezsuitákkal

V

égre valami, aminek
örülni lehet: bô három évtizeddel Kassák halála után, az Irodalomtörténeti Könyvtár 42. köteteként megjelent Aczél Géza
imponáló anyagismeretrôl
tanúskodó munkája, az elsô
olyan Kassák-monográfia,
amely az életmûvet a maga
teljességében tárgyalja, nem
kerülve meg a képzômûvész
Kassák által fölvetett problematikát, nem ugorja át az
emigráció éveit, nem feledkezik meg a politikai publicistáról, sem a mûvészeti teoretikusról, a szerkesztô Kassák mûhelyteremtési kísérletei közül pedig nem szemelgeti ki a TETT és a Ma
idôszakát, hogy aztán néhány közhellyel áthidalja a
Dokumentum és a Munka
sok szempontból „kényes”
idejét: mi több, az 1945
utáni folyóiratok irodalompolitikai jelentôségét is tüzetesen elemzi.
Üröm az örömben: bô három évtizednek kellett eltelnie a kassáki életmû lezárulása után, hogy ez a monográfia elkészülhessen, és Aczél
Gézának még most is a felfedezôk merészségével kellett
behatolnia a Kassák nevû, jórészt ismeretlen földrészre,
hogy a csúcsok és kráterek
térképét megbízhatóan fölvázolhassa. Könyvébôl is
egyértelmûen kiderül: bár a
rendszerek váltakozása közben is (néhány rövid kihagyástól eltekintve) folyamatosan érvényesülô anatéma
látszólag
az
avantgárd
mûvésznek, a formabontónak, tehát az esztétikai eretnekségnek szólt, valójában
mégsem ez volt az oka annak, hogy Kassák pályájának

bizonyos szakaszai, felfogásának némely terrénumai
mostanáig tiltott területnek
számítottak.
Olyannyira,
hogy (és errôl indirekt módon még Aczél Géza munkája is tanúságot tesz), Kassák magatartásának, gondolkodásának, ízlésének egyes
elemeit rehabilitálni még ma
is a tabu megszegésének számítana. Talán mondanom se
kell, hogy a politikáról van
szó. Arról a fajta következetes baloldaliságról, amely következetes abban is, hogy a
politikai pártokkal és mozgalmakkal, sôt a mozgalmakhoz tartozó ideológiákkal
szemben a maga autonómiáját védi, ha kell, meglehetôsen harciasan is. Aczél
Géza kellôképp nem méltányolható érdeme, hogy az
életmû és a folyamatosan
módosuló esztétikai koncepciók szembesítése mellett
kiváló elemzésekkel szinte
úgy képes felmutatni az
Eposz Wagner maszkjában,
vagy a Fujjad csak furulyádat
költészetét, mintha elsôként
és egyedüliként vállalkozna
erre. S itt alighanem szerepet
játszik az is, hogy a tudós
monográfus (ha tetszik, „civilben”) maga is költô. Tökéletes empátiája nem zárja ki,
hogy megôrizze kritikai alapállását. Nem apológiát ír, hanem tárgyszerû, felkészült
elemzéseket. Aki valaha is
olvasott Kassák-verset, tudja,
mennyire pontosak, felidézô
erejûek Aczél Géza minôsítései, amikor „álnaiv lamentációt” vagy „expresszionista
technikával megfuttatott patetikus nyelvezetet” emleget.
Ritkán olvasható olyan árnyalt és mélyre hatoló elemzés, mint amilyennel a

szerzô az Egy ember élete elhúzódó keletkezés-történetét,
szemléleti, szerkezeti, tónusbeli módosulásait, s mindezeknek az életrajzzal kölcsönhatásban álló relációit
tárgyalja. Aczél Géza egyébként is hézagpótló teljesítményt nyújt, amikor a kassáki próza eddig homályban
maradt, de megbecsülendô
értékekkel gazdag opusaira
(például a Karácsonyiék c. regény) irányítja figyelmünket.
Kassák politikai koncepciói
és szerepvállalásai dolgában
aztán el-elbátortalanodik,
meg-megbicsaklik a monográfia. Egyfelôl lenyûgözô
alapossággal ismerteti a
konfliktusokat, másfelôl igazából nem teszi fel azt (az
adott tárgy okán megkerülhetetlen) kérdést: a gorombaságig mindkét fél részérôl
elmenô vitákban végül is kinek volt igaza? Kassáknak,
éppen Aczél Géza írja, már
1914-ben, a Népszava-vita
után „kedvezôtlen mozgalmi
tapasztalatai” voltak. 1918ban megkérdôjelezte a KMP
„kreált pártvezetésének” illetékességét, s ebben az összetételben a „kreált” jelzô a
döntô. Évtizedeken át jelezte
„komoly fenntartásait” mindenféle
pártköltészettel
szemben. Ma már aligha kétséges, hogy az illegális mozgalomnak a pápai csalhatatlanság igényével ellene fellépô taktikázóit teljes joggal,
sôt, történelmi elôrelátással
nevezte „szociál-jezsuiták”nak, s e kör túlélôi, hatalomra kerülve 1945 után,
szabályszerû (bár ideologikus köntösbe bújtatott)
bosszút álltak rajta. Jó ürügyet kínált ehhez Kassák koronként újraéledô vitája a
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népi írók ideológiájával.
Aczél Gézára azonban épp e
tekintetben mintha máig
hipnotikus hatással volnának
az 1989 elôtti kultúrpolitika
axiomatikusnak hirdetett, s
ezért igazságpróbának alá
sem vetett tételei, így nevezheti a korszakos jelentôségû,
1934-es Napjaink átértékelése
c. Kassák-esszé támadható
elemének „a népfrontpolitika jelentôségének fel nem
ismerését”. S mert ez a népfrontpolitika szintén csak
„urbánus egyoldalúság”-ról
akart tudni, népiesrôl nem, a
mindkét irányban kritikai
alapállású Kassák újfent
rossz pontot kap. Hogy az
adott kor politikai viszonyai
közt a fajelmélet vonzása veszélyesebb volt, mint az esetleges „kozmopolitizmus”,
ezt csakis a tragikus végmegoldás (=Endlösung) felôl érdemes mérlegelni. Nem udvariasságból írom, erre a
szerzô nem szorul rá, hogy a
kassáki életmû által fölvetett
esztétikai problémák (ha néhány hangsúlybeli módosítás, továbbfinomítás elképzelhetô is), lefegyverzô tudással és felkészültséggel
megoldottnak tekinthetôk
könyve után. A teoretikus és
politikus Kassák meggyôzô,
megnyugató
értékelésére
azonban több idô, több vita,
több elfogulatlanság szükségeltetik.
Aczél Géza: Kassák Lajos
Akadémiai Kiadó, Bp., 1999
431 old., 1400 Ft

FILOZÓFIA
Tôkéczki László:
Történelem, eszmék,
politika
Kairosz Kiadó
361 oldal, 1900 Ft
■ „A történelem, <<úgy
ahogy volt,>> nincs sehol.
A történelmet az egyéni és
a közösségi emlékezet, tapasztalat ôrzi és az emberek szellemi és fizikai
ereje által teremtett tárgyak, valamint az alkotott
mûvek tükrözik.”
A történelem – Tôkéczki
László szerint – csupán forrásbázis, amely töredékes,
feltárt és feltáratlan, feldolgozott és újraelemzésre
kényszerítô.
A szerzô az írott dokumentumokat tartja kiemelkedô
jelentôségûeknek,
noha tudja, hogy a nyelv, a
szövegek gyakran éppen a
valóságos helyzetek, összefüggések és gondolatok elleplezésére, ködösítésére
szolgálnak. Már azzal is
csalni lehet, ha a szövegeknek csupán bizonyos részeit, szemelvényeit emeljük ki, már ezek hangsúlyozásával is meghamisíthatjuk a valóságot. Valamennyi diktatúra ezzel a
módszerrel csapta be az
embereket.
A kötetben közölt történelmi írások nem csupán
történelmi látásra tanítanak bennünket, hanem
olyan elemzésre, amely eltér a korábban tanult ismereteinktôl. A szerzô tudatosan törekszik arra,
hogy a történelemrôl és a
politikáról
másképpen
gondokozzon, mint ahogyan azt az elmúlt fél évszázadban megszoktuk.
Kitûnô elemzéseinek és
írásainak a témáit sem tudjuk itt elsorolni, annyira
sokrétûek, szerteágazóak
és sokoldalúak.
Írásai a múlt század magyar liberalizmusát ugyan-

úgy elemzik, mint Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint eszményeit, ezek eredményességét és sikertelenségét, lehetôségeit és lehetetlenségeit.
Nemcsak a múltat, a jelen
problémáit is hasonlóan
elemzi, a rendszerváltást,
az értelmiség lelkesedését
és csalódását, az új gondolkodás megszületésének nehézségeit és reményeit.
Rajnai András
Jacques Maritain:
A garonne-i paraszt
Fordította: Turgonyi Zoltán
Szent István Társulat –
Kairosz, 1999
■ A 20. század francia
konvertitái közé tartozik
Jacques
Maritain
(1882–1973) és felesége,
Raissa, akik 1906 nyarán
vették fel a keresztséget a
montmartre-i Keresztelô
Szent János templomban.
Maritain katolizálása után
elbizonytalanodott, kezdetben azt hitte, hogy fel
kell hagynia a filozófia
mûvelésével, de hamar rájött, a keresztény hit megértéséhez a bölcselet nem
nélkülözhetô. Ennek a felismerésnek is köszönhetjük több mint ötven kötetre rúgó életmûvét,
amelynek sajnos csak töredéke jelent meg magyarul.
A francia gondolkodóra
kétség kívül Aquinói
Szent Tamás mûvei voltak
a legnagyobb hatással,
munkáiban arra törekedett, hogy az Angyali
Doktor filozófiai és teológiai örökségét élôvé, a kor
gondolkodásának megfelelôvé tegye. A neotomista
filozófus mûveiben elôforduló gondolatok közül
több a II. Vatikáni Zsinat
konstitúcióiban bukkan
fel újra, bizonyítván Maritain hatását a katolikus teológiára. A zsinat lezárása-

kor, 1965 decemberében,
83 éves korában kezd hozzá A garonne-i paraszt megírásához, és néhány hónap
alatt be is fejezi. A könyv
alcíme sokat elárul a mûfajáról: Egy öreg laikus töprengése napjaink kérdésein. A laikus kifejezés az alcímben
egyrészt jelzi, hogy világi
gondolkodó mûvét tartja a
kezében az olvasó, másrészt arra is utal, hogy
megtérése elôtt a szerzô –
még a Sorbonne diákjaként – ateista és antiklerikális volt. A kései mû
örömmel üdvözli a zsinat
eredményeit, ugyanakkor
felhívja a figyelmet az egyház
önértelmezésének
fontosságára és figyelmeztet az „elhivatalosodás”, a
deszakralizáció veszélyeire
is. Az egyház feladatai
mellett a kontemplációt, a
tomista filozófiát és teológiát is középpontba állító
könyv Maritain intellektuális végrendelete, amely
arról árulkodik, hogy
szerzôje hiszi, az értelem
és a hit nem elválasztható
fogalmak, még akkor sem,
ha mind a kettônek megvan a saját területe.
Herczeg Béla
Órigenész:
A betû öl, a szellem
éltet
Fordította és szerkesztette:
Heidl György
Paulus Hungarus –
Kairosz, 1999
■ Órigenész (Kr. u.
185–253)
szülôhelyén,
Alexandriában katekétikai
iskolát vezetett 202-tôl
egészen addig, míg püspöke nem számûzte a városból, mert engedélye
nélkül pappá szenteltette
magát. A tudós Caesareában telepedett le, ahol bebörtönzéséig az általa alapított – az alexandriaihoz
hasonló – iskolát vezette.
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Életmûvét két nagy területre lehet osztani: egyrészt ô alkotta meg a kereszténység elsô rendszeres dogmatikáját (Peri
Arkhón), amelynek egyes
teológiai értelmezései ellenkezést szültek, többen
téves tanítással vádolták.
Másrészt a Szentírás pontos szövegének rekonstruálása és értelmezése volt
munkásságának fô területe. Az Ószövetség szövegének elmélyült vizsgálata
és a pontos fordításra való
törekvés eredményeként
került ki a keze alól a
Hexapla, amely szövegkritikai mûnek is tekinthetô,
hiszen ebben a könyvben
hat párhuzamos oszlopban egymás mellett található az Ószövetség héber
szövege, ugyenez görög
betûkkel átírva és négy
görög fordítás. Az ókeresztény író a Szentírás
magyarázatára is nagy
hangsúlyt fektetett, ám a
szó szerinti értelmezôkkel
szemben ô inkább az allegória jogát védte, mivel
úgy gondolta, hogy a
Könyvek Könyvének a
szellemi igazságok közlése az elsôdleges célja, a
történelmi
leírásoknak
csak másodlagos a jelentôsége. A Paulus Hungarus és a Kairosz Kiadó
által kiadott könyv, amely
tizenhat homília a Teremtés Könyvéhez, már címében is kifejezi ezt az órigenészi egzegézist. A betû
öl, a szellem éltet. A Teremtés Könyve a Szentírás fundamentuma, az értelmezésére törekvôk véleménye mégis megoszlik:
épp ezért lehet különösen
érdekes, hogy miképpen
magyarázta az egyik legnagyobb hatású ókeresztény író ezt a teremtésrôl
és a bûnbeesésrôl szóló
mûvet.
H. B.

M A G YA R R Á D I Ó , B U D A P E S T

HANGRÖGZÍTÔ

A közszolgálat kiszolgáltatottsága
Németh Gábor, mûsorvezetô: –
Következô beszélgetésünk apropóját Anita Werner: A tévékor gyermekei címû, Kunszenty
Ágnes fordításában megjelent
tanulmánykötet adta.
Vásárhelyi Mária, szociológus:
– Nálunk teljesen önkényesen döntik el, mi az, hogy közszolgálati
mûsor, mi az, hogy kultúra. A színvonaltalan show-mûsorokat, a legócskább, az abszolút felületes, képregény típusú mûsorokat is bármikor
nyugodtan besorolhatják a közszolgálatiság rubrikájába, és így ki van pipálva ez a feladat. A közszolgálatiság
alapvetôen egy szemléletet jelent, és
most itt lényegileg a közszolgálati televízióról beszélek. A közszolgálati
médiában annak a szellemiségnek,
amit képvisel a média, azoknak a feladatoknak, amiket magára vállal, az
egész mûsorfolyamnak kell közszolgálatinak lenni. Teljesen elhibázott
dolognak tartom, hogy a kereskedelmi televíziókra ilyen elképesztô
mennyiségû közszolgálati kötelezettséget róttak, mert ez nyilván csak az-

zal járhat, hogy kibújnak alóla, azzal,
hogy közszolgálatinak tüntetnek fel
olyan mûsorokat, amelyekhez ennek
semmi közük. Egyébként a közszolgálati televíziónak a kultúrához és az
ismeretátadáshoz való viszonyát mi
sem jellemzi jobban, mint hogy ezt
teljesen kínos kötelességnek, felesleges nyûgnek tekinti, és ezért minden
közszolgálati mûsort átpakolt az
MTV 2-re, hogy le legyen tudva, az
MTV 2-t pedig a lakosság fele nem
tudja nézni. És a kultúra- és értékközvetítés nem egy kínos, kellemetlen feladat. Ha egy rádió- vagy televízióadót az adófizetôk pénzébôl tartanak fönn, akkor elsôsorban és alapvetôen ilyen feladatai vannak, vagy
pedig nem kell fenntartani.
Pál Melinda: – Milyen a kultúrának
az aránya a külföldi közszolgálati televízióban?
V. M.: – Nagyon nehéz erre válaszolni, mert minden országban másféleképpen mûködik ez. Tehát vannak olyan országok, ahol valóban
egyfajta munkamegosztás, feladatmegosztás alakult ki a különbözô

közszolgálati csatornák között,
mondjuk a BBC 1 és BBC 2 között.
De hangsúlyozom, hozzáfér a lakosság egésze. Van külön arculata a
BBC 1-nek és a BBC 2-nek, ez utóbbi vállalta fel az oktatási feladatokat,
az ismeretterjesztést és a BBC 1-en
ennek megfelelôen ilyen típusú
mûsorokkal nem találkozhatunk.
Ugyanúgy a kultúra is erôteljesebben
van jelen a BBC 2-ben. Németországban is több országos csatorna
van: van egy hálózat is, amely a
mûvészi értékek közvetítését vállalja
föl. Nálunk az a baj, hogy nálunk
senki nem vállalja föl igazából ezeket a feladatokat. Illetve ez így igazságtalan, mert a Duna Televízió sok
szempontból fölvállalja, valóban nagyon sok, évekkel-évtizedekkel
ezelôtt készült kulturális értéket a
mûsorára tûz, viszont az aktuális
mûvészeti, kulturális élet kérdéseivel
igazából nem foglalkoznak. Ami kulturális mûsor nálunk van, azt az
MTV 2-re teszik át, vagy pedig olyan
idôpontokban sugározzák, amikor
nyilvánvalóan már csak a „legelvete-

mültebb” kultúrarajongók képesek
egyáltalán televíziózni, tehát dugdossák ezeket a mûsorokat. Amirôl
megint csak nem az MTV tehet alapvetôen. Teljesen elhibázott dolognak tartom, hogy egy közszolgálati
televíziót ilyen méretekig kiszolgáltatnak a piacnak, itt most arra gondolok, a Magyar Televíziónak a költségei felét a piacon kell megkeresnie,
emellett nem tudja ellátni ezeket a
feladatokat. Ennél sokkal letisztultabb viszonyokat kellene teremteni.
Nem lehet kiküldeni egy televíziót a
piacra, hogy kultúrát, értékeket közvetítsen, oktasson, tájékoztasson, segítsen az embereknek eligazodni a
világban, a mindennapi problémáikban, mert nyilván ezek soha nem
fognak soha olyan széles közönséget
vonzani, mint a krimik, meg elképesztôen alacsony színvonalú szórakoztató mûsorok. Tehát ebben a skizofréniában kellene elôször rendet
csinálni, mielôtt bármit számon kérünk a struktúrán. A helyzet, amibe a
Magyar Televízió belekerült, majdnem kezelhetetlen.

Kék források, piros tanulmányok
Németh Gábor, mûsorvezetô: –
Hogy a TV a közt is szolgálja,
és a káposztája is megmaradjon, azt elég nehéz megoldani.
Hogy ennek a nehéz tévének a
fényében és a könyvpiac úgynevezett farkastörvényei között
miért éri meg egy kiadónak
régi magyar szövegeket és
azok kommertárjait közrebocsájtani, azt pedig mergtudhatják a következô beszélgetésbôl. A Balassi Kiadó gondozásában megjelenô Régi Magyar Könyvtár sorozatának
második darabjaként már a
boltokba került Szabó András
Respublica litteraria címû
könyve és bizton megjósolható,
hogy el is fog fogyni. Kôszeghy
Péterrel, a kiadó igazgatójával
Domokos Tünde beszélgetett.
D. T.: – Régi Magyar Könyvtár a sorozat elnevezése, ebbôl mi az, amit hangsúlyosnak talál, azt, hogy régi, azt kell
hangsúlyoznunk esetleg, hogy magyar
vagy hogy egy házi könyvtárat össze lehetne állítani ezekbôl a kötetekbôl.
Kôszeghy Péter: – Az hogy régi,
feltétlenül hangsúlyos abban az értelemben, hogy a régi magyar irodalomnál is ez a „régi” jelzô jelentkezik, közmegegyzés alapján, amelyet
körülbelül Mária Terézia koráig szokás datálni. Most szándékosan nem
az irodalomtörténeti datálást mondom. Elsôsorban tizenhatodik–tizenhetedik–tizennyolcadik századi

irodalom. Az az irodalom, amely
már elválik a középkori irodalomtól,
akkor is, hogyha persze éles határt
vonni rettenetes nehéz. Meglepô
módon, vagy tán nem is oly meglepô ebben a formátumban, hogy
jobban fogy a könyv, ha szabad úgy
fogalmazni, mint a nagy tudományos opuszok, holott adott esetben
ugyanezeket a szövegeket tartalmazzák, de kevésbé jutnak el az érdeklôdôkhöz, mint egy nem igénytelen, de mégis paperback kötésû, és
mondjuk nem egy kritikai kiadás apparátusát tartalmazó szövegkiadás.
D. T.: – Amikor indult a sorozat,
milyen olvasóközönségre számítottak?
Gondolom, ezt általában a kiadók
megtervezik.
K. P.: – Fordított a helyzet, abban
az értelemben, hogy a Balassi Kiadó
profiljában az egyik legfontosabb
helyet a régi magyar irodalom foglalja el. És úgy próbáljuk eladni ezt
az árut, és nem fordított a helyzet,
sajnos, tehát hogy elementáris igény
lenne ez iránt, és mi azt ki akarjuk
elégíteni. Felkelteni szeretnénk ezt
az igényt, és úgy gondolom, hogy ez
aránylag jó hatásfokkal sikerült is.
Hiszen a Források vonulat immár a
kilencedik kötetnél tart, idén megjelenik a tizedik–tizenegyedik kötet is,
és folytatódik a Tanulmányok sorozat is, amelyben eleddig Komlovszky Tibor kitûnô kismonográfiája jelent meg Balassi Bálintról, illetve az
elôbb említett Szabó András-mun-

ka. A szerkesztôi elv az, hogy ami
eddig nem jelent meg, vagy megjelent ugyan, de többé-kevésbé hozzáférhetetlen, azt tegyük közzé, mondjuk Rimay János összegyûjtött verseit, mely nagyon hamar elfogyott,
valószínûleg új kiadását kell készítenünk. Teleki Domokosnak a Hazai
utazások leírása címû munkája, Balassi Bálint versei, amely épp most
fogyott el, Fay Ferencnek a nagyon
érdekes írása, János király árultatásáról, a kémjelentések, hiszen Laski Jeromos, vagy Hieronymus Laski,
ahogy tetszik, tárgyalása a töröknél
valami ilyenszerû, Zrínyi Miklós válogatott levelei, ahol olyan leveleket
is közzétettek a szerkesztôk, amelyek eddig nem jelentek meg nyomtatásban, ismeretlen forrás kiadása
Buda ostromáról. És nagyon fontosnak tartom Csáktornyai Mátyás
Grobianját, ami egyedülálló anti-illemtan a régi magyar irodalomban.
Most pedig egy kvázi-sorozatot kezdünk a sorozaton belül, hiszen
Gyöngyösi Istvánnak a mûveit
tesszük folyamatosan közzé. Az elsô
mû, amely már meg is jelent, a
Márssal társalkodó murányi Vénusz.
D. T: – Milyen visszajelzéseket
kapnak?
K. P.: – Ennek a sorozatnak az olvasói, vásárlói egyrészt egyetemi oktatók, másrészt egyetemi hallgatók.
Amit mi megjelentetünk, az mindazoknak, akik régi magyar irodalmat
tanulnak, amennyire tudom, ez ma-
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gyar szakon kötelezô stúdium, ajánlott vagy kötelezô idodalom. Tehát
ezért is fogynak el ezek a kötetek,
1000–1500 példányban, hiszen minden évben nélkülözhetetlen oktatási
segédeszköznek számítanak. Persze
nyilván van olyan is, hogy valaki
csak úgy azért a szövegért, a szórakozásért olvas, például Gyöngyösi versei szerintem ezt a figyelmet is megérdemlik, hiszen egyszerûen szórakoztató olvasmány. Most fog megjelenni a Porából megéledô Fônix és
aztán fokozatosan a többi Gyöngyösi-mû is, gondolom, hogy kb. 2001ig a Gyöngyösi-korszakunkat fogjuk
élni, hát utána aztán majd meglátjuk.
D. T.: – Meddig tervezik, 2001
után kell még ez a sorozat? Mert úgy
tudom, elég nagy anyag van, ahonnan
válogatni lehet.
K. P.: – Bizony nagy anyag van.
Én abban bízom, hogy ameddig a
kiadó létezik, márpedig az szerintem akármeddig létezik, addig ez a
sorozat is létezni fog. Hiszen akár
ezer vagy több ezer kötetbôl is állhat, van mit kiadni. Ez egyfajta
kincsásás, vannak olyan értékeink,
amelyeket ebben a sorozatban kiadhatnánk, ez kizárólag sajtó alá
rendezô és mindenekelôtt pénz
kérdése.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 1999.
augusztus 28-i számában. Mûsorvezetô: Németh Gábor. Szerkesztô: Zelki János. Felelôs szerkesztô: Kôrösi
Zoltán.)

Hétköznapi fasizmus

A

z ötlet tulajdonképpen kézenfekvô: a német fasizmus természetrajzáról, a hatalmi gépezet mûködésérôl, az emberek tudatának átmosásáról, a hétköznapi fasizmusról kortárs németek vallanak. Beszélnek
sorsukról, pályájukról, felidézik emlékeiket, élményeiket, s mindebbôl kiderül,
ôk hogyan élték meg a Harmadik Birodalom felemelkedését és bukását, mit és
hogyan láttak meg a rendszer lényegébôl, sajátosságaiból. Louis Hagen – a
történelmet más megközelítésbôl, alulnézetbôl vizsgáló – könyvébôl az érdeklôdô olvasó annyit megtudhat a náci
Németországról, mint tucatnyi kézikönyvbôl, tanulmányból együttvéve.
A szerzô a környezetébôl, az ismerôsei
közül választotta ki – a németség politikai beállítódását jól reprezentáló – interjúalanyait, akik között akad orvos, nagyiparos, bárónô, katonatiszt, SS-tiszt feleség, félzsidó üldözött, meggyôzôdéses
nemzetiszocialista és SA-tag, s az eszme
egy nem kevésbé lelkes harcosa (Hitlerjugend-tag, önkéntes katona). Hagen kilenc szereplôje közül tulajdonképpen az
antifasiszta értelmiségi, Werner Harz és
a félzsidó Claus Fuhrmann kivételével,
mind behódoltak a rendszernek, szolgálták azt. Mausi Von Westerode bá-

rónô például a baloldalról indult, szocialistaként, egy zsidóhoz ment férjhez, s
annak halála után bújtatta sogórnôjét,
de anyagi boldogulása, karrierje, siker-orientáltsága miatt mégis más útra lép:
elôbb Göring megbízását fogadja el,
majd a náci elit divatos lakberendezôje
lesz.
Megdöbbentô, hogy a nácik ideológiáját, politikáját, térnyerését idegenkedve
vagy ellenszenvvel, utálattal figyelô interjúalanyok (mint például Wertheim
doktor, a nagyiparos Alfred Voss vagy
Westerode bárónô) – számításból, gyávaságból, kényelembôl – elôbb-utóbb a
társutasok közé álltak. A nácik külpolitikai, katonai sikerei, Ausztria bekebelezése, Lengyelország lerohanása és a
többi hódítás pedig egyenesen elvakította ôket, egyre inkább ôk is elfogadták,
magukévá tették a hangzatos és demagóg jelszavakat, a németség fényes
jövôjét biztosítani hivatott célokat és az
elérésükhöz szükséges eszközöket. A
„problémákkal” – ahogy a bárónô fogalmaz – „... jobb volt nem törôdni, és a
sorozatos gyôzelmi ünneplésekkel elterelhette a figyelmét, aki akarta.” Márpedig, a legtöbben akarták. A monológformában megírt portréinterjúkból sorsokba zárva, érzékletesen elénk tárulnak
mindazok az okok és tények – az elvesztett világháború következményei, a weimari köztársaság káosza, a húszas évek

Németországának társadalmi, politikai,
gazdasági állapota – amelyek érthetôvé,
ha persze elfogadhatóvá nem is teszik
hôseink és milliónyi társuk magatartását, megszédülését, erkölcsi elzüllését.
Izgalmas megismerni közelrôl a rendszer meggyôzôdéses híveinek belsô világát is, akik még a bukás után is teljes
szívvel-lélekkel vállalják egykori önmagukat, s lelkesedésüket a náci eszmékért,
célokért. Osztályhelyzetük, szüleik és saját deklasszáltságuk, nehéz életkörülményeik, s persze tudatlanságuk magyarázza elkötelezôdésüket, de megváltottság-tudatukban, a vezér iránti már-már
vallásos rajongásukban van nagy adag –
a német nyomorúságból, de az adott
egyén karakterébôl is adódó – irracionális elem. Erich Dresslernek életre szóló
élményt jelent, hogy egyszer személyesen is találkozhatott a Führerrel: „a pillantása – emlékezik – csodálatos volt.
Ragyogó, nagy szempár, amelybôl földöntúli erô sugárzott.” Máskor meg arról beszél, hogy élete legfontosabb tette,
hogy szolgálhatta a Führert és a forradalmat. Dressler ideális pártkatona, ideális
nyersanyag. Akár Muehlebach: „Tudtuk, hogy a mozgalomnak végtére árthat, ha hozzánk hasonló egyszerû tagok
elkezdenek önálló véleményt formálni.
A párt ereje az egységben rejlett, amit
helytelen lett volna egyéni nézetekkel
megbontani.”

Az Angliában élô Sárközi Mátyás fordítói teljesítményét (és az Osiris Kiadót) a dicséret mellett kritika is illeti néhány pongyolaságért, bosszantó figyelmetlenségért. Egyetlen oldalon (129.)
például ilyeneket olvashatunk: „Nem
vontam kérdôre az apámtól halottakat”, „egy ízben komoly megrázkódtatást szenvedett az én könnyed
fensôbbségérzésem.” Ugyanitt Franz
Kafka két ff-el van írva. Vagy: árja tisztek helyett (a 170. oldalon) „ária tisztekrôl” olvasunk, máshol: „A Kaiser
uralmát követôen.” (305. oldal). Nem
ártott volna az sem, ha a kiadó egy rövid elô- vagy utószót – esetleg a hátsó
borítón néhány mondatot – szentel a
szerzônek, irodalmi tevékenységének.
Az interjú-monológokból csak annyi
derül ki róla, hogy édesapja bankár volt
Potsdamban, ôt 16 éves korában egy
képeslapra írt, rendszerellenes megjegyzéséért lecsukták, a harmincas években
pedig elhagyta Németországot.
Akárhogy is, örülnünk kell annak,
hogy Louis Hagen érdekes és fontos
könyve – amelyre a figyelmet nyilván
Sárközi hívta fel – csekély 35 éves késéssel, de végre eljutott hozzánk is.
Gervai András
Louis Hagen: A horogkereszt árnyékában
Fordította: Sárközi Mátyás
Osiris Kiadó, Budapest, 1999.
310 oldal, 1280 Ft

Giacomo Casanova emlékiratai

G

iacomo Casanova életének történetét olvasva folyamatosan teszi fel önmagának a kérdést az
olvasó: kivételes empatikus
készséggel megáldott, kora erkölcsi és szellemi színvonala
fölött magasan járó ember
volt-e a XVIII. században élt
Casanova, vagy afféle szerencsefi, akinek a nôk meghódítása, a különféle tisztázatlan
szerepekben való „fellépés” afféle
„életprogram”
volt.
Utóbbi feltételezéseket maga
az érintett cáfolja meg, aki
„Életem története” címmel
1790-tôl haláláig – öregkori
depressziójával szembeni védekezésül – írta meg emlékiratait.
Mint a mostani, az Atlantisz
Könyvkiadónál Szerb Antal válogatásában megjelent emlékiratok gondozója, Kovács Ilona
írja, az író, pap, utazó, a feltaláló, a csodadoktor, alkimista,
pszichológus, matematikus,
színházi hegedûs, hazárdjátékos (ô találta ki a lottót), diplo-

mata, inkvizíciós „ügynök”,
börtöntöltelék, nôcsábász szerepekben fellépô Casanova
egyáltalán nem volt gyakorlatlan író (nevéhez nemcsak egy
négykötetes, olasz nyelvû,
lengyel történelemrôl szóló
könyv, hanem egy francia
nyelvû utópikus regény, s egy,
az ólombörtönbeli szökése történetét elmelésô könyv is
fûzôdik). A kalandor pszichológia-„érzékére” mi sem jellemzôbb, mint az, hogy a tôle
elvárt szélhámos szerepben
tûnik fel íróként is. „Casanova
elôre rájátszott az eljövendô
olvasó elvárásaira, s úgy alakította ki az emlékiratok Casanova-képét, hogy az megfeleljen a
szélhámoshoz tapadó kliséknek. Jó érzékkel a rendszeres
gyûjtômunkát és az írás kínosverejtékes gyakorlatát hagyta
homályban, mert megsejtette,
hogy az áhított sikerhez ez az
út vezet a legbiztosabban”.
Ami azt illeti, a huszadik század végének olvasóját is „sikerül

bevinnie az erdôbe”, hiszen úgy
„olvastatja magát”, mintha egy
„civil” naplóját olvasnánk, s nem
egy, az emlékiratain módszeresen dolgozó íróét. Talán ennek a
trükknek tudható be, hogy az olvasók azonosították az irodalmat
a valósággal, hogy Casanova személynévbôl köznév, a nôcsábász
szélhámos megtestesítôje lett.
Kit ne érdekelne akár az atomkorban is, mi a nôk meghódításának, az élet napos oldalán való
sétálgatásnak, a „sikernek” a
titka? Aki ezt kutatja a tizennyolcadik századi „szélhámos vallomásaiban”, annak elsôsorban az
szolgálhat meglepetéssel, hogy a
„casanovai” érvényesülés, hódítás titkát ma már az érvényesülésrôl szóló tankönyvek is tanítják: figyelj a partnered (legyen az
a meghódítandó nô, a leendô
munkaadód stb.) személyiségére,
érd el, hogy amit Te szeretnél, ô
akarja, tudd késleltetni a vágyaidat stb. Aki a sikamlós szerelmi
kalandokat szeretné jobban megismerni az Életem történetébôl, bi-
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zonyára csalódik, hiszen korunk
szexuális szabadosságában ezek a
hódítási „hadgyakorlatok” nemigen vehetôk komolyan. Az az
olvasó „jár a legjobban”, aki a
Casanova-jelenséggel, a kalandor
korával, illetve a Szerb Antal-i
válogatással (mint az író-fordító
életmûvének részével) szeretne
közelebbrôl
megismerkedni.
Utóbbinak – a kötet gondozója,
Kovács Ilona szerint – nemcsak
sajátos története van, hanem számos hiányossága is.
Nem véletlen, hogy „hiánylista
helyett az Atlantisz Könyvkiadó
hamarosan külön kötetben jelenteti meg az emlékiratok számos
olyan epizódját, amely nem szerepel a Szerb Antal-válogatásban”.
Az ígéret szerint, e leendô új
kötet lesz az elsô olyan magyar
Casanova-emlékirat, amelynek
alapjául a Brockhausnál megjelent eredeti kéziratok szolgálnak.
Szerb Antal fordításában
Atlantisz Könyvkiadó, 332 oldal,
1595 Ft
-tip-
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Pollenháború

A

kutatók szerint hazánkban mintegy
kétmillió ember –
minden ötödik honfitársunk – szenved idôszakosan
a virágpor okozta allergiás
betegségekben. Ezek elôidézésében élenjár a július végétôl októberig virágzó parlagfû virágpora (pollenje). E
vadkendernek is nevezett
szívós gyomnövény hihetetlen gyorsasággal hódította meg az országot. Elsô
jelentkezését a múlt század
végén a Dráva mentén figyelték meg, az 1920-as
évekre már elérte a Balaton
térségét, napjainkra pedig
az egész országban elterjedt. Nemcsak magas pollentartalma (légköbméterenként 1000 szemcse) miatt veszélyes az egészségre,
hanem azért is, mert nem
lévén nálunk ôshonos növény, szervezetünk kevésbé

A

ellenálló vele szemben. Természetesen nemcsak a parlagfû, hanem más gyomnövények (pld. az üröm és az
útifû), sôt egész sor kultúrnövény pollenjei is elôidézhetnek allergiás megbetegedéseket, sokféle tünetet
(szénanátha, bôrkiütések,
asztma) produkálva.
Járainé Komlódi Magda
könyve a parlagfû ellen íródott, tüsszögô-allergiás családtagjai biztatására eredt a
bûnös vadkender nyomába.
Ám az eredeti téma túlnôtt
keretein: a palinológus (virágporkutató) szerzô valójában egy, a pollenekrôl szóló
remek
kismonográfiával
ajándékozta meg az olvasót,
sokoldalú betekintést adva a
virágporszemcsék igazából
csak mikroszkóp alatt élvezhetô csodálatos világába.
Mi is a pollen? Virágpor, a
magvas növények porzóinak

portokjaiban képzôdô virágporszemek tömege. A pollenszemek alakja, nagysága,
szerkezete eltérô, vizsgálatuk a növényfaj azonosítására is alkalmas. A legtöbb
pollent a széllel porzódó
növények termelik. A megporzás során a pollen a nyitvatermôknél a magkezdeményre, a zárvatermôknél a
bibére kerül. Valójában szabad szemmel nem, vagy
csak alig látható parányi sejtekrôl van szó, melyek csak
tömegükben érzékelhetôk.
Spermium-szerepük van,
nélkülük
a
növények
meddôségre, kihalásra vannak ítélve, s velük együtt az
egész élôvilág, az embert is
beleértve.
Áldás, s egyidejûleg átok is
tehát reánk nézve a pollen,
mely a leginformatívabb növényi fosszilia is egyben, s a
kötet konkrét példákon mu-

tatja be, miképp válik egyértelmûen azonosíthatóvá egy
paleontológiai
lelet
a
redôiben megôrzött elhalt
virágporszemek segítségével.
A szerzôvel egyenrangú alkotói e könyvnek a színes fotóillusztrációkat készítô természetfotósok, akik elektronmikroszkópos felvételeikkel elénk varázsolják a virágporszemcsék világát. A kötet
révén így nemcsak a virágpor
okozta allergiás betegségekrôl és azok gyógymódjairól kapunk értékes információkat, hanem a legutóbbi
évtizedek botanikai kutatásairól és felfedezéseirôl is sok
mindent megtudunk.
Járainé Komlódi Magda
Képeskönyv a világhódító
virágporról
Móra Kiadó, Bp. 1999
131 oldal, 1698 Ft
Tasnádi András

Antik anekdoták

Kriterion Kiadó 1971ben, illetve 1976-ban
megjelent antik és középkori anekdota-gyûjteményei
Kiadónál nemrégiben megjelent,
Szabó György szerkesztette apró,
csattanós, tanulságos történeteket tartalmazó kötetekhez. Mint
a szerkesztô írja ókori görög és
római anekdota-gyûjteménye
utószavában, már a jóval Bocaccio elôtt élt (Kr. u. IV.–V. század) római szenátor, Marcrobius
Ambrosius Theodosius, majd
késôbb Plutarkhosz, illetve az
elsô államilag fizetett tanár,
Quintilianus is fontosnak, tanulságosnak tartotta a mesélést, az
anekdotázást, a bölcselôk beszélgetését. A mûfajt, „a bölcselkedô
párbeszédet” Platón fejlesztette
tökélyre. Nála „az eszmecserében részt vevô férfiak – nemegyszer – a mai anekdotához hasonló elbeszélésekkel teszik
szemléletessé tételeiket”. Az
anekdota szót elôször egyébként
Prokopiosz (Kr. u. VI. sz.) bizánci történetíró használta, az
olyan „nem lejegyzendô” esemé-

nyek (udvari pletykák, szerelmi
szóbeszédek)
megjelölésére,
amelyek nem méltóak arra, hogy
a jövônek író tudós krónikás
megörökítse ôket. Az anekdota
az elmúlt évszázadokban számos
jelentésváltozáson ment át a „kiadatlan”, a – mai értelemben vett
– „nem publikus” megjelöléstôl
egészen a mai értelmezésig,
amely irodalmi mûfajként kezeli
az anekdotát. (Ma az olyan rövid
prózai alkotásokat nevezzük
anekdotának, amelynek hôsei
vagy híres történelmi személyiségek, vagy bizonyos társadalmi
csoportok, embertípusok. A rövid történet többnyire vidám,
csattanós „véggel” fejezôdik be).
Az 1890 és 1950 között élt
anekdota-kutató, György Lajos
különbséget tesz a hírességeket
bemutató, a hitelességre törekvô
anekdota, és a különféle embertípust bemutató adoma között.
Akár ismert személy, akár ismeretlen az anekdota hôse, általában
nem derül fény jelleme minden
vonására (a mûfajra, sajátosságaiból adódóan, nem jellemzô a ki-

merítô jellemábrázolás, s fôhôst
körülvevô személyek, dolgok aprólékos bemutatása). A mûfajra
jellemzô a tömör elôadásmód, az
olykor gúnyoros hangvétel,
nemritkán szópárbajba torkolló
párbeszéd. Az anekdota a mai
vicc elôfutára.
Az anekdota nem ismer országhatárokat, hiszen szóbelisége miatt egy-egy alaptörténet a
helyi sajátosságoknak megfelelôen módosul. Az anekdota
célja mindenkor a „nívós” szórakoztatás, a szellemes társalgás
volt. Nem véletlen, hogy a jó
szónokok, a középkori prédikátorok mindig is szívesen színesítették mondandójukat – fôleg a
hallgatóság érdeklôdésének felkeltésére és ébrentartására –
ezekkel a rövid, csattanós történetekkel. Míg az antik anekdoták gyûjteménye a görög és római irodalom „legjelesebb és
egyben legelterjedtebb”, neves
történelmi eseményeihez és személyiségeihez kapcsolódó anekdotákat tartalmazza, addig a középkori anekdota-gyûjtemény
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érdekessége nemcsak az, hogy
indiai és mohamedán világból
származó anekdotákat is közöl a
szerkesztô, hanem az is, hogy e
kor európai anekdotakincsébôl
megismerhetjük az adott kort is.
A középkor „hôsei” olykor
gyarlók és kapzsik, nemritkán erkölcstelenek (olykor alacsonyrangú egyházi emberek, s ez már
a reformáció szelleme!), de a középkori anekdota fôszereplôje
már az „egyszerû ember” is: a
bölcs udvari bolond, az együgyû
paraszt és az úrhatnám polgár. A
középkori anekdoták olykor a
neves történelmi személyiségeket is „emberközelbe” hozzák.
A Szabó György szerkesztette
két anekdota-gyûjteményt igényes függelék – forrásmunkajegyzék, szókeresô, betûrendes
tartalomjegyzék – egészíti ki.
Összeállította Szabó György
Palatinus Kiadó, 181 oldal,
889 Ft
Középkori anekdoták
Összeállította Szabó György
236 oldal, 996 Ft
T.P.I.

KÖNYVAJÁNLÓ
Magyar irodalom
Bíró András:
Liliomok, hollók, félholdak
Kairosz Kiadó
313 oldal, 1380 Ft
A szerzô felidézi történelmünk egyik legfájdalmasabb
pillanatát, amikor dönteni kellett a Szent Korona sorsáról.
Az Árpád-ház fônemeseinek
kétségbeesett ellenállását mutatja be, akik a Korona és a
hozzá tartozó ékszerek birtokosaiként még a nemzet uralkodói, és e tisztjükhöz a leszármazottak büszke tulajdonosaiként ragaszkodnak. Az
országot vezetô fônemesség
azonban csakhamar felismeri,
hogy III. Endre halála után a
király nélküli országot erôs
központi hatalom nélkül a
széthullás fenyegeti. A sok
trónkövetelô közül ezért választják Anjou Róbert Károlyt,
aki nemcsak a pápa támogatását élvezte, de személye és addigi élete reményt nyújt a
nemzetnek. Szent István koronája így olyan becses személy
fejére kerül, aki nemcsak az ország, hanem egész Európa történetét is meghatározza.
Uralkodása alatt az ország
gazdagodott, s ugyanakkor királyi bölcsességével a visegrádi
találkozón még a békét is megteremtette az európai nagyfejedelmek között. A király uralkodását egy erdélyi család életének hétköznapi történeteivel
ábrázolja.
A család tagjainak királyuk
iránti tiszteletébôl következtethetünk az uralkodó és az
egyszerû emberek közelségére.
A családi keretben elevenedik
meg az udvar, a középkori kereskedôk, a papság, a polgárság, a nemzet élete.
A késôbbiekben megismerjük Zsigmond német-római
császár udvarát, a felvidéki lázadásokat, a császár árulását,
Husz János megégetését.
A család férfi tagjai a nemzethez tartozás legörömtelibb
éveit akkor élik, amikor Hunyadi János seregében harcol-

hatnak. Európa csak Hunyadi
halála után döbben rá a közelgô török veszedelemre. A
mohácsi csata után II. Szulejmán a gyôztesek mámorával
foglalja el az egykori Árpádok
földjét. Diktátori gôgjében
eszébe sem jut, hogy olyan
nemzetet kíván legyôzni,
amelynek lakóiban ott él Árpád vezér hite, anyagi, szellemi ereje, amely a látszathalálból feltámadva, újra kiharcolja szabad jövôjét.
A regény azt sugallja, hogy
ezt a népet sohasem lehet eltemetni.
Rajnai András
Varga Rudolf:
Leveleket irogató bogár
Felsômagyarország Kiadó
209 oldal
A filmek forgatókönyveit nem
szoktuk olvasni. Nézzük a rendezô által teremtett képsorokat. Átérezzük a hanghatásokat. Figyeljük a színészek által
teremtett személyiségek jellemzô mozdulatait. Hallgatjuk
a párbeszédeket. Átengedjük
magunkat a történet, a cselekmény és a bennük megjelenô
gondolatok sodrásának. Mindezek együtt ejtik rabul a tudatunkat és a tudatalatti világunkat. A forgatókönyv azonban
mindezeket még nem tartalmazza. Hiányzik belôle a rendezôi, az operatôri és színészi
személyiség. Vázlat csupán,
amely nem több, mint csontváz, amelyre a megvalósítható
álmok, események és történetek rárakódnak. Hiányzik a
hús, a bôr, az élet, amely csupán a filmforgatás után teljesedhet ki.
Korunkban azonban egyre
nehezebb filmet készíteni. Mit
tehet a filmrendezô, ha nem
kap pénzt és lehetôséget a
filmforgatáshoz? Mit tehet akkor, ha az elkészült mûvet
nem mutatják be, ha olyan
idôben kerül vetítôvászonra
vagy képernyôre, amikor kevesen látják?
A költô, a versek, tárcák, novellák és riportok írója, Varga
Rudolf megtalálta a választ.
Megjelenteti írásban is a forga-

tókönyveit. A négy mû közül
az elsô: a Jelenés forgatókönyvpályázaton és a kisfilmek kategóriájában nyert díjat. Tizenkét- és húszperces rövid változat után az egészestés film
mégsem készülhetett el. Megvalósult azonban a Svejk a második világháborúban. A Brecht
mûve alapján készült munkát a
Magyar Televízió mutatta be.
Az Országos tél címú rövid filmetûd díjat nyert, bemutatta a
televízió.
A Leveleket irogató bogár címû
filmet elkészülése után azonnal betiltották, a nézôk ezért
sohasem láthatták.
Varga Rudolf a filmnyelv
megújítására törekszik, ezért
„álommozijai” mindenkor ellentmondásos fogadtatásban
részesültek. Egyéni látásmódját a most megjelent forgatókönyvek is sugallják, ezért érdemes elolvasni ôket.
R-i
Hárs Ernô:
A dal szüli énekesét
Orpheusz Könyvek
349 oldal, 989 Ft
A költô harmadik prózai kötete ez a mû. A másodikat még
nem jelentette meg, mert az
történelmi visszaemlékezés,
személyeket sérthet, haragot
válthat ki, vihart kavarhat.
Ez a munka azonban szelídebb
alkotás. Ismeretterjesztô, vagy
kritikai szándékkal írt mûhelytanulmányok, személyekhez, tájakhoz kötött emlékek és a pályával kapcsolatos gondolatok sajátos gyûjteménye.
Igen izgalmasak a mûfordításról írt gondolatai. Nyelvünk egyedisége, rokontalansága miatt a mûfordítás fontosabb nálunk, mint más népeknél. Más országokban is jelentôs elméleti irodalma van a
mûfordításnak, de elsôsorban
tudományos kérdésnek tekintik. Nálunk a mûfordítás nem
tudományos, hanem mûvészeti tevékenység. Mi nem ültetjük át magyar nyelvre a mûveket, hanem újjáköltjük azokat.
„Költôi mûvet magyarra csak
költô tud fordítani. A munkafolyamatban egymással talál-
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kozó két alkotó érzelem – és
képzeletvilágának esetenkénti
mágikus egybecsengését a legmagasabb fokú tudományos
felkészültség sem tudja pótolni.
A lefordított mûvekre alkalmazott „szép hûtlenek” kifejezést
természetesen nem kell szó szerint érteni, de az biztos, hogy
minden fordításnál a lehetetlenség csodájával állunk szemben. A munka értéke csak bizonyos határokig mérhetô objektív kritériumokkal, végsô soron
csak intuitív alapon minôsíthetô, mint ahogy az eredeti
mûalkotásokra is ez a törvényszerûség érvényes.”
A költô önvallomása félévszázados mûfordítói munkájának többletnyeresége. Az egyegy általa lefordított mûalkotás elemzése valóságos szellemi kaland, amely a mûfordítás és a költôi gondolkodás találkozásának egészen új dimenzióit fedi fel elôttünk.
Luís de Camoes Luziádák
címû eposzának fordításától,
amely mû Dante Divina Commediájával rokon, vagy a Megszabadított Jeruzsálem stanzáitól a fekete-afrikai országok
irodalmáig és a dél-amerikai
indiánok kecsua nyelvû költészetéig vezet bennünket: és
nemcsak a mûfordítás izgalmát, hanem az egymástól távoli világokban született alkotások azonosságát, sajátos
összecsengését is érzékelteti.
Felnyitva a könyvet, részesei
lehetünk ennek a különös
költôi-mûfordítói kalandnak.
R. A.
Külföldi irodalom

Franz Hodjak:
A folyosón
Pont Kiadó
125 oldal, 910 Ft
A történelem során gyakran
összecsaptak egymással a különbözô közösségek és kultúrák. Gondolati, érzelmi, stílusbeli
különbözôségeik
gyakran feloldhatatlan ellentétté változtak. A huszadik
század végére azonban össze-

zsugorodott a világ. Megszületett a világ dolgait egységben szemlélô globális látásmód. A szellemi elszigeteltség többé nem lehet meghatározója az emberi cselekvésnek, az emberi gondolkodásnak. Közös szellemi univerzumban élünk, és ma már
könnyedén elválasztjuk az értékest az értéktelentôl.
Az értékálló irodalom jeles
képviselôje Franz Hodjak, akinek hôsei egyetemesek. Saját
sorsukat élik és mégis mindenhol megtalálhatók, bárhol találkozhatnánk velük, bármelyik európai országban, vagy a
világ bármelyik területén.
A világ egységesen ítéli meg a
jótetteket és a gonoszságokat,
azonos eseményekre azonos
módon válaszolnak a legkülönbözôbb emberek.
A bátor emberi cselekedetek
mögött azonban ott lapulnak
a groteszk emberi gyarlóságok
is, amelyeknek további elhallgatására mai irodalmunk már
nem vállalkozhat, mert akkor
újból cinkosaivá válunk az
emberi sorsokat romboló torz
erôknek.
Az író kendôzetlen ôszinteséggel ábrázolja a részegség
révületébe menekülô egykori
frontharcost, a spanyolországi háború lezüllött veteránját, az öngyilkosságba menekülô öregembert, a városlakók számkivetettjeit, az ifjúkori barátságot, a börtönélet nyomorúságát, a börtönôrök kegyetlenségeit. Novelláiban elsôsorban a szégyenletes emberi sutaságra,
kiszolgáltatottságra, a szánalmas és kisiklott emberi életekre hívja fel az olvasó figyelmét. Így akarja kiváltani
belôlünk a világ jobbításának
és megújításának vágyát, az
igazság keresését.
R. A.
Charles Frazier:
Hideghegy
Magvetô, Budapest 1999
425 oldal. Ára: 1890 Ft
Az elsôkönyves amerikai író
meghódította a világot. Ma
már nem igazán divat nagyregényt írni, érzelmes, kalandos történetet. A mû a múlt
századi polgárháborús idôket
idézi. Fôhôse, a fiatal katona

számtalan akadályon át
szülôföldjére igyekszik vissza, a távoli titokzatos Hideghegyre. A szíve is haza
vonzza, szerelmét, Adát szeretné viszontlátni. A lányt
lelkész apja hozta erre a vidékre, ahol tüdôbetegségére
keresett enyhülést. Halála
után a fiatal lány magára marad, és egyedül kell szembenéznie az élet megpróbáltatásaival.
Amíg a két szerelmes sorsa
ismét metszi egymást, a cselekmény két szálon fut. Az
emlékképek a múltat elevenítik fel, a jelenre a háború árnyéka vetül. A gyilkos harc,
amelynek mindenki szenvedô áldozatává válik, a
túlélôk is életre szóló lelki sebeket hordoznak. Négyévi
küzdelem után végre egymásra találnak a fiatalok. A
férfi hazatérve nem akar
többé emlékezni. „Olyan életet szeretne ezentúl élni,
amelyben nem sok szerepet
játszik, ha véres despoták
egyik bandája megtámadja a
másikat”. De egy olyan korban, ahol az öldöklés öntörvényûvé válik, már nem adatik meg a boldog beteljesülés. A fôhôs életét gyilkos golyó oltja ki.
Tausz Anikó
Salman Rushdie:
Talpa alatt a föld
Európa Könyvkiadó
766 oldal, 2200 forint
Olyan racionális világban
élünk, amelyben bár minden –
az érzelmek, a kapcsolatok, az
életek – a végtelenségig leegyszerûsödtek, ám a mai kor embere is vágyik a csodákra, a mítoszokra.
A mi korunk irigyelt, utánozott hôsei a popsztárok, a
modellek és a sportcsillagok,
a menedzserek, a pénzemberek. Irigyeljük sikereiket,
megpróbáljuk követni életreceptjeiket. Nemigen akarjuk
elhinni, hogy sztárjainknak is
megvannak a maguk drámái,
tragédiái.
Salman Rushdie – az amerikai és az angol kiadással egy
idôben – az Európa Kiadónál
megjelent utolsó regényének
hôsei, az indiai Ormus és Víná, a kor ünnepelt rocksztár-

jai, akik az életben hol megtalálják, hol szem elôl vesztik
egymást, akik egymás iránti
érzelmeikbôl, vágyakozásukból építik fel mûvészi pályájukat, karrierjüket, ám az életüket képtelenek fölépíteni.
Ormus és Víná hiába kortársaink és bálványaink, mégis
olyanok, mintha egy görög
sorstragédiából léptek volna
elô. A nézô, a rajongó persze
nem látja ezeket a megpróbáltatásokat, alkotói és magánéleti küszködéseket, az
utakat, amelyekre a kábítószer, az ivás, szex, az önkizsákmányolás, a folytonos jelenlét, feltámadás és közönségkényszer visz.
Ormus-Orpheusz és Víná-Eurüdiké hol a csillagok fölött járnak, hol visszazuhannak a föld
alá... Hiába hódítják meg a világot, boldogtalanok, hiszen van
egy olyan tér – az érzelmek, az
ösztönök „alvilága” – ahová
egyedül kell alászállniuk és
ahonnan egyedül kell újra feljönniük. Persze ebben nem is
nagyon különböznek tôlünk,
hétköznapi emberektôl...
Salman Rusdie új regényében nyomon követi a huszadik század második felét
meghatározó tömegkulturális
terméknek, a rockzenének a
történetét, amely egyenlôséget és azonos nyelvet, azonos
mítoszokat teremtett világrészek és különbözô kultúrájú
emberek között. Új regényében Rusdie arról ír, hogy mítoszokra a modern kor emberének is szüksége van (ezt termeli meg manapság a rockés popkultúra), hogy sztárjainkat olykor eposzi tulajdonságokkal ruházzuk fel (hiszen
bennük éljük meg azt, amire
vágyunk, s amelybôl saját
életünkbôl nem futja)...
Tájékozódási zavarunkról, a
Kelet – a bölcsesség – évszázados, értékeknek minôsített, nagyon fontosnak hitt „kapaszkodók” elvesztésérôl szól a regény, meg arról, hogy „ez az
érett civilizáció olyan hely, ahol
az istenek már nem lökdösnek
és taszigálnak bennünket, hanem még mindig gúnyos tekintettel, még mindig priamoszian, még mindig szeszélyesen
visszavonulnak a valóság birodalmából az úgymond földjére
– az Olümposzra, a Walhallába
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– és hagyják, hogy önkéntes beavatkozásuk nélkül tegyük a
tôlünk telhetô legjobbat, vagy
legrosszabbat.
Tehát a felelôsség a mienk...
–si–
Gyerekkönyv
Lois Rock:
Jézus világa
Harmat-Koinónia Kiadók
64 oldal
Jézus Krisztus a kereszténység
alapítója, a keresztény hitvallásban a Szentírás, az isteni kinyilatkozás könyve szerint: Isten fia, Istennek emberré lett
második személye, a bûnbeesett emberi nem Ószövetségben megígért megváltója.
Ez a gyermekeknek írt könyv
igen érdekes és sajátos céllal
született. Jézus életét irodalmi
és mûvészeti alkotásokban
sokszor és sokféleképpen feldolgozták. Bármilyenek voltak
ezek a munkák, csak egyetlen
céljuk volt: megismertetni a
krisztusi tanításokat és az általuk megformált életmóddal elnyerni a jézusi szeretetet, a feltámadást és a megváltást.
Kétezer év óta számos módon
közelítették meg Jézus alakját.
Drámai erejû írások, megrázó
erejû költemények és regények,
csodálatos képzômûvészeti alkotások születtek. Lois Rock
könyve szokatlan módszerrel,
egészen új elképzeléssel közelíti
meg a témát.
Jézus környezetének és korának tárgyait mutatja be, s ezzel
szinte kézzel is megfoghatóvá,
tapinthatóvá teszi azt a világot, amelyben Jézus élt.
Bemutatja a gyermekek számára Jézus korának eszközeit: a mécseseket, a szandálokat, a lámpásokat, a játékokat, a parittyákat, és elmagyarázza hogyan kell elkészíteni
azokat. A tárgyakhoz szorosan kötôdnek a hozzájuk
kapcsolódó magyarázatok,
Jézus életének eseményei. A
gyermekek saját kezükkel elkészítve ezeket az eszközöket, s meghallgatva a hozzájuk kapcsolódó példázatokat,
nyitottá válnak a hitre, amely
alapjában határozza meg világunkat.
Rajnai András

Színház

színpadon is
amirôl ô írt.

az

látható,

Nyerges András
Koltai Tamás:
Árnyék és képzelet
Osiris Kiadó, Bp., 1999.,
347 oldal, 980 Ft
Kortársi tanúi lehetünk egy
szemünk láttára épülô magyar színháztörténetnek: Koltai Tamás kritikai kötetei
nemcsak önmagukban állják
meg helyüket, de egyre inkább látható, hogy miféle piramis magasodik majd fel
belôlük. Koltai évtizedek óta
kíséri figyelemmel, ami a hazai színházakban történik,
memóriája már maga is egyfajta behozhatatlan elôny,
mert minden frissen látott
bemutatót van mihez viszonyítania. Újításnak látszó
dolgokról – ki más, ha nem
ô? – joggal állapítja meg,
hogy milyen régebbi divat
visszakérôdzései, ezzel szemben avíttnak mondott produkciókat nem külsôségeik
láttán ítél meg: szétszedi,
elemzi azokat és lelkesen, hitelesen mutatja fel, ha van
bennük igazi, tehát látásmódot, közlendôt illetô újdonság. Bevallom, magam már
régóta leszoktam a színházba
járásról, nem lévén sem oly
kíváncsi, sem oly türelmes alkat, mint Koltai, de az ô köteteit kedvvel, élvezettel olvasom végig, egyrészt, mert érzékletesen, áttetszô világossággal, s egyre ironikusabban
ír, másrészt azért, mert tôle a
folyamatokról is értesülök,
megtudom, honnan hová tartanak együttesek, rendezôk,
színészek. Koltai – szemben a
divattal – hangsúlyozottan
„olvasóbarát” kritikus, az idegen terminus technikusoktól
hemzsegô szakmai tolvajnyelvet tudatosan kerüli, inkább Kosztolányihoz jár iskolába. Mármint stílus dolgában. Mert azért mégsem nevezhetô impresszionistának:
aznapi közérzete, rokonvagy ellenszenvei, pillanatnyi
hangulatai nem befolyásolják
ítéletét. Ha olykor, tévéközvetítések révén, megnézem
valamelyik elôadást, amire
És-beli cikke nyomán lettem
kíváncsi, elégedetten nyugtázom, hogy sosem simlis: a

Irodalomtörténet

Hetesi István:
Mûvek, kapcsolódások
Puskin- és Turgenyev-tanulmányok
Pannónia Könyvek, 160 oldal
A szerzô fô kutatási területe a
XIX. századi európai, fôként
az orosz irodalom és ennek
magyarországi kapcsolatai.
1990-ben jelent meg Turgenyev-monográfiája.
Új kötete a múlt század
„legeurópaibbnak” tartott két
orosz írójáról szóló tizenegy
tanulmányt tartalmaz. Elemzési módszerét az összehasonlító irodalomtudomány
szemlélete jellemzi. Így kerül
az összeállítás élére a Puskinnak egy írását Byronnak egy
mûvével összevetô tanulmány, Hamlet-motívumok
föltárása Turgenyevnél, majd
további archetipikus elemek
kutatása az orosz író
életmûvében. A Tavaszi vizek
címû elbeszélésben az európai és a nemzeti hagyomány
viszonyát elemzi Hetesi. Puskinnak A kapitány lánya címû
regénye kapcsán pedig a
Walter Scott-i hatás kerül
mérlegre.
A tanulmánykötet utolsó
három írása Turgenyev magyar vonatkozásaival foglalkozik. Krúdy Gyula 1897ben írja le, hogy: „Irodalmunkban különösen érezhetô az orosz (írók), s fôként
Turgenyev hatása.” Krúdy
hatásról és iskoláról beszél,
leszögezvén, hogy: „Az iskola soha nem megy az önállóság rovására, hatásában legfeljebb csak az irányra gravitál, de gyakran még arra sem.
Csak úgy átszüremlik mélán,
derengôn a nyomtatott sorokból az a zamat, amirôl
azonnal ráismerhetünk valamelyik irodalmi iskola ízére.”
A mai tanulmányíró is e
megállapítás
szellemében
elemzi a három századvégi alkotónk – Gozsdu Elek, Reviczky Gyula és Petelei István
– életmûvében jelentkezô

Turgenyev-hatást. Ismét meg
ismét visszatér Hamletra és
Don Quijotéra. A Reviczkytanulmányban fejti ki a legérzékletesebben: „Turgenyevet
ifjú évei óta foglalkoztatja
Hamlet alakja. Az 1840-es
évektôl kezdve hamleti tulajdonságokkal
felruházott
hôsök sorát teremti meg és
1859-ben – Don Quijotéval
összevetve – tanulmányban is
kifejti gondolatait. Számára
Hamlet archetípus, általános
emberi
magatartásforma
konkrét, egyedi megnyilvánulása. Az általános emberi azt
jelenti, hogy a hamleti (fausti, mefisztói stb.) tulajdonság megjelenhet Shakespeare
vagy Goethe korában, de érvényes lehet a XIX. századi
Oroszországban is.”
Innét egy ugrás a következtetés: tán még a XX. század végi
Magyarországon is...
-nyi
Mûvelôdéstörténet
Losontzi István:
Hármas Kis Tükör
Mikszáth Kiadó,
156 oldal, 212 Ft
A tankönyvkészítôk számára
mindig érdekes lehet egy etalonnak számító klasszikus
munka tanulmányozása, ma
azonban
mindannyiunkat
érint a kérdés: vajon miként
lehet mostoha körülmények
között az általános mûveltséget a lehetô legszélesebb rétegekben megalapozni?
A (Mária Teréziával egyazon esztendôben megboldogult) tudós kálvinista tanárember (négy évvel a Ratio
Educationis
megalkotása
elôtt) olyan népiskolai tankönyvet állított össze ékes
magyar nyelven, amelybôl
aztán bármiféle hitû iskolamester nyugodt lélekkel taníthatta a bibliai, földrajzi és
történelmi ismereteket. Tanították is majd' egy évszázadon át, hisz a könyv 1793 óta
– újabb és újabb átdolgozások árán – számtalan kiadást
ért meg.
Az 1999-es kiadás természetesen nem oktatási célra
készült – de sok tekintetben
okulásul szolgálhat. Annyi
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történelemhamisítással volt
már dolgunk, kíváncsiak vagyunk minden régebbi forrásra. Szerzônk ugyan nem
hivalkodik orákulumként,
három tisztelendô tudós
munkáit ajánlja olvasásra
annak, „ha ki kételkedik e
magyar históriácskának valósága felôl”, mégis inkább az
anyanyelvi nevelés terén
érezzük jelentôs tettnek Losontzi István könyvecskéjét,
mintsem történetszemléletünk alakításában. Persze –
ha figyelmesen olvassa e
munkácskát – a század- és
ezredvég gondolkodó embere jól vizsgáztathatja segítségével saját elkényelmesedett történetszemléletét...
Már akkor föl kell kapnunk
a fejünket, amikor 1664-ben
nem találkozunk Zrínyi nevével (másutt sem), csupán a
szentgotthárdi gyôzelmével
(vasvári) békét szerzô Montecuccoliéval. „De a kívánt békességgel – olvassuk – az ország sokáig nem élhetett,
mert abban sok zûrzavarok
támadtanak, amelyek nagy
úri személyeknek életeket eloltották, a protestánsoknak is
súlyos veszélyt okoztanak,
amelybôl ôket kimentette
nagyrészben a királyi kegyelem 1681-ben.
Nem nyughatott Thököly
Imre se, hanem a király ellen
támadott 1677-ben, és felsô
Magyarországban sok városokat megvett vagy elpusztított.”
Bocskai esetében még elismer a szerzô bizonyos személyes sérelmet felkelésének
okaként, de Rudolf császár
volt az, aki „békességre ment
Bocskaival Bécsben 1606ban, melynek erejével a protestáns vallásnak szabadsága
Magyarországon megengedtetett.” Azonban II. Rákóczi
Ferencnél igazán megütközünk. Legtiszteltebb szabadsághôsünk – Lipót császár
kapcsán – így említôdik:
„Ennek idejében támadott
fel Rákóczi Ferenc Bercsényi
Miklóssal 1703-ban, és sok
pusztításokat kezdett tenni
az országban, de e szélvészt
is idôvel a királyi hatalom lecsendesítette.”
Nem feladatunk az olvasásra
ajánlott könyv történetszemléletének bírálata. Az sem biz-

tos, hogy az idézett ítéletek a
magyar protestáns pedagógus
szerzô
személyes
meggyôzôdését tükrözik. Ám
kizártnak sem tarthatjuk ezt,
tekintettel a felvilágosult abszolutizmus ellentmondásos
világára. Hogy átlássuk egy bizonyos értelmiségi magatartás
indítékait, kereshetünk történelmi analógiákat is, de mindenképpen jól kell ismernünk
az adott kort. Elsôsorban ebben segít a mai olvasónak a
klasszikus iskolakönyv.
T.I.
Vallástörténet

Perczel István:
Isten felfoghatatlansága
és leereszkedése
Szent Ágoston és Aranyszájú
Szent János
metafizikája és misztikája
Atlantisz Könykiadó
248 oldal, 1295 Ft
Ágoston az értelmében bízva
kutatja a teremtés és a Teremtô elrejtett titkait. János,
lemondva az értelmi közeledésrôl, az istentiszteletben
próbálja felemelni lelkét a Felfoghatatlanhoz.
Ágoston az intellektuális
nyugati kereszténység elôhírnöke, János pedig a liturgikus,
antiintellektuális bizánci kereszténység egyik ôse.
A könyv Perczel István
1992-ben benyújtott kandidátusi disszertációjának továbbfejlesztett változata. Kutatásai és megállapításai
olyan ismeretekhez segítik az
olvasót, amelyekhez korábban semmiképpen sem juthatott. Eredeti alkotó, aki nemcsak elemzi a két személyiség
munkásságát ismertetô szakirodalmat, hanem kutatásai
segítségével éppen ô fogalmazza meg azok szellemi értékét, azonosságukat és különbözôségüket.
Különösen izgalmas, ahogyan kimutatja Ágoston gondolataiban Órigenész tanításait, hiszen napjainkban, a távol-keleti és az európai kultúra
ötvözôdésének korában, a reinkarnáció tanításának hívei
gyakran fájlalják, hogy Órigénésznek az újjászületéssel kap-

csolatos gondolatait a késôbbi
zsinatok elvetették.
Idézi János vallomását, aki
szándéka szerint, úgy készítette prédikációit, olyan egyszerû nyelven beszélt, hogy a
szavai: „még egy cseléd vagy
szolgálólányka vagy özvegyasszony vagy kocsmáros,
matróz vagy földmûves
számára is könnyen érthetôek legyenek.”
Olvasva a hosszú prédikációk másfél-két órán át is eltartó, kacskaringós okfejtéseit,
úgy véli, ha ez igaz, akkor:
„sok mai mûvelt ember megirigyelhetné a régi antiokhiai
szolgálóleányok és matrózok
értelmi képességeit.”
Rajnai András
Teológia

Gisbert Greshake:
A szeretet ára – elmélkedés a szenvedésrôl
Paulus Hungarus–Kairosz Kiadó
74 oldal, 850 Ft
Meglehetôsen sok ember Isten-hitét teszi próbára a kérdés: mire való a szenvedés, ha
van Isten, miért teszi ôket (és
hitüket próbára) testi, lelki
megpróbáltatásokkal?
Gisbert Greshake nem kevesebbet állít a Paulus Hungarus–Kairosz Kiadó közös kiadásában megjelent elmélkedésében, mint azt: az Isten
szeretetének, az embernek
adott szabadságának „bizonyítéka” a szenvedés. Mint
írja, a modern teológiában
ennek a kérdésnek – miért
kell szenvednünk? – nem tulajdonítanak nagy fontosságot, illetve veszélyesnek és illetlennek tartják már magát a
kérdésfelvetést is. Pedig a huszadik század bôvelkedik
borzalmakban és szenvedésekben (gondoljunk csak a
háborúkra, a nácizmusra –
megannyi olyan helyzetre,
ahol bûntelenek szenvedtek).
Gisbert Greshake szerint, a
modern teológia nem tekinthet el a szenvedés (újra)értelmezésétôl, annál is inkább,
mert – mint Georg Büchner is
megfogalmazta: „a szenvedés
az ateizmus sziklája”, azaz az

Isten és teremtés tagadásának
„alapja”.
Hányféle szenvedést ismerünk? Az Isten meg akar-e
bennünket kímélni a szenvedéstôl, vagy éppen az embernek adott szabadság bizonyítéka a cselekvéshez, a cselekvés következményeihez (azaz
a szenvedéshez) való jog? Mi
köze az eredendô bûnnek, a
bûnbeesésnek az ember szenvedésre „ítéltetéséhez”, a lelki
szenvedésnek az Istennel
való szembeálláshoz? Miért
nem akarja az Isten megakadályozni a bûnt, a bûnbeesést, a nyomában járó szenvedést? Isten mindenhatóságának bizonyítéka-e, hogy az
embernek
meghagyja
a
bûnbeesés, a jó és a rossz közötti döntés szabadságát? Miért szenvednek az erkölcsösök (is)? Igaz-e, hogy a szenvedés a teremtésben rejlik?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ a keresztény olvasók, akik Szent
Ágostonnal hiszik és vallják:
a mindenható Isten képes a
rosszat jóra fordítani”.
–si–
Szociológia

Gazsó Ferenc–Laki László:
Esélyek és orientációk
(Fiatalok az ezredfordulón)
OKKER, 180 oldal, 850 Ft
Aki megszerezte négy éve a
szerzôpáros egyik tagjának
nevével is fémjelzett fogalomteremtô tanulmánykötetet
(Vesztesek – Ifjúság az ezredfordulón. Szerkesztette Gazsó Ferenc és Stumpf István. Ezredforduló Alapítvány, 1995), az
érdeklôdéssel fog nyúlni az
újabb szociológiai munka
után, hogy az izgalmas egybevetés után az elôzô mellé helyezze könyvespolcán.
A Vesztesekben Gazsó a
nemzedéki orientációknak
szánt egy tanulmányt, Laki
pedig az ifjúsági munkanélküliségnek (rajtuk kívül még
öt szerzôje volt a kötetnek).
Az újabb kötetben a két kutató igyekezett szintézisbe
hozni vizsgálódásait, s a gazdasági folyamatoknak a szocio-kulturális alkalmazkodási
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stratégiákkal való összekapcsolódását vizsgálta. Empirikus vizsgálatok alapján elemezték a családi és társadalmi háttérnek, az iskoláztatásnak, az önálló élet- és pályakezdés
lehetôségeinek
összefüggéseit a kialakuló értékrendszerekkel és életstratégiákkal.
Talán már azzal is túlzottan
sokat árulunk el a könyv „végérôl”, ha az utolsó fejezet alcímeit felsoroljuk: A rendszerváltozás generációs fogadtatása
– Társadalmi és személyes jövô
– Élettervek és realitások
– Társadalomkép, politikai értékek és orientációk. Mégsem
hisszük, hogy ezzel „megkíméltük” az olvasót a kötet alapos átolvasásától, mert nyugodtan állíthatjuk, hogy a lényeg a részletekben lakozik.
Éppen a könyv közepén találhatjuk Az iskolázás és a tudástôke megszerzésének egyéb
módjai címû fejezetet. Ebben
nem kisebb súlyú tétel fogalmazódik meg – és nyer a kötet
terjedelméhez képest meggyôzô bizonyítást –, mint
hogy a jelenlegi történelmi
helyzetben a társadalmi mobilitás kitörési pontjai egyre kevésbé a személyes teljesítmény
mezején találhatók, sokkal inkább a tôke különbözô (materiális és virtuális) formáinak
birtokolásához kapcsolódnak.
Így már az úgynevezett tudástôkéhez való hozzáférésnek is nehezen áthágható korlátai vannak.
Aki ismeri Gazsó munkásságát, tudja, hogy a szociológus régóta kutatja a társadalmi mobilitás alakulásának
és a mindenkori oktatáspolitikának (nem is túlságosan
rejtett) összefüggéseit. Az ifjúsági munkanélküliség egyik
jeles „diagnosztájával” közösen írt könyve újabb – ki
tudja, hányadik (akár elölrôl,
akár hátulról nézve!) – figyelmeztetés a társadalomnak
(elsôsorban a folyamatok
„vezérlôpultjához”
közel
ülôknek –, hogy kasztosodunk (és ami ezzel jár!), ha
nem áldozunk (már aki és aki
még áldozhat) az oktatási
rendszer esélyteremtô demokratizmusának biztosítására. Akinek füle van, értse.
-nyi

Politológia
Andrew Arato/Arató András
Civil társadalom, forradalom és alkotmány
Új Mandátum
355 oldal, 1390 Ft
Nagyon sok mindenrôl és nagyon sok megközelítésben
szól egy történelmi korszak
elemzése kapcsán a magyar
származású amerikai politológus. Arról a korszakról van
szó, melynek hangulatát, közérzetét a rendszerváltás elsô
magyar miniszterelnökének
fanyar megjegyzése – „Tetszettek volna forradalmat csinálni...” – fejezi ki talán a legtömörebben.
Azért kívánkozik ide mindenekelôtt e hangulati motívum, mert Arató tanulmányainak „keményebb” társadalomtudományi – szociológiai, politológiai, jogfilozófiai – gondolatsorai végsô soron mind az úgynevezett „alkotmányos forradalom” légkörében felburjánzó korhangulat, társadalmi közérzet
eredetét kutatják.
Szerzônk is jelentôs értéknek tartja a kelet-közép-európai diktatúrák megdöntésének vértelen lefolyását, ám
azt is észreveszi, hogy a megszabadult tömegeket nem
tölti el a gyôzelem eufóriája.
Ennek okait nem csupán a

gazdasági viszonyok alakulása miatti csalódásban látja.
A világtörténelmi példák
elemzésébôl kirajzolódik a
mindenkori forradalmak közös eleme: a gyökeres változás élménye, mely akár háborúkban lerongyolódott tömegeket is gyôztes identitással, az új rendszerrel való
azonosulás jó közérzetével
képes
kárpótolni.
Az
1989–90-es „forradalmak”
efféle katartikus élménnyel
nem ajándékozták meg a tömegeket (ezt az élményt
nem is lehet ajándékba
kapni, minthogy lényege éppen a részvétel).
Ebbôl a társadalomlélektani
helyzetértelmezésbôl többféle
következtetés
adódik.
A
szélsôséges programmal minden nemzeti ünnepünk környékén találkozunk (az utcán
és a tömegkommunikációban).
Az ellenkezô végletet, a tehetetlen közönyt is jól ismerjük.
A középutat – mely vezethet is
valahová – az alkotmányjog ösvényei képviselik Arató András
gondolatrendszerében. Hite
szerint egy forradalmian új alaptörvény és az ennek megfelelô
következetes jogi szabályozás
ma talán pótolhatja a forradalmak obligát (véres vagy vértelen) emberáldozatát (lásd „patakvér”, „nagytakarítás”, „törvényes elszámoltatás”).
Jól tükrözi Arató könyve azt
is, hogy a szakirodalom többet
tud a politikai forradalom ter-

mészetrajzáról, mint a társadalmiérôl. Ô maga is elsôsorban
közjogi szempontból vizsgálja a
legutóbbi tíz esztendô konfliktusait. Érdekes módon jelenik
meg eszmevilágában a civil társadalom. Ennek sokrétûségét a
szociológus szemével látja. Következésképpen szerepét az új
rend alakításában fenntartással
szemléli. Az alkotmányozást
elsôsorban hivatott szakemberekre bízná, ugyanakkor nélkülözhetetlennek tartja egy szilárd,
mindenki által vállalható új
rend megalkotásában a népfelség elvének érvényesítését. A
szakszerûség és a demokrácia
összehangolását célzó javaslatai
serkentôleg hatnak a politikai
szerepét keresô „civil állampolgár” gondolkodására is.
nyi
Nyelvészet
Magyar helyesírási szótár
Szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka
Akadémiai Kiadó, Bp. 1999.
587 oldal, 4900 Ft
A világnyelvek nagyszótárainak átdolgozott és korszerûsített kiadásai után ismét nagy
fába vágta a fejszéjét az Akadémiai Kiadó a Magyar helyesírási szótár megjelentetésével.
A mintegy 140 000 szót és
szókapcsolatot, köztük 10 000
új kifejezést tartalmazó segéd-

Az Argumentum, a Belvárosi, a Korona, a
Paginarum, a Park, a Passage és az
Útmutató Kiadó kizárólagos terjesztôje
A NAPKÖNYV nagykereskedelmi áruház kulturált környezetben,
1,2 kilométernyi polcon, több mint 5000 címet kínál vásárlóinak.
Rendeléseket faxon és telefonon is elfogadunk. Olcsó és gyors
házhoz szállítást vállalunk az ország bármely pontjára.

Figyelje akcióinkat!
Címünk: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. (Agritek-telep)
Telefon: 417 34 38 ; 417 34 39 Fax: 417 34 41
Internet: www.netcity.hu

Új nyitva tartás: H: 8h – 16h, K-Cs: 7h – 17h, P: 8h – 14h
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könyv jelentôs mértékben különbözik „jogelôdjétôl”, az
elsô ízben 1988-ban megjelent és többször utánnyomott
Helyesírási kéziszótártól. Ez a
különbség a feldolgozott szókincs nagyságrendje, de
fôként összetétele tekintetében áll fenn, különben mindkét kiadvány az 1984. évi helyesírási szakbályzaton alapszik, az abban lefektetett elveket érvényesíti.
Az utóbbi 10 évben a magyar
nyelv számos új szóval bôvült,
a technikai, társadalmi és a
gazdasági fejlôdés, átalakulás
hatására szókészletünkben jelentôs változások következtek
be. Szavaink egy részének az
élô beszédben való elôfordulási gyakorisága csökkent, más
szavak használata gyakoribbá
vált, a szaknyelvbôl átkerültek
a mindennapi beszéd- és újságnyelvbe. Egyes szavak „kimentek a divatból”, s természetesen új szavak is keletkeztek.
„Eltûnt” szavaink közé tartozik pld. az „ifjúgárda-parancsnok”, a „tanácsháza”, a „tanácselnök” és így tovább, míg
új szavaink az „áfatörvény”, az
„agrárszektor”, az „internet”.
Az új szavak egy része, különösen az informatikával és a gazdaságtudománnyal kapcsolatosak az angolból kerültek át
nyelvünkbe,
magyarításuk
nem minden esetben sikerült,
illetôleg erre nem minden esetben volt szükség. E szavak természetesen szerepelnek az új
helyesírási
kézikönyvben,
amelynek elsôdleges feladata a
helyesírásilag problematikus
szavak számbavétele. A szótár
tehát nem öleli fel a teljes magyar szókincset, az analógiára
való építés révén azonban segítséget jelent olyan szavak helyesírásában is, amelyek valamilyen oknál fogva hiányoznak belôle.
A Magyar helyesírási szótár
szerkesztôi és lektorai – valamennyi ismert és kiváló
szakember – jó munkát végeztek, hasznos segédeszközt adtak a tanulóifjúság, a
pedagógusok és az igényes
nyelvhasználók kezébe. A kiadvány ára kissé borsos, ám
az iskolák, könyvtárak 20
százalékos engedménnyel
vásárolhatják meg.
Tasnádi András

Keresztrejtvény
Vízszintes: 1. Rejtvényünk a
Göncöl Kiadó mûhelyébe
nyújt
bepillantást.
Egy
szerzô neve és regényének
címe a Göncöl idei ünnepi
könyvheti ajánlatából. 2.
Elemi részecske – A harmadkorból származó kovadarab: haj-

nalkô – ... és szerelem: Schiller
drámája. 3. Kipeckel – Német város – Táblás játék – Húsos áll. 4.
A vízsz. 1. alatti regényben
fôszerepet játszó család –
Harckocsi – Uncle ...: az USA
jelképes megtestesítôje. 5. Idegen
hármas – Abból az okból – Töri.

6. Ámor nyila leterítette – Ázsiakutató, nyelvész volt (Aurél). 7.
„Becézett” zálogház – Este, franciául – Kitalált nevû, de könnyen
azonosítható magyar város Temesi Ferenc egyik regényében. 8.
Svéd költônô (Karin) – Hangszalag-lejátszó – Szitkokkal átkozó.

9. (Idegen) nôi név – Hazai helység, Esze Tamás talpasairól is nevezetes – Indok. 10. Vágyakozik
– Külföldi légitársaság – Színmûvésznô (Rita). 11. Tagadószó –
Verdi-mû – Angol hosszmérték –
Leszállított E hang. 12. ...Lanka –
Utca közepe! – Lent – Régi,
klasszikus. 13. Veri – ...éder: szabályos nyolclap – Rostmályva –
Kettôsbetû. 14. Hajórész.
Függôleges: 1. Sándor Anna
könyve, a Göncöl jelentette
meg. 2. Cserje – Ruhadarab –
Ausztrál város. 3. Révész
György filmje (1964) – Idôszámítás elôtt, röv. – Két hosszmérték rövidítése – Nagy hanglemezforgalmazó cég – Mitológiai
királylány. 4. Zárka – Nôi név –
Arra a helyre mozdít. 5. Csapadék – A függ. 12. alatti újdonság szerzôje. 6. A magyar nôi
vívósport legendás alakja – Római 50 és 500 – Alma-... 7. A
Dráva mellékvize – Mikortól
fogva? – Idegen férfinév. 8. Innivalóval lát el – Becézett nôi név
– Rés. 9. Bányajárat – Ókori görög városállam – A román pénz
többese. 10. Az író Tamási személyneve – Helység Szlovákiában – Brazíliai szövetségi állam.
11. Néma német! – Víznyerô –
A sarkutató és -felfedezô
Amundsen személyneve – Nemzeti Alaptanterv. 12. A Göncöl
Kiadó nagy érdeklôdésre
számot tartó újdonsága: közelebbi
meghatározása:
„Egy tudomány születése” –
Forint, röv. 13. Békaféle – Kettôzve: édesség – Állati lak – Idegen, becézett nôi név.
T.T.

Beküldendô: a vastagon szedett sorok megfejtése.
Beküldési határidô: 1999. szeptember 22.
A helyes megfejtést beküldôk között könyveket sorsolunk ki. A nyertesek (összesen tízen) a Göncöl Kiadó egyik kiadványát – ennek a mûnek a címe rejlik a Függôleges 1-ben – kapják jutalmul.
A nyereménykönyv, Sándor Anna könyve a tulipánok, a finom sajtok, a szélmalmok, a tolerancia,
s nem utolsó sorban a jó foci országát mutatja be, ahol a királynô is szívesen és gyakran jár biciklin,
mint az ország polgárainak nagy része. A szerzô negyedszázados tapasztalatai alapján ír e nem túl nagy,
„emberléptékû” nyugat-európai ország hétköznapjairól, számtalan érdekességgel, meglepô információval
fûszerezve mondandóját. Személyes hitellel, de elfogulatlanul szól választott hazájáról, mint írja,
mindenekelôtt szórakoztatni akarja az olvasót, de titokban egy kicsit tanítani is.

A nyertesek listáját október 7-i számunkban közöljük, a könyvet postán küldjük el címükre.
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Az

Kiadó újdonságaiból

Pályaválasztás, továbbtanulás 2000

760 Ft

A továbbtanulás, iskolaválasztás tudnivalói. A középiskolák,
szakképzô iskolák Budapesten és Pest megyében.
Horányi Annabella–Hoffmann Gertrúd:
Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Nevelési
Tanácsadóban

1870 Ft

Kósáné Ormai Vera:
Pszichológus az iskolában

1050 Ft

KEZDÔTÔKE OKTATÓPROGRAM
középiskolásoknak
5 munkafüzet és egy tanári kézikönyv
Merre tovább?
Tükörben a társas érintkezés kultúrája
Pályakezdôt vegyeneeek!
Diákéletbôl a felnôttlétbe
Vállalom? Vállal/koz/om!
Tanári kézikönyv

410 Ft
300 Ft
420 Ft
440 Ft
400 Ft
380 Ft

DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA
sorozatban
Kolozsváry Judit: A sajátos ember

640 Ft

Megrendelhetô:
Pedagógus Könyvesbolt
1067 Bp., Csengery u. 68. Tel./Fax: 302-7370
1999. szeptember végétôl a 1067 Bp., Podmaniczky u. 37-be költözünk.
(Podmaniczky–Csengery u. sarok)

A Móra Kiadó
szeptemberi
kínálatából

Móra Kiadó
1134 Budapest, Váci út 19.
Telefon: 320-4740, Fax: 320-5382

66 híres magyar regény
(4. kiadás)
600 oldal, 145x200 mm, kötve
ISBN 963 11 75`5 7
1498 Ft
53 híres író 66 híres regényének
bô kivonata – élvezetes, esszéisztikus cselekményvázlata és
írói pályaképek – olvasható e
kötetben. Nemcsak a diákok segédeszközéül, a tanári emlékezet felfrissítéséül szolgálnak, hanem szálláscsinálói az igazi olvasmányoknak, maguknak a regényeknek.
99 híres magyar vers
(3. kiadás)
656 oldal, 145x200 mm, kötve
ISBN 963 11 75`4 9
1798 Ft
Ennek a kötetnek a magyar költészet a fôszereplôje. Mi sem természetesebb, mint hogy nemcsak
a lírai darabokat vonultatjuk fel,
hanem a költôk portréját és a versek értelmezését is. Miközben az
ihletett sorok belsô izgalmaira
fény derül, a kötet egy-egy metszete kirajzolja a magyar tájköltészet, a gondolati, majd a szerelmi
líra vagy az istenes versek
fejlôdésvonalát.

Görög regék és mondák
(8. kiadás)
400 oldal, 142x197 mm, kötve, átdolgozta Trencsényi Waldapfel Imre
ISBN 963 11 7492 1
1198 Ft
Az ókori görögöknél bontakozott ki leggazdagabban a mítoszok rendszere – a mitológia --,
az európai kultúra tiszta forrása. A számos kiadást megért
munka nemcsak élvezetes olvasmány, hanem pontos ismeretek forrása, az iskolai tanulmányok jól bevált kísérôje és
kiegészítôje is. A kötetet forrásjegyzék és mitológiai névmutató egészíti ki.
Monchaux, M-C.
A sehány éves kislány
(7. kiadás)
40 számozatlan oldal, 160x205 mm,
kötve, végig színes
ISBN 963 11 7493x
748 Ft
„Ez nem tündérmese, hanem
igaz történet, de szebb minden
tündérmesénél, mert egy igazi
kislány igazi története.” A születés titkairól írott, rajzolt kötet
kicsiknek.

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, kereskedôknek
forgalmazza a LAP-ICS Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. Tel.: 359-0422, fax: 350-6623

KÖNYVHÉT

Hirdetésfelvétel

Könnyû Judit és Orosz Csaba Gábor
Telefon/fax 466-0703
Telefon 209-1875, 209-9140, 209-9141
E-mail: konyvhet@dpg.hu
Szerkesztôség: 1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
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Meg jelent könyvek
1999. augusztus 13 – augusztus 27.
A
Arany János: Toldi. [Budapest], Diáktéka, [1999]. (Diák
kiskönyvtár)
ISBN: 963-9198-24-2 fûzött: 299 Ft

Arany László: A délibábok hôse. Budapest, Osiris, 1999.
(Millenniumi könyvtár 17.)
ISBN: 963-379-613-X kötött: 500 Ft

Á
Álmos István: Elsüllyedt kikötôk. Versek. Székesfehérvár,
Árgus - Vörösmarty Társ.,
1999.
ISBN: 963-9102-17-2 fûzött: 400 Ft

B
Bacchus tölt poharat.... A
szôlô és a bor: [A szôlôvel és
a borral kapcsolatos anekdoták, versek, közmondások,
bölcsességek, népi megfigyelések és álmok]. [Pécs], Pro
Pannonia, 1999. (Pannónia
könyvek)
ISBN: 963-9079-32-4 kötött: 1700 Ft

Baczoni Pál: Egyszerûen Excel for Windows 97. Budapest, Panem, 1999.
ISBN: 963-545-234-9 fûzött: 890 Ft

Balogh László: Számítástechnikai alapismeretek. Debrecen, Fonó 33 BT, 1998.
ISBN: 963-03-6571-5 [hibás ISBN
963-9138-39-8] fûzött: 625 Ft

Baumholczer Tamás: Az
igazi. Budapest, Hungarovox,
1999.
ISBN: 963-85938-9-X fûzött: 540 Ft

Bayer Béla: Prometheus hú-

ga. Versek és mûfordítások.
Szekszárd, Babits, cop. 1999.
ISBN: 963-9015-86-5 kötött: 650 Ft

Benzoni, Juliette: A vörös liliom. (2. köt.), 1999.

ISBN: 963-9077-90-5 kötött: 2750 Ft

Brickner Balázs: Evelin világgá megy. Budapest, Present, 1999.
ISBN: 963-85816-6-2 fûzött: 635 Ft

Békés Sándor: Puskával, tollal. [Budapest], Nimród Alapítvány – Nimród Vadászújság
[Szerk.], [1999]. [Százhalombatta], DNM K..

Burnie, David: Az emberi test
kisenciklopédiája. [2000 címszó az emberi testrôl és mûködésérôl]. 2. kiad. [Budapest], Talentum, 1999, cop.
1996.

ISBN: 963-9027-27-8 kötött: 1800 Ft

ISBN: 963-645-025-0 kötött: 1990 Ft

ISBN: 963-9093-17-3 fûzött: 990 Ft

Bene Gáborné: Környezetismeret: gyakorló és fejlesztô
munkafüzet általános iskolák
harmadik
osztályosainak.
[Debrecen], Aquila, cop. 1997.
ISBN: 963-9073-32-6 fûzött: 348 Ft

Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Összehasonlító áttekintés. Budapest,
Osiris, 1999, cop. 1995. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-102-2 kötött: 1480 Ft

Blázsovics József: Ennyit
kell(ene) tudnod matematikából. 5. kiad. Budapest, Akkord
- Panem, 1999, cop. 1992.

Cs
Csehov, Anton Pavlovics:
Három nôvér. [Kaposvár],
Holló, [1999]. (Holló diákkönyvtár)

ISBN: 963-640-068-7 fûzött: 600 Ft

Brehm, Alfred Edmund: Az
állatok világa: egy kötetben.
[Budapest],
Könyvkuckó,
[1999].

ISBN: 963-8050-05-5 fûzött: 800 Ft

F
Fekete István: Vuk. Budapest, Móra, 1999, cop. 1965.
(Fekete István mûvei)
ISBN: 963-11-7500-6 kötött: 648 Ft

Follett, Ken: Tû a szénakazalban. [Budapest], Gabo - M.
Kvklub, [1999].
ISBN: 963-547-013-4 963-8009-926 kötött: 1490 Ft

Csepeli Szabó Béla: Életszomj. (1.) Budapest, Mûv.barátok Egyesülete, 1999.

Földmûveléstan. 3. kiad. Budapest, Mezôgazda, [1999],
cop. 1993.

fûzött

ISBN: 963-9239-09-7 kötött: 3900 Ft

Csepeli Szabó Béla: Életszomj. (2.) Budapest, Mûv.barátok Egyesülete, 1999.
fûzött

D
Daruvár, Yves de: A trianoni
magyar sors. Budapest,
Püski, 1999.

Franyó István: Biológiai alapismereti tesztek. (1.), 1999.
ISBN: 963-9125-72-5 fûzött: 598 Ft

G
Gál Judit, P. – Ambrus Attila: Én, a whiskys. Budapest,
IPM Könyv, 1999. (IPM könyv)
ISBN: 963-8339-31-4 fûzött: 998 Ft

E

Gárdonyi Géza: Egri csillagok. [Budapest], Diáktéka,
[1999]. (Diák kiskönyvtár)

Elementa puerilis institutionis in lingva latina. Hasonmás kiad. Nyíregyháza,
BGYTF, 1999.

Gleick, James: Káosz. Egy új
tudomány születése. Budapest, Göncöl, cop. 1999.

ISBN: 963-9188-58-2 fûzött: 750 Ft

ISBN: 963-9204-06-4 kötött: 950 Ft

Borsós Károly: Emberi sorsok – A széptevés ára. [Budapest], Magánkiad., cop. 1999.

ISBN: 963-379-252-5 fûzött: 1480 Ft

Endrey Antal: Az ország koronája. Hódmezôvásárhely,
Boldogasszony Kv., cop.
1999.

ISBN: 963-9202-40-1 fûzött: 278 Ft

ISBN: 963-7803-12-2 fûzött: 790 Ft

Bokor Imre: Kik, hogyan, és
miért nyuvasztották ki Sztalint. Budapest, Heraldika,
1999.

gyôzelméig. (2.), 1999, cop.
1997. (Osiris könyvtár)

ISBN: 963-9130-35-4 fûzött: 280 Ft

Eliade, Mircea: Gautama
Buddhától a kereszténység

ISBN: 963-9198-10-2 fûzött: 429 Ft

ISBN: 963-9183-07-5 kötött: 1890 Ft

Grund-Thorpe, Heidi – Sanwald, Natascha: Indián fo-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési
módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik
sem vetekszik az elôfizetés módszerével, mert az elôfizetés
– a legkényelmesebb, ugyanis a kézbesítô az Ön otthonába juttatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás megkezdésével egyidejûleg kapja kézhez,
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az elôfizetôk kedvezményes áron kapja
lapot.
Sokat emlegetett adat, hogy Magyarországon évente kb. 9000
különbözô könyv jelenik meg, a tankönyveket nem számítva,
de nem mindenki gondol bele abba, hogy ez átlagosan óránként egy, napi 24, heti 168 könyv megjelenését jelenti. Nagyon
nagy szám ez, ennyi könyvújdonság között az eligazodás már
nem lehetséges segítség nélkül, és ez a segítség a Könyvhét.
Legyen Ön is rendszeres olvasónk, barátunk, elôfizetônk, fizesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a kulturális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

natok. [Nagyszerû minták és
vadonatúj ötletek, színes képes leírás minden karkötô elkészítéséhez, a legkülönbözôbb kiegészítô anyagok:
gyöngyök, kavicsok, bôr és
gombok].
Budapest,
M.
Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-930-7 kötött: 1250 Ft

Gunston, Bill: Korszerû harci
repülôgépek enciklopédiája. A
rendszerben lévô katonai repülôgépek fejlesztése és adatai. Budapest, Zrínyi, [1998].
ISBN: 963-327-305-6 kötött: 3960 Ft

H

pest, Könyvkuckó, 1999.
(Príma szakács sorozat)
ISBN: 963-9077-83-6 fûzött: 450 Ft

J
Jakab Anna: J vagy LY. Helyesírási gyakorló munkafüzet
általános iskolák 1-4. osztályosainak. [Debrecen], Aquila,
cop. 1996.
ISBN: 963-8276-98-3 fûzött: 348 Ft

Jakab Anna: Mondatvarázs.
Nyelvtan foglalkoztató munkafüzet általános iskolák harmadik osztályosainak. [Debrecen], Aquila, cop. 1996.
ISBN: 963-8276-90-8 fûzött: 348 Ft

Hardy, William: Art Nouveau,
szecesszió, Jugendstil. [Budapest], Gabo, cop. 1997.
ISBN: 963-8009-31-4 kötött: 3500 Ft

Hargitai György: Vegetáriánus ételek. Budapest, Könyvkuckó, 1999. (Príma szakács
sorozat)
ISBN: 963-9077-87-3 fûzött: 450 Ft

Helyszínlelés. Antológia harminc Fejér megyében élô
költô, író mûveibôl. Székesfehérvár, Árgus - Vörösmarty
Társ., 1999.
ISBN: 963-9102-19-9 fûzött: 750 Ft

Hermann Róbert: Az ihászi
ütközet emlékkönyve, 18491999. Pápa, Jókai Vár. Kvt.,
1999.
ISBN: 963-03-7829-9 fûzött: 1167 Ft

Hernádi Sándor: Beszédmûvelés. 11. jav. és bôv. kiad.
Budapest, Osiris, 1999, cop.
1996. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-212-6 kötött: 1500 Ft

Hernádi Sándor: Észtekergetô. Helyesírási játékok. 2. kiad. Budapest, Ciceró, 1999.
ISBN: 963-539-252-4 kötött: 990 Ft

Hevesi András: Mesék a cukorról. Egy beteg feljegyzései.
[Budapest], Springer Orvosi
K., [1999]. (Betegségem története)
ISBN: 963-8955-59-4 fûzött: 580 Ft

Hickman, John: Patkolás.
Budapest, Mezôgazda, cop.
1998. (Lovasakadémia 4.)
ISBN: 963-9121-76-2 kötött: 2300 Ft

Hill, Richard: Mi, európaiak.
Budapest, Geomédia, 1999.
(Geomédia szakkönyvek)
ISBN: 963-7910-61-1 fûzött: 2500 Ft

Himnusz ; Szózat. Budapest,
Zrínyi Ny., 1999.
ISBN: 963-7879-03-X kötött: 950 Ft

Horváth Lajos: LonDONország. Regény. Székesfehérvár, Árgus, 1999.
ISBN: 963-9102-15-6 fûzött: 790 Ft

Hunyaddobrai Csaba: Mediterrán ízek. Olasz, görög, spanyol, francia receptek. Buda-

[Matematika
foglalkoztató
munkafüzet általános iskolák
második
osztályosainak].
[Debrecen], Aquila, cop. 1995.
(Aquila gyermekkönyvek)

Jókai Mór: A kôszívû ember
fiai. [Budapest], Diáktéka,
[1999]. (Diák kiskönyvtár)
ISBN: 963-9198-13-7 fûzött: 399 Ft

Juhász Ferenc: Juhász Ferenc válogatott versei. Budapest, Unikornis, 1999. (A magyar költészet kincsestára 80.
köt.)

ISBN: 963-8276-34-7 fûzött: 348 Ft

Knight, Eric: Sam Small csodálatos élete. Budapest, Európa, 1999. (Vidám könyvek)
ISBN: 963-07-6591-8 fûzött: 950 Ft

Koke, Jak: Üres éter. Budapest, Beholder, 1999. (Árnyvadász)
ISBN: 963-9047-35-X fûzött: 798 Ft

Kórász Mária: Kabdebó
Tamás munkásságának ötven
éve. 1999. Argumentum

Kamprad, Ingvar – Torekull, Bertil: Az IKEA titka.
Budapest, Móra, 1999.
ISBN: 963-11-7506-5 kötött: 990 Ft

Kárándi Rita, R.: Írás elôkészítô munkafüzet 3–4 éves
gyermekeknek. (1.), cop.
1996. (Aquila gyermekkönyvek)
ISBN: 963-8276-67-3 fûzött: 348 Ft

Kárándi Rita, R.: Írás elôkészítô munkafüzet 4–5 éves
gyermekeknek. (2.), cop.
1996. (Aquila gyermekkönyvek)
ISBN: 963-8276-77-0 fûzött: 348 Ft

Kárándi Rita, R.: Írás elôkészítô munkafüzet 5–6 éves
gyermekeknek. (3.), cop.
1997. (Aquila gyermekkönyvek)

Kosztolányi Dezsô: Pacsirta.
[Budapest], Diáktéka, [1999].
(Diák kiskönyvtár)
ISBN: 963-9198-30-7 fûzött: 379 Ft

Kôszegfalvi Edit – Szabó
Erzsébet: A szociális és
egészségügyi intézményekre
vonatkozó szabályok. Budapest, HVG-ORAC, 1999.
(Munkajogi füzetek sorozat)
ISBN: 963-9203-27-0 fûzött: 1120 Ft

Kristó Gyula: A tizenegyedik
század története. ([1.]), cop.
1999.
ISBN: 963-8469-98-6 kötött: 1490 Ft

Krnács András – Kiss
Csaba: Táblázatkezelési ismeretek. Budapest, Mûszaki
Kvk., cop. 1999. (Az informatika alapjai)
ISBN: 963-16-2270-3 fûzött: 640 Ft

Kastner, Erich: Emil és a detektívek. [Budapest], Akkord,
[1999], cop. 1997. (Talentum
diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-032-3 fûzött: 450 Ft

ISBN: 963-9199-90-7 fûzött: 350 Ft

ISBN: 963-379-555-9 fûzött: 1280 Ft

Karinthy Frigyes: Tanár úr
kérem. Képek a középiskolából. [Kaposvár], Holló, [1999].
(Holló diákkönyvtár)

Lindgren, Astrid: Harisnyás
Pippi hajóra száll. Budapest,
Egmont Hungary, 1999.

ISBN: 963-9202-23-1 fûzött: 298 Ft

Lindgren, Astrid: Juharfalvi
Emil. Budapest, Egmont Hungary, 1999.

ISBN: 963-9203-28-9 fûzött: 1680 Ft

M

Madách Imre: Mózes. Budapest, Osiris, 1999. (Millenniumi könyvtár 15.)

L

Kiss Istvánné: Számutca.

ISBN: 963-9196-35-5 fûzött: 180 Ft

ISBN: 963-379-623-7 kötött: 1080 Ft

Lefebvre, Denis: A szuezi
ügy. Budapest, Osiris, 1999.
(Osiris könyvtár.)

Kazay László: A vállalkozási
szerzôdés. Budapest, HVGORAC, 1999. (A bírói gyakorlat zsebkönyve)

ISBN: 963-9196-38-X fûzött: 180 Ft

Lovas Ágnes, R.: Szép álmokat! [Budapest], Aranyhal,
[1999]. (Csíkos füzetek)

Madách Imre: Az ember tragédiája. [Kaposvár], Holló,
[1999]. (Holló diákkönyvtár)

ISBN: 963-9073-00-8 fûzött: 348 Ft

ISBN: 963-8278-46-3 fûzött: 450 Ft

ISBN: 963-9196-43-6 fûzött: 180 Ft

Lovas Ágnes, R.: Mi leszek,
ha nagy leszek? [Budapest],
Aranyhal, [1999]. (Csíkos füzetek)

ISBN: 963-446-112-3 kötött: 600 Ft

Karinthy Frigyes: Tanár úr
kérem. [Budapest], Anno,
[1999].

Kárpáti János: Szôllôsy András. Budapest, Mágus, 1999.
(Magyar zeneszerzôk 4.)

ISBN: 963-9196-39-8 fûzött: 180 Ft

Lovas Ágnes, R.: Ismerkedem az állatokkal. (2.) [Budapest], Aranyhal, [1999]. (Csíkos füzetek)

Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról. Budapest, Osiris, 1999,
cop. 1995.

ISBN: 963-427-299-1 kötött: 2100 Ft

K

kos füzetek)

ISBN: 963-627-129-1 kötött: 749 Ft

ISBN: 963-627-128-3 kötött: 749 Ft

Lindsey, Johanna: Csak
reád van szükségem. Budapest, M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-947-1 kötött: 1190 Ft

Lovas Ágnes, R.: Ismerkedem az állatokkal. (1.) [Budapest], Aranyhal, [1999]. (Csí-

www.konyvkereso.hu
Rendeljen könyvet az interneten!
Magyarország legnagyobb könyvkereskedelmi adatbázisán
keresztül, több mint 53 000 mûbôl válogathat.
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ISBN: 963-9202-20-7 fûzött: 398 Ft

ISBN: 963-379-609-1 kötött: 500 Ft

Magyar bordalok. 77 bordal
és 33 vers a magyar népzene
és líra gyöngyszemeibôl.
Szombathely, Oskar, [1999].
ISBN: 963-8122-33-1 fûzött: 987 Ft

Magyarics Péter: Gyakorlati
angol nyelvtan. 3. kiad. Budapest, Akkord - Panem, [1999],
cop. 1996.
ISBN: 963-7803-13-0 fûzött: 890 Ft

Marczali Henrik: Magyarország története III. Károlytól a
bécsi
kongresszusig,
1711–1815. (14.), cop. 1999.
ISBN: 963-7765-60-3 kötött: 3640 Ft

Máriássy János: Visszaemlékezések az 1848–49. évi
szabadságharc alatt végzett
szolgálataimra. [Budapest],
Argumentum, cop. 1999.
ISBN: 963-446-111-5 fûzött: 1100 Ft

May, Karl: A szkipetárok földjén. Budapest, Unikornis,
1999. (Karl May összes mûvei
5. köt.)
ISBN: 963-427-344-0 kötött: 2100 Ft

Minden napra egy kérdés.
8. kiad. Budapest, Móra,
1999.
ISBN: 963-11-7501-4 kötött: 1198 Ft

Molden, Hanna: Griff és
rózsa. Esterházy Pál és Ottrubay Melinda – egy hercegi pár
története. [Érd], Elektra, 1999.
ISBN: 963-9205-26-5 kötött: 1680 Ft

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 35. kiad. Budapest, Móra,
1999, cop. 1952.
ISBN: 963-11-7515-4 fûzött: 648 Ft

Móra Ferenc: A nagyhatalmú
sündisznócska. Válogatott
mesék. Debrecen, Tóth,
[1999].
ISBN: 963-9161-84-5 kötött: 1100 Ft
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Móra Ferenc: Rab ember fiai.
[Budapest], Akkord, [1999].
(Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-033-1 fûzött: 298 Ft

Móra Ferenc: Rab ember fiai.
[Kaposvár], Holló, [1999].
(Holló diákkönyvtár)
ISBN: 963-9202-42-8 fûzött: 298 Ft

Móricz Zsigmond: Árvácska.
[Kaposvár], Holló, [1999].
(Holló diákkönyvtár)
ISBN: 963-9202-41-X fûzött: 398 Ft

moskönyv, közmondások és
babonák. [Budapest], Anno Kertek 2000, [1999].

metriai gondolkodásról és a
kegyelemrôl. Válogatott írások. Budapest, Osiris, 1999.
(Sapientia humana)
ISBN: 963-379-518-4 kötött: 1800 Ft

Peck, M. Scott: A járatlan út.
A szeretet, a hagyományos
értékek és a szellemi fejlôdés
pszichológiája. 2. kiad. Budapest, Park, cop. 1999. (Hétköznapi pszichológia)
ISBN: 963-530-390-4 fûzött: 1200 Ft

ISBN: 963-9199-50-8 fûzött: 400 Ft

Révész László: Emlékezzetek utatok kezdetére... Régészeti kalandozások a magyar
honfoglalás és államalapítás
korában.
ISBN: 963-03-8266-0 fûzött: 4167 Ft

Reynolds, David West: Star
Wars képes enciklopédia. (1.
r.), 1999.

pest, Bioenergetic, 1999.
ISBN: 963-8120-71-1 fûzött: 1700 Ft

Tuberculosis: múlt és jelen.
Budapest, Golden Book,
1999.
ISBN:
963-8232-84-6
kötött: 12900 Ft

U
Udvari István: A Mária Terézia-féle úrberrendezés ruszin
nyelvû forrásai. Nyíregyháza,
BGYTF, 1999. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia)

Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig, 1920. [Kaposvár], Holló, [1999]. (Holló diákkönyvtár)

Petôfi Sándor: János vitéz.
[Budapest], Akkord, [1999].
(Talentum diákkönyvtár)

ISBN: 963-9202-14-2 fûzött: 498 Ft

Pilinszky János: Pilinszky
János összes versei. 2. jav.,
bôv. kiad. Budapest, Osiris,
1999, cop. 1992. (Osiris
klasszikusok)

Shakespeare,
William:
Hamlet, dán királyfi. [Kaposvár], Holló, [1999]. (Holló diákkönyvtár)
ISBN: 963-9202-11-8 fûzött: 298 Ft

Urmánczy Antal: Magyarország áttekinthetô történelme.
Grafikus történelem-ábrázolás. Debrecen, [Magánkiad.],
[1999].

ISBN: 963-379-470-6 kötött: 1600 Ft

Simics Mária – Harangi
Ilona: Iskolás leszek. Írás és
matematika iskolai elôkészítô
munkafüzet
óvodásoknak.
[Debrecen], Aquila, cop. 1995.
(Aquila gyermekkönyvek)

Urmánczy Antal: Magyarország áttekinthetô történelme.
Grafikus történelem-ábrázolás. Debrecen, [Magánkiad.],
[1999].

Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig. [Budapest], Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyvtár)
ISBN: 963-9198-15-3 fûzött: 289 Ft

Móricz Zsigmond: Úri muri.
[Kaposvár], Holló, [1999].
(Holló diákkönyvtár)
ISBN: 963-9202-43-6 fûzött: 498 Ft

Mowat, Farley: Víziszonyos
vitorlás. Budapest, Ciceró,
cop. 1999.

Pongrácz Gáspár: Szentmiklósi és óvári Pongrácz Gáspár
pápai plébános városleírása a
XVIII. század elejérôl. Pápa,
Jókai Vár. Kvt., 1999. (Jókai
füzetek)
ISBN: 963-03-7742-X fûzött: 417 Ft

Murphy, Joseph: A szentségek értelmezése. (9.), cop.
1999.
ISBN: 963-9072-20-6 fûzött: 700 Ft

ISBN: 963-9110-55-8 fûzött: 798 Ft

N

R

Nemes Nagy Ágnes: Nemes
Nagy Ágnes összegyûjtött
versei. Budapest, Osiris,
1999. (Osiris klasszikusok)

Radnai Gáborné: Szerelemvarázs. pénz, hatalom, mágia
... vagy szerelem? [Budapest], Impresszum, cop. 1999.
(Romantika sorozat)

ISBN: 963-379-251-7 kötött: 1400 Ft

P
Parker, Julia – Parker, Derek: Parker asztrológia. [Hiteles és praktikus útmutató az
asztrológia tudományához].
[Budapest], Akkord - Gulliver,
[1999], cop. 1993.
ISBN: 963-8466-53-7 kötött: 6490 Ft

Pascal, Blaise: Írások a szerelem szenvedélyérôl, a geo-

S

ISBN: 963-645-034-X fûzött: 298 Ft

Pratchett, Terry: Egyenjogú
rítusok. Fantasy regény. [Debrecen], Cherubion, 1999.
(Osiris könyvek 62.)

ISBN: 963-539-248-6 fûzött: 1490 Ft

ISBN: 963-9090-35-2 kötött: 2490 Ft

ISBN: 963-8276-42-8 fûzött: 348 Ft

Simon Márta: Matematika
munkafüzet 3–4 éveseknek.
(1.), cop. 1996.
ISBN: 963-8276-55-X fûzött: 348 Ft

Simon Márta: Matematika
munkafüzet 4–5 éveseknek.
(2.), cop. 1996. (Aquila gyermekkönyvek)
ISBN: 963-8276-56-8 fûzött: 348 Ft

Simon Márta: Matematika
munkafüzet 5–6 éveseknek.
(3.), cop. 1996. (Aquila gyermekkönyvek)

fûzött: 698 Ft

ISBN: 963-8276-57-6 fûzött: 348 Ft

Reddog, Steven: Csoda kutyák. Beszélô ebek, számoló
zsenik, látnokok, hôsök, világsztárok, hûség, halál, telepátia. [Budapest], Anno - Kertek
2000, cop. 1999.
ISBN: 963-9199-51-6 fûzött: 425 Ft

Reddog, Steven: Kutya mindent tudó. Ebhoroszkóp, kutyalegek, kutyás viccek, ebál-

Sinka Erzsébet: Két hold
alatt. Zelk Zoltán megíratlan
önéletrajza. [Budapest], Argumentum, cop. 1999.
ISBN: 963-446-108-5 fûzött: 1600 Ft

Small, Bertrice: Drága Jázmin. Budapest, M. Kvklub,
1999.
ISBN: 963-548-942-0 kötött: 1350 Ft

Small, Bertrice: Tengerek
asszonya. Budapest, M.
Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-948-3 kötött: 1590 Ft

Sz
Szécsi Ferenc: Általános mûveltség lexikona. Repr. kiad.
[Budapest],
Alter-Natív,
[1999].
ISBN: 963-9189-11-1 fûzött: 450 Ft

Szegedi Kovács György: Kis
tüzek. Versek. Székesfehérvár, Árgus, 1999.
ISBN: 963-9102-16-4 fûzött: 400 Ft

Székely László: A Nap magyar kutatója. Budapest, MTA
Filozófiai Int., 1999.

ISBN: 963-9130-34-6 fûzött: 420 Ft

1500 Ft fóliázva

750 Ft

V
Valachi Anna: József Attila.
[Érd], Elektra, 1999. (Élet-kép
sorozat)
ISBN: 963-9205-29-X kötött: 1080
Ft

Varga Géza: A magyarság jelképei. Budapest, Írástört. Kut.
Int., 1999. (Írástörténeti tanulmányok / az Írástörténeti Kutató Intézet sorozata)
ISBN: 963-04-3712-0 kötött: 2800 Ft

Vér Imre: Túralovaglás. Túravezetôi és szervezési ismeretek, a lovastúra fajtái és szereplôi. [Túrázók és túravezetôk kézikönyve]. [Budapest],
Lapu BT, [1999].
ISBN: 963-85847-4-2 fûzött: 1280 Ft

W
Weninger Antal: Az idô partján. Jóga és személyiség.
[Budapest], Novella, [1999].
ISBN: 963-7953-30-2 kötött: 1590 Ft

Wodehouse, Pelham Grenville: Hübele Sámuel. Budapest, Európa, 1999. (Vidám
könyvek)
ISBN: 963-07-6614-0 fûzött: 980 Ft

Z
Zagyva Mária: Úton. Válogatott versek. Székesfehérvár,
Árgus, 1999.
ISBN: 963-9102-11-3 kötött: 700 Ft

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. [Budapest], Diáktéka,
[1999]. (Diák kiskönyvtár)
ISBN: 963-9198-32-3 fûzött: 249 Ft

ISBN: 963-7065-34-2 fûzött: 320 Ft

T
Tészták – Dr. Oetker. Olasz
különlegességek. Budapest,
Grafo - M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-8280-70-0 kötött: 990 Ft

Traugott, Hannelore: Lilith.
A Fekete Hold erósza. Buda-
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Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság információs rendszere alapján készült.
A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a könyvtáraknak, ill.
megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.

W

T.: 437-2443, F.: 437-2442

K

Nyitva tartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h

KÖNYVKERESKEDELMI KÖZPONT

E-mail: vevoszolg@wkdc.hu

ÚJDONSÁGAINKBÓL
Ernô Mészáros:
Fundamentals of Atmospherie Aerosol Chemistry . . . . . . .7728 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ
E-mail: custservice@akkrt.hu
internet: www.akkrt.hu

E-mail:

vevoszolg@muszakikiado.hu

E-mail:

vevoszolg@kjk.hu
Intenet: www.kjk.hu

György Filep: Soil Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8024 Ft
István Nemeskürty: Wir Ungarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6720 Ft
Eszes István – Szabó Streit Mária – Szántó Szilvia – Veres Zoltán:
Globális marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4800 Ft
Tibor Ágnes – Grúber Cecília:
Kamasznak lenni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .684 Ft
Tóth Tiborné dr. – Tóth Andrea Éva:
Értékelés és minôség a közoktatásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970 Ft
Thomas H. Cormen – Charles E. Leiserson –
Ronald L. Rivest: Algoritmusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4800 Ft
Kiss Csaba – Krnács András – Bodnár István Olivér:
Számítástechnikai alapismeretek „A” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640 Ft
Kiss Csaba – Krnács András:
Prezentáció és grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640 Ft
Hajdúné Kotaszek Hedvig:
Kiszámoló 4. osztály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 Ft
Gaál Edit:
Nyelvrôl, anyanyelvrôl 18 éveseknek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560 Ft
dr. Gellért Andor: A váltó és a váltóra épülô banküzletek
(Banküzlet 2000 sorozat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4256 Ft
Apatini Kornélné: Kis- és középvállalkozások finanszírozása
(Banküzlet 2000 sorozat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3024 Ft
Az Európai Közösség kereskedelmi joga . . . . . . . . . . . . . . . .3584 Ft
Büntetendôség és büntethetôség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1736 Ft

Keresse Partner boltjainkat!
AKADÉMIAI KIADÓ

MÛSZAKI
KÖNYVKIADÓ

KIS MAGISZTER

KANDÓ KÁLMÁN

KJK – KERSZÖV

KÖNYVESBOLT

KÖNYVESBOLT

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI
KÖNYVESBOLT
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1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.

1051 Budapest, Nádor u. 8.
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AZ AKADÉMIAI KIADÓ AJÁNLJA
Nemeskürty István
Wir Ungarn

Ezredévünk
története
A
Kiadó Magyar Századok címmel nagyszabású
új sorozatot indít. Az ezredfordulón 10 kézikönyvszerû kötetben megjelenteti Magyarország történetét. Egy kötet egy évszázad történetét tartalmazza – a legkiválóbb hazai történészek
elôadásában. A reprezentatív összefoglalás a magyar történelemre vonatkozó legkorszerûbb ismeretanyagot és legújabb
történelmi koncepciókat tartalmazza. Szakít a korábbi szintézisek és tankönyvek politikatörténeti megközelítésével, és a
magyarság társadalmának, kultúrájának, hitének és mindennapjainak közérthetô formában történô leírására vállalkozik.

A könyv a szerzô korábban megjelent Mi magyarok címû könyvének
német nyelvû változata.
Ára: 6 720 Ft

Ladányi Andor
A magyar felsôoktatás a 20. században
E munka átfogó áttekintést ad a magyar felsôoktatás 20. századi történetérôl, ismertetve a felsôoktatás helyzetét a századfordulótól 1918-ig terjedô idôszakban, az 1918–1919. évi forradalmak idején, a Horthy-korszakban, a demokratikus átalakulás éveiben, az államszocialista periódusban, valamint a rendszerváltozás után.
Ennek során foglalkozik a felsôoktatási politika alakulásával, a felsôoktatás intézményrendszerének és hálózatának, szakmai és vertikális struktúrájának, a hallgatók számának és összetételének, a tanulmányi rendszernek, a felsôoktatás irányításának és az intézmények szervezetének változásaival, az oktatás és a tudományos kutatás személyi feltételeivel, valamint a felsôoktatás finanszírozásával.
ISBN 963 05 7658 9
Ára: 998 Ft

Hamarosan megjelenik az Akadémiai Kiadónál!

Megrendelhetôk: a kiadó vevôszolgálatánál,
tel.: 464-8200
fax: 464-8201
e-mail: custservice@akkrt.hu
vagy megvásárolhatók a könyvesboltokban.

Az elsô kötet 1999. augusztus 20-án,
az utolsó 2000 karácsonyán jelenik meg.
A sorozat bolti ára: 20 000 Ft.
Amennyiben 1999. október 10-ig elôfizet a teljes
sorozatra, kiadónk elôfizetési kedvezményt biztosít.
Elôfizetési ár: 15 000 Ft (+ postaköltség)
Elôfizetési szándékát kérjük, a Pannonica Kiadó
címén jelezze (1136 Budapest, Hollán Ernô u. 13–15.)

Könyvespolca méltó dísze lesz az új
Millenniumi Magyar Történet!

