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– Érdekes, hogy már a
címlapon is olvasható a
szöveg mûfaji meghatáro-
zása. Elsô olvasásra el is bi-
zonytalanodtam a mûfaj-
ban, most ez gangregény
vagy gengregény?
– A könyv címe talán több
asszociációs lehetôséget is
rejt. A Csikágó magyar he-
lyesírással Budapest egyik
városrésze, az ún. Külsô-
Erzsébetváros, elég közis-
mert, híres-hírhedett hely.
A gangregény – ami rész-
ben alcím, részben mûfaj-
meghatározás – a bérházaik
körfolyosóira utal.
(Pompor Zoltán)
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– Érdekes, hogy már a címlapon is
olvasható a szöveg mûfaji meghatá-
rozása. Elsô olvasásra el is bizonyta-
lanodtam a mûfajban, most ez gang-
regény vagy gengregény?
– A könyv címe talán több asszociáci-
ós lehetôséget is rejt. A Csikágó ma-
gyar helyesírással Budapest egyik vá-
rosrésze, az ún. Külsô-Erzsébetváros,
elég közismert, híres-hírhedett hely. A
gangregény – ami részben alcím, rész-
ben mûfaj-meghatározás – a bérházaik
körfolyosóira utal. Ám ha a cím az ere-
deti angol helyesírást, és így az ameri-
kai Chicagót idézi, akkor a gangregény
inkább gengregénynek, vagyis banda-
regénynek olvasható, hiszen Chicago a
gengek, a gengszterek városa volt egy
idôben. Én azt hiszem mindez az
asszociációs lehetôség felkínáltatik az
olvasónak – tessék választani.
– A gengregény mint olvasat csak az
elsô fejezetben áll meg. Késôbb egy-
re kevésbé chicagós, ugyanakkor egy-
re jobban csikágóssá válik.
– Igen, az elsô történet teremti meg a
kapcsolatot, szövi össze a viszonyhálót
a magyar és az amerikai helyszín kö-
zött. Ráadásul ennek a történetnek a
címe – Az amerikai nagybácsi – szin-
tén több értelmû, hiszen itt a címsze-
replô a tengerentúlról hazatérô rokon,
ugyanakkor az amerikai Chicago akár a pesti Csikágó nagy-
bácsijának is tekinthetô.
– Mennyire személyes élmény a pesti Csikágó?
– Minden ízében. A kellôs közepén születtem. A valaha volt
István, majd Landler Jenô,
most pedig újra István utca
és a Nefelejcs utca sarkán
töltöttem életem elsô 12-
13 évét. Ide költözött be a
nagyapám, és itt született
az apám is. Így aztán ter-
mészetesek a személyes és
családi vonatkozások. A
regény minden története,
minden eleme valóságos,
arra épül, amit én láttam-
hallottam-éltem ebben a
macskaköves, aszfaltos vá-
rosi faluban. 
– Ezek szerint a gyermek
Békés Pál akár az egyike
lehetne azoknak a kisfi-
úknak, akik a regényben
az utcán játszanak?
– Akár. De ebben a kötet-
ben nincs olyan szereplô,
aki – ahogyan mondani
szokás – „alakmás”, vagyis

aki közvetlenül azonosítha-
tó a kötet írójával. Az utcai
gyerekbandákban, a „kö-
lyökgengekben” persze ott
voltam én is, játszottam, lô-
dörögtem a téren, meg lóg-
tam a mozi körül, közben
megvívtuk a magunk hábo-
rúit annak rendje-módja
szerint – aki ott nôtt fel, az
elég edzett ember lett.
– Emlékek, családi törté-
netek sorjáznak, fonód-
nak egymásba. Aki az
egyik történetben mellék-
szereplô, az a következô-
ben fôszereplôvé válik.
Mennyire volt tudatos a
szereplôknek ez a fajta
mozgatása?
– A könyv fôszereplôje ta-
lán maga a címadó félkerü-
let, a vidék, amit persze át-
itat az itt lakók mindennapi
élete, személyisége és a ke-
sze-kusza viszonyok  – hi-
szen minden emberlakta táj
lényege az, hogy kik lakják.
A könyv összefüggô törté-
netek és összefûzôdô életek
sorozata – formailag talán
nem hagyományos regény

– annál lazább, ám nem is novellafüzér  – annál sokkal szo-
rosabb szerkezet. Egyszóval: gangregény. A hat történetet a
közös helyszín és a közös szereplôk fûzik össze. A szereplôk
között vannak nyilvánvaló és rejtettebb kapcsolatok, melye-

ket talán nem minden olvasó fedez fel
elsô pillantásra,  de ez igazán nem baj –
mi magunk sem vagyunk mindig tuda-
tában annak, hogy egyszerre hányféle
viszonyrendszerben élünk,  ki minden-
kivel fonódik össze a sorsunk – olya-
nokkal, akiket nem is ismerünk.  
– Tipikusan magyar történetté válik a
regény a magyar történelemre tett uta-
lások miatt. 
– De semmi esetre sem történelmi re-
gény. Csak amennyiben az ország bár-
mely dirib-darabját vesszük alaposab-
ban szemügyre, ott van benne az egész.
Ráadásul a Csikágó határán áll a Keleti
pályaudvar, a könyv, meg a kerület,
meg a város kijárat-bejárata a nagyvilág-
ra. A történetek nagyjából  követik a vá-
rosrész száz évét, benne a sorskereszte-
zôdéseket és a korfordulókat, mindazt,
ami az egyes embert felemeli vagy
agyonlapítja. És végigvonul benne egy
„ôshonos” család is – több egymást kö-
vetô generáció. 4
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– Mennyire volt cél a ma-
gyar történelmen belül
mintegy mikrotörténelem-
ként a kerület történetének
hiteles dokumentálása?
– Ami topográfiailag, szoci-
ográfiailag és persze történe-
tileg megfogható, az nagyon
pontos – legalábbis remé-
lem – a személyes élmények
miatt, és mert minden egyes
saroknak, szögletnek, er-
kélyrácsnak megpróbáltam
„utánajárni”. Már amennyi-
re lehetett, mert Budapest
más részeihez képest a Csi-
kágó majdnem teljesen do-
kumentálatlan, mindig csak
annyit írnak róla, hogy „az
Erzsébetváros legsötétebb
része”. Ez az egyik szereplôt
is igencsak bosszantja, aki
nekilát valami helytörténeti
mû megírásának, ám nem
jut messzire. Úgyhogy a
munkáját én folytatom – né-
ha nem árt, ha az író segít
egy kicsit saját teremtmé-
nyének. Egyébként a Csiká-
gó nem sokkal sötétebb hely
másik féltucatnyi nagyvárosi zugnál. A millennium idején
épült, expressz-sebességgel, a látványos építkezések afféle
melléktermékeként, kvázi lakótelepként a korabeli munkások
és kispolgárok számára. Késôbb lepusztult, mára pedig félig-
meddig slum.
– Néha kitágul a tér: Ausztráliába, az amerikai Chicagóba
vagy éppen Oroszországba követhetjük a szereplôket eb-
bôl a néhány utcányi pesti valóságból. Miért szükséges ki-
lépni a nagyvilágba?
– Úgy gondolom, hogy ki merre él, számára az a pont a világ
közepe, a tengely, ami körül a Föld forog. Persze ez nem azt
jelenti, hogy a világ többi része nem létezik. A világ többi ré-
szének az a dolga, hogy elmenjünk oda, majd visszanézzünk,
és azután talán visszatérjünk. Vagy sem. Ahogy a történelem
centrifugális ereje szerteszórja a történet szereplôit a világ tá-
voli sarkaiba, velük megyünk mi is, elkísérve ôket, de csak ad-
dig, amíg az itteni csikágói létük szempontjából fontos, érde-
kes. Vagy azért, mert elôbb-utóbb visszatérnek, vagy, mert el-
visznek magukkal valamit innen. Ebben a könyvben itt forog
a Föld tengelye.
– A történet hangulata a személyesség okán akár idillikus
is lehetne, mégsem ezt a megoldást választotta.
– Mert ez nem idillikus vidék, ellenkezôleg: nagyon is ke-
mény. Nekem ez volt a gyerekkori élményem: a szürke szür-
kével, a fátlanság, kopott emberek kopott élete, mindig min-
den zsúfolt, tömeges.  Közben meg az egészet körüllengte va-
lami otthonosságérzet, hiszen mindenki ismert mindenkit,
ám a többség szeretett volna elköltözni, ha teheti, de nem te-
hette – a szegény környékek nehezen engedik el az embert. A
kötet szempontjából mindez persze csak háttér. A legfonto-
sabbak ez emberi viszonyok, a gyûlölet, szeretet, idegenke-
dés, ragaszkodás egymás és az aszfaltszag iránt. És a szerep-
lôk életét igazgató sorsszerûség. 
– Mitikus figurák sora kapcsolódik a regénybeli Csikágó-
hoz: a dobozos Vicián, Laja, a Sumin család, Dibuk Cs. Já-

nos. Lehetséges, hogy ezzel a könyvvel a környéknek vég-
re lett saját mitológiája?
– Ha létezik száraz, mítoszmentes vidék, akkor a Csikágó
ilyen. Legalábbis elsô pillantásra. De a mítoszok idôvel meg-
teremnek mindenütt, az anyaguk változó – a kelta legendákat
ködbôl faragják, a görög regéket napfénybôl, a csikágóiakat
talán aszfaltból. És most talán sikerült megragadni valamit az
eleddig csak nyomokban létezô, töredékesen szájról szájra já-
ró gangmitológiából.

Pompor Zoltán
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Békés Pál 1956. március 27-én született Budapesten.
1980-ban szerezte diplomáját magyar–angol–összehasonlító
irodalomtörténet szakokon. Az egyetem után nyelvtanárként
dolgozik, majd 1984-tôl szabadúszó író. Elsô regénye, a Dar-
vak 1979-ben jelent meg, máig legnépszerûbb gyermekregénye
A kétbalkezes varázsló 1984-ben. 1992–1993-ig Fulbright
ösztöndíjas a Columbia Egyetemen, majd 1994-tôl az MTV-
nél dolgozik mint irodalmi és színházi mûsorok szerkesztôje.
Számos ifjúsági mûsor dramaturgja, a meseregényeibôl szín-
házi és televíziós adaptációk készültek, angolból fordította
többek között Vlagyimir Nabokov, Anthony Burgess, Woo-
dy Allen mûveit. Az 1980-as évek közepétôl sorra jelennek
meg könyvei felnôtteknek, gyerekeknek. Gyermekirodalmi
munkásságának elismeréseként 2000-ben a Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa (IBBY) magyarországi szekciójának el-
nökévé választják. A Félôlény 1992-ben megkapja az Év
Gyermekkönyve díjat. 2000-ben József Attila-díjjal tüntették
ki, 2006-ban a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével.
Legutóbbi gyermekkönyve A bölcs hiánypótló, a Móra Kia-
dónál, míg felnôtteknek szóló regényei, így A bûntárs és a leg-
újabb, Csikágó címû a Palatinus Kiadónál jelentek meg.
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Nagy forgalomra számítanak
■ Megkezdôdött az utolsó hajrá a könyvkiadók számára ebben
az évben. A Téli Könyvvásárra ismét szinte átláthatatlan
mennyiségû kiadvány jelenik meg, a kiadók sikeres könyveik
utánnyomásával is igyekeznek növelni a karácsonyi forgalmat.
Abban megoszlanak a vélemények, hogy a megszorító intézke-
dések hatására mekkora lesz a várható karácsonyi könyvforga-
lom. Az utóbbi évek statisztikái azt mutatják, hogy bár az em-
berek többet költenek könyvre, mint korábban, ez azonban nem
a darabszám növekedésével magyarázható, hanem a könyvárak
növekedésével. Az éves könyvforgalom az utóbbi esztendôkben
az inflációt meghaladó mérték-
ben nôtt, sokan erre számítanak
most is. A gyerekkönyvpiac a
Harry Potter óta sikerágnak szá-
mít a könyvszakmában. Az ered-
mények a megôrzéséhez külön-
bözô „taktikákat” vetnek be a ki-
adók: vannak, amelyek nagy, ké-
pes albumokat, karácsonyi témá-
jú köteteket és gyerekkönyveket
jelentetnek meg, mások tartják
magukat az eredeti profiljukhoz,
és a népszerûsítô kiadványok he-
lyett a tudományos mûveket ré-
szesítik elônyben. Az általunk
megkérdezett kiadók közül mind-
két tendenciára akad példa. 

A szeretet ünnepére
készül az Alexandra
■ Az Alexandra Kiadó több
nagy érdeklôdésre számot tartó
könyvvel is jelentkezik az ünne-
pek elôtt. Müller Péter öt év
után, hetvenedik születésnapjá-
ra új könyvvel készült. A Szeretetkönyv továbbvisz a sorsprob-
lémák, az önmegértés és a másik ember megértésének útján.
Lévai Katalin politikus és szociológus új oldaláról mutatkozik
be: különleges nôi érzékenységgel megírt kisregényében egy
kapcsolat legboldogabb, legfájdalmasabb, legintimebb pilla-
nataiba nyújt betekintést. A zavarba ejtôen személyes hang-
vételû szerelmi történet Budapesten és Erdélyben játszódik, a
nyolcvanas évek ellenzéki világában, a rendszerváltást köz-
vetlenül megelôzô években és részben azután.  A Helikonnal
közös kiadásban megjelenô A magyarok krónikája fontos kézi-
könyv lehet a történelmet szeretôk polcán. Az 501 legfonto-
sabb film, amit mindenképpen látnod kell filmrajongóknak, mo-
zikedvelôknek szól sok képpel, mûfajok és idôrend szerint
csoportosítva a filmeket. Több, újszerû, nem megszokott ki-
advánnyal szólnak a gyerekekhez is. Hangos mesekönyv-so-
rozatuk a Mesélô könyv, amelyben a gyermek lapozgatja a ké-
peskönyvet és különbözô klasszikus meséket hallgathat meg,
az alapkészletben például a Némo kapitányt. A Karácsonyi
mesetár címû könyv bibliai ihletésû történeteket, az ünnephez
kötôdô lírai meséket, valamint a karácsonyhoz kötôdô dalok
szövegét és kottáit tartalmazza, ahogy a Karácsonyi történetek
gyûjteménye is meséket és kottákat közöl. Az elveszett rénszar-
vas is karácsonyi történet. Az ünnepi készülôdéshez ötlettá-
rat és szakácskönyvet is megjelentetnek.

A Grál nyomában a General Press-sel
■ Még mindig nem ért véget A Da Vinci-kódhoz kapcsolódó
könyvek áradata. A General Press közreadja Dan Burstein: A Kód
titkai címû könyvét, amely arra kérdésre keresi a választ, hogy mi
a fikció és mi a valóságos Dan Brown könyvében, mit higgyünk
el neki, és mit ne. A választ teológusok, vallástörténészek, filo-
zófusok, mûvészettörténészek, szakírók fogalmazzák meg az
esszé, az oknyomozó újságírás és a tényirodalom eszközeivel.
Egyetlen megváltó igazsággal ôk sem szolgálnak, nézeteik nem-
egyszer homlokegyenest ellenkezôk. Úgy tûnik, megunhatatlan
a Grál-téma is, ennek köszönheti Baigent – Leigh – Lincoln: Szent

vér, szent Grál címû könyve az új-
bóli megjelenést (eddig kétszer
adta már ki a kiadó). A Grál-ti-
tok nyomába eredt a három
szerzô, a dél-franciaországi Ren-
nes-le Château kisvárosban és
környékén fellelt talányos tár-
gyak, feliratok után nyomozva.
Krisztus vérvonala évszázado-
kon át fennmaradt, s ma is él.
2007-ben van William Blake
születésének 250., s halálának
180. évfordulója. Az irodalom
és a festészet rajongóinak egy-
aránt szól William Blake: The
Songs of Innocence and of Experien-
ce – Az Ártatlanság és a Tapaszta-
lás dalai címû kétnyelvû kötete,
Blake legkedveltebb verseivel és
54 színes képével illusztrálva.
Bocskai István halálának 400.
évfordulója alkalmából hiány-
pótló, gazdagon illusztrált kötet-
tel emlékezik történelmünk ki-
emelkedô alakjára G. Etényi Dó-
ra és Horn Ildikó új kutatási ered-

ményeket és korabeli forrásokat egyaránt feldolgozó könyve.
Személyiségén, szerepén túl megismerhetjük szûkebb és tágabb
környezetét, európai kortársait, a 16. század politikai, katonai
fordulópontjait, a gondolkodásmód fôbb elemeit, az életmód-
ban bekövetkezô legfôbb változásokat, valamint a honi esemé-
nyek európai fogadtatását is.

A Keleti Irodalom Gyöngyszemei sorozatban jelentetik meg
Szádi: Rózsáskertjét. Szádi e legismertebb és legkedveltebb mû-
vének népszerûsége vetekszik az Ezeregyéjszaka ismertségével.
Legalábbis Keleten, ahol iskolai tananyag és kötelezô olvas-
mány. Az  Erôdi Béla fordításában készült, 1889-ben megjelent
változat átvételét adják most ki.
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Könyvparádé az ünnep elôtt

A Háttér Kiadó közleménye

A Háttér Kiadó fordítója, Dr. Jólesz László pro-
fesszor jeles hebraista és mûfordító két éve
hagyott el bennünket. Most lenne 90 éves.
Családja és tanítványai hálával és szeretettel
emlékeznek rá.



Bartók, görög mûvelôdéstörténet és 56-os
könyvek az Osirisnél 
■ A Bartók-évhez kapcsolódóan teszi közzé az Osiris Kiadó
Bartók a színpadon címû, 115 képpel illusztrált reprezentatív
kiállítású dokumentumkötetét, amely egyszerre állít emléket
Bartóknak és Oláh Gusztávnak, aki mint a Magyar Állami
Operaház vezetô szcenikusa és fôrendezôje, Bartók mindhá-
rom színpadi mûvét feldolgozta és szintén évfordulós, 1956-
ban halt meg.

A kiadó talán legfontosabb kiadványa  egy görög mûvelôdés-
történeti kötet. Az 1967-ben, majd átdolgozott formában 1981-
ben megjelent A görög kultúra aranykora címû kötet szerzôi, Ri-
toók Zsigmond, Sarkady János és Szilágyi János György azt a célt
tûzték ki maguk elé, hogy a mai olvasókkal megismertessék az
ókori görögség mûvelôdéstörténetét. A Görög mûvelôdéstörténet
Németh Györggyel kiegészült szerzôgárdája ugyanezt teszi, de jó-
val nagyobb terjedelemben és kitágítva az idôhatárokat a bronz-
kortól a Kr. e. 4. századig tartó ezer évre. A szerzôk a legújabb
kutatások eredményeit is felhasználják. 

1956-hoz kapcsolódik a Szakolczai Attila szerkesztette Nemzet
és Emlékezet címû könyv, amely az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc történetével, értékelésével és utóéletével fogala-
kozik, bepillantást engedve a forradalom
közvetlen elôzményeibe, a leverését köve-
tô restaurációba és a megtorlás idôszaká-
ba is.  Charles Gati Moszkva, Washington,
Budapest és az 1956-os forradalom címû kö-
tete újszerû stílusban nyújt betekintést a
CIA operatív anyagába. Újdonság még
Romsics Ignác könyve Az 1947-es párizsi bé-
keszerzôdésrôl és Norman Davies munkája
Lengyelország történetérôl, amely a kezde-
tektôl egészen 2000-ig áttekinti az ország
történelmét.

A gyerekek számára különleges olvasmány
Cervantes Don Quijotéja, melyet Radnóti Mik-
lós dolgozott át az ifjúság számára és most
Gyulai Líviusz rajzaival jelenik meg.

Világtörténet és Mikszáth-„játékkönyv”
az Akadémiánál
■ Az Akadémiai Kiadó legfontosabb ünnepi kötete az Akadémiai
kézikönyvek legújabb, negyedik darabja, a Salamon Konrád szer-
kesztésében megjelenô Világtörténet. A sorozat célja olyan egyedül-
álló ismeretterjesztô könyvsorozat létrehozása, amelyben az érin-
tett témáról (minden tudományágban) részletes, igényes összefog-
lalás jelenik meg egy kötetben. A másfélezer oldalas kézikönyv bel-
sô szerkesztése és megjelenése révén a könnyû tanulást szolgálja.
2006-ban megjelent kötetei: Kémia, Magyar nyelv és Világtörténet,
de terveznek matematikai, filmmûvészeti, magyar irodalommal
vagy történelemmel foglalkozó kötetet is.  A most megjelenô Vi-
lágtörténet  összefoglalja az emberiség történetét a kezdetektôl a
20. század végéig. Elsôsorban a politikatörténet bemutatásra töre-
kedtek, de áttekintést adnak az adott korszak tudományáról, mû-
vészetérôl, gazdaságáról s az akkor élt emberek életmódjáról is.  Új
az Akadémiai kiskönyvtár sorozat, amely különbözô tudomány-

ágak területérôl dolgoz fel aktuális témákat közérthetôen és nép-
szerûen. Legújabb darabja a fogyasztói társadalom idôszerû kérdé-
seibe nyújt betekintést. Fojtik János és Veres Zoltán Elnyújtott élvezet
címû munkája a marketing világába kalauzol, a vásárló és a marke-
ting viszonyát vizsgálja. Diákok és a filozófia iránt érdeklôdôk fi-
gyelmébe ajánlják a Filozófiai Írók Tára címû sorozatot, melynek
eddig két kötete látott napvilágot. Hume: Értekezés az emberi termé-
szetrôl címû  fômûve a filozófia naturalizáló fordulatának alapvetô
dokumentuma. Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások címû könyve pe-
dig egy induló Arisztotelész-összkiadás elsô kötete. Mikszáth-ra-
jongóknak különös csemegének ígérkezik Bereczky János Mikszáth
Kálmán és a gyermekjátékok világa címû könyve, amely az író mûve-
iben feltárja a gyermekjátékok tündéri világát és egybeveti a nép-
rajztudomány eredményeivel.

Szociálantropológia, nônevelés, jogi
szimbólumok a Gondolatnál
■ Thomas Hylland Eriksen: Kis helyek – nagy témák címû könyve be-
vezetô  tankönyv a szociálantropológia tárgyáról diákoknak és a
szakmabelieknek, érdeklôdôknek. A több mint 400 oldalas munka
áttekintést ad a szociálantropológia elméletérôl és gyakorlatáról, ál-
talában az egyszerûtôl az egyre bonyolultabb modellek és szocio-

kulturális környezet felé ha-
lad. Foglalkozik többek kö-
zött a terepmunkával, a ro-
konsággal és a leszármazás-
sal, a vallással és rítusokkal,
vagy a közösségi élettel. A
szerzô 2001-ben publikált
tankönyvének ez az elsô
magyar kiadása. Pulánszky
Béla, a szegedi egyetem rek-
torhelyettese pedagógia-tör-
ténettel foglalkozik, a nône-
velés témakörében publikált
hiánypótló kötetet. A nône-
velés évezredei abból a tény-
bôl indul ki, hogy a lányok
nevelése évezredekig más

utakon járt, mint a fiúké. A nevelés és oktatás intézményeinek tör-
ténete  elsôsorban a férfiak társadalmi szerepekre való felkészítésé-
nek színtereivel, azaz fiúk iskoláival foglalkozik. Nônevelés-ügyben
az ismereteink ma is hiányosak. A pedagógia-történettel foglalkozó
szakember ebben a kötetben e hosszú folyamat egyes állomásaihoz
szeretné elkalauzolni az érdeklôdô olvasót. Célja, hogy érzékeltes-
se a két nem nevelésének történetében fellelhetô drámai különbsé-
geket, és felvázolja a leánynevelés felzárkózásának rendkívül lassú,
megtorpanásokkal és visszaesésekkel terhes folyamatát. Mezey Bar-
na jogi szimbólumokkal és ikonográfiával foglalkozó tanulmány-
kötete az utóbbi idôben e terrénumban megindult kutatások ered-
ményeit is összefoglalja. A mára kiveszô szimbólumok és pro-
cesszuális jelképek meghatározó szerepet töltöttek be évszázado-
kon keresztül a jogéletben, a jogi viselkedéskultúrában, a tudo-
mányban. Ahogy a rendszerváltás után visszatértünk a klasszikus
polgári jogrendszer szabályaihoz, érdemes visszakanyarodnunk
annak szimbólumrendszeréhez is. 

Szénási Zsófia
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Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak 40%-os, oktatási
intézményeknek és könyvtáraknak 30%-os kedvezmény

helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!

A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA

BROWNE, MATT – DIAMOND, PATRICK (szerk.)
MMéérrlleeggeenn  aa  jjeelleennkkoorrii

sszzoocciiáállddeemmookkrráácciiaa
ISBN 963 9350 94 X              

2006, A/5, 360 p., 3200 Ft
Demos könyvek

GIDDENS, ANTHONY – DIAMOND, PATRICK (szerk.)
ÍÍrráássookk  aazz  eeggyyeennllôôttlleennssééggrrôôll,,

aazz  eeggyyeennllôôssddiirrôôll  ––  ééss  aazz  úújj  eeggyyeennllôôssééggrrôôll
ISBN 963 9350 93 1

2006, A/5, 304 p., 3200 Ft
Demos könyvek

KOVÁCH IMRE (szerk.)
ÉÉrrddeekkeekk  ééss  hhaattaallmmii  vviisszzoonnyyookk,,

iinnddiivviidduuaalliizzáácciióó  ééss  eeggyyeennllôôttlleennsséégg
aa  mmaaii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn

ISBN 963 9350 89 3
2006, B/5, 504 p., 3400 Ft

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 2. 
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577, e-mail: kiado@napvilagkiado.hu
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

ismeretterjesztô

HHiittsseekkeerr  MMáárriiaa;;  SSzziilláággyyii  ZZssuuzzssaa (szerk.): Mindentudás egyeteme 5. Kossuth, 7500 Ft
IInnnneess,,  BBrriiaann: Csalók és hamisítások. A világ leghíresebb csalásai: Bûnözôk, szélhámosok és
áldozataik. Athenaeum, 4990 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás

CChhoollnnookkyy  GGyyôôzzôô (szerk.): Az Országos Idegennyelvû Könyvtár évkönyve 2006. OIK, 2500 Ft

lexikon

BBoorrooss  AAnniikkóó;;  IIllllyyééss  CCssaabbaa: Nagy díszfa és cserje lexikon. Szalay, 4999 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia

BBaarraannyyaaii  DDeeccssii  JJáánnooss;;  HHaauuwweennrreeuutteerr,,  JJoohhaannnn  LLuuddwwiigg: A filozófia áttekintése. Saját
emlékëzetének segédletére tézisëkben és mintëgy aforizmákban összefoglalva és vitára bocsát-
va... Bárczi G. Értékôrzô Kiejt. Al., 2537 Ft
GGeerrôô  AAnnddrrááss: Magyar illuzionizmus. Új Mandátum, 1848 Ft
HHoorrvváátthh  PPááll: Vallásfilozófia és vallástörténet. L’Harmattan, 3000 Ft
KKaappoossii  MMáárrttoonn: Élô középkor és halhatatlan reneszánsz. Hungarovox, 2000 Ft
LLáázzáárr  KKoovvááccss  ÁÁkkooss: A nyilvánosság etikai és esztétikai dimenziói. L’Harmattan, 2000 Ft
PPllaattóónn  öösssszzeess  mmûûvveeii  kkoommmmeennttáárrookkkkaall. Kharmidész. Euthüdémosz. Atlantisz, 1895 Ft
SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: Érzéki világ és szellemi világ. Jáspis, 2200 Ft

pszichiátria, pszichológia

AAnnttiiccoollii,,  JJeennnnyy;;  BBlloooommiinngg,,  EElllleenn  PP..  eett  aall.: Tinédzserkalauz a tartalmas élethez. Alexandra, 2999 Ft
BBeenn--MMeennaacchheemm,,  MMiicchhaaeell: Vizsgaláz. Háttér, 1500 Ft
CCoolllliinnss,,  YYvvoonnnnee;;  RRiiddeeoouutt,,  SSaannddyy: Tinilányok kézikönyve. Hogyan éjük túl a kamaszkort?
Alexandra, 1499 Ft
DDeellllaa  SSeettaa,,  LLuucciioo: A bûntudat leküzdése. Háttér, 1500 Ft
HHaammpp  GGáábboorr;;  HHoorráánnyyii  ÖÖzzsséébb: Társadalmi kommunikáció mérnököknek. Typotex, 2400 Ft
HHoohheennsseeee,,  TThhoommaass: Buddhának volt ideje! A stresszmentes és nyugodt élethez vezetô út.
Bioenergetic, 1800 Ft
HHuuttcchheerrssoonn,,  HHiillddaa: Amit anyukád soha nem mert elmondani a szexrôl. Viviankom, 2500 Ft
JJuunngg,,  CCaarrll  GGuussttaavv: Freud és a pszichoanalízis. Scolar, 4950 Ft
MMoohhááss  LLíívviiaa: Ki vagy te? Önismereti könyv önjáró fiataloknak. Saxum, 980 Ft
MMoollnnáárr  GGyyöönnggyyvvéérr: Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Mûszaki, 3490 Ft
RRaannsscchhbbuurrgg  JJeennôô: Áldás vagy átok? Gyerekek a képernyô elôtt. Saxum, 980 Ft
SSzzvváámmii  RRáámmaa: Az örömteli élet mûvészete. Mandala Véda, 2490 Ft

VALLÁS 

vallás

DDaaffttaarryy,,  FFaarrhhaadd: Az iszmá’iliták rövid története. Egy muszlim közösség hagyományai. L’Harmattan, 2500 Ft
EEggeerreessii  LLáásszzllóó  SSáánnddoorr: Ruth könyve. Kálvin, 1900 Ft
FFiinnzzee--MMiicchhaaeellsseenn,,  HHoollggeerr: Miatyánk – felfedezések az Úrtól tanult imádságban. Kálvin, 1400 Ft
IInn  mmeemmoorriiaamm  KKaarrll  RRaahhnneerr. Vigilia, 700 Ft
JJáánnooss  PPááll,, II.: Egészen a Tiéd! II. János Pál pápa imái. Szt. Maximilian, 780 Ft
KKrroossnneeyy,,  HHeerrbbeerrtt: Az elveszett evangélium. Iskarióti Júdás története új megvilágításban.
Geographia, 3750 Ft
LLuutthheerr,,  MMaarrttiinn: A szolgai akarat 1525. Mo. Luther Szöv., 1666 Ft
AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  rreeffoorrmmááttuuss  eeggyyhháázz  ccíímmttáárraa, 2006. Kálvin, 1000 Ft
RRiieess,,  JJuulliieenn: A hívô ember a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásban. Typotex, 3500 Ft
TTóótthh  JJuuddiitt: Test és lélek. Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely mûveiben. Kairosz, 3500 Ft
VViittrraayy  TTaammááss,,  iiffjj. (fôszerk.): Júdás evangéliuma. A Tchacos-kódex alapján. Geographia, 3200 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

jog

BBeerrkkee  BBaarrnnaa  eett  aall.: Az Európai Közösség kereskedelmi joga. Complex, 4725 Ft
DDoorrnneerr  EEggyyeedd  eett  aall.: Önkormányzati képviselôk kézikönyve. Az önkormányzati gazdálkodásról
2006. Saldo, 2500 Ft
FFiicczzeerree  LLaajjooss;;  FFoorrggááccss  IImmrree (szerk.): Közigazgatási jog. Különös rész. Osiris, 4980 Ft
HHoorrvváátthh  AAttttiillaa: A magyar magánjog történetének alapjai. Gondolat, 2980 Ft
KKiissss  ZZoollttáánn: A kultúra és a tömegkommunikáció jogi szabályai. L’Harmattan, 3200 Ft
LLoonnttaaii  EEnnddrree  eett  aall.: Magyar polgári jog. Szellemi alkotások joga. Eötvös, 3166 Ft
TTóótthh  JJuuddiitt;;  LLeeggéénnyy  KKrriisszzttiiáánn (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Complex, 5460 Ft

kereskedelem

GGaaááll  BBééllaa;;  PPáárrddáánnyyii  MMiikkllóóss: Bormarketing. A magyar borok marketingje. Alfadat, 1500 Ft
IIppccssiiccss  CCssiillllaa;;  GGeeccsseegg  JJuuddiitt: Gyakorlati tanácsok levelezéshez. Mûszaki, 1190 Ft

MMiikkuullááss  GGáábboorr (szerk.): Információból üzleti érték. Az információbróker környezete és munkája.
MIBE, 3820 Ft

közgazdaságtan

AAnnddoorr  LLáásszzllóó  ((szerk.): Világgazdaság. Pannonica, 3990 Ft
EErrddôôss  TTiibboorr: Növekedési potenciál és gazdaságpolitika. Akadémiai, 3500 Ft
FFooddoorr  PPááll: Vállalkozásra kényszerítve. Az oszmán pénzügyigazgatás és hatalmi elit változásai a
16-17. század fordulóján. Magyar-Török Bar. Társ., MTA TTI, 3600 Ft
GGaarrrriissoonn,,  PPaauull: Exponenciális marketing. HVG, 3600 Ft
KKoorroomm  EErriikk;;  SSiikkllóóssii  ÁÁggnneess  eett  aall.: Feladatgyûjtemény a számvitel alapjaihoz. 
Perfekt, 3390 Ft
LLiinnddnneerr  SSáánnddoorr;;  DDiihheenn  LLaajjoossnnéé: A személyügyi kontrolling gyakorlata. Zsigmond Király Fôisk.,
L’Harmattan, 2500 Ft
LLoosseeyy,,  MMiikkee;;  UUllrriicchh,,  DDaavvee  eett  aall.: A HR jövôje. Az emberierôforrás-menedzsment perspektívái.
HVG, 4800 Ft
MMiisszz  JJóózzsseeff: A mikroökonómia alapjai. L’Harmattan, 3000 Ft
RRoollffee,,  JJoohhnn;;  TTrroooobb,,  PPeetteerr: A Wall Street dzsungelében. Lelkesedésünk és kiábrándulásunk
története. Alinea, 2950 Ft
RRooóózz  JJóózzsseeff: Az emberierôforrás-menedzsment alapjai. Perfekt, 3350 Ft
SSzzaabbóó  FFeerreenncc: Hol a pénz az interneten. Pénzcsinálás otthonról, egyetlen számítógéppel. K.u.K.,
1800 Ft
SSzzeelleess  NNóórraa: A tôzsdesztori. Emberközeli történetek a magyar tôkepiacról. Alinea, 3450 Ft

néprajz, népszokások

GGöörrccssööss  MMiihháállyy: Debrôd története és népi gazdálkodása. Gömöri Múz., 3200 Ft
SScchhuullttzz  GGyyöörrggyy;;  SSzzeennttppéétteerrii  JJuuhháásszz  JJáánnooss: Protestáns népi látomások a XVIII. századból I.
L’Harmattan, 1900 Ft
VVaarrggaa  LLáásszzllóó,,  DD..: Életfordulók. Gyermekkor, házasságkötés, elhalálozás az Ung-vidéken. Lilium
Aurum, 2400 Ft

politika

AAggáárrddii  PPéétteerr: ‘...a múltat be kell vallani’. Nemzeti kultúra – baloldali tradíció. Argumentum, Lukács
Arch., 2700 Ft
CChhuurrcchhiillll,,  WWiinnssttoonn: Sohase engedjetek! Winston Churchill legjobb beszédei. Európa, 2800 Ft
GGaazzddaagg  FFeerreenncc;;  TTáállaass  PPéétteerr (szerk.): Geopolitika és biztonság. Zrínyi, 2490 Ft
SScchhmmiitttt,,  CCaarrll: Legalitás és legitimitás. Attraktor, 1900 Ft
SSkkuullttééttyy  CCssaabbaa: Vasfüggönyökön át. A Szabad Európa rádió mikrofonjánál. Elôtte és utána.
Madách-Posonium, 2300 Ft
SSzzaabbóó  AA..  FFeerreenncc: A nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai. Zrínyi, 2980 Ft
TTáállaass  PPéétteerr (szerk.): A terrorizmus anatómiája. Zrínyi, 2490 Ft

társadalomtudományok

CCssiiccssaayy  AAllaajjooss: Mérföldkövek ködben. Lilium Aurum, 2200 Ft
FFaazzeekkaass  JJóózzsseeff;;  HHuunncciikk  PPéétteerr (szerk.): Magyarok Szlovákiában, 1989-2004. Fórum, 2400 Ft
IIddôôsskkoorrúú  éérrtteellmmii  ffooggyyaattéékkooss  eemmbbeerreekk  kkíísséérrééssee,,  sseeggííttééssee. Akadémiai, 2100 Ft
TTóótthh  PPááll  PPéétteerr (szerk.): Bevándorlás Magyarországra. Lucidus, 2800 Ft
ZZáávvaaddaa  PPááll: Kulákprés. Magvetô, 2990 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan

AAtttteennbboorroouugghh,,  DDaavviidd: A gerinctelenek élete. Földön, vízben, levegôben. Kossuth, 5990 Ft
MMiikkllóóssii  ÁÁddáámm;;  TTooppááll  JJóózzsseeff (szerk.): Kutyagondolatok nyomában. Typotex, 1450 Ft

biológia

HHaaeebbeerrllee,,  EErrwwiinn  JJ.: Atlasz. Szexualitás. Athenaeum, 3490 Ft
NNaaggyy  MMeelliinnddaa: Humánbiológia. Lilium Aurum, 2200 Ft
PPaarrkkeerr,,  SStteevvee: Az emberi test enciklopédiája. Aquila, 1650 Ft

csillagászat

LLeesscchh,,  HHaarraalldd;;  MMüülllleerr,,  JJöörrnn: A nagy bumm második felvonása. Az élet az univerzumban.
Athenaeum, 2990 Ft
UUnniivveerrzzuumm. A világegyetem képes enciklopédiája. Ikar, 12990 Ft

fizika

ÖÖvveeggeess  JJóózzsseeff: Kísérletezzünk és gondolkozzunk! 1. Mechanika. Móra, 1890 Ft
PPeerrjjééss  ZZoollttáánn: Általános relativitáselmélet. Akadémiai, 3900 Ft

kémia

TToommbbáácczz  IImmrree: Biokémia. Mûszaki, 2300 Ft
ZZrríínnyyii  MMiikkllóóss: A fizikai kémia alapjai II. Mûszaki, 4590 Ft

környezetvédelem

LLáásszzllóó  EErrvviinn: Káoszpont. Válaszút elôtt a világ. Kossuth, 1800 Ft

matematika

VViizzvváárrii  BBééllaa: Egészértékû programozás. Typotex, 3500 Ft

növénytan

PPaarrkkeerr,,  JJaanneett;;  MMaalloonnee,,  MMaarrggaarreett (fôszerk.): Flóra I-II. A világ legnagyobb kertészeti enciklopédiá-
ja. Athenaeum, 24990 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

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

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

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

Az összeállítás a Könyvkeresô
adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a
www.konyvkereso.hu

honlapon tekinthetôk meg.
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növénytermesztés

BBeennccss  JJáánnooss: A pécsi borvidék. Népek – borok – kultúrák. Alexandra, 3000 Ft

természettudományok, általában

BBáánnkkuuttii  ZZssuuzzssaa;;  BBootthh  MMáárriiaa: A kísérletezô ember. Természet – Tudomány – Történet. Kairosz,
7900 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állattenyésztés és állatorvostudomány

SScchhiilllleerr,,  HHaannss--JJooaacchhiimm: Tyúklexikon. Alexandra, 1999 Ft

barkácsolás

AAlllleenn,,  MMiicckk: Fafelületek kezelése. Cser, 3998 Ft
CCoorrbbeetttt,,  SStteepphheenn: Asztalosmunkák. Cser, 6990 Ft
IIrroonnss,,  PPhhiill: Faesztergálás. Cser, 3998 Ft
JJaacckkssoonn,,  AAllbbeerrtt;;  DDaayy,,  DDaavviidd: Mindentudó barkácskönyv. A lakásfelújítás és -karbantartás
részletes, illusztrált kézikönyve. Alexandra, 9990 Ft
MMoohhááccssii  RReennááttaa: Festett üvegtárgyak. Cser, 798 Ft
OO’’  PPrreeyy,,  LLiizzzziiee;;  AAttkkiinnssoonn,,  HHeelleenn: Csodaráma. Kreatív dobozkeretek saját kezûleg. Sanoma Bp.,
2600 Ft
SSaammeejjiimmaa,,  TTaakkaakkoo: Különleges gyöngyékszerek. Cser, 3498 Ft

betegápolás és gyermekgondozás

KKiiss--GGááll  ÍÍrriisszz  EEddiinnaa: Kismamalelkünk rejtelmei, avagy Az anyaság és velejárói. Szalay, 1680 Ft
VViittrraayy  TTaammááss  iiffjj. (szerk.): Gyerekek. Geographia, 5500 Ft

egészség és higiénia

HHaaiigghh,,  CChhaarrlloottttee: 100 természetes immunerôsítô. 100 recept immunrendszerünk ellenál-
lóképességének fokozására. Alexandra, 2499 Ft
KKóósszzóó  JJóózzsseeff: Szaunák. Szukits, 4200 Ft
KKuullllmmaannnn  TTaammááss: Betegségek tünetei. Mikor forduljunk orvoshoz? SpringMed, 1490 Ft
NNaaggyy  EEsszztteerr (szerk.): Kismamák kézikönyve. Minden, amit terhesség idején tudni kell. Alexandra,
4499 Ft
PPaaddooss  GGyyuullaa: A nagy rizikófaktorok. A szív-és érrendszeri megbetegedések kockázatának
csökkentése. SpringMed, 1890 Ft
SScchhoobbeerrtt  NNoorrbbeerrtt: A varázskódok titka. Norbi Update. Életmódprogram gyerekeknek. Móra, 1980 Ft
UUnnggeerr--GGööbbeell,,  UUllllaa: Vitaminok. Mérték, 1499 Ft
AA  vviilláágghhíírrûû  FFeellddeennkkrreeiiss--mmóóddsszzeerr. Egyszerû gyakorlatok a testtartás javítására. Édesvíz, 2690 Ft

jármûvek

DDeelloorreennzzoo,,  MMaatttt: Amerikai autók. Múlt és jelen. Alexandra, 7990 Ft
HHeeiill,,  KKaarrsstteenn: 1000 motorkerékpár. Történelem – klasszikusok – technika. Alexandra, 5999 Ft
IIsseennbbeerrgg,,  HHaannss  GG.: 1000 kamion. Történelem – klasszikusok – technika. Alexandra, 5999 Ft
LLiieebb,,  UUllrriicchh: ‘Figyelem, beszállás!’ Modellvasút kezdôknek és gyerekeknek. Cser, 2980 Ft
SSaallaaddiinnii,,  AAllbbeerrtt;;  SSzzyymmeezzaakk,,  PPaassccaall: A Harley Davidson nagykönyve. Alexandra, 9990 Ft

kertészet

KKeettcchheellll,,  RRoobbeerrtt: Japánkertek. Akár egy hétvége alatt. Bioenergetic, 3950 Ft

öltözködés, viselet

GGaaiirr,,  JJooaannnnee: Varázsecset. A megtévesztés zavarba ejtô mûvészete. Alexandra, 4999 Ft
JJoonneess,,  RRoobbeerrtt: Sminkelés mesterfokon. Kossuth, 4500 Ft
SSzzaabbóó  ZZssuuzzssaannnnaa: A szépség természete. Bioenergetic, 1800 Ft

orvostudomány

AAnnddiiccss  LLáásszzllóó: Elsôsegély. Közúton, otthon, munkahelyen, közterületen. Sophia’01, 980 Ft
BBáálliinntt  GGéézzaa;;  KKoorrddaa  JJuuddiitt: Reumás betegségek. SpringMed, 2980 Ft
FFaazzeekkaass  ÁÁrrppáádd (szerk.): Megtartó fogászat és endodoncia. Semmelweis, 16000 Ft
KKaalláásszz  HHuubbaa;;  LLeennggyyeell  JJóózzsseeff (szerk.): A gyógyszerek szervezetbeni sorsa és vizsgáló módszerei.
Semmelweis, 5000 Ft
MMaarriikk,,  PPaauull  EElllliiss: Intenzív terápiás zsebkönyv. Medicina, 6700 Ft
MMiihhaalleecc  GGáábboorr: A nyugodt élet titkai. Gyors és hatékony ellazulás progresszív izomrelaxációval.
Palatinus, 1200 Ft
OOllááhh  AAttttiillaa;;  GGaaááll  CCssaabbaa (szerk.): Hibák és szövôdmények a hasi sebészetben. Medicina, 6200 Ft
RRoommiiccss  IImmrree (szerk.): 66 kérdés a prosztata betegségeirôl. White Golden Book, 2940 Ft
WWaaiittee,,  LLiinnddaa  GG..;;  KKrruummbbeerrggeerr,,  JJooaannnnee  MM.: Sürgôsségi betegápolás vészhelyzetekben. Medicina, 2700 Ft

számítástechnika

GGáábboorr  AAnnddrrááss;;  JJuuhháásszz  IIssttvváánn: PL/SQL-programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben.
Panem, 4500 Ft
KKnnaapppp  GGáábboorr;;  AAddaammiiss  GGuusszzttáávv: Operációs rendszerek. LSI, 2000 Ft
LLoovváásszz  PPéétteerr: Operációs rendszerek. Booklands 2000, 1700 Ft
MMeesskkóó  DDiiáánnaa: Adobe Acrobat 7. Panem, 1900 Ft
RRooppoollyyii  LLáásszzllóó: Az internet természete. Typotex, 3900 Ft
SShheepphheerrdd,,  GGeeoorrggee: Microsoft ASP.NET 2.0 lépésrôl lépésre. Szak, 7800 Ft

technika

BBuurrkkee,,  JJaammeess: Kapcsolatok. Meglepô összefüggések olyan találmányok között, melyek megvál-
toztatják a jövôt. Alexandra, 5999 Ft

vezetés és üzletvitel

KKoozzáákk  ÁÁkkooss;;  HHooffffmmaannnn  MMáárrttaa  eett  aall.: Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai, 4750 Ft
VVáággáássii  MMáárriiaa;;  PPiisskkóóttii  IIssttvváánn  eett  aall.: Innovációmarketing. Akadémiai, 3000 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés

AAggnnoolleettttoo,,  MMaatttteeoo  eett  aall.: A modern építészet remekei. Alexandra, 8500 Ft

DDéérryy  AAttttiillaa: Budapest építészeti topográfiája 3. Terézváros – Erzsébetváros VI.–VII. kerület. Terc,
14900 Ft
HHoorrvváátthh  ZZoollttáánn  GGyyöörrggyy;;  GGoonnddooss  BBééllaa: Kalotaszeg. Kalotaszeg középkori templomai a teljesség
igényével. Romanika Kiadó, 3990 Ft
SSzzáásszz  AAnnddrrááss: Partium és Erdély ezer esztendejének kövekbe épített történelme. Kecskeméti
Lapok, 4000 Ft

fényképészet

110000  lleeggsszzeebbbb  ttéérr  aa  vviilláággoonn. Utazások öt földrészen. Kossuth, 6990 Ft
AAnngg,,  TToomm: Fényképészet. Mérték, 4999 Ft
CCooxx,,  RRoossaammuunndd  KKiiddmmaann (szerk.): Az év természetfotói 2006. Alexandra, 5990 Ft
EEvvaannss,,  DDuunnccaann: Digitális fotóiskola utazóknak. Geographia, 4500 Ft
HHaajjnnii  IIssttvváánn;;  KKoolloozzssvváárrii  IIllddiikkóó: Budapest. MicroNet, 8400 Ft
HHaattcchheerr,,  BBiillll: Fotóiskola. Kaland és pillanat. Geographia, 3500 Ft
KKiieesslliicchh,,  SSaabbiinnee: Az ezerarcú Németország. Alexandra, 9999 Ft
LLoovvaass  DDáánniieell: Élet a régi Kecskeméten. Kecskeméti Lapok, 2950 Ft
NNoovvaarreessiioo,,  PPaaoolloo: A világ nagy folyói. Alexandra, 8990 Ft
TTaammááss  MMeennyyhhéérrtt;;  RRááffaaeell  CCssaabbaa: Rousseau kezét fogom. Pilis-hegyi szószín-képek. Nap, 2000 Ft

film és televízió

OOrroossddyy  DDáánniieell (szerk.): Az 501 legfontosabb film, amit mindenképpen látnod kell. Alexandra,
5999 Ft
WWeellllss,,  PPeetteerr: Digitális videóiskola. Geographia, 4500 Ft

labdarúgás

HHuunntt,,  CChhrriiss: A futball képes enciklopédiája. A kezdetektôl napjainkig. Saxum, 8900 Ft
TThhaallyy  ZZoollttáánn,,  iiffjj.: Más-kép. Ahogy láttam. Fotóalbum a 17. labdarúgó-világbajnokság pillanataiból.
Szókincs, 4998 Ft

mûvészet, általában

BBaajjkkaayy  ÉÉvvaa,,  RR.: Az utópia bûvöletében – Under the Spell of Utopia. Weininger Andor. 
Pro Pannonia, 3200 Ft
BBaarrddoollyy  IIssttvváánn (szerk.): Magyar mûemlékvédelem. A Mûemlékvédelmi Tudományos Intézet
közleményei XII. Kult. Örökségvéd. Hiv., 4545 Ft
BBaarrddoollyy  IIssttvváánn (szerk.): Magyar mûemlékvédelem. A Mûemlékvédelmi Tudományos Intézet
közleményei XIII. Kult. Örökségvéd. Hiv., 4545 Ft
BBaarrddoollyy  IIssttvváánn;;  HHaarriiss  AAnnddrreeaa (szerk.): Magyarország mûemlékjegyzéke. Bács-Kiskun megye.
Kult. Örökségvéd. Hiv., 3636 Ft
BBaarrddoollyy  IIssttvváánn;;  HHaarriiss  AAnnddrreeaa (szerk.): Magyarország mûemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom
megye. Kult. Örökségvéd. Hiv., 3636 Ft
BBaassssiiee,,  AAsshhlleeyy: Expresszionizmus. Kossuth, 7990 Ft
BBeerrnnaarrdd,,  BBrruuccee: Van Gogh. Park, 2900 Ft
BBoorrddááccss  AAnnddrreeaa (szerk.): Közös tér – Common space. Az etnikai kisebbség és a kulturális
identitás kérdése a Kárpát-medence mûvészetében. Ernst Múz., 3000 Ft
DDoommeenniiccii,,  DDaavviiddee: Maják. Gabo, 7990 Ft
EEzzeerr  éévv  11000000  rreemmeekkmmûû. Gabo, 6990 Ft
GGeerrlliinnggss,,  CChhaarrlloottttee: 100 híres festômûvész. Aquila, 4990 Ft
GGöönncczzii  AAmmbbrruuss;;  VVáárrnnaaii  VVeerraa  eett  aall.: Festôi Ferencváros. Ráday Könyvesház, Ferencvárosi
Önkorm., 3000 Ft
GGrraannoovv,,  GGuunnddeell: Virágkötészet. Zagora 2000, 2600 Ft
HHaajjdduu  IIssttvváánn: Klimó Károly 2000-2006. Enciklopédia, 5000 Ft
HHaawwaassss,,  ZZaahhii: Királysírok Thébában. Kapu az örökkévalóságba. Aquila, 15000 Ft
KKaammiinnsskkii,,  MMaarriioonn: Velence. Mûvészeti kalauz. Vince, 5995 Ft
KKoorrnniissss  PPéétteerr: Ki népei vagytok? A Honvéd Táncszínház. Helikon, 4990 Ft
MMaaddoonnnnaa  áábbrráázzoolláássookk  aa  ffeessttéésszzeettbbeenn. Kossuth, 2800 Ft
MMiilllleerr,,  JJuuddiitthh: Képes bútor enciklopédia. Korok – stílusok – alkotók. Geopen, 14900 Ft
MMuummmm,,  DDeebbbbiiee: Édesanyánk. Alexandra, 1999 Ft
PPoollggáárr  ÁÁrrppáádd;;  SScchhmmiiddtt  TTüünnddee: Polgár 50. Válogatás a Polgár-gyûjteménybôl. Alexandra,
14990 Ft
PPoorrttrrééffeessttééss  llééppééssrrôôll  llééppééssrree. Alexandra, 5999 Ft
PPrroohháásszzkkaa  LLáásszzllóó: Dabóczi Mihály 1905-1980. Körmendi Galéria, 5000 Ft
RReenneesszzáánnsszz  mmeesstteerreekk. Alexandra, 2999 Ft
SSiissaa  JJóózzsseeff: A magyar klasszicizmus. Corvina, 3990 Ft
SSoommooggyyii  GGyyôôzzôô: Magyar királyok arcképcsarnoka. Kairosz, 2900 Ft
SSttuukkeennbbrroocckk,,  CChhrriissttiiaannee;;  TTööppppeerr,,  BBaarrbbaarraa: 1000 mestermû. Európai festészet 1300-tól 1850-ig.
Vince, 5995 Ft
TTáájjkkééppffeessttééss  llééppééssrrôôll  llééppééssrree. Alexandra, 5999 Ft
ZZööllllnneerr,,  FFrraannkk: Leonardo da Vinci összes festménye és rajza. Benedikt Taschen, 35000 Ft

technikai sportok

FFeekkeettee  KKáállmmáánn: Szabó Gergô. Riportkönyv. Alexandra, 1499 Ft

vadászat

BBllüücchheell,,  KKuurrtt  GG..: A vadászat. Vince, 12000 Ft
HHeellttaayy  IIssttvváánn;;  KKaabbaaii  PPéétteerr (szerk.): Hivatásos vadászok kézikönyve I-II. DNM, 12200 Ft

zene

AAddaammss,,  SSiimmoonn: Jazz. Képzômûvészeti, 3700 Ft
HHoorrvváátthh  VViikkttoorr: Az opera kistükre. Szavakba öntött dallamok. Pannon-Literatúra, 687 Ft
TTaannddii  LLaajjooss (szerk.): A szülôföld kötelez. Bartók Béla és Szeged. Bába, 1357 Ft
WWaaddee--MMaatttthheewwss,,  MMaaxx: A hangszerek és a zene könyve. Cser, 6990 Ft
ZZoollttáánn  JJáánnooss: A Piramis-legenda. Zoltán és Tsa, 3000 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány

BBóókkaayy  AAnnttaall: Líra és modernitás. József Attila én-poétikája. Gondolat, 2890 Ft
BBoommbbiittzz  AAttttiillaa (szerk.): ‘Égtájak célkeresztjén’. Tanulmányok Baka István mûveirôl. Tiszatáj, 1980 Ft
CCssáákkyy  KKáárroollyy: Irodalmi kapcsolatok III. Második vonalbeli neves alkotók. Lilium Aurum, 2400 Ft
GGéérreecczz  AAttttiillaa: Sorsod mûvészete. Gérecz Attila versei és utóélete 2. Stádium, 2800 Ft
GGiillbbeerrtt  EEddiitt,,  VV. (szerk.): A Perifériáról a Centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középsô
évtizedeitôl 3. Pro Pannonia, 2600 Ft
KKaabbddeebbóó  LLóórráánntt: Szabó Lôrinc pere. Argumentum, 3200 Ft
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KKooddoolláánnyyii  GGyyuullaa: A hullám taraja. Válogatott esszék és interjúk 2000-2005. Nap, 2900 Ft
MMaajjoorroossssyy  IImmrree  GGáábboorr (szerk.): Balassi Bálint költészete európai tükörben. NNeemmzzeettkköözzii  iirroo--
ddaalloommttöörrttéénneettii  kkoonnffeerreenncciiaa. Pázmány P. Kat. Egy., 1900 Ft
NNéémmeetthh  ZZoollttáánn: Parti Nagy Lajos. Kalligram, 2490 Ft
SSáárrii  BB..LLáásszzllóó: A hattyú és a görény. Kritikai vázlatok irodalomra és politikára. Kalligram, 2300 Ft
SSzzkkáárroossii  EEnnddrree: Mi az, hogy avantgárd. Írások az avantgárd hagyománytörténetébôl. M. Mûhely
Al., 2700 Ft
TTóótthh  AAnniikkóó,,  NN.: Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Kalligram, 1700 Ft
ZZssaaddáánnyyii  EEddiitt: A másik nô. A nôi szubjektivitás narratív alakzatai. Ráció, 2200 Ft

nyelvtudomány

GGeeccssôô  TTaammááss (szerk.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia. Tinta, 2940 Ft
HHoorrnnyyiikk  MMiikkllóóss (szerk.): Éjszakai hajózás. In memoriam Ottlik Géza. Nap, 2690 Ft
SSzzaatthhmmáárrii  IIssttvváánn (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Tinta, 2100 Ft

szótár

VVoorrggrriimmlleerr,,  HHeerrbbeerrtt: Új teológiai szótár. Göncöl, 4830 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

atlaszok és térképek

KKééppeess  vviilláággaattllaasszz. A Föld és a természet. Officina Nova, 2990 Ft

életrajz, önéletrajz

BBeerreecczz  IIrréénn: Tulipánból meg lehet élni. Berecz Ferenc ötvösmûvész-ékszerész élete és
munkássága. Firtos, 1520 Ft
BBrraannddrreetthh,,  GGyylleess: Károly és Kamilla. Egy szerelem története. Gabo, 2190 Ft
CCaappaa,,  RRoobbeerrtt: Kissé elmosódva. Emlékeim a háborúból. Park, 4900 Ft
CCllaarrkkee,,  GGeerraalldd: Capote. Életrajz. Európa, 3900 Ft
DDaavviiss,,  DDoonnaalldd  AA.: A mesterlövész. Aquila, 2490 Ft
DDeebbuuyysseerr,,  LLuucc  JJ..  VV.: Egy belga ámokfutása? Hét börtön két hét alatt. Alterra, 1800 Ft
DDeettrriicchh  LLáásszzllóó: Kistarcsától Londonig. Kornétás, 1490 Ft
FFrroosstt,,  JJoohhnn: Híd a messzeségben. Gold Book, 2499 Ft
HHaammmmoonndd,,  BBeeaattee: Mária Terézia, Erzsébet, Zita. Nagy császárnék fiatal lány korukban. Gabo,
2190 Ft
KKoovvááccss,,  EElliissaabbeetthh: Túléltem. Önéletrajz – diktatórikus háttérrel. M. Nyugat, 2380 Ft
LLeecclleerrccqq,,  JJeeaann: Clairvaux-i Szent Bernát. Kairosz, 2200 Ft
OObbeerrmmeeiieerr,,  SSiieeggffrriieedd: Francois Villon bûnös élete. Szerelemrôl és halálról. Aquila, 2998 Ft
SSiimmiicczz  JJóózzsseeff: Hajtásban. Bába, 2500 Ft
SSnneeéé  PPéétteerr: Gyuri után. M. Napló, 2260 Ft
VVáárriinnéé  SSzziilláággyyii  IIbboollyyaa: Építészprofilok. Akik a ‘70-es, ‘80-as években indultak. Terc, 2500 Ft

földrajz

BBooddnnáárr  LLáásszzllóó;;  FFooddoorr  IIssttvváánn  eett  aall.: A természet- és környezetvédelem földrajzi alapjai.
Tankönyvkiadó, 7000 Ft
YYaammaasshhiittaa,,  MMiicchhaaeell: Cseng Ho. Michael Yamashita a legnagyobb kínai felfedezô nyomában.
Alexandra, 7990 Ft

mûvelôdéstörténet

BBeeaarrdd,,  MMaarryy: A Parthenon. Gold Book, 1999 Ft
FFrreeeellyy,,  JJoohhnn: A szultánok magánélete. General Press, 3500 Ft
GGáábboorrjjáánnii  SSzzaabbóó  BBoottoonndd;;  HHaappáákk  JJóózzsseeff: A debreceni református kollégium kincsei. Egy
‘Keresztyén Respublika’ szellemi és tárgyi öröksége. Blende, 9900 Ft
GGoollddhhiillll,,  SSiimmoonn: A jeruzsálemi templom. A zsidók, keresztények és muszlimok szent helyének
története. Gold Book, 1999 Ft
GGoorrddoonn,,  CCyyrruuss  HH..;;  RReennddssbbuurrgg,,  GGaarryy  AA.: A Biblia és az ókori Közel-Kelet. Gold Book, 2499 Ft
GGuuaaiittoollii,,  MMaarriiaa  TTeerreessaa: Róma. Gabo, 7990 Ft
GGyyáánnii  GGáábboorr: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina, 5990 Ft
HHaammzzaa  GGáábboorr;;  NNóóttáárrii  TTaammááss: Mit hoz a múlt? Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok I. Korona,
6500 Ft
JJaaccqquuiinn,,  PPhhiilliippppee: Hétköznapi élet Buffalo Bill korában. Corvina, 5990 Ft
JJeennkkyynnss,,  RRiicchhaarrdd: A Westminster-apátság. Gold Book, 1999 Ft
KKeerrmmooddee,,  FFrraannkk: Shakespeare kora. Európa, 2600 Ft
KKooppppáánnyy  TTiibboorr: A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés
történetébôl. Historiaantik, 2900 Ft
PPeellllee  JJáánnooss: Bosszú és kegyetlenség. Az emberi gyûlölet kultúrtörténete. Alexandra, 2499 Ft
RReevviicczzkkyy  BBééllaa (szerk.): Varázslatos tôrök és kardok. Athenaeum, 6490 Ft
SScchhmmiiddtt,,  JJeerroommee;;  DDeellppiieerrrree,,  HHeerrvvéé  MMaarrttiinn: Manga. Jószöveg, 5490 Ft
AA  SSiioonn--rreenndd  ttiittkkaa. Európa titkos mesterségeinek ismeretlen világa. Gold Book, 2499 Ft
SSzzáárraazz  MMiikkllóóss  GGyyöörrggyy: A bujaság története. Móra, 3490 Ft

régészet

WWiillkkiinnssoonn,,  RRiicchhaarrdd  HH.: Az ókori Egyiptom templomai. Alexandra, 7990 Ft

történelem

AAllffööllddii  AAnnddrrááss: A késôrómai birodalom válaszúton. Attraktor, 1900 Ft
AAnnddrrááss  SSáánnddoorr  eett  aall. (szerk.): 1956. Egyetemisták a forradalomban. Littera Nova, 1290 Ft
BBeejjoorr,,  GGiioorrggiioo: Hajdanvolt Hellász. Jelen és múlt. Gesta, 6720 Ft
CCssaappóó  CCssaabbaa  eett  aall.: Fejezetek az új- és a jelenkori magyar történelembôl. Tanulmányok.
L’Harmattan, 2500 Ft
DDwwyyeerr,,  JJiimm;;  FFllyynnnn,,  KKeevviinn: 102 perc. Küzdelem a túlélésért az ikertornyokban. Palatinus, 2690 Ft
FFoonntt  MMáárrttaa;;  VVaarrggaa  BBeeááttaa: Ukrajna története. JATE Press, 2415 Ft
FFrriivvaallddsszzkkyy  JJáánnooss (szerk.): Ötvenhat mûegyetemistái. Ének a lyukas zászlóról. Történet doku-
mentumokban. Kráter, 2200 Ft
GGllaattzz  FFeerreenncc (szerk.): A magyarok krónikája. Helikon, 14990 Ft
GGyyuurrggyyáákk  JJáánnooss;;  KKiissaannttaall  TTaammááss (szerk.): Történetelmélet I-II. Osiris, 7980 Ft
HHiiddeegg  KKoorrnnééll: Csata Nagyharsány körül. Kornétás, 2600 Ft
HHoorrvváátthh  MMiikkllóóss;;  TTuulliippáánn  ÉÉvvaa: In memoriam 1956. Zrínyi, 4500 Ft
KKeennddee  PPéétteerr: Eltékozolt forradalom? Új Mandátum, 2680 Ft
KKrriisscchh  AAnnddrrááss: A soproni németek kitelepítése, 1946. Escort 96, 2100 Ft
MMoollnnáárr  TTaammááss: Az atlanti kultúra kibontakozása. Kairosz, 2100 Ft
MMuunnqqiiddzz,,  UUsszzáánnáá  IIbbnn: Intelmek könyve. Egy szíriai emír memoárja a keresztes háborúk korából.
Corvina, 3800 Ft
PPoommooggááttss  BBééllaa: Ötvenhat csillaga. Emlékezések és tanulmányok. Széphalom, 2000 Ft

PPoommooggááttss  BBééllaa: Szembenézni a történelemmel. Tanulmányok az ötvenhatos forradalomról.
Hungarovox, 2000 Ft
RRáácczz  AAnniikkóó: Magyar uralkodók. A magyar történelem királyai és erdélyi fejedelmei. Aquila,
1000 Ft
SSeebbôôkk  JJáánnooss: Az ítélet napja. Nürnberg 1946. Népszabadság, 2990 Ft
SSoommooggyyii  ÉÉvvaa: Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg
Monarchiában. L’Harmattan, 2150 Ft
SSuuvvoorroovv,,  VViikkttoorr: A jégtörô. Hitler mint eszköz Sztálin terveiben. Kairosz, 4200 Ft
SSzzaabbóó  SSáánnddoorr,,  BB.: A mohácsi csata. Corvina, 1600 Ft
SSzzaarrkkáánnéé  FFaarrkkaass  AAnniikkóó: Várháborúk. A magyar történelem mozgalmas idôszakai. Aquila,
1000 Ft
SSzziilláággyyii  CCssaabbaa (szerk.): A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektôl napjainkig. Pázmány P. Kat.
Egy., 5250 Ft
SSzzlláávviikk  GGáábboorr;;  KKôôsszzeegghhyy  MMiikkllóóss: Az ókori világ kislexikona. A görög-római világ. Az ókori Közel-
Kelet világa. Fiesta, 1990 Ft
TTaammáássii  MMiikkllóóss;;  UUnnggvváárryy  KKrriisszzttiiáánn: Budapest 1945. Corvina, 5990 Ft
TTiippaarryy  LLáásszzllóó: Szeretnék május éjszakákon... Történelmi korrajz a II. világháborúról és az orosz
hadifogságról. Lilium Aurum, 2400 Ft
VVaarrggaa  MMááttyyááss: Szent István király. Bencés, 790 Ft
WWeeiisszzhháárr  AAttttiillaa;;  WWeeiisszzhháárr  BBaalláázzss: Sorsfordító történetek. Vér, vér, vér. Athenaeum, 2990 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek

BBáálliinntt  ÁÁggnneess;;  BBrróóddyy  VVeerraa: Megint Mazsola. Holnap, 2300 Ft
BBaarrkkeerr,,  CCiicceellyy  MMaarryy: Tündérvilág. Találkozás a virágtündérekkel. Egmont, 3999 Ft
BBaarrrriiee,,  JJaammeess  MMaatttthheeww: Pán Péter. Ciceró, 1800 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa: Anna és Peti. Irány az óvoda! Alexandra, 1999 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Jégország királya és más mesék. General Press, 2900 Ft
BBeerréénnyyii  NNaaggyy  PPéétteerr: Álmot hozó mesék. Aquila, 1800 Ft
BBeerréénnyyii  NNaaggyy  PPéétteerr: Réce, ruca, vadliba. Aquila, 1182 Ft
BBeerrgg  JJuuddiitt: Tündér biciklin. Panka és Csiribí 2. Pozsonyi Pagony, 1990 Ft
BBiibblliiaaii  ttöörrttéénneetteekk  ggyyeerreekkeekknneekk. Kálvin, 2500 Ft
BBiittóó  LLáásszzllóó;;  SSzzyykksszznniiaann  WWaannddaa: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Karácsonyi ôs-ökuménia. Jelenkor,
2500 Ft
BBoobbllaaddoo,,  AAnnaa: Állatok és élôhelyek. Napraforgó, 2790 Ft
BBrrééee,,  UUllii;;  SScchhoobbeerr,,  MMiicchhaaeell: Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története. Naphegy,
2490 Ft
CCaallvviinnoo,,  IIttaalloo: A Nap lánya. Olasz népmesék. Európa, 3000 Ft
CCrreeeecchh,,  SShhaarroonn: Rubin-völgy. Ciceró, 2490 Ft
EEddwwaarrddss  ZZssuuzzssaannnnaa: Víganvolt Valentin cirkusza és más mesék. Alexandra, 1999 Ft
FFeekkeettee  AAnnnnaammáárriiaa;;  BBeerréénnyyii  NNaaggyy  PPéétteerr: Mit hozott a télapó? Aquila, 449 Ft
FFiiccssoorrnnéé  KKaappuuss  MMóónniikkaa: A középsô. Ifjúsági regény. Kálvin, 490 Ft
GGáággyyoorr  JJóózzsseeff: Édes kincsem, kis virágom. Lilium Aurum, 2400 Ft
GGuueerrrraa,,  CCaarrmmeenn: A legszebb gyermekmesék. Alexandra, 1999 Ft
GGuueerrrraa,,  CCaarrmmeenn: A legszebb tündérmesék. Alexandra, 1999 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Hány óra van, Brumi bátya? Ciceró, 1290 Ft
GGyyôôrrii  KKaattaalliinn: Felhôk szigete. Ifjúsági regény. Kálvin, 630 Ft
HHaallssee  AAnnddeerrssoonn,,  LLaauurriiee: Hadd mondjam el... Animus, 1980 Ft
HHaarrddeerr,,  CCoorriinnnnaa;;  SScchhuummaacchheerr,,  JJeens: Berkley professzor és a baskerville-i macska.  Fabula St.,
1790 Ft
HHoorroowwiittzz,,  AAnntthhoonnyy: Az Ötök ereje 1. Hollókapu. Animus, 1980 Ft
IInnaajjaarraa,,  JJaavviieerr: Hajó. Alexandra, 1299 Ft
IInnaajjaarraa,,  JJaavviieerr: Mentôautó. Alexandra, 1299 Ft
IInnaajjaarraa,,  JJaavviieerr: Tûzoltóautó. Alexandra, 1299 Ft
IInnaajjaarraa,,  JJaavviieerr: Vonat. Alexandra, 1299 Ft
KKáállmmáánn  JJeennôô: Sicc a hóban. Móra, 1980 FFtt
KKaarraaccss  SSáánnddoorrnnéé;;  DDoobbooss  EErrzzsséébbeett  eett  aall..: Állati galiba. Aquila, 449 Ft
KKaarraaccss  SSáánnddoorrnnéé;;  DDoobbooss  EErrzzsséébbeett  eett  aall.: Mi történik erdôn-mezôn? Aquila, 449 Ft
AA  kkiiss  hhaabblleeáánnyy. Napraforgó, 1390 Ft
AA  kkiissoorroosszzlláánn. Napraforgó, 1490 Ft
KKiittaammuurraa,,  SSaattoosshhii: Bárány altató. Számolós könyv. Pozsonyi Pagony, 1490 Ft
KKooppiieettzz,,  GGeerriitt;;  SSoommmmeerr,,  JJöörrgg: Agáta Kriszti & Lencse Professzor. A felhôkarcoló fogságában.
Fabula St., 1790 Ft
KKoorrmmaann,,  GGoorrddoonn: Szökevények. Aki bújt, aki nem. Egmont, 1599 Ft
KKoorrmmaann,,  GGoorrddoonn: Szökevények. Hajtóvadászat. Egmont, 1599 Ft
KKoorrmmaann,,  GGoorrddoonn: Szökevények. Menekülés. Egmont, 1599 Ft
LLaaggeerrllööff,,  SSeellmmaa: Nils Holgersson csodálatos utazása. Ciceró, 1980 Ft
LLaarroouussssee.. Mitológiai történetek (4–7 éves korig). Officina ‘96, 2950 Ft
MMaassaannnneekk,,  JJooaacchhiimm: A vad focibanda 10. Márió a tízes. Fabula St., 1890 Ft
MMccAAlllliisstteerr,,  MM..II.: A hullócsillagok gyermeke. Ködfátyol-sziget krónikái I. Alexandra, 1699 Ft
AA  mmeeddvveebbooccss. Napraforgó, 1490 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn: A keresztmama meséi. Balogh Károly rajzaival. Enciklopédia, 2900 Ft
MMiilleerr,,  ZZddeenneekk;;  LLoovviiss,,  KKaatteerriinnaa: A kisvakond és a nyár. Móra, 980 Ft
MMoossoonnyyii  AAlliizz: Illemtan gyerekeknek. Magvetô, 1990 Ft
NNaanneettttii,,  AAnnggeellaa: Veronica, avagy a macskák kiszámíthatatlanok + Adalberto. feljegyzései.
Helikon, 1990 Ft
NNóóggrrááddii  GGáábboorr: Nézz rám Mami! Presskontakt, 1680 Ft
OOllvvaassssuunnkk  aa  ttaannyyáárróóll!!  Napraforgó, 1290 Ft
OOoommeenn,,  FFrraanncciinnee: Hogyan éljük túl az elsô csókot? Animus, 1980 Ft
OOoommeenn,,  FFrraanncciinnee: Hogyan éljük túl önmagunkat? Animus, 1980 Ft
PPiinncczzééssii  JJuuddiitt: A világnak ablakában. Gyerekversek. Kornétás, 2490 Ft
PPiinnttéérr  GGaabbrriieellllaa (szerk.): A kóró és a kismadár. A legszebb magyar népmesék 5-7 éveseknek.
Helikon, 2490 Ft
PPóóssaa  bbááccssii  lleeggsszzeebbbb  ttééllii  vveerrsseeii  KKaarrááccssoonnyyrraa. Gábor Emese, 1980 Ft
RRooddrríígguueezz,,  TTeerreessaa: Ugri-Bugri mesekönyve. Alexandra, 2999 Ft
RRuunnnneellllss,,  TTrreeeesshhaa;;  DDiillllaarrdd,,  SSaarraahh: Tíz kicsi csillag. General Press, 1990 Ft
SSeerrnnaa  VVaarraa,,  AAnnaa: Klasszikusok piktogramokkal. Napraforgó, 3990 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: A smaragdszem titka. Alexandra, 1299 Ft
SSttrroouudd,,  JJoonnaatthhaann: Bartimaeus trilógia 3. Ptolemaiosz kapuja. Animus, 2890 Ft
SSwwiifftt,,  JJoonnaatthhaann: Gulliver Liliputban. Alexandra, 1999 Ft
SSzzééppsséégg  ééss  sszzöörrnnyyeetteegg. Napraforgó, 1390 Ft
VVaarrggaa  EEnniikkôô: A megkerült ajándék. Alexandra, 999 Ft
VVaarrjjaasskkéérrii  VViioollaa (szerk.): Kedves állattörténetek. Alexandra, 1999 Ft
VVeerrhheeyyeenn,,  JJoohhaann: Képességfejlesztô feladatok 5-6 éveseknek. Alexandra, 999 Ft
WWiillssoonn,,  JJaaccqquueelliinnee: Folytassa Lottie...! Animus, 1980 Ft
ZZeellkk  ZZoollttáánn;;  SSzzeennddrreeii  TTiibboorr: A furfangos szarka. Aquila, 2490 Ft
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humor

KKaapplliinnsskkyy,,  MMaarriioonn: 1001 ok arra, hogy nevess. Hogyan legyünk megerôltetés nélkül vidámak.
Alexandra, 2499 Ft
LLiittoovvkkiinnaa  AAnnnnaa,,  TT..;;  VVaarrgghhaa  KKaattaalliinn: Viccében él a nemzet. Válogatott közmondás-paródiák. Nyitott
Könyvmûh., 1200 Ft
RRéézz  AAnnddrrááss: Válogatott szorongásaim. Ulpius-Ház, 2480 Ft

költészet

AAddyy  EEnnddrree  kköölltteemméénnyyeeii  II--IIII. Helikon, 5990 Ft
ÁÁpprriillyy  LLaajjooss  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyeeii. Osiris, 3980 Ft
BBaallaassssii  BBáálliinntt: XVI. yüzyil Macar ozan Bálint Balassi ve siirlerinden örnekler (török ny.). Magyar-
Török Bar. Társ., Akadémiai, 2750 Ft
BBeennkkee  LLáásszzllóó (szerk.): Vérrel virágzó – 1956. Ötven magyar költô versei. Hét Krajcár, 1480 Ft
BBuuSSzzaabbóó  DDeezzssôô: Malomkôidô. Hungarovox, 1000 Ft
CCssaannááddyy  JJáánnooss: Kicsi vagy, világ! Új versek. Széphalom, 1700 Ft
GGeeddddeess,,  AAnnnnee: Karácsony öröme. Alexandra, 2499 Ft
GGyyuukkiiccss  GGáábboorr: Lepkék vitrinben. Fekete Sas Kiadó, 1100 Ft
KKáárrppááttii  KKaammiill: ‘Örök arcunk’. 1956. Stádium, 3500 Ft
KKáárrppááttii  KKaammiill: Mindannyian szomjazunk. Versek 1949-1956 börtöneibôl és a hatvanas, hetvenes
évekbôl. Stádium, 2800 Ft
KKooccbbeekk,,  EEddvvaarrdd: Éjszakai ünnepély. Jelenkor, 1800 Ft
KKöörrmmeennddii  GGiittttaa: A fény csodája. Jelenlét 2000’, 3000 Ft
KKöörrmmeennddii  GGiittttaa: A fény dala. Jelenlét 2000’, 3000 Ft
KKuunnffaallvvii  AAnnddrrááss: Szivárványhídon érkeztél. Jelenlét 2000’, 3000 Ft
MMoollnnáárr  IIssttvváánn,,  DD.. (szerk.): Lengyel tollal a magyar októberrôl. 1956. M. Írószöv., Ráció, 2300 Ft
NNááddyy  MMáárriiaa: Jelek. Alterra, 1200 Ft
RRáábbaa  GGyyöörrggyy: Földlakó. Versek, 2003-2006. Liget, 1800 Ft
RRáánnkkii  KKaattaalliinn: Kanyargó utak. Uránusz, 1400 Ft
SSuullyyookk  VViinnccee: Szegény ország. Versek és mûfordítások 1956-ról. M. Napló, 1260 Ft
SSzzaakkááccss  EEsszztteerr: Saudade. Jelenkor, 1500 Ft
SSzzeebbeennii  SSáánnddoorr: Száj, tele csenddel. Uránusz, 1750 Ft
SSzzeennttee  IImmrree: Nyelvünk szëbbé tëhetëd! Vidám tanversëk nyelvkedvelôknek. Bárczi G. Értékôrzô
Kiejt. Al., 567 Ft
TTaakkááccss  IImmrree: Tükre a csillagoknak. Vörösmarty Társ., 1990 Ft
VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy: Remény s emlékezet (magyar-bolgár ny.). Hollósy Galéria, 2500 Ft

naplók, levelek, riportok

AAmmbbrruuss  PPéétteerr: Az igazi Hofi. Athenaeum, 2990 Ft
BBööjjttee  CCssaabbaa;;  CCsseennggeeyy  ÁÁggoottaa: Istennel a semmibôl a végtelen felé. Böjte Csabával beszélget
Csengey Ágota. Kairosz, 1500 Ft
DDoobbooss  MMaarriiaannnnee: Akkor is karácsony volt. Ádventre várva, 1989. Napkút, 2790 Ft
DDööbbrreenntteeii  KKoorrnnééll;;  BBeennee  ÉÉvvaa: Magyarországgal Istennek terve van. Döbrentei Kornéllal beszélget
Bene Éva. Kairosz, 1500 Ft
DDóózzssaa  LLáásszzllóó;;  BBoorrbbééllyy  LLáásszzllóó: A rivaldától a vérpadig és utána. Dózsa Lászlóval beszélget
Borbély László. Kairosz, 1500 Ft
HHeeggeeddûûss  EEnnddrree;;  FFeerreenncczzii  AAnnddrreeaa: Lelkem tele van szép hangokkal. Hegedûs Endrével beszélget
Ferenczi Andrea. Kairosz, 1500 Ft
JJaakkuubbeecczz  MMáárrttaa: Cserépedények titka. Lilium Aurum, 2200 Ft
KKaattoonnaa  BB..  KKaattaalliinn: Történelmet író fiatalok. Alterra, 1800 Ft
MMeennyyhháárrtt  ÁÁggnneess;;  SSzziieebbeerrtt  MMoonniikkaa (szerk.): Egmont-nyitány. Emlékek és tények a forradalomról.
Kairosz, 3800 Ft
MMeezzeeii  KKáárroollyy: Hétköznapok Isten szolgálatában. 21 arc a 21. századból. Kairosz, 2950 Ft
MMuurráánnyyii  LLeevveennttee: Kamaszfejjel 56-ban. Hungarovox, 1500 Ft
OOllááhh  VViillmmooss: A forradalom kórháza. A Péterfy kórház orvosának visszaemlékezése az ‘56-os
eseményekre. Méry Ratio, 2690 Ft
SStteeffkkaa  IIssttvváánn: Rendszerváltók. Mi történik itt? Kairosz, 4200 Ft
SSttrriinnggeerr,,  LLeeee;;  VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: Fedél nélkül New Yorkban + Beszélgetések az írásról. Nyitott
Könyvmûh., 2480 Ft

prózairodalom, történelmi

AAkksszzjjoonnoovv,,  VVaasszziilliijj  PP..: Moszkvai történet. Európa, 3900 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: Sharpe diadala. Gold Book, 2499 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: A láthatatlan ember. Kossuth, 990 Ft
HHaalltteerr,,  MMaarreekk: Lilah könyve. Joker Ex, 1950 Ft
RRaatthhbboonnee,,  JJuulliiaann: Albion királyai. Alexandra, 2800 Ft
RRoocchhaa,,  LLuuííss  MMiigguueell: Az utolsó pápa. JLX, 2490 Ft
SSeevveerriinn,,  TTiimm:: A viking. Vérszerzôdés. Észak hôsei tovább élnek. Gold Book, 2499 Ft
SSoommooggyyvváárryy  GGyyuullaa: Katonacsillag megfordul... Auktor, 3300 Ft
TTaakkááccss  TTiibboorr: A sors kiválasztottja. Bocskai fejedelem. Zrínyi, 2480 Ft
WWooee,,  AAnnnn: Poncius Pilátus. Gold Book, 2499 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus

AAnnddeerrssoonn,,  KKeevviinn  JJ..: Star Wars. Sötét oldal. A Jedi Akadémia trilógia 2. kötete. Szukits, 1790 Ft
BBoorrsscchh,,  FFrraannkk:: Perry Rhodan: Lemuria 1. A Csillagbárka. Aquila, 1999 Ft
GGoollddeennllaannee,,  JJ.: A szélhámos és a varázsló. Beholder, 2498 Ft
KKeemmpp,,  PPaauull  SS.: Erevis Cale története III. könyv. Éjfélmaszk. Delta Vision, 1990 Ft
KKnnaaaakk,,  RRiicchhaarrdd  AA.: Az ôsök háborúja 2. Démonlélek. Szukits, 1890 Ft
NNeemmeess  IIssttvváánn (szerk.): Ellensúly. Science fiction antológia. Cherubion, 1998 Ft
SScchhäättzziinngg,,  FFrraannkk: Híradás egy ismeretlen univerzumból. Athenaeum, 3490 Ft
TToollkkiieenn,,  JJ..  RR..  RR..: A Hobbit. Európa, 5700 Ft
TTwweellvvee  HHaawwkkss,,  JJoohhnn: Az Utazó. Partvonal, 3490 Ft

szépirodalom

AAkksszzjjoonnoovv,,  VVaasszziilliijj  PP..: Volterjánosok és volterjankák. Európa, 3000 Ft
AAmmmmoonn,,  NNoorrbbeerrtt: Zuhanás felfelé. Egy rákbeteg naplója. Evangéliumi, 1200 Ft
BBääcchheerr  IIvváánn: Zónázó. Népszabadság, 2890 Ft
BBaakkaaccssii  EErrnnôô: Igazságért kiáltok. Gonda, 1956 Ft

BBaalláázzss  TTiibboorr  eett  aall.: Kamaszhangon, 2006. Versek és prózai írások. Accordia, 1490 Ft
BBaannkkss,,  IIaaiinn  MM.: A Darázsgyár. Agave, 2280 Ft
BBaattáárrii  GGáábboorr (szerk.): Megtört szavak 2006. Antológia. Alterra, 1800 Ft
BBeekkee  CCssiillllaa (szerk.): Angyalok az életünkben. Alexandra, 2999 Ft
BBeellll,,  JJuulliiaa: Súlyos. Könyvmolyképzô, 1799 Ft
BBeerrnnhhaarrdd,,  TThhoommaass: Megzavarodás. Kalligram, 2000 Ft
BBooddrrooggii  HHuusszzáárr  KKaattaalliinn (szerk.): Az Ég oltára, 2006. Versek és prózai írások. Accordia, 2490 Ft
BBooddrrooggii  HHuusszzáárr  KKaattaalliinn (szerk.): Fényjelek, szavak, 2006. Versek, aforizmák, prózai írások.
Accordia, 2490 Ft
BBööhhmm,,  HHeeiinnzz: Aki bûnösnek találtatik a földön... Evangéliumi, 900 Ft
BBrroowwnn,,  SSaannddrraa: Trópusi sziget. Aquila, 2490 Ft
BBuusshhnneellll,,  CCaannddaaccee: Rúzs és New York. Gabo, 1990 Ft
CCaannffiieelldd,,  JJaacckk  eett  aall.: Megható történetek. Szerelmetes macskáim. Novella, 1890 Ft
CCaappoottee,,  TTrruummaann: Nyári átkelés. Európa, 2200 Ft
CChhoopprraa,,  DDeeeeppaakk: A szeretet rád talált. Édesvíz, 2990 Ft
CCooooppeerr,,  JJiillllyy: Riválisok. Jaffa, 2940 Ft
CCoorrttáázzaarr,,  JJuulliioo: Kronópiók és fámák története. L’Harmattan, 2000 Ft
CCssiizzmmaaddiiaa  ÉÉvvaa: Kulcsra zárt emlékezet. Kornétás, 3990 Ft
CCssookkiittss  JJáánnooss: Egy tükör cserepei. Esszék, tanulmányok. Nap, 2900 Ft
CCuusssslleerr,,  CClliivvee: Pólusváltás. Aquila, 2490 Ft
DDeelltteeiill,,  JJoosseepphh: Jeanne d’Arc. Scolar, 2200 Ft
DDoouusskkoovváá,,  IIrreennaa: Weöres Csepel. Kalligram, 2000 Ft
DDrriinnkkwwaatteerr,,  CCaarrooll: Boldogság és Provence. Ulpius-Ház, 2980 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Amikor jó vagyok, akkor jó vagyok. De.... Alexandra, 1299 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Esküvôre. General Press, 950 Ft
FFaalluuddyy  GGyyöörrggyy;;  FFaalluuddyy  ZZssuuzzssaa: A forradalom emlékezete. Alexandra, 2999 Ft
FFiiccsskkuu  PPááll: Gyerekgyár. Ulpius-Ház, 2480 Ft
GGaarraacczzii  LLáásszzllóó: Metaxa. Magvetô, 2290 Ft
GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: A titok. Gabo, 1590 Ft
GGaazzddaagg  JJóózzsseeff: Szemben az árral. Lilium Aurum, 1200 Ft
GGyyöönnggyyöössii  FFeerreenncc;;  KKoosszzttoolláánnyyii  PPéétteerr (szerk.): Kézjegy 12. Tolna megyei alkotók antológiája.
Tolnai Tollforgatók Klubja, 950 Ft
GGyyöörrggyyppááll  KKaattaalliinn (szerk.): Kláris antológia ‘06. Uránusz, 5250 Ft
HHeeiinn,,  CChhrriissttoopphh: Régi tangó. Európa, 2300 Ft
HHeemmiinnggwwaayy,,  EErrnneesstt: Búcsú a fegyverektôl. Könyvmolyképzô, 2999 Ft
HHooffmmaannnn,,  CCoorriinnnnee: Visszatérés Afrikába. Ulpius-Ház, 2580 Ft
HHuunnyyaaddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt (szerk.): Az örök Felvidék. Lazi, 2200 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Az arany ember. Helikon, 3990 Ft
JJoovvaannoovviicc,,  DDrraaggaann  DDaanniilloovv: Ikonosztáz a világ végén. Napkút, 1790 Ft
KKeehhllmmaannnn,,  DDaanniieell: A világ fölmérése. Magvetô, 2690 Ft
KKeellbbyy,,  NN..  MM.: Végtelen csillagtér. Scolar, 2495 Ft
KKiissss  NNooéémmii: Trans. Magvetô, 1990 Ft
KKmmeecczzkkóó  IIssttvváánn: Volt egyszer egy Amerika. Lilium Aurum, 1950 Ft
KKoonnddoorr  BBééllaa: Küszködni lettél. Vers, próza, verspróza. Kortárs, 3500 Ft
KKoovvááccss  VViioolleettttaa: Csodálatos kutyavilág. Sanoma Bp., 2200 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: A vörös postakocsi és más elbeszélések. Kossuth, 990 Ft
LLaawwrreennccee,,  KKeenn: John Lennon a zenérôl, a pénzrôl, a hírnévrôl. JLX, 2490 Ft
LLeevveennddeell  JJúúlliiaa: Bolyongás hajnalban. Liget, 2200 Ft
LLiissss,,  DDaavviidd: Egy kufár bosszúja. Kelly, 2980 Ft
LLooee,,  EErrlleenndd: Doppler. Scolar, 1950 Ft
LLuuccaarreellllii,,  CCaarrlloo: Il trillo del diavolo – Ördögtrilla (olasz, magyar ny.). Pro Novum, 1290 Ft
MMaakkaayy  BBééllaa: Hegyen-völgyön. Természet és vadászképek. DNM, 2900 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Aranyidôk. Lazi, 2500 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Sértôdöttek + A hang. A Garrenek mûve IV. Helikon, 2490 Ft
MMeettyyeelliiccaa,,  KKaattyyaa: Luiza naplója. Aquila, 2490 Ft
MMoorrggaann,,  JJaammeess: Matisse nyomában. Kelly, 2780 Ft
MMoorroo,,  JJaavviieerr: Indiai szenvedély. Palatinus, 2690 Ft
NNááddaass  PPéétteerr: Hátországi napló. Esszék. Jelenkor, 2500 Ft
NNéémmeetthh  LLáásszzllóó: Iszony. Kráter, 2200 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: Havasok könyve. Kairosz, 3000 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: Székelyek. Elbeszélések és rajzok. Kairosz, 2800 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: Uz Bence. Pallas-Akadémia, 3990 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: A zöld csillag. Kairosz, 2800 Ft
OO’’CCaarrrroollll,,  BBrreennddaann: Agnes Browne. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
OOaatteess,,  JJooyyccee  CCaarrooll: Nemi erôszak. Szerelmi történet. Európa, 2000 Ft
PPiieerrrree,,  DDBBCC: Vernon Little, az Isten. XXI. századi komédia a halál árnyékában. Konkrét,
2680 Ft
PPoollll,,  KKaatthheerriinnee: A dáma és a herceg. Az örökösnô III. Alexandra, 1999 Ft
PPoollll,,  KKaatthheerriinnee: Szenvedélyek fogságában. Az örökösnô II. Alexandra, 1999 Ft
RReeiissiinnggeerr  AAttttiillaa: Sötét falevelek. 1956. Accordia, 1390 Ft
SSaanndd,,  GGeeoorrggee: Mauprat. Palatinus, 2790 Ft
SShhaaww,,  IIrrwwiinn: Francia éjszakák. Alexandra, 2499 Ft
SShhrreevvee,,  AAnniittaa: A szerelem ereje. Gabo, 1490 Ft
SStteeiiggeerr,,  BBrraadd;;  SStteeiiggeerr,,  SShheerrrryy  HHaannsseenn: Csodálatos elbeszélések macskákról. Alexandra, 1299 Ft
SStteeiinnbbeecckk,,  JJoohhnn: Egerek és emberek. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
SSzzééccssii  NNooéémmii: Kommunista Monte Cristo. Tericum, 2970 Ft
SSzzéékkeellyy  JJuulliiaannnnaa,,  RR.: Türelmi zóna (tegnapok). Ab Ovo, 2100 Ft
SSzzeeppeessii  AAttttiillaa: Õrtorony. Pro Pannonia, 2200 Ft
SSzziiggeetthhyy  ÉÉvvaa: Elszakítva. Novella, 1000 Ft
VVáágg  BBeerrnnaaddeetttt: Konyak és margaréta. Ab Ovo, 2100 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Nem nyugaton kel fel a nap. Mentor, 1850 Ft
WWoouukk,,  HHeerrmmaann: Hajnalcsillag. JLX, 2990 Ft
ZZaarrrraalluukkii,,  PPeeddrroo: Újrakezdés. Aquila, 2490 Ft
ZZwweeiigg,,  SStteeffaanniiee: Viszontlátni Afrikát. Canissa, 2200 Ft

színmûvek

DDuunnaaii  FFeerreenncc: A nadrág. És 5 más komédia. Pauz-Westermann, 2990 Ft
EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerr: Rubens és a nemeuklideszi asszonyok. Három dramolett. Magvetô,
1990 Ft
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 428-1010

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden könyvet egy helyrôl!

Hibaigazító közlemény

A 2006. szeptemberi számunkban megjelent, A látható világ –
mai szemmel címû cikkünk végérôl sajnálatos módon lemaradt a
forrásmegjelölést tartalmazó lábjegyzet:  az Orbis sensualium pic-
tus bemutatásában lapunk szerzôje  Nagy Károly Zsolt
Comenius-kutató közleményeibôl is idézett, forrásként használ-
ta. A hibáért Nagy Károly Zsolt és szerzônk, valamint olvasóink
elnézését kérjük.

A Könyvhét szerkesztôsége



A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN, A SÍK SÁNDOR KIADÓ ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ: 

L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 14–16., Tel.: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6. Tel.: 266-4999

Kereskedôket is kiszolgálunk:
Budapesti Teleki Téka, 1088 Bp., Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. ujmandatum.hu

BBÉÉTTEELLJJEESSÍÍTTEEMM  IISSTTEENN
AAKKAARRAATTJJÁÁTT……  
A lészpedi szent leány látomá-
sai. Közreadja: Kóka Rozália
L'Harmattan – PTE Néprajz-
Kulturális Antropológia
Tanszék, 251 oldal, 2300 Ft
Fontes Ethnologiae Hungaricae III.
A kötet egy Magyarországon is
híressé vált moldvai látóasszony
látomás-elbeszéléseit tartalmaz-
za. A szöveganyag fennmaradá-
sa Kóka Rozáliának köszönhetô,
aki több ízben felkereste Lész-
peden Jánó Ilonát, aki élete fo-
lyásáról, elhivatásáról, látói, lelki
gondozói és egyéb közösségi
szerepeirôl mesélt. Szinte a kö-
zépkori kereszténység világába
jutunk, amelynek maradványai a
moldvai magyarság archaikus
közösségeinek nyelvi és kulturá-
lis zárványaiban napjainkig fenn-
maradtak.

JJOOGGII  KKUULLTTÚÚRRÁÁKK,,
PPRROOCCEESSSSZZUUSSOOKK,,  RRIITTUUÁÁLLÉÉKK
ÉÉSS  SSZZIIMMBBÓÓLLUUMMOOKK
Szerkesztette: Mezey Barna
Gondolat Kiadó, 340 oldal,
3500 Ft
Ez a kötet, mely a jogi szimbó-
lumokkal és jogi ikonográfiával
foglalkozik, széles tárházát adja
a magyar jogi és hatalmi szim-
bolikának. A politikai bûncselek-
mények, a perek, az ítélkezés,
a büntetés, a tömlöcök jelkép-
szerepétôl a koronázás, a
Szent Korona, a címer, a kitün-
tetések szimbolikus üzenetéig
számos érdekességet mutat be
a jog és a hatalom szférájából.

JJuulliioo  CCoorrttáázzaarr
KKRROONNÓÓPPIIÓÓKK  ÉÉSS  FFÁÁMMÁÁKK
TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE
L'Harmattan Kiadó, 150 oldal,
2000 Ft
Az életmûsorozat legújabb köte-
te elbeszélésgyûjtemény. A mo-
dern szürrealista irodalom
gyöngyszeme, amely a költôi-
ség, az elbûvölô játékosság, a
humor, a képzelet és a nyelvi le-
lemény szûrôjén keresztül szem-
léli az élet mindennapi, már-már
rutinszerû dolgait, s így fricskáz-
za meg – a hatvanas évek leg-
jobb hagyományait idézve – vilá-
gunk mozgalmasan is egyhangú,
unalmas komolyságát.

JJüürrggeenn  HHaabbeerrmmaass
AA  PPOOSSZZTTNNEEMMZZEETTII  ÁÁLLLLAAPPOOTT
PPoolliittiikkaaii  eesssszzéékk
L'Harmattan – Zsigmond Király
Fôiskola, 155 oldal, 2000 Ft
Milyen lehetôségeink vannak
az Európai Unió gazdaság- és
társadalompolitikailag haté-
kony megszervezésére, ha
nem bízhatunk a régi szociál-
demokrácián és neoliberaliz-
muson túllépô harmadik út al-
ternatívájában? Milyen kihívá-
sokkal szembesíti a globalizá-
ció a demokrácia jövôjét? Töb-
bek között ezekre a kérdések-
re keresi a választ a szerzô a
posztnacionális konstellációt
elemzô kötetében.

RRáácczz  JJóózzsseeff
KKVVAALLIITTAATTÍÍVV
DDRROOGGKKUUTTAATTÁÁSSOOKK
PPsszziicchhoollóóggiiaa  ééss  TTáárrssaaddaalloomm
L'Harmattan Kiadó, 297 oldal,
2500 Ft
A kötetben a szerzô az utóbbi
években végzett, budapesti
drogszcénákkal kapcsolatos
kvalitatív kutatásainak ered-
ményeit foglalja össze. A kuta-
tások a város egymáshoz
kapcsolódó, átfedô, mégis jól
körvonalazható droghasználói
szcénáiból készültek. Elsôsor-
ban a droghasználók kerülnek
bemutatásra.

BBóókkaayy  AAnnttaall
LLÍÍRRAA  ÉÉSS  MMOODDEERRNNIITTÁÁSS  ––
JJóózzsseeff  AAttttiillaa  éénn--ppooééttiikkáájjaa
Gondolat Kiadó,
291 oldal, 2890 Ft
József Attila költé-
szete minden kor-
társáénál nagyobb
hatással volt a ké-
sôbbi költônemze-
dékekre, és úgy tû-
nik, hogy varázsa
még a mai olvasók-
nál sem fakul. Ver-
seinek ereje abból a
látásmódból fakad,
amelyet a húszas
évek végén alakít ki,
a kortárs európai költé-
szet nagyjaihoz hasonló módon. A késô modern poétika a saját én
mélységeinek radikálisan új megértésén alapul, majd a belsô-külsô lét
összefüggéseinek tárgyias megfogalmazásához vezet. A kötet ezt a
költôi-poétikai önkeresést követi a Tiszta szívveltôl a Téli éjszakáig.



Külföldi irodalom
Vegyes házasság

■ A finn írónô könyve ahhoz a
már sok európai írótól megörö-
kített témához kapcsolódik,
amit a különbözô kultúrák egy-
mással való házasodása és közös
gyermeknevelése jelent és ami-
vel annyian találkoztak  a kelet-,
de fôleg a nyugat-európai or-
szágokban. Nevezetesen: mi
történik egy európai nô és egy
arab férfi házasságában és mi
lesz a gyermekeikkel? Milyen
identitást kapnak, vagy szerez-
nek, lesz-e hazájuk, vagy örök
életükben kívülállónak érzik
magukat, bárhol éljenek is.
Ezekkel a kérdésekkel foglalko-
zik a fiatal írónô leplezetlenül
önéletrajzi regénye, amelyet há-
rom éve, mint elsôkötetes mû-
vet bemutattak a budapesti
könyvfesztiválon is. A könyv
számos elismerést szerzett ma-
gának Finnországban, magyar-
országi megjelenése azonban
szinte a véletlennek köszönhe-
tô. Gyôrffy Éva egyetemistaként
elôbb iskolai feladatként kezdte
el fordítani a könyvet, késôbb
magától és magának fejezte be.
A Polar Kiadó, mint az északi
népek irodalmának hûséges ter-
jesztôje, örömmel vállalkozott a
könyv megjelentetésére. Az egy-
szerû, lecsupaszított nyelvezet
mögött tudatos írói munka áll:
a sallangoktól mentes gondol-
kodásmód és nyelv egy fiatal
felnôtt emlékezése, ami a gyer-
mekévekbe vezet vissza minket,
és a gyermek szemszögébôl kí-

séri végig a kétnyelvû családban
való növekedést, az egyiptomi
hidrológus férj és a szép finn ré-

gésznô házasságának kálvári-
áját. Paasonen regénye kese-
rû elszámolás a múlttal, a
gyökerek és az eredet keresé-
se, végsô soron arra a ko-
rántsem egyszerû kérdésre
keresi a választ, hogy ki va-
gyok én, hová tartozom?
Nincs egyértelmû válasz,
csak lehetôségek. A döntés
az egyén kezében van. Az
elbeszélô Finnországot vá-
lasztja, míg a testvére egy
másik országot. A finn szer-
zônô könyve minden szé-
gyenérzet nélkül lírai és
emocionális, talán éppen et-
tôl az érzelmi töltettôl lehe-
tett olyan népszerû az északi
országban. Emellett sokan,
szülôk és gyermekek maguk-

ra ismerhetnek benne. 
Sz.Zs.

Ranya Paasonen: A nap állása 
Polar Könyvek

Latin-amerikai
történetek

■ Az 1970-es években fordítás-
irodalmunkban elsöprô erôvel,
egyre fantasztikusabb témákkal
jelentkezô spanyol-amerikai
írók hullámának (Asturias, Bor-
ges, García Márquez, Vargas
Llosa stb.) egyik, halála után fo-
lyamatosan jelen levô alakja az
argentin Julio Cortázar (1914–
1984). Baloldali elkötelezettségû
író volt, aki élete második felét
részben Kubában, s fôleg Euró-
pában töltötte (Barcelona, Pá-
rizs). Életmûsorozatának negye-
dik darabja az elôzô háromhoz
(Rítusok, Játékok, Átjárók) ha-
sonlóan novellákat tartalmaz,

melyek témáit a kortárs la-
tin-amerikai életbôl vette.
Többek közt kitér az Argen-
tínában a diktatúrák alatt a
katonaság és rendôrség által
végrehajtott brutális gyilkos-
ságokra (Újságkivágások).
Bár elôszeretettel villantja
fel a földrészét félelemben
tartó erôszakot és nyomort,
jellegzetes stílusváltással oly-
kor kifejezetten könnyed,
vidám témákat tárgyal. Pél-
dául Ernesto Cardenal
nicaraguai költôvel való San
José-i találkozásáról való
megemlékezésekor nemcsak
vulgáris közép-amerikai népne-
veket használ (nika, tiko ‘Costa
Rica-i’), hanem játékosan maga
is alkot egyet saját nációjára:
tíno ‘argentin’ (Solentinamei
apokalipszis). A latin-amerikai
bizonytalanság érzékeltetését a
szerzô gyakran talányos cselek-
ményszövéssel éri el.

KSA
Julio Cortázar: Itt és most
Fordította Imrei Andrea, Cselik
Ágnes, Latorre Ágnes, Pál Ágnes
L’Harmattan, 111 oldal, 1700 Ft

Történelem
Sokszor SZER
■ Simándi Irén közelmúltban
megjelent, széles körû forrás-
anyagot (az okt. 22. és nov.
10. közötti, honi eseményekre
vonatkozó dokumentumok
mintegy 90%-át) feldolgozó
kötete a Szabad Európa Rádió
56-os szabadságharcban betöl-
tött szerepét, s forradalmunk
nemzetközi megítélését tekinti
át. A SZER szerepének vizsgá-
latakor a szerzô nagyító alá
vonta az elhangzott anyagokat,
majd a modern kutatási ered-
mények felhasználásával a rá-
diómûsorok pozitív s negatív
hatásainak megvilágítására vál-
lalkozott. A nemzetközi sajtó
figyelme 1956 júniusától a len-
gyelországi eseményekre össz-
pontosult, ám az október 23-i
tüntetést követô fegyveres har-
cok kirobbanása hazánk felé
fordította a világ tekintetét. A
Szabad Európa Rádió – mely
legfôbb feladatának a hiteles
hírközlést tartotta – az elsô
megmozdulásoktól kezdve

nyomon követte a magyaror-
szági történéseket, és folyama-
tosan tájékoztatta azokról a
hazai, illetve a külföldi közvé-
leményt. 

A kötet I. része rövid áttekin-
tést nyújt a történeti elôzmé-
nyekrôl: a Rádiólehallgató
Osztály, a Hírközpont, vala-
mint a SZER helyi ügynöksé-
geinek mûködésérôl. A rádió
egykori munkatársaival készí-
tett interjúk alapján képet for-
málhatunk egyúttal a hírek
alapjául szolgáló forrásanyagok
Angol Kertbe való eljuttatásá-
nak körülményeirôl is.

A Magyarországon dolgozó
külföldi tudósítók azonban
nem pusztán a tények objektív
közlésére vállalkoztak, de a tör-
ténések mögött meghúzódó,
mélyebb összefüggések fölfejté-
sére is. Szakértôi elemzéseiket a
„Nemzetközi sajtószemle” jut-
tatta el a rádió hallgatóihoz. A
könyv II. fejezete a „Nemzetkö-
zi sajtószemle” c. rádiómûsor
felvételeibôl válogat. „A nap saj-
tóját” a napi történések ténysze-
rû, tömör összefoglalója elôzi
meg. Az elhangzott sajtótermé-
kek kiválasztásakor a szerzô glo-
bális helyzetjelentésre töreke-
dett, ezért a nyugati lapok tudó-
sításai mellett szót kaptak a kö-
tetben indiai, kínai és japán
közlemények is.

A rádióanyagok s a különbö-
zô országok napilapjainak ve-
zércikkei lelkes-bátorító szavak-
kal üdvözölték a magyarországi
forradalmat, kifejezve együttér-
zésüket és szolidaritásukat.
Ezen forrásokból kiindulva a
kiadvány arra a kérdésre is vá-
laszt keresett, hogy a rádió
adott-e olyan jellegû biztatást a4
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szabadságharcosoknak, mely
sejteni engedte a Nyugatról ér-
kezô, fegyveres támogatást.

Maczkay Zsaklin
Simándi Irén:
„Nemzetközi sajtószemle”
a Szabad Európa Rádióban
1956. október 22. – november 10. 

Magyar vándor
■ A „német tudományosság”
(bizony már megint Spengler)
tett igazán markáns különbséget
a kultúra és a civilizáció között,
némileg „lebutítva” úgy inter-
pretálván e két kategória viszo-

nyát, mint a belsôét és a külsô-
ét; a mechanizmusét és az orga-
nizmusét; a mesterségest és a te-
remtettet; az eszközt és a célt,
ilyesmik. Nem érdektelen meg-
közelítés, ám könnyen belátha-
tó, hogy a történettudo-
mány/szociológia ab ovo „em-
pirikus” jellegû kutakodásai szá-
mára nem igazán jelenthetnek

vezérfonalat, fôleg, ha még egy
kevéssé könnyen definiálható
kategóriát is csatasorba állítunk:
az értelmiségét. Ha tehát az em-
ber – szerzô – mondjuk, a ma-
gyar történelem bizonyos konk-
rét szakaszát veszi szemügyre,
egészen konkrét fogalmi hálót
kell konstruálnia az oly igen
amorf történet-szegmensek be-
gyûjtése és rendszerezése érde-
kében. És akkor még nem is
szóltunk eme háló legfôbb (ka-
pitális) haláról: a társadalomról,
e szörnyû leviatánról!

A neolit kultúra – vélhetôleg –
nem lehetett bonyolultabb a
20. századi magyar (bármilyen)
kultúránál, tehát ez utóbbira is
érvényesek lehetnek Huszár Ti-
bor érzékletes szavai: „Ám ha
neolit társadalmakról nem is,
neolit kori társadalmakról s kul-
túrákról beszélhetünk, s ezek
kétségtelenül az emberi megis-
merés /…/ közös sajátosságai-
val rendelkeznek.”
Tehát: Magyarország, mely –

mint régóta tudott – azonosság
és különösség sajátos elegye eb-
ben az amúgy is kusza régió-
ban (jó, jó, tudjuk, melyik nem
az?), legalább két kataklizmát
megélt a 20. században, Tria-
nont, (illetve a „pandant” Hor-
thy-rendszert) és a „népi de-
mokrácia” hatalomra kerülését.
Mindkét paradigmaváltás – már
ideje szóba hozni! – nem „csu-
pán” a társadalom szerkezetét,
de a  kultúrpolitikát sem hagyta
érintetlenül. (Nocsak.) A két
szemügyre vett kötet közös
részhalmazának forrásvidéke
(na, ki tud ennél szebb képza-
vart?) itt keresendô.

Drabancz M. Róbert és Fónai
Mihály mûve, amely a honi kul-
túrpolitika 1920 és 1990 közötti,
dúsan sûrû szegmensét szemléli
igen nagy figyelemmel, ravaszdi
módon szöveggyûjteményként
definiálja magát (ez ugyan csak
a 7. lapon derül ki, de ott egyér-
telmûen). Az is, meg sokkal
több. A „szöveggyûjtemény”
szerkezete örvendetes módon
tiszta, konzekvens, tehát jól átte-

kinthetô – és messze nem pusz-
tán egyfajta chrestomatia, in-
kább alapmûnek nevezhetô, hi-
szen alapvetése és szakaszolása
(errôl késôbb) az úttörô örömé-
vel tölthette el a szerzôket. Az
olvasót pláne: jó, ha egy oktatá-
si célra (is) szánt opusz konzek-
vensen igyekszik teljesíteni ön-
nön didaktikai célkitûzéseit, itt
pedig éppen ez történik. Az
alapfogalmak tisztázása után
rögvest jön az egyes korszakok
bemutatása, és... A FORRÁ-
SOK! (Kornis Gyula, 1928: „Az
államnak minden internacioná-
lis fölforgató politikai pártszer-
vezést csírájában el kell fojtania,
ennek képviselôit az iskolából
eltávolítania.”) (PB határozat,
1955: „A Politikai Bizottság
megbízza /…/, élesen ítélje el a
jobboldali platformot és az an-
nak alapján létrejött pártellenes
csoportosulást...”) A korszako-
lással annak lehet éppenséggel
gondja, aki megelégszik a tarta-
lomjegyzék mazsolázásával.
1920–1944, 1944–1948,
1948–1956, 1956–1990, nos, ez
húzós dolognak tûnik, az is,
csakhogy Drabanczék ennél
azért lényegesen differenciál-
tabbnak látják és láttatják ezt a
többszörösen hátrabukfences
hetven évet. Csak egy, csöppet
sem lényegtelen példa: az
1956–1990 közötti éra a „Kádár-
korszak” címet viseli, ám az et-
tôl esetleg megriadt olvasó a ké-
sôbbiekben „megnyugvással
konstatálhatja”: szó nincs arról,
hogy a szerzôk homogénnek te-
kintenék eme 44 évet.

Majtényi György vállalkozása,
amely a „'Társadalmi mobilitás'
és 'új értelmiség' Magyarorszá-
gon a II. világháború után” alcí-
met viseli, alighanem más atti-
tûddel íródott, szakmai arzenál-
ja mindenesetre még az eddig
tárgyalt mûnél is nagyobb mére-
tû és igényû. A szerzô egyszerû-
en up to date a kortárs szocioló-
giai és történeti szakirodalmat il-
letôen, ez a törekvés és tény itt-
ott némileg ugyan kopogóssá
merevíti a stílusát, de hallatlan

mennyiségû, minôségû és inten-
zitású új információval kínálja
meg a figyelmes olvasót. Majté-
nyi törekvése lenyûgözôen sike-
res: a választott téma feldolgozá-
sa során oly mértékben reflektív
az érintett szakmák narratíváit il-
letôen, hogy nem véletlenül a
diskurzus az az elszakíthatatlan
cérnaszál, amelyre kutatásainak
gyöngyeit fûzi.

A szerzô eljárása valójában te-
hát igen egyszerû, ám módfelett
munka- és elmekövetelô. Így
„kontextualizálni” a „helyzetet”,
egyszerre szólni a primér témá-
ról, a módszertanról és ezek ka-
cifántos viszonyáról – nos ezt
teszi elénk Majtényi György.
Azt például, hogy azt a – kü-
lönféleképpen interpretált, de
általában elfogadott – tételt ille-
tôen, miszerint a vertikális mo-
bilitás televénye lett volna ha-
zánk a II. világháborút követô-
en, nem csupán felülvizsgálni
érdemes, de annak sem árt utá-
nanézni (mélyen a közhelyek
mögé), hogy miféle egymásra
épülô értelmezésekbôl-magyará-
zatokból tevôdött össze ama
kollektív „kognitív disszonancia-
redukció”, amely ma is éli vilá-
gát. Majtényi mindemellett rop-
pantul fegyelmezett auktor is
(lehet): az önreflexió ösvényérôl
egy pillanatra sem tér le.

És ebben (is) rokonítható A
magyar kultúrpolitika története
szerzôivel. A szakma iránti fele-
lôs alázat (persze ez nyilván a
minimum /?/), komoly tárgyi
tudásra épülve – így kell ezt.

Szerény javaslat: elôször a
Majtényit olvasni, aztán a Dra-
bancz-Fónait. Vagy – urambo-
csá! – fordítva. 

Székely János
Drabancz M. Róbert – Fónai
Mihály: A magyar kultúrpolitika
története 1920–1990
Debrecen, Csokonai Kiadó,
2005, 262 oldal, 2480 Ft
Majtényi György:
A tudomány lajtorjája
Budapest, Gondolat Kiadó –
Magyar Országos Levéltár,
2005, 266  oldal, 2480 Ft



Fotótörténet
Történetek fekete-
fehér keretben

■ Ikerkönyvként reklámozza a
Folpress Kiadó Inkey Tibor és In-
key Alice könyvét. Apa és lánya
visszaemlékezéseirôl van szó,
akik azonos szakmában, a fény-
képészetben jeleskedtek, film-
gyári standfotósok voltak évtize-
deken keresztül. Mindkét
könyvborítón saját gyermekkori
fényképük áll. Az apa aktív élet-
útja a 20. század 30-as éveitôl a
rendszerváltásig tartott, a lánya
az 1950-es éveket, gyermekkorát
eleveníti meg. Az apa könyve
most jelenik meg másodszor
(posztumusz), a lányé elôször.

A régi magyar filmek rajongói
biztosan maguk elé tudják idéz-
ni a híres cigarettás Karády Ka-
talin-fotót, Bara Margit, Tolnay
Klári, Mezei Mária vagy Jávor
Pál fotográfiáit, melyeket a 20.
század egyik legjelentôsebb fil-
mes fotográfusa, Inkey Tibor
készített az 1940-es években. A
neves fotómûvésznek igen vál-
tozatos élete volt. Vidéki fotó-
mûtermekben tanulta a mester-
séget az 1930-as években, dol-
gozott Fehérváron, Sümegen,
volt haditudósító, a fôvárosban
fotóriporter, majd filmgyári
standfotós. Hírnevét elsôsorban
az akkori filmcsillagokról készí-
tett csodálatos portréinak kö-

szönhette, melyeket elôbb saját
mûtermében, a II. világháború
után a filmgyárban készített
mintegy ötven éven át. Vissza-
emlékezése nemcsak  kalandos
életútját idézi fel, hanem egy-
ben kistükre a magyar fotográ-
fia történetének, a szakma és a
technika változásának. Portréi a
legnagyobb filmsztárokat örökí-
tették meg, de számos életké-
pet, tájképet és riportfelvételt is
fényképezett, melyek – minôsé-
güknél fogva – egy mára letûnt
korszak felbecsülhetetlen értékû

dokumentumai. 
A II. világháború után az
1956-os forradalomig Alsó-
gödön laktak, ahol az apa
filmgyári munkája mellett,
szabadidejében, részben szó-
rakozásból, megörökítette a
falu életének eseményeit.
Lánya – Fellini szellemében,
egy gyermek szemével – erre
a korszakra emlékszik vissza
bájosan fecsegô stílusú törté-
neteiben. A könyv attól iga-
zán izgalmas, hogy – az apa
könyvéhez hasonlóan –

minden egyes történet fotóval
dokumentált. Mert az apa min-
dent lefényképezett, amit látott:
politikai ünnepeket, családi jele-
neteket, iskolai rendezvényeket
és természetesen sok-sok szí-
nészt. Nem kellett messzire
mennie, mert  sógora  a legen-
dás hírû Szôts István filmrende-
zô volt, sógornôje a szép szí-
nésznô, Szellay Alice. Inkey Ali-
ce könyve egyszerre családtörté-
net, szubjektív helytörténet és
az ötvenes évek groteszk világá-
nak érzelmes, mégis forrásérté-
kû megelevenítése.

Sz.Zs.
Inkey Tibor: Egy fényképész
visszaemlékezései
Inkey Alice: Alsógödi Amarcord
Folpress Kiadó, 2006
A két kötet ára: 3200Ft

Néprajz
Szent Patrik és
Osszián 
■ A múlt megismerése a poszt-
modern ember számára lehetô-
séget ad egy olyan biztos önde-
finíció megalkotására, melynek
segítségével szilárdabban állhat
az egyre értéksemlegesebb világ-

ban. A legôsibb történetek,
a mesék és a mítoszok vilá-
gában saját sorskérdéseire
kaphat választ, az ôsök gon-
dolkodása a több évszázad-
dal késôbb élô utódok szá-
mára is megszívlelendô ta-
nulságokkal bír. Ez termé-
szetesen csak akkor mûkö-
dik, ha az utódokban fel-
merül az igény az ôsök vilá-
gának újrafelfedezésére. Az
európai kultúrában a ro-
mantika korszaka volt az az
idôszak, amikor az értelmi-
ség a nemzeti hagyomá-
nyok felé fordult, és össze-
gyûjtötte a nép ajkán élô
meséket, mondákat, megtámo-
gatva ezekkel az archaikus törté-
netekkel a nemzetté válás folya-
matát, a saját nemzeti identitás
kialakulását. 

Az ír nemzettudat felébredése
közel egy évszázados késéssel, a
20. század elején zajlott le. Az
„ír reneszánsz” a kultúra terüle-
tén megnyilvánuló irodalmi és
nyelvészeti eredményeken túl
közvetett módon az ír államiság
kialakulásához is vezetett. En-
nek a megújulási folyamatnak
az egyik kezdeményezôje volt
Lady Augusta Gregory, aki össze-
válogatta, angolra fordította és
megszerkesztette az ír mitológi-
át. A General Press kiadásában
megjelent Istenek és harcosok cí-
mû gyûjtemény a Lady Augusta
által összegyûjtött, és 1904-ben
publikált kötet fordított, kicsit
átszerkesztett változata. Az ere-
deti válogatás érdekessége, hogy
W. B. Yeats, a Nobel-díjas ír
költô, nem mellesleg az arisz-
tokrata hölgy jó barátja, írt a kö-
tethez elôszót, melyben azon
örvendezett, hogy az ír fiatalok
a mitológián keresztül végre kö-
zelebb kerülhetnek népük ha-
gyományához, olyan szövegek
birtokába jutnak, melyeket gyer-
mekeiknek tovább mesélve né-
pük identitása megerôsödhet.

A magyar kiadás megjelenésé-
ben Pôdör Dórának, a Károli
Gáspár Református Egyetem
tanárának, az ír kultúra elhíva-
tott ismerôjének van elévülhe-
tetlen érdeme, a fordítás pedig
egy lelkes kis csapat érdeme,
melynek munkáját Shági Csa-
ba fogta össze. A magyar fordí-
tók érdeme azon túl, hogy az
eredeti angol szöveget a lehetô

leghûségesebben ültették át a
magyar nyelvre, gazdag jegyzet-
apparátussal igyekeztek a ma-
gyar olvasók számára közelebb
hozni az ír kultúrát, történel-
met, életmódot. Így aztán a fô-
és a lábjegyzetszöveg párhuza-
mosan tárja fel az ír világ két
aspektusát: a mitológiát és a
történelmet. A képzelet és a va-
lóság sajátos játékává válik ezál-
tal a könyv, az elbeszélt archai-
kus történeteken keresztül iste-
nek és harcosok népesítik be a
smaragdzöld sziget tájait, szin-
te minden völgyhöz, dombhoz
kötôdik egy legenda. Különös
hangulatú történetek ezek, ki-
csit úgy érezzük a Tuatha de
Danaanról vagy a Fiannáról
szóló ôsi történeteket olvasgat-
va, mintha Tolkien világának
eddig fel nem fedezett hôseivel
találkoznánk. A szôke Finn, a
Fianna vezére, fia,+ Oisin (is-
mertebb nevén Osszián), Co-
nan, Bran neve szerves részévé
vált az európai kultúrának, így
a nevükhöz fûzôdô legendák
megismerése minden mûvelt
ember számára érdekes szelle-
mi kihívást jelenthet.

A könyv utolsó fejezetében
Szent Patrik és Osszián találko-
zik, a mítoszok világából kilépô
hôs és a történelmi egyházatya
két különbözô világ képviselôje
az ír kultúrában, mégis jól meg-
férnek egymás mellett, ami
nem utolsó sorban Lady
Augusta áldozatos munkájának
köszönhetô.

Pompor Zoltán
Lady Augusta Gregory:
Istenek és harcosok
Ír mítoszok és legendák
General Press, 456 oldal, 4800 Ft4
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■ A mangák Japánban nagyon népszerûek, több mint egymilliárd
példányt vásárolnak belôlük évente. A japánok mindenhol olvas-
sák ôket: vonatokon, várótermekben, parkokban. Bár maga a man-
ga már a 12. századtól létezett Japánban, a II. világháborút köve-
tôen futott fel és lett elképesztôen népszerû. A magazinok heten-
te vagy havonta jelentetik meg a folytatásokat, egy fejezet körülbe-
lül 20 oldalból áll. A legnépszerûbb sorozatok szerzôinek joguk
van az elsô két oldalt színesben megrajzolni, de a többi oldal feke-
te-fehér. Természetesen ez alól kivételt jelentenek a reklámok, me-
lyek a mangákhoz kapcsolódó legkülönfélébb termékeket hirdetik:
füzetek, naptárak, tolltartók, bábuk, jelmezek, pénztárcák, pólók,
dzsekik, mobiltelefonok, bögrék, videójátékok kaphatóak külön-
bözô mangafigurákkal vagy -ról mintázva. A mai Japánban a man-
ga szinte mindenhova beszivárog, hatással van a divattervezôkre,
az építészekre, a formatervezôkre, a zenészekre és a videójátékokra.

Különféle mûvészeti ágak közvetítésével Európában is felfedez-
ték e sajátos képregényt, hogy ez Magyarországon is megtörténjen,
ennek egyik eszköze lehet ez a könyv, mely az elsô e témával fog-
lalkozó magyar nyelvû alkotás. A könyv segítségével bepillantha-
tunk ebbe a különleges világba, megismerkedhetünk a mangakák-
kal, azaz a manga-szerzôkkel, akiket hazájukban bálványként
imádnak. Az életrajzokat olvasva úgy tûnik, mintha néhány közü-

lük már kissé belefáradt volna ebbe a szerepbe, az állandó rajzolás-
ba, a feszített munkatempóba. A könyvet lapozva feltárul elôttünk
a mûfaj sokszínûsége: a filozófiai, a bûnügyi, a politikai, a szerel-
mes-történelmi, a társadalmi, a harci, a sportos témájú és a ki tudja
még hányféle manga. Bepillanthatunk a mangakiadók zárt világába
és a legnagyobb sorozatok egy-egy képkockáját is megnézhetjük.

Külön bolthálózata van Japánban az antikvár mangáknak: a
Mandrake. Természetesen az üzlethálózatban nemcsak mangák
kaphatóak, hanem a legkülönfélébb relikviák és kellékek, melyek
mind-mind a mangakultuszt támogatják. Árulnak jelmezeket, paró-
kákat, játékokat, de eredeti rajzokat is.

Japánban a manga az egyik legjelentôsebb mûvészeti irányzat,
ezért is számos olyan múzeum létezik az országban, mely a mûfajt
mutatja be. De nemcsak állandó kiállításokat szentelnek a mûfajnak,

vándorkiállításokat is szerveznek, melyeket rendszerint – stílszerûen
– a pályaudvarokon is kiállítanak. Hiszen az egyik leggyakoribb
módja az utazással eltöltött idô elütésének a mangaolvasás. A man-
gák történelmét és technikáját ma már egyetemeken is tanítják.

Ha Magyarországon találkoztunk eddig mangákkal, akkor az
vagy az interneten vagy a tévé képernyôjén történt, hiszen a leg-
népszerûbb sorozatokból rajzfilmet készítenek, de természete-
sen színesben. 

A könyv tördelése is a mangák világát idézi, hiszen – európai
szemmel nézve – hátulról kell kezdeni, ugyanis jobbról balra kell
olvasni, ez azért néhol megzavarja a tájékozatlan olvasót.

JJ
Jérôme Schmidt – Hervé Martin Delpierre: Manga
Jószöveg Mûhely Kiadó, 2006
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■ Közhelyszámba menô igazság, hogy
nincs unalmasabb, mint a másnapi napilap,
mint ahogy az is tény, hogy évtizedek múl-
tán a másnapi unalmak sajátos patinát kap-
nak. Ezzel a gondolattal persze még sokáig
el lehetne játszani, én most, mint megrög-
zött sajtótörténész, inkább arról meditálnék,
mennyiben történeti forrás az újság. Szerin-
tem meghatározó, az egyik legfontosabb
forrás. Még akkor is, ha rögvest megszorítá-
sokat is kell tennem. Mert ha például az a
kérdés, hogy vajon kideríthetô-e az igazság,
a valóságos történet a sajtóból, akkor szinte
egyértelmû, hogy csak tagadó lehet a válasz:
nem, nem deríthetô ki. 

Amiben viszont „verhetetlen”: a kortársi
történetírásnak a leghitelesebb tárháza, mert
a szerzôk írásai, a szenzációként tálalt hírek –
függetlenül a szándékoktól – hiteles lenyo-
matok. Azért hitelesek, mert nem visszatekin-
tô megfontolással születnek, a publikálók
még nem ismerik, nem ismerhetik a másnap, a következô hetekben
történteket, így azok következményeit sem. Amit aznap írnak, kö-
zölnek (vagy nem írnak, hanem éppen elhallgatnak), az minden-
képp hiteles – nem a valóság, hanem az aznapi szándék, az aznapi
látásmód és a korhangulat szempontjából. Mindez látszólagos kité-
rô csupán, fenti fejtegetésemnek eleven bizonyítéka, példatára az a
kötet, amit Tischler János, az 1956-os Intézet munkatársa (évekig a
varsói magyar kulturális intézet igazgatóhelyettese) állított össze, re-
mek csapatot szervezve maga köré. Az 1956-os forradalom az egyko-
rú nemzetközi sajtóban alcímû vaskos, 18 ívnyi szemle igazi forráski-
advány: 10 ország 27 napilapjának korabeli szövegei kerültek egy
kötetbe – a nyugati országok közül az amerikai, angol, francia,
NSZK-beli, svájci, átmenetként a jugoszláviai, s a keleti országok
közül pedig a szovjet, lengyel, cseh és román orgánumok tudósítá-
sai, publicisztikai állásfoglalásai. Napról napra, lapról lapra. 

Sok szempontból lehetne hosszasan méltatni ezt a grandiózus vál-
lalkozást, elsôsorban is a kézenfekvô ötlet módszeres megvalósítá-
sa szempontjából, s abból is, hogy a válogató jó érzékkel ezúttal
nem a (hiábavaló) teljességre, hanem a jellemzô megragadására tö-
rekedett, hogy jól válaszotta ki nemcsak az egyes országokat, de
azok meghatározó orgánumait is (talán csak a lengyel sajtó van né-
miképp túlreprezentálva, ami egy „lengyelestôl” azért megbocsát-
ható), hogy a könyvnek van ellenpontozó ritmusa, hogy az óhatat-
lan ismétlôdéseket a minimálisra sikerült csökkenteni, hogy a jegy-
zetapparátus ugyan szûkszavú, de pontos és eligazító. 

Ennek a forrásmunkának, ahogy az évtizedekkel késôbbi „más-
napi” lapoknak, patinája van. Böngészésre, összehasonlítgatásra
késztet. Vajon ugyanazt az eseményt, nyilatkozatot miként látták,
értékelték például Keleten és Nyugaton. Magam, tulajdonképpen
csak ízelítônek, bemutatónak szánom az alábbi – a könyv krono-
lógiai sorrendjét felrúgó – mustrát, amely szándékosan nem a leg-
fontosabb, ha úgy tetszik, a nagy történések szempontjából nél-
külözhetetlen epizódokra irányítja a figyelmet, azokat ebben az
ötvenedik évfordulós dömpingben úgyis csócsáljuk agyba-fôbe.
De azt gondolom, hogy nemcsak engem, hanem a könyvbe bele-
lapozókat is meglepi majd az, ami a Times 1956. október 22-i szá-
mából olvasható (most, fél évszázaddal késôbb) az akkori helyszí-
ni tudósító tollából. Harry Schwarz a még „csak” forradalmi han-
gulatú Budapestet a háziasszony szemével járta végig, elmondta,
hogy hiánycikk a tej, a hús és a vaj, ezek megszerzéséhez korán
kell kelni, viszont „sok lédús zöldségféle, élô szárnyas beszerezhe-

tô, csak a pénztárca szab határt”. Eddig stimmt
– mondanám, s még az a megállapítás sem
meglepô, hogy a keresetek jóval alacsonyabbak
Magyarországon, mint Angliában, arra viszont
alighanem más is felkapja a fejét, ha majd azt
is olvassa, hogy „drágaság Magyarországon na-
gyobb, mint Angliában”.

Aztán a külföldi lapokban már megjelenik a
forradalom (másutt: természetesen: ellenforra-
dalom vagy lázadás a szocialista világrend ellen),
s vele együtt – már megint az utókori okoskodás
– egymást követik a tévedések és a legendáriu-
mok is. Számos lap elmondja például, hogy 23-
án este Gerô Ernô rádióbeszédet mondott, s
hogy a kommunista párti vezér „fasiszta csôcse-
léknek” nevezte a tüntetôket, s hogy ez (is) olaj
volt a tûzre. Az, persze, igaz, hogy olaj volt,
„csupán” az alapsztorival van baj, merthogy Ge-
rô legdurvább mondata: „elítéljük azokat, akik
ifjúságunk körében a sovinizmus mételyét igye-
keznek terjeszteni”. Ezenkívül, persze, „nacio-

nalista jellegû tüntetésrôl” is beszélt, a tömeg azonban mást „akart”
kihallani belôle. De Nagy Imrét is hasonlóan hallotta félre október
31-i írásának tanúbizonysága szerint Leszek Kolodziejczyk, a Zycie
Warszawy riportere, aki egy budapesti hotelben, magyarok társasá-
gában hallgatta végig az újdonsült miniszterelnök rádiószózatát,
amelyben azt hangsúlyozta volna, hogy „Gerô már nem az elnök-
ség tagja”. A hír önmagában igaz volt, azonban ezt Nagy Imre (per-
sze, lehet, hogy ezzel is hibát követve el) nem hangsúlyozta… És
több mint meglepô a revizionista kommunista Losonczy Gézáról
(aki 1950-es évekbeli eszmélésének „köszönhette” Kádár-börtöni
halálát) azt olvasni a Tribuna Ludu egykori hasábjain, hogy ô a szél-
sôséges kommunista baloldal képviselôje.

A rémhírek kavalkádjából is külön csokor lenne összeállítható,
mutatóba kettô: a francia Figaro egykoron úgy értesült, hogy „Rá-
kosi Mátyás Mongóliában bujkál” (rejtély még az akkori francia
zsurnaliszta logikával is, hogy miért kellett volna Moszkvából elme-
nekülnie), s ugyancsak a francia napilap röpítette fel azt, hogy Ge-
rôt meggyilkolták. A lapok sajátos számháborúba is kezdtek, volt
olyan orgánum, amelyik néhány száz áldozatról beszélve alulbe-
csülte, más lapok viszont legalább 10 ezer, de „az is könnyen lehet,
hogy jóval több halott”-ról írtak. Ebben a túlzott becslésben nem-
igen volt különbség a keleti és a nyugati lapok között, az utóbbiak
viszont külön jelzôversenyre keltek, ki tudja „a fasiszta csürhe öldö-
köl az utcákon” kifejezést a legtöbb módon variálni, s úgy tûnik,
hogy ebben a vetélkedôben elôkelô helyezést ért el a sajátos hely-
zetû romániai magyar nyelvû sajtó. Mint ahogy ugyanebbôl a né-
zôpontból szomorú és tanulságos az is, hogy a szocialista országok
– hangsúlyozottan  irányított sajtója – miként fogadta, kommentál-
ta a budapesti megmozdulást. Szomorú dokumentumként ôrzôd-
tek meg a sárguló lapok oldalain azok az ellenforradalmározó állás-
foglalások, amelyek aláírására, közreadására például Erdélyben
„nyerték meg”, kényszerítették rá például Sütô Andrást, Méliusz Jó-
zsefet, Fábry Zoltánt, a német demokratikus köztársaságbeli Ste-
phan Heymrôl már nem is beszélve, bár ô valószínûleg akkor már
és még komolyan gondolta, amit papírra vetett, hogy Budapest a
„bankárok és nagyiparosok szabadságáért harcol”.

Murányi Gábor

Budapestrôl jelentjük… Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi
sajtóban. Válogatás. Szerkesztette Tischler János
1956-os Intézet, 396 oldal, 5990 Ft5
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Egy Rauschner György-festménnyel díszített szép
könyv került hozzám.

Csathó Kálmán: Izzó levegôben
– áll a címlapon, a tárgy megjelölésével: Emlékek a régi
Nemzeti Színházról. A Palatinus újdonsága ébresztett rá,
hogy van polcomon dedikált Csathó is. A mostani gyûj-
teményhez alapul szolgáló két emlékezés (Ilyennek láttam
ôket; A régi Nemzeti Színház) egyikében datálatlan bejegy-
zés: „Halászy Feriéknek szeretettel az öreg Kálmán”. 1968
táján, amikor vettem, az antikvár értéket alig növelte e
kézjegy: az eredeti 35 Ft helyett a szokásos kétharmados
áron, 24 forintért adták. Gajdó Tamás a több
mint négy évtizeddel ezelôtti portretizáló me-
moárokból komponált új kötetet. A terjedelme-
sebb arcképek (Jászai, Márkus Emília, Blaha, Ód-
ry, Bajor, Somlay és mások) java mellé a rengeteg
rövid közül a Nagy Adorján-skiccet vette (talán
mert író és hôse komaságba kerültek). A friss
összeállítás is kidomborítja, hogy az író, rendezô
Csathó Kálmán (1881–1964; nemrég volt a 125.
születési évfordulója) a plasztikus színészrajz
egyik legjobb magyar mestere (s utólag is „pász-
tora” a „komédiás nyájnak”). Általában tárgysze-
rûen, elfogulatlanul, találóan, anekdotikusan ele-
veníti meg azon pályatársait, akiknek nagy több-
sége már 1960 körül sem volt az élôk sorában.
Gajdó az Elôszóba érdekes, rejtett Beregi Osz-
kár–Csathó véleménykülönbséget is befoglal. A
szerkesztô gondosan vigyázta a szöveget – de vé-
tett is. Az Ilyennek láttam ôket nem 1959-ben, ha-
nem 1957-ben jelent meg. Nagy különbség! S Csathó aligha
„emlékezetkihagyás” miatt változtatta hirtelen halálra Somlay
öngyilkosságát. A mára már széles körben ismert, politikai til-
takozással felérô búcsúlevél-segélykiáltás emlegetése nemigen
történhetett meg 1960-ban. (A még csak 5150 példányban ki-
adott elsô s a már 12960 példányos második régi kötet [Mag-
vetô] egykori szerkesztôit: Tóbiás Áront és Kristó Nagy Istvánt
ma is meg lehetne kérdezni a munka és a Csathóval való
együttmûködés körülményeirôl.)

Csathótól (is) tudjuk, hogy régen az év három ünnepnap-
ján nem játszottak a színházak. December 24-én sem (de
nagypénteken a kiadós kirándulásoknak nem volt akadá-
lya. Vajon böjtöltek-e aznap a teátristák?). Pándy Lajostól
(is) értesülünk: 1945 után súlyosodtak évek, amikor szent-
estén kötelezô volt kinyitni a színházak kapuit.

Lajos: Súgópéldány
– olvasható a Mundus egyik emlékirat-újdonságán (2., bôvített ki-
adás), Prológus és három monológ alcímmel. Csathónak és Pándynak
sok villanó, közös tárgya akad. A Vígszínházba fél évszázadnál ré-
gebben szerzôdött, íróként, mûfordítóként is elismert színmûvész
fô stíluseszköze a zárójel. Az Ifjúkor, a Férfikor és az Öregkor mono-
lógjainak ösvényein is úgy halad, hogy rendre zárójeles emlékeket,
reflexiókat, kitekintéseket szô önéletrajzába. Ezzel lebegteti, egy-
másba játszatja a múlt mozaikos eseményeit. Másként, mint Csa-
thó, de regényessé avatja a múltidézést. Tévesztés, elírás sajnos ná-
la is akad, s néha érthetetlen a konzervativizmusa. Miért „orcátlan-
ság” például Arany János után négy-öt emberöltôvel ismét lefordí-

tani egy-egy Shakespeare-t? (Másfelôl
viszont ez a mûvelt,  disztingvált mû-
vész sokszor jótékonyan szabadszá-
jú.) A Belvárosi Színház és a Víg társu-
lati életérôl, az egyes korszakok szak-
mai-emberi hangulatáról, az évtize-
dekkel ezelôtti, színházon belüli és kí-
vüli színészlétrôl érdekes, élvezetes,
markáns, lehetôleg kíméletlenül pon-
tos híradásokkal szolgál. Legendás na-
gyokról (Pethes Sándor, Páger, Bulla,
Ruttkai s még sokak) emlékezik meg,
esetleg ütközteti ôket (a két Zoltánt:
Várkonyit és Latinovitsot!). Voltak-
lesznek, akik megsértôdnek? Egyes

portrék elfogultak, elmintázottak? Major Tamás
azt mondta (mások nyomán): „A színház nem
szelíd intézmény”. A memoár sem szelíd mûfaj.
Pláne az ilyen eredeti, színvonalas memoár.

Katona Imre: Még nincs vége
a dalnak
– ez is Mundus-büszkeség: Írások a drávaszögi,
szlavóniai, bácskai és temesközi magyar folklórról.
Az életdalnak, fájdalom, vége van (az 1921-es
Katona 85. születési évfordulójára idén ôsszel
emlékezhettünk; 2001 tavaszán hunyt el), de az
életmû dalának valóban nincs. A megfelelô he-

lyeken és kezekben levô hagyaték
még számos publikációt ígérhet.
Mivel a szerzô mestere volt a rövid
lélegzetû tudományos közlések-
nek, illetve a tudománynépszerûsí-
tô újságcikkeknek, e gyûjtemény is
sokhúrú, olvasmányos, informáci-
ókban dúskáló. Még a színjátékos
népszokásokról is újat tudunk
meg, bár ez nem volt a kutató szak-
területe. A karácsonyi ünnepkört
Luca-naptól Háromkirályokig ada-
tolja. Kálmány Lajos közlését toldja
meg a (18. századi eredetû) verbicai
betlehemes szakasszal: „Pásztorok,
kik nyájnál / Szüntelen vigyáznak,
/ Oly hírt mondok néktek, /
Mellyet majd csodálnak: / Messiás
született, / Ki jövendöltetett, /

Meglássátok!” A világos elrendezés kiemeli a Szilágyi és Hajmási tör-
ténete körötti vizsgálódásokat és új felfedezéseket, a Katona szív-
ügye ballada-anyagot, a kéziratos énekköltészet szerelmi és betyár-
tematikáját, a drávaszögi folklór összegzéseit. Biernaczky Szilárd nél-
külözhetetlen Katona-mûjegyzéket mellékelt.

Voigt Vilmos utószavában elérzékenyülve olvasom a tényt: egy-
kori tanárom, az idôsödô, betegeskedô Katona Imre engem is
barátságába fogadott. Nekem tehát ez a kötet karácsonyi aján-
dék. Szép ajándék a (fényképekkel színvonalasan illusztrált) má-
sik kettô is.

Boldog, könyvajándékot is tartogató ünnepeket!
Tarján Tamás 5
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Pásztorok, kik nyájnál szüntelen
vigyáznak
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gyermek, ifjúsági

■ Júniusi számunkban lelke-
sen írtam az Alexandra Kiadó
által kiadott gyönyörû mese-
könyvrôl, Bartos Erika Hanna
utazásai c. kötetérôl. Most a
legkisebbeknek szóló meseso-
rozatának egyik epizódjára hí-
vom föl a figyelmet. A nagy
alakú, kemény táblás lapozó a
Zénó a Zorix bolygón címet vi-
seli, amibôl rögtön kiderül, itt
egy kisfiú ûrutazásáról olvas-
hatunk, illetve hallhat az ún.
célközönség. A szerzô maga
rajzolta tele az alapvetôen ég-
színû, azaz sötétkék oldalakat
csillagokkal, bolygókkal, ba-
rátságos és segítôkész ûrlé-
nyekkel, akiknek a városa
nyújtja talán a legpompásabb

látványt ebben az ötletesen
megformált kiadványban.

Minél többet nézed, annál
többet látsz! Ezt a jelszót, biz-
tatást olvashatjuk Joan Steiner
Idesüss c., a Könyvmolyképzô
Kiadónál megjelent képesköny-
vének borítóján és címlapján.
A  szenzációsan ötletes, több-
szörösen kitüntetett képes-
könyv két részbôl áll. Az elsô ti-
zenkét oldalpáron Idesüss or-
szágról láthatunk változatos ké-
peket. De nagyon meg kell ám
nézni ezeket, hogy tudjuk, mit
is látunk! Merthogy a szerzô
mindenfélét felhasznált, a rágó-
gumitól a cipzárig, érmét, gom-
bot, ceruzát, gyufásdobozt, fü-
zetkapcsot, befôttesgumit, já-
tékkártyát, elsôsorban ezernyi
apró, s néhány nagyobb (sajt-
szeletelô, kávéfôzô, játék teher-
autó stb.) tárgyat, hogy azokból
építse fel a vonatot, a vasútállo-
mást, a vegyes boltot, a vidám-

parkot. Csak gyôzzük összeszá-
molni, mi minden van itt. A
második részben persze szöve-

ges segítséget kapunk. De le-
gyen türelmünk akár órákig
böngészni a képeket, a megle-
petések, az ötletek felfedezése
végett. (Fordította: Bosnyák
Viktória.) Minden korosztály-
nak ajánlható.

Csakúgy, mint A Nap lánya c.
kötet, amelyet az Európa Kiadó
gondozott, és amely a nálunk is
jól ismert olasz író, Italo Calvi-
no által készített népmese-fel-
dolgozásokat tartalmaz. (Az
eredetileg ezeroldalas gyûjte-
ménybôl Szénási Ferenc váloga-
tott mintegy 250 oldalnyit, Te-
legdi Polgár Istvánnal ô fordítot-
ta ezt a 43 mesét.) „Meserajon-
gó, önfeledt gyermekolvasók
számára igazi mesekönyv ez a
kötet, mûvelôdni vágyó felnôt-
teknek pedig gazdag folklórka-
lauz” – írja a válogató, aki arra
is felhívja a figyelmet, hogy
Calvino különféle változatok-
ban fennmaradt és különféle
tájnyelveken hangzó, kiadott
vagy kiadatlan mesékbôl alko-
tott egységes meseszöveget. A

reprezentatív kötet végén a
szerzô jegyzetei, tömör magya-
rázatai segítenek bennünket,
magyar olvasókat (is) a jobb el-
igazodásban. Az ismerôs, nem-
zetközileg elterjedt mesetípu-
sok mellett a kötetnek különle-
ges ízt adnak azok a mediterrán
motívumok, amelyekben törté-
nelmi-mitológiai elôképeket is-
merhetünk fel. Külön felhívom
a figyelmet Kárpáti Éva festô-
mûvész munkáira, amelyek
szín- és formavilága alkalmaz-
kodik a történetekhez, de még-
is szuverén módon jeleníti meg
az illusztrátor mondandóját.

Betlehembe kéne menni cím-
mel a Móra Kiadó hat kará-
csonyi mesét adott közre Ka-
marás Istvántól. Az író a szok-
ványostól nagyon is eltérô,
frivolan szellemes, ízig-vérig
modern meséket  alkotott ez-

úttal is. Krisztus születésének
csodás eseményét úgy meséli
el,  hogy közben ontja az öt-
leteket, jól adagolja az ismere-
teket. Megérthetôvé és átélhe-
tôvé teszi a különlegest azál-
tal, hogy a mi ellentmondásos
világunkba helyezi a történe-
tet. Szereplôinek, legyenek ál-
latok vagy emberek, gyerekek
vagy felnôttek, mûködik a
fantáziája, és természetes szá-
mukra, amit amúgy abszurd-
nak mondanánk. Kalmár Ist-
ván színpompás képein szin-
tén érvényesül a humor, sok-
sok képi ötlettel járul hozzá a
kötet eredetiségéhez.

A 13–14. században élt
Naszreddin Hodzsáról szóló
anekdoták az összes  török
nyelvû nép körében mesék

formájában éltek tovább,
mígnem a 19. században ösz-
szegyûjtötték e tréfás elbeszé-
léseket. Naszreddin Hodzsa
ugyanis csavaros eszû, igaz-
ságszeretô és igazságtevô népi
figura, aki túljár a buta gazda-
gok eszén, megleckézteti a
kapzsi embereket, a lelemé-
nyes szegény világjáró még a
haramiákon is kifog. Kürti Ko-
vács Sándor Történetek Naszred-
din Hodzsáról c. kötete 15 ta-
nulságos és szórakoztató tör-
ténetet mesél el most, kicsik-
nek és nagyobbaknak kelle-
mes olvasmányt kínálva. Csa-
la Sándor egész oldalas, színes
rajzai a pompás keleti minia-
túrákat idézik.

A General Press Kiadó má-
sik újdonsága az az album,
amely Jean de La Fontaine
könnyed, fordulatos verses
meséibôl kínál gazdag válo-

gatást egy impozáns francia
kiadás hasonmásaként. Az il-
lusztrátor Jean-Noël Rochut, a
válogató Baranyi Ferenc. A
legismertebbekkel (A Holló
meg a Róka, A Tücsök meg a
Hangya, A felfuvalkodott

Tizenkettô, de nem tucatáru!



béka) együtt 111 mûvet él-
vezhetünk az ajándékozásra
is alkalmas kiadványban. A
La Fontaine legszebb meséi tar-
talmazza a nagy francia me-
semondó életrajzi adatait,
Ch. Perrault-nak és D. Di-
derot-nak róla, és  a kiadó-
nak a magyar fordításokról
szóló hasznos írását. Jegyze-
tek is segítik az olvasót a szö-
vegekben elôforduló idegen
nevek, történeti események
megértésében.

Már a Tündérkert virágai cím
sejteni engedi, az alcím közli
is, hogy a Móra Kiadó által
megjelentetett gyermekvers-
antológia erdélyi költôk mû-
veit tartalmazza. Olyan
klasszikusoktól válogatott a
székelyföldi szerkesztôpáros,

Ferenczes István és Fekete Vin-
ce, mint pl. Benedek Elek,
Áprily Lajos, Horváth Imre,
Szabédi László, Dsida Jenô,
Jékely Zoltán. A közel ötven
alkotó fele kortárs költô, pl.
Kányádi Sándor, Lászlóffy
Aladár, Markó Béla, Kovács
András Ferenc, Szôcs Géza,
Visky András. (A Kislexikon
röviden bemutatja vala-
mennyiüket.) A csaknem 100
vershez a stílusáról jól felis-
merhetô Keresztes Dóra alko-
tott egész oldalas, színes il-
lusztrációkat.

Most hogy a Ciceró Könyv-
stúdió újból kiadta, a skót Ja-
mes M. Barrie Pán Pétere, az író
világszerte ismert és Angliá-
ban rendkívül népszerû gye-
rekregénye, reméljük, nálunk
is közkedveltté válik, hiszen
klasszikus mesének számít.
Tótfalusi István tulajdonkép-
pen nem lefordította, hanem
az eredeti szövegek alapján
magyar változatot készített

Barrie több rétegû, tündérme-
sét, indiános regényt és kalóz-
történetet egybeötvözô, játé-
kos, vidám és izgalmas  mûve-
ibôl. A Klasszikusok Fiatalok-
nak sorozat új darabjához Rig-
ler György készített képregény-
szerû, a mû változatos hangu-
latát, hétköznapi és mesei stí-
luselemeit jól tükrözô rajzo-
kat. (A Pán Péter eredetileg
színmû, októbertôl játssza is a
Vígszínház.)

A Rubin-völgy fôszereplôit, a
Florida és Dallas keresztnevet
viselô árva, lány-fiú ikerpárt
bajkeverônek könyvelték el
csecsemôkoruktól. A Doboz-
falvai Árvaházból újabb és
újabb nevelôszülôkhöz kerül-
nek, mert sehol sem fogadják
be ôket. Mígnem egy idôs há-
zaspár veszi  magához az ott-
honra, nyugalomra vágyó gye-
rekeket. A völgy szépsége és
Ábrahám meg Sára  tervei le-
bilincselik Floridát és Dallast,
s négyük között lassan külö-
nös, baráti kapcsolat, sôt sze-
retet kezd kialakulni. A sötét

erôk azonban ott ólálkodnak
a háttérben. A játékos, izgal-
mas, máskor szívbemarkoló
mûvet Till Tamás ültette át
magyarra.

12 éven felülieknek és elsô-
sorban lányoknak ajánlom
az ír Siobhán Parkinson Test-
vérek?! Na  ne! c. kötetét,
amely két, idôben párhuza-
mos naplót tartalmaz, egyet
Cindytôl, a másikat pedig at-
tól az  Ashlingtôl, aki a vélet-
len akaratából épp rokonság-
ba kerül Cindyvel. Mivel an-
nak nemrég  megözvegyült
apja beleszeret ennek elvált,
tanárnô édesanyjába, és ösz-
szeházasodnak.  Hamarosan
közös féltestvérük születik,
de még elôbb Cindy járni
kezd egy sráccal. Ashlingnek
pedig nemrég fejezôdött be
egy kapcsolata. Cindy ellen-
zi a házasságot, Ashling tá-
mogatja... Az egymástól jócs-

kán különbözô „mostoha-
testvérek” közül a fiatalabbé-
val, a „problémás” Cindyé-
vel érdemes kezdeni az olva-
sást. Aztán megfordítjuk a
könyvet és az érettebb, ko-
molyabb Ashlingével folytat-
juk.(A Király Könyvek, a
Könyvmolyképzô új soroza-
tának e  darabját Bosnyák
Viktória fordította.)

Nagyszerû ismeretterjesztô
könyvekrôl szólva szokás sze-
rint a Tessloff és Babilon Ki-
adó két kiadványáról (Mi mi-
csoda 44. és 49.) szólok, mind-
kettô 3., átdolgozott, javított
kiadásban látott most napvilá-
got (Rónaszegi Éva és Németh
Mária fordításában).

Gerhard Hartmann a legfonto-
sabb vadon élô állatokat, az
emlôsöket mutatja be a Vadál-
latok c. munkájában, természe-
tes rokonságuk sorrendjében: a
tojásrakóktól az erszényeseken,
a rovarevôkön, a rágcsálókon,
a ragadozókon, a patásokon át
a fôemlôsökig. Ma jóval több

mint 1 millió állatfajt isme-
rünk, de még egyáltalán nem
fedeztük fel valamennyit.

6 ezer tartozik az  emlôsök kö-
zé, s bár ezeket ismerjük a leg-
inkább, talán meglepô, hogy
közéjük tartozik a denevér,
amelyet madárnak vélnénk, és
a cet, amelyet pedig halnak. De
nemcsak megismerni kell ôket,
hanem megvédeni is!

A hagyomány szerint Kr. e.
753-ban alapították Rómát, és
a Tiberis menti kis település-
bôl  hatalmas birodalom lett,
amelynek határai a Kr. u. 2.
században Skóciától Szudá-
nig, a Gibraltári-szorostól a
Kaukázusig terjedtek. Ernst
Künzl, mainzi archeológus Az
ókori Róma c. kötetben színes
képet fest a római katonaság-
ról, a gazdaságról és tudo-
mányról, a világbirodalom ki-
épülésérôl, a rómaiak királyai-

ról, konzuljairól és császárai-
ról, a város életérôl és a koló-
niáról. Megtudjuk a gyönyörû-
en illusztrált kötetbôl, mi volt
a pax romana, mennyire volt
fontos a polgárjog, miért gyô-
zött a Krisztus-hit és lett Róma
a kereszténység nyugati köz-
pontja, a pápák városa. 
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Hogy messzire ne menjünk: volt a régi iroda-
lomtanításban a külcsíny és a belbecs. (Még
mindig szívesebben tartom meg ezt a sarkítást,
mint tartalom és forma egységét, netán „a
mondat” abszolútumát.) Az itt említendô
könyvek, egy kivétellel, sorozatszerûen jelen-
tek meg, s külcsínytevés máris például

Örkény István
csínytevô mosolya az Új Palatinus szekvenciájá-
nak szívszorongató Elsárgult kéziratok c. köteté-
nek hátlapján. Rövidre itt: Örkény nem okvet-
lenül úgy csínytevô, hogy egy az egyben. Trük-
kökkel, bombasikerekkel. Hanem, ahogyan lep-
lezi mélyen érzô szívét, látó szemét ellenzôzi,
hogy így fejezzem ki magam.
Ugyanolyan novellista, mint
Ottlik, mindketten izgalma-
sabbak ma, mint a szintén
nem felejtendô Illés Endre,
ezüstkori író a kisprózában,
örök napfény az egyperce-
sekben, s a mostani könyv
humoristaként, parodista-
ként is megmutatja. Be nem
telhetek elbeszéléseivel, pró-
zájával, egyáltalán. Meré-
szebb formai külcsíny

Ottlik Géza
esete a Magvetô Kiadóval.
Merész, az olvasói hûséget
(jámborságot) alapul vevô
ötlet a Hajnali háztetôk, a Bu-
da, az Iskola a határon ily
szürkés egyenruhába öltöz-
tetése. Siker lesz, persze, bár
nekem kicsit fakó-merész
ügy. Megjegyzendô: tisztáz-
zunk végre valamit. Ha a Próza végsô kü-
lönutasságát most felejtjük (abszolút re-
mekmû, gyakorlatilag abszolút meghatá-
rozhatatlan mûfajban!), Ottlik a „Hajnali”-
val külhoni irodalomeszményeinek hódol
(Fitzgerald, Waugh), a korabeli irodalom
legremekebb mondén-regényét hozza létre,
épp a „negatív hôs” alaptanulságával (Ha-
lász Petár: hogy miért is kéne bármit is cse-
lekedni az életben?), az „Iskola”, bár kicsit
kiszaladt alóla az idô, az összetartozás ele-
miségének szép parabolája, a „Buda-re-
gény” meg egyre felértékelendô, magasodó
fél-remeklés, hatalmas gyengéi teszik élhe-
tôvé. Ha ez együtt csukaszürke (külcsínyi
küllem), ám igazolja az idô. Mondom, fog-
ja. Az Európa Könyvkiadó telitalálata a
Virginia Woolf életmûkiadás. Ezúttal

Az évek
c. kötet sárgállhat polcunkon. Az írónô vadászebesen gyö-
nyörû fejportréjával. Mélyebb portré Woolfról nem is képzel-
hetô. Az irodalomtörténeti csodák, mint A világítótorony, a

Hullámok, a Mrs. Dalloway ár-
nyékában kései-korai realista,
sikerregénynek minôsült soká-
ig Az évek. Igazságtalanság!
Más metszet a regény lehetô-
ségeibôl, csodás figuraábrázo-
lások, remek London, szo-
rongtató szépségek tárháza.
Igazán vannak tapasztalataim
a nagymesternô fordíthatósá-
gáról/ból, semmivel sem volt
könnyebb dolgom itt, de mi-
ért? Másutt, az elsôül említett
könyvekben (plusz Felvoná-
sok között) sodorhatott talán
a mû belsô egyformasága; itt a
változatosság ünnepélyét lát-
hatjuk, élhetjük, egész egysze-
rûen a realizmus csodája,

Woolfban elbeszélve, ajánlom!
Bevált külcsíny a Maigret-sorozat a Park Kiadó-

tól, Simenon újabb három regénye látott napvilá-
got, kiemelem a visszafogottabbnak látszó
Maigret aggályai címût. Olyan polgárlélekrajz,
hogy párját ritkítja! Dühítô és fájó, ekképpen a
Maigret habozik abszolút magas szintjéhez illik,
valamint a „magányos férfi” románjához. Kiug-
ratni a remek, párizsias külcsínyû sorozatból itt,
mint sztárt, mégis ezt vagyok köteles:

Maigret és a padon üldögélô
ember.
Ha van sorozaton belüli klasszikus, Simenonnál
ez a könyv az. Mint egy szonett, egy pici balla-

da, olyan, ámulatos bulvár, a lélek-
búvár bulvárja. Sosem feledjük,
amikor Párizsban járhatunk, ah, ál-
dott pillanat az kinek-kinek, meg
fogunk keresni egy ilyen padot,
ahol a szegény, linkségre hajló, ár-
va, megalázottan felszabaduló ba-
lek üldögélt, az abszolút akarata-
ellenére-bûnözô. De a harmadik
kötet, a Maigret és a törpe is erôs
sztori, csak épp a polgárasszonnyá
vedlett kurvák, sosem javuló ne-
hézfiúk „tövében” a törpe sokáig, a
jó bûnügyi könyvekre jellemzôen,
homályban marad. Ha akarom,
bomba ötlet!
Szintén Park a minden sikert megér-
demlô Alice Munroe-könyv, a

Szeret, nem szeret...
Nagy véletlen, hogy Salinger nyo-
mán kilenc történet ez is. De annyi-
ra mai, annyira élô, nem stílusbra-
vúr utánzat, olyan szórakoztató no-
velláskötet, hogy készséggel megér-

tem, akik a nem sok könyvet publikált írónôt a mai amerikai-
ak legjava-sorába teszik. Aláírom!

Tandori Dezsô
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Minden eddigi kultúra története a bujaság
története – mondhatnám M. Károly és E.

Frigyes  urakat parafrazeálva. Megérne egy
fejezetet akár az ô viselt dolgaik elbeszélé-

se is, most csak annyit: mindketten elköte-
lezett hódolói voltak a szebbik nemnek,

és szerelmi életük minden ellentmondásá-
val együtt (szerelmi házasság, félrelépés,

nemi  betegség, zabigyerek, élettársi kap-
csolat törvényesítése stb.) sokkal szimpati-
kusabb, mint egész mozgalmi tevékenysé-
gük. S bár  nem szerepelnek e kötet végén
a Felhasznált és ajánlott irodalom jegyzé-

kében, a szexualitás  társadalmi jelentôssé-
gével tökéletesen tisztában voltak. (Ebben legalább iga-
zuk volt, ismerjük el.) De vegyük komolyan témánkat,
annál is inkább, mivel gyönyörûen kivitelezett és kép-

ben-szövegben egyaránt tartalmas, sikerkönyvnek ígérke-
zô erotikus enciklopédiáról faggatom a két szerzôt.

■ – Kinek az ötlete volt ez a kötet? Megrendelésre készült ne-
tán? Mi volt elôbb, a kép vagy a szöveg?
– Egyértelmûen a kép volt elôbb. Két nagy magángyûjtemény.
Szexualitással kapcsolatos mindkettô. Az egyik fôleg nyomtatott
anyag: könyvek, újságok, metszetek, festmények a világ minden
tájáról, a 18. századtól napjainkig. A másik anyagban egy csomó
tárgy is, mûalkotások, szobrok, porcelánok, öntvények, fafaragá-
sok, régi idôk mindennapi használati eszközei – tükrök, doboz-
kák, órák, levélnehezékek –, melyek egyben erotikus vagy obszcén
tárgyak is. Engedélyt kaptunk, hogy válogassunk, fényképezzünk,
gondoltuk, csinálhatnánk ezek felhasználásával egy olyan köny-
vet, ami ma is érdekes lehet.
– Nyilván  találni kellett a szemléletben, a feldolgozásmódban
valami újdonságot, ami megkülönbözeti ezt a  könyvet a töb-
bitôl. Amitôl nem tucatáru. Mert nem az, az egyértelmû. Nem
csak szemet gyönyörködtetô, de olvasmányos, hasznos kultúr-
históriai áttekintésrôl van szó. Mi újat mond ez a könyv?
– Hát ez az! Semmit. Semmi újat. Mert éppen az derül ki belôle, hogy
a régiek is mindent tudtak. Mindent az égegyadta világon. Hol job-
ban titkolták, mint ma, hol kevésbé, de tudtak mindent. Persze nem
mindenki. Ahogy ma sem mindenki tud mindent egyformán.
– Alapvetôen három- vagy négyféle szövegbôl épül föl a könyv
texturálisan, de vannak közben olyan modern oldalpárok, ame-
lyek beékelôdni látszanak a szabályos szerkezetbe. Mi ezeknek a
funkciója? S mindezzel kapcsolatos egy további rész-kérdés: nyil-

ván vigyáztál az arányokra, a lexikai rész-
ben az adatok pontosságára, a fô-szövegben
pedig az olvasmányosságra. Mennyire be-
széltetek össze szerzôtársaddal? 
– A lexikon, a rendes szövegek, a keretesek.
Meg apróságok. Aranyköpések, kis hülyesé-
gek. Amikbe az interneten botlottam bele. A
kislexikon az kislexikon. Remélem, pontos.
A rendes szövegek? Én úgy vállaltam ezt a
könyvet, hogy adott a képanyag, ami erôs,
színes, érdekfeszítô, és ahhoz adok szövege-
ket. Van köztük olyan, amit kifejezetten e
miatt a könyv miatt fogalmaztam meg, de
azért a többsége így-úgy már készen volt. Bo-
szorkányperek, boszorkányok és erotika, ez-
zel már egy kicsit foglalkoztam régebben is.
A baszkföldi boszorkányokról – Zugarra-
murdi és Urdax megvádolt asszonyairól – is

írtam már egyszer. Az ember által elképzelt édenekrôl és a paradi-
csomi gyönyörökrôl van egy anyagom, amit nem közöltem soha.
Érdekelt, hogyan is képzelték el a túlvilágot a különbözô kultúrák,
népek. Mert a borzalmak ecsetelésében az emberi elme látszólag
otthonosabban mozog, mint a kéj ábrázolásában, elképzelésében.
Lehet, a fájdalom tovább húzható-nyújtható, mint az öröm? Ez az
anyag most jól jött, beillesztettem szépen, aztán kiderült, hogy túl

hosszú, nagyon is elkanyarodnánk a témától,
végül a tizede sem került bele könyvbe. Va-

lahogy így állt össze a szöveg.
– Milyen jelentôsebb eltérések adód-
nak a különbözô, égtájak szerinti kul-
túrák között? Vagy az érzékiség
szempontjából a glóbusz egységesnek
tekinthetô-tekintendô? Netán éppen a

változatosság a fontos?
– Számos neves szexológus fogalmazta már meg, hogy az ember
egyik legjellemzôbb sajátja éppen a szexualitása. A szexualitásának, az
aberrációinak, a betegségeinek a végtelen változatossága. A könyvhöz
írt elsô elôszavamban éppen ezt fogtam volna meg, hogy miben is
más az emberi és az állati szex. Ember az állatban vagy állat az em-
berben? A galamb tényleg szerelmes, a gólya hûséges, a bonobó paj-
zán? Hogy hogyan is van ez? Aztán új elôszót írtam a kiadó kérésé-
re, mert úgy érezték, tudományoskodó. Nyilván rosszul fogtam meg,
mert szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hol a határ élô
és élettelen között, ember és állat között, ál-
lati fajfenntartás és emberi bujaság kö-
zött. Az emberi szexualitás nehe-
zen leírható. Ösztönökrôl,
nevelésrôl, bonyolult pszi-
chológiai folyamatokról
kell beszélni. Anatómi-
áról, biokémiáról, hi-
potalamuszról, öszt-
rogénrôl. És per-
sze erkölcsrôl, erô-
szakról, törvény-
rôl, divatról. His-
tóriáról. Földrajz-
ról, néprajzról,
társadalomrajz-5
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Az ember legsajátabb sajátja
Beszélgetés Száraz Miklós Györggyel és Tóth Zoltánnal
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ról. Az ember nemiségéhez nemcsak a fajfenntartás, az utódnemzés
aktusa, hanem az érzelem is hozzátartozik. Szeretet, szerelem, ragasz-
kodás, kötelességérzet. Az emberi szexualitást az aktusok körülmé-
nyeinek, idôtartamának, hevességének, gyakoriságának, formájának
más élôlényeknél nem tapasztalható változatossága jellemzi. A véglet
végletei. A rendellenességek, perverziók terén ugyanilyen sokszínûség
mutatkozik. Mondom, sokan ezt tartják a legsajátosabb emberi tulaj-
donságnak.
– Egyformán gazdag-e minden itt ábrázolt korszak, s van-e ked-
venced közöttük?
– Engem talán az átmenet ragad meg a legjobban mindenben. A ha-
tárok érdekelnek. Ahol a találkozás, összeütközés, ismerkedés és cse-
re zajlik. Ahol átfolyik valami valamibe, ahol elszínezôdnek, keve-
rednek a tisztának mondott dolgok. Mondjuk, hogy a görög–latin
pogány erkölcsbôl hogyan alakul ki a keresztény erkölcs. A test kul-
tuszából a léleké. A mai kort, a 20. századot, a szexuális forradal-
mak korszakát mi kihagytuk, majdnem kihagytuk a könyvbôl. Ab-
ban élünk, azt látjuk utcán, hírlapárusnál, tévében, világhálón. A 20.
század a kép, a fotó, a film, a videó szá-
zada. Annyi képpel élünk, annyi kép él
bennünk, hogy a kép ereje ettôl egyszer-
re elillant. A megörökítés mindennapos-
sá lett, eltûnt a misztikuma. A hatása,
persze másképpen, az nem! Ezért mi va-
lahol az elsô világháború táján, Dr. Ri-
chard Krafft-Ebingnél lezártuk az anya-
got. Talán ô volt az elsô, aki megfogal-
mazta, hogy a nemiség jelen van min-
denben. Az ember mindennapi életében
is. Egészen ártatlannak látszó dolgokban
is. Hogy a jellemünket, a sorsunkat képes
alakítani. Hogy valójában a szexualitá-
sunk, a kiélt vagy elfojtott nemiségünk
vagyunk mi. Szerencsére csak akkor lát-
juk ezt igazán, ha a nemiség kóros elvál-
tozásaival kell szembenéznünk. Krafft-Ebing nevezetes
könyve, a sokat idézett Psychopathia Sexualis ijesztôbb ol-
vasmány bármelyik Stephen King regénynél, a Drakula, Gó-
lem vagy Frankenstein történeteknél is. Hogy miért? A vá-
lasz egyszerû. Mert a valóságot tálalja. Rólunk, nekünk.
– Már több könyvet csináltatok Száraz Gyurival közösen,
de rólad nem sok szó esett  eddig…
– A Iparmûvészeti Fôiskoláról ’84-ben könyvmûvészként ki-
kerülve illusztrátorként jellemeztem önmagam. Nem túlzás
a jellemzés szó, mert valóban a jellememre is kihatott
a választott szakmám. Úgy gondoltam akkor és
még mai is szeretném azt hinni, hogy aki a világ je-
lenségeit, embereket, vágyakat képes lerajzolni,
megeleveníteni, az valójában varázsló. Az iskola
után aztán elég hosszú idôre odahagytam a könyve-
ket. Elragadott az akkor induló számítógépes játék-
ôrület, és olyan adaptációk tervezésébe vehettem részt
mint például Richard Scarry Busy Town-ja.

Száraz György barátom azonban nem hagyta, hogy
egykori vágyamat a könyvkészítést teljesen elfelejtsem. El-
sô közös képeskönyvünk Az Emléklapok a régi Magyarország-
ról tizenöt éve jelent meg. Korszakalkotó találmányunk volt, hogy a
korabeli képeslapokat nem képeslapként, hanem forrásanyagként
használtuk. Egyes képeslapoknak akár csak a részleteit is dupla oldal-
ra nagyítottuk ki. Így láttatva azt, amihez eredetileg nagyító lenne
szükséges, szó szerint belehúzva az olvasót egy már letûnt korba. Ez
a képkezelési technika a mai napig Gyurival készített könyveink saját-
ja. Hasonló eszközökkel operáltam az „Emléklapok…” második kö-
teteként megjelent Várak c. könyvben vagy a Helikon gondozásában
megjelenô ismeretterjesztô könyveinkben a Paletta sorozatban. 2004-

ben fejeztük be nagyszabású vállalkozásunkat, az Erdély csodái fotó-
albumot, ami angol és német nyelven is kiadásra került, szintén a He-
likon Kiadónál. Most ôszre készült el Csepregi Miklós és Tolvaly Fe-
renc: Tibetben a lélek – Az út képekben c. nagyívû útirajza, amely al-
bumnak én voltam a grafikus tervezôje. Alkotóként ismerkedni ilyen
varázsos, idegen világgal, mindezt remek mûvésztársak segítségével,
hát ez ennek a szakmának az egyik vonzereje.

A könyvtervezés mellett találok módot a rajzolásra is. Elkészítettem
„egész estét betöltô” mesekönyvemet a Zokni macskát, melyhez Rét-
falvi Erika írt mulatságos szöveget. Talán Zokni macska a legkedve-
sebb munkám és szerencsére nem csak nekem. Nem egy „Zokni
macska tulajdonos”-ról hallottam, aki otthon a hóna alatt hurcolja ezt
a könyvet, le nem tenné semmi kincsért
– És most mondd el, kérlek, mint a könyv tervezôjének, mit jelent
A Bujaság története!
– Ezzel a könyvvel amúgy nem akartunk a számos férfimagazin ve-
télytársa lenni, és nem lett szextankönyv se, de gondolom a témá-
ban sokak számára mégis meglepetéssel fogunk szolgálni. Részint

arról a felismerésrôl
van szó, hogy már a
görögök is, sôt azelôtt
is, sôt még mennyire.
De az ókori szobrok
abszurd méretezése, a
vázarajzok naturaliz-
musa, vagy a viktoriá-
nus kori háromsze-
replôs szerelmi jelene-
tek kosztümös elô-
adásmódja bizony
megdöbbentô. E jele-
netekben reformkori
nagyjainkhoz hason-
ló, részben jólöltözött
úriemberek élvetegen

alélnak, mindeközben szelíd Dorottyák huncut mo-
sollyal néznek ki a „kamerába”, jelen esetben a litográ-
fus szemébe. De találkozunk a lapokon kecskével üzeke-
dô pánnal, gigantikus afrikai faszoborral, Ozirisz és Ízisz
„szájtáti” jelenetével vagy éppen betekintést nyerünk egy
19. századi pornográf cirkusz lányaiba. Természetesen itt
és most az újság hasábjain ezeket nem mutathatjuk meg,
legyen ez majd az olvasók privilégiuma.

E könyv nem mûvészettörténeti munka, bár
az itt látható metszetek, litográfiák,

festmények, szobrok szintén
gyüjtemények kultúrtörténeti

kincsei, de elsôsorban eroti-
kus, pornográf tartalmuk

miatt olyan érdekesek és érté-
kesek. Tony Fekete úr, aki a világ

egyik legnagyobb ilyen gyûjteményét
tudhatja magáénak, megengedte, hogy

szerzeményei közt kedvünkre szemez-
gessünk. Ezeket a tárgyakat, litográfiákat ed-

dig még sehol sem publikálták, igazi unikumok. Kedvencem
az a drezdai, 1840-es évekbôl származó apró porcelán szerelmes-
pár, akik oly bájos egykedvûséggel teszik a dolgukat. Továbbá a
könyv egyes fejezeteit a múlt század elsô éveibôl származó pajzán
képeslapok választják el, a mi korunkat pedig a budapesti éjszaka
neonfényei idézik meg.

Térben és idôben tehát messzire utaztunk, de azért egy korlátot is
felállítottunk. A jövôbe már nem repülünk, így Spielberg robot dzsi-
golója sajnálatomra nem fért a kötetbe.

Csokonai Attila 5
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KKeerrttéésszz  ÁÁkkooss
AA  NNAAPP  UUTTCCAAII  FFIIÚÚKK
2100 Ft
Kertész Ákos izgalmas, sodró lendületû,
végkicsengésében tragikus regénye
az 1956-os forradalom és fölkelés
kamasz áldozatainak állít maradandó
emléket.

EEllffrriieeddee  JJeelliinneekk
EEGGYY

SSPPOORRTTDDAARRAABB
2200 Ft

Erôszak, taktikázás
s a beszédek meggyôzô ereje csakúgy a

sport sajátja, mint a háborúé. Mindkettô
tömegeket mozgósít, értékrendeket formál

át, eszményképei, hôsei és áldozatai
vannak.

RR..  SSzzéékkeellyy  JJuulliiaannnnaa
TTÜÜRREELLMMII  ZZÓÓNNAA
2100 Ft
Lírai, tárgyszerû és ironikus vallomások
sorozata egy korról meg egy sorsról.
Aki a saját emlékeit is fölfedezi benne,
annak fog örülni. Aki nem, az annak,
hogy mindezt megúszta.

VVáágg  BBeerrnnaaddeetttt
KKOONNYYAAKK  ÉÉSS

MMAARRGGAARRÉÉTTAA
2100 Ft

Az albérletbe
menekült lány és idôs lakásadónôjének

történetét, egymásrautaltságukat,
„kedélyes gyûlölködésüket” írta meg

a szerzô ellenállhatatlan humorral.

VVáámmooss  MMiikkllóóss
DDRR..  OORRÁÁNNGGUUTTAAYY
TTIIVVAADDAARR
2100 Ft
Mese ifjabb Orángutay Tivadarról,
a kismajomról, arról, hogyan bukdácsolt
a felnôttek világában, és mi mindent
kellett megtanulnia, mire felnôtt.

wwwwww..aabboovvoo..hhuu
ee--mmaaiill::  kkiiaaddoo@@aabboovvoo..hhuu

„Ez a harmadik verseskönyvem. Mivel a második az elsônek a javított, szûkítve bô-
vített kiadása volt, ez a másodiknak az átszerkesztett, megrostált változata, kiegé-
szítve az elmúlt négy évben írt verseimmel. Mert lényegében egyetlen kötetet írok, amit
mint A Mûvet lenne a legjobb szépen hátrahagyni. (Azért jó volna, ha a nyomta-
tás izoláltságából még életemben kiszabadulnának mûveim!) A diszkusszió közöt-
tünk virtuális – így nem korrigálhatok, de csak  hadd húzza át bennük az olvasó a
számára szokatlan, furcsa szavakat. (Mint ahogy az én Babist-kötetem elôzô tulaj-
donosa a hívórím „dirádó”-t a közönségesen funkciótlan „dáridó”-ra.) Az alkotó,
hozzáértô olvasás alig kisebb felelôsséggel jár, mint az írás. Ez a Dirádó-elv.”

3. kötetének változatos hangszerelésû, fragmentális ciklusaiban, szatirikus
elégiáiban, frivol dalaiban, ironikus-önironikus szabadverseiben és a
„dísztelen költeményekben” a Dirádó-elv kipróbálását kínálja a szerzô ol-
vasóinak. Hogy együtt jelöljék ki a versek személyen túli jelentéstartomá-
nyát. Miközben játszik a hangzással, rímekkel és a ritmussal, sajátos mó-
don  elidegenítô eszközöket, filológiai apparátust (jegyzetet, kommentárt)
használ, nem engedi elrévedni, elandalodni az olvasót.

Dirádó. Egy eremita filosz versei és költeményei
Fekete Sas Kiadó. 168 oldal, fûzött, bolti ára 950 Ft



Hat év alatt készült el egyetlen mondattal. 2000-ben
regénypályázatot nyert vele, aztán hozzátett,

majd elvett belôle, számûzte az összes nagybetût
és pontot, részekre tagolta, finomította. Többet nem

nyúl hozzá – állítja Garaczi László most megjelenô
könyvérôl, a Metaxáról.

■ – Szokatlanul nagyvonalú ajánlatot tett a regény megírásakor
olvasóinak. Kedvük szerint alakítja a történetet. 
– Igazából ez a Magvetô Könyvkiadó és az Origo internetes oldal
ötlete volt, én csak beszálltam a játékba. 2000-ben kiírt közös pá-
lyázatukon, több rosta után, végül hatan maradtunk versenyben. 
– És az olvasó hol jött a képbe?
– Hetente kellett egy-egy újabb részt produkálnunk, amit az inter-
neten lehetett olvasni. Ugyanott lehetett benyújtani az igényeket, a
folytatást illetôen.
– Ha mondjuk, azt kértem volna, ölje meg a fôszereplôt, meg-
teszi?
– Ha jó oka van rá.
– És az olvasók?
– Eléggé magunkra hagytak. 
– Talán, mert nincsenek hozzászokva, hogy beleszólhatnak írók
magánügyeibe. Máskor egyébként hagyja, hogy belematassanak
a köteteibe?
– Egy-két mérvadó barátomnak meg szoktam mutatni, amit
írok, és kikérem a véleményüket. Ezt a kötetet kivételesen sok
értô szem látta. 
– Nem bízott magában?
– Inkább úgy mondanám, nehéz szülés volt. Több orvost hívtam,
hogy egészséges gyerek szülessen.
– Mi változott a hat év alatt?
– Minden. Három egymás után következô szó nem maradt a helyén. 
– A történet is változott, vagy inkább stilisztikailag formálta a
szöveget?
– Az alaphelyzet maradt az, amit a pályázati szinopszisban leadtam.
Félix, a fôszereplô – egyébként brácsás – a pszichiátrián készít fel-
jegyzéseket az életérôl, magáról és az életében fontos szerepet ját-
szó két nôrôl. De az internetes változatban a fejezetek még külön,
novellaszerû egységet alkottak, minden rész lezárult, mivel az olva-
sóknak fejezetenként adagoltam a történetet. Aztán, amikor a pá-
lyázat lezárásakor az egész szöveget egyben elolvastam, elkezdtem
egységes gondolatfolyamként átírni, felépíteni egy ívet. Közben pe-
dig eltûntek belôle a nagybetûk, késôbb a mondatvégi pontok is. 
– Merész.
– Talán, bár nem szántam annak. Persze nekem, aki a neoavantgard
felôl közelítek, kijjebb vannak a provokáció határai. 
– Nem félt, hogy az olvasó belegabalyodik a szövegbe?
– Ha ötszáz oldalról volna szó, akkor elgondolkozom, megéri-e ki-
fárasztani ôket. Így szerintem semmi gond, hogy csak százötven ol-
dal a tét. Olyan, mintha az ember egy hosszú verset olvasna. 
– Miközben légszomja van, mert úgy érzi, a mesélô egy szuszra
hadarja el az egészet.
– Azt akartam, hogy pörögjön. Másrészt ezzel akartam kifejezni a
világ egynemûvé válását. Azt a kiterített káoszt, amelyben élünk.
Hogy egymás mellett nézhetjük az Al Jazeera tévé élôben sugárzott
kivégzését, egy gombbal arrébb a Szomszédokat, még eggyel arrébb
pedig Puskás Öcsi halálát.    

– Azért nem folyatta teljesen
egybe, a sajátságos sortörési
technikának köszönhetôen
lüktet a szöveg.
– Jó ötlet, nem?
– Szembe dicsérjem?
– Ha tetszik, az Németh Gá-
bor barátom érdeme. Ô találta
ki, hogy így szinte hallhatóvá és láthatóvá tehetjük, ahogy a fôhôs
agya kattan egyet gondolkozás közben. Meg egy kicsit könnyíteni
is akartunk az olvasó helyzetén. Ez egy gesztus, mint ahogy az is,
hogy négy fejezetre osztottam a regényt. 
– Komolyan eszébe jut az olvasó, amikor ír?
– Naná! Írás közben mindig elképzelem az idealizált olvasót, a kri-
tikust, próbálom elképzelni, mit gondolnak ôk. De sokszor egysze-
rûen csak megkettôzöm magam. Ez alapján lehet egyébként defi-
niálni az írót. Ô az, aki képes saját maga kritikus olvasója lenni. 
– Kapott már olvasói visszajelzést?
– Esterházynak tetszett. A többiek még nem jutottak dûlôre, hogy
a történetszerûség vagy az atmoszférikusság benne az erôsebb. 
– Lehet, hogy az észrevételeiket megfontolva, újra átírja a re-
gényt? 
– Nem tervezem. Így is van egy óriási mappám, benne a rengeteg
változattal. 
– De az elôzô kötetének, a Gyarmati nônek a novelláit is átírta. 
– Ott más történt. Régi, húszéves novellákat vettem be a váloga-
tásba, le kellett porolni ôket. Egyébként nem szoktam renoválni a
korábbi köteteimet. Távol sem vagyok olyan átírás-megszállott,
mint mondjuk, Kukorelly Endre, aki folyamatosan dolgozik az
egész életmûvén. 
– Könnyen ad címet?
– Általában igen, a regénynek, amelyen most dolgozom, már biz-
tos, hogy Arc és hátraarc lesz a címe. A Metaxánál ez is másképp
történt. Rengeteg ötletem volt, például a Jó lesz nekünk.
– A Metaxa mivel ütötte ki a többit?
– Rövid, tömör, meglepô, brutális, amilyen a könyv. Egyébként
meg sok mindent jelenthet. Meta, annyit jelent túl lenni valamin,
ahogy ‘félix’, a mesélô is túljut saját történetén, az emlékein, egy
lelkiállapoton. A cím annyiban persze veszélyesnek tûnt, hogy
ezzel még mélyebben beleülök abba a skatulyába, amelybe már
régen bepakoltak. Az alkoholos címmel újra felnyitom a szex,
drog és rock ‘n’ roll szelencét. Legfeljebb ez itt most a szex, drog
és brácsaszó.
– Apropó, nagyon hitelesen írja le a brácsás 'félixet'. Végzett
elôtanulmányokat?
– Épp elég volt hozzá, hogy a feleségem brácsaszakon végzett a Ze-
neakadémián, meg hát ott van a zeneszerzô, sok hangszeren játszó
apósom is. Ha úgy érzem, valami nem elég hiteles, azonnal kihú-
zom. Az eredeti verzióban volt például egy szál, amelyet teljesen
kiirtottam. Abban ‘félix’ ráébredt, hogy gyerekkorában elcserélték.
Tehát, hogy valójában ô nem azonos önmagával.
– Azért maradt a könyvben sok furcsa, nyomasztó lélek. Mint
például ‘karcsi’, aki a fürdôszobafalat leborotvált szôrzetével
béleli ki, vagy a szomszéd ‘laci’, aki többnyire szöget és kana-
lat eszik.
– Tény, hogy az erôs, nyomasztó történetek érdekelnek. Szerintem
csak ezeket érdemes megírni. Nem téma, hogy szépen „ôszülnek”
a falevelek. Az jó, ahogy van, és kész. 
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MMOOLLNNÁÁRR  TTAAMMÁÁSS::
AAZZ  AATTLLAANNTTII  KKUULLTTÚÚRRAA  KKIIBBOONNTTAAKKOOZZÁÁSSAA
178 oldal, kartonált, 2100 Ft
„Így két Amerika létezik: az egyiket ma-
ga a népesség éli és alakítja, amely azon-
ban aligha gondolkozik minderrôl mé-
lyebben az olyan jelszavaknál, mint de-
mokrácia, pluralizmus, kapitalizmus és
így tovább; a másik azon következte-
tésekbôl áll, amelyeket az európaiak
vonnak le saját megfigyeléseikbôl. Sietek
hozzátenni: e második Amerika fontos,
mivel a XX. századi történelem megmu-
tatta, hogy Amerika Európa gyorsan ön-
állósuló gyermeke, s mert mindkét konti-
nenst arra kényszeríti e század és a kö-
vetkezô, hogy létrehozza azt, amit
»atlanti kultúrának« nevezek.”

BBÁÁNNKKUUTTII––BBOOTTHH––CCSSOORRBBAA::  AA  KKÍÍSSÉÉRRLLEETTEEZZÔÔ
EEMMBBEERR  ––  TTeerrmméésszzeett--TTuuddoommáánnyy--TTöörrttéénneett  IIII..
536 oldal, kemény táblás, cérnafûzött,
7900 Ft
A kötet egésze lefedi a fizika, a kémia, a
biológia és a természetföldrajz középis-
kolai anyagának egészét és a fontosabb
filozófiai és pszichológiai témaköröket
is. Tartalmazza tárgyak érettségi vizsga-
követelményeit mindkét szinten. Alkal-
mas az egyes tantárgyak önálló tanulásá-
ra/tanítására is. Fô újdonsága azonban
az, hogy gazdag utalásrendszerével
megmutatja az egyes természettudomá-
nyos tárgyak közti kapcsolatokat, leírja a
tanított ismeretek fölismerésének törté-
netét és a kutatás módszereit, s mindezt
az európai mûveltség egészébe illeszti.

VVIIKKTTOORR  SSUUVVOORROOVV::  AA  JJÉÉGGTTÖÖRRÔÔ
HHiittlleerr  mmiinntt  eesszzkköözz  SSzzttáálliinn  tteerrvveeiibbeenn
378 oldal, kartonált, 4200 F
Ki kezdte el a II. világháborút? Sztálin ál-
láspontja, miszerint a Szovjetunió kivéte-
lével mindenki bûnös, nyilvánvalóan
hosszú idôre beépült a kommunista mi-
tológiába. Még mielôtt Németországban
a nemzetiszocialisták hatalomra kerültek
volna, a szovjet vezetôk Hitlernek a „for-
radalom jégtörôje” nem hivatalos elne-
vezést adták. Ez egy nagyon találó és so-
katmondó elnevezés. A kommunisták
megértették, hogy Európát csak egy há-
ború tudja feltörni, és a forradalom jég-
törôje tudja mindezt elérni. 

PPAAPPPP  LLAAJJOOSS::  AA  MMAAGGYYAARROOKKHHOOZZ
160 oldal, keménytáblás, 2500 Ft
Papp Lajos szívsebészrôl már sokszor
olvashattuk, hogy a szeretet krisztusi
parancsa szerint gyógyít, éli életét.
Kettôs feladatot rótt rá a Fennvaló. Or-
vosként gyógyítja az emberek beteg
szívét, s immár hosszú évek óta szavai-
val, gondolataival gyógyítja „beteg
nemzete beteg szívét”. Sokszor és so-
kunknak nyújtott már lelki segítséget.
A most megszületett könyv Professzor
úr szándékai szerint segít minket, hogy
kapcsolatot tudjunk teremteni földi
életünk és a szakrális világ között, fel-
ismerjük, hogy e kettô elválaszthatatla-
nul összefonódik. S kényszerû aktuali-
tása okán jelenlegi helyzetünk megol-
dására kínál egyfajta lelki, érzelmi le-
hetôséget. Bizakodjunk…

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata

BIBLIAI TÖRTÉNETEK GYEREKEKNEK
Keresztes Dóra illusztrációival
202x226 mm; 228 oldal; 2500 Ft
A kötet elsô kiadása után húsz évvel, most meg-
újult formában jelenik meg ismét ez az 52 ó- és
52 újszövetségi történetet tartalmazó, szép kiad-
vány. A történetek mellett idôrendi táblázatok és
térképek is segítik az olvasót a bibliai üzenet
jobb megértésében.

Mercé Segarra – Fransesc Rovira
JÁTÉKOSAN A BIBLIÁRÓL
43 bibliai történet – Szórakoztató feladatok és
bibliai tanulságok gyerekeknek
225x267 mm; 96 oldal, 3500 Ft
A számos érdekes ügyességi és közösségi játék
gazdagítja a gyermek ismeretanyagát és a világról
alkotott képét, miközben kitûnô szórakozást kí-
nál a család többi tagja számára is.

Ingo Baldermann
TÜNDÖKLÔ FÉNY A SÖTÉT ÉJSZAKÁBAN 
Bibliai elbeszélések a karácsonyról gyerekeknek
B/5; 64 oldal, 1400 Ft
Karácsonykor számos családban felolvassák a Bibli-
ából Jézus születésének történetét, akirôl sokan úgy
tartják: Isten Fia volt. A mesélô most is arra vállal-
kozott, hogy segítsen az ifjú olvasóknak beleképzel-
ni magukat a kétezer évvel ezelôtti eseményekbe.

AA  MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGGII  RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  EEGGYYHHÁÁZZ  KKÁÁLLVVIINN  JJÁÁNNOOSS  KKIIAADDÓÓJJAA,,
MMAAGGYYAARR  BBIIBBLLIIAATTÁÁRRSSUULLAATT  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY

11111133  BBuuddaappeesstt,,  BBooccsskkaaii  úútt  3355..  TTeelleeffoonn::  338866--88226677;;  220099--33003333..  HHoonnllaapp::  wwwwww..kkaallvviinnkkiiaaddoo..hhuu,,  wwwwww..bbiibblliiaattaarrssuullaatt..hhuu

A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ÉS A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA



A két évvel ezelôtt megjelent
Jóskönyv nagy sikert hozott Müller

Péternek. Mindenekelôtt arra voltam
kíváncsi, folytatása-e annak a most

az Alexandránál megjelent Szeretet-
könyv. A szerzô így válaszolt:

■ – A Jóskönyvben, ha jól tudom, a szeretet
szó nem is fordul elô, mégis errôl szól az
egész kötet. Amit a leglényegesebbnek érez-
tem belôle, belevettem a Szeretetkönyvbe. A
mama néz címû fejezetben idézem a Jós-
könyvnek azt a csodálatos tanácsát, hogy mi-
ként kell igazán szeretni. A kínaiak bölcseb-
bek voltak, nem fecsegtek a szeretetrôl, ha-
nem megvalósították. Mi, nyugati emberek
rengeteget fecsegtünk és írtunk, de szeretet-
képtelenek vagyunk. Az ember úgy tud sze-
retni, ha harmóniába kerül önmagával és má-
sokkal. Minden jósjelnek ez az útmutatása, csak a szeretet szót
a kínai úgy hívja, hogy Tao. A Taóban lenni annyi, mint harmó-
niába, szeretetbe kerülni a mindenséggel.
– A harmóniát és a szeretetet szinonimaként említette.
– Ez a két szó azonos. A Taóban az ember beleolvad a szeretet
állapotába, amely mozgó, örök valami. Ez a könyvem annyiban
azért különbözik minden más munkámtól, hogy csak úgy tud-
tam elindítani, mint egy önvallomást. Azért, mert sok-sok ha-
zugság tapad ehhez a szóhoz. Ugyanakkor errôl szól minden.
Minden vallás, minden vers, minden regény, minden színdarab.
A szeretetrôl szól az emberiség története. Ennél fontosabb sza-
vunk nincs. És ha valaki errôl kezd beszélni, elkövetheti azt a hi-
bát, hogy nem önmagát adja, hanem akaratlanul is elkezd má-
sokat idézni, és abban a pillanatban fals lesz az egész. Szöveg-
gyûjtemény. A könyvírást megelôzôen mélyen magamba kellett
néznem, megvizsgálni, mit jelent a szeretet az én életemben, hol
van ez a szó olyan állapotban bennem, hogy eleven és vérzik.
Azután olyan kívánalommal találkoztam, amit eddig talán csak
akkor éreztem, amikor színdarabot írtam: a szeretetet nem lehet
egyedül, a másik ember nélkül elmondani. Minden másról lehet
egyes szám elsô személyben beszélni, még a boldogságról is,
mert van úgy, hogy az ember egyedül ül és boldog. De a szere-
tet, az „együtt”, az „mi”, az „Te”. Kell hozzá a másik ember.
Vagyis ki kellett nyúlnom a láthatatlan olvasó kezéért. S ha
összeér az ujjunk, akkor megtörténik a csoda, megsejtünk vala-
mit abból, hogy mit jelent a szeretet. Másként nem.
– Értem, amit mond, mert a szeretni szó csak tárgyragos név-
szóval nyer értelmet. De hogyan szeressek egy láthatatlan, is-
meretlen, illetve ezerarcú olvasót?
– Nagyon érdekes dolog történik. Hála Istennek rengeteg vissza-
jelzést kapok, s tudom, hogy megérintettem azokat, akiket nem is
ismertem, de rokon lelkek, mert azon a ponton és úgy szeretnek,
ahogy én, tehát az együttrezgés csodálatos állapotába kerülünk,
még akkor is, ha a könyvem nem könnyû olvasmány. Van a ro-
kon lelkeknek egy láthatatlan, titkos összeszervezkedése a világ-
ban. Ez többet ér, mint bármilyen megszervezett vallás vagy párt. 
– Nyilván korábban is foglalkoztatta a szeretet kérdése. Köz-
rejátszott-e a ridegülô társadalmi környezet abban, hogy a té-

mával kapcsolatos gondolatait
könyvbe foglalta vagy egyszerûen
egyéni életútja, az idô múlása ve-
zette erre az elhatározásra?
– Valójában egyetlen ember sem fog-
lalkozik soha semmi mással, csak ez-
zel. Még akkor sem, ha ôrült, meg-
szállott, pénzimádó. Akkor is a sze-
retetenergiáit önti bele a hatalomba
vagy a pénzbe. Mindenki valamit
vagy valakit szeretni akar, mert ez az
emberi élet lényege. Nekem is a sze-
retet tragédiájáról, kudarcáról, komé-
diájáról szól minden színdarabom és
könyvem. De most ezt a szót fénybe
emeltem, ez lett a meditációm köz-
ponti szava. Mégis lámpalázasan ír-
tam a Szeretetkönyvet. Amiatt izgul-
tam, hogy tudok-e errôl fontosat,
idôszerût üzenni, olyasmit, amit
még nem mondtak el mások.

– Mirôl árulkodnak az olvasói levelek, visszajelzések? 
– Általában „aha”-élményrôl számolnak be, arról, hogy sok leírt
gondolat már nekik is eszükbe jutott. Ez fontos, mert csak annyi
és nem több az írói tehetség, hogy valaki képes kimondani olyas-
miket, amelyek más emberben szunnyadnak. Esetleg segíthetek
bizonyos konkrét élethelyzeteket megoldani. A könyv tizenhat
fejezete a szeretet sok színképét mutatja, a gyermeki, az anyai,
az elengedô szeretetrôl, a párkapcsolatról, a szexualitásról vagy
a barátságról írok. Van olyan fejezet is, amelyben szerintem for-
radalmian másként látom a helyzetet, például a nô és férfi vi-
szonylatában. Kicsit rámutatok, miért vált nagyon nehézzé má-
ra ez a kapcsolat a két nem között. Fejtegetem, hogy mi okból
romlott el, hol romlott el nemcsak a házasság, a szerelem, a pár-
kapcsolat, de a szexualitás is, és miként függ ez össze a több ezer
éves patriarchális életrenddel. Ha két görbe tükör egymással
szembenéz, torzképet alkot. 
– Változtatott-e a mindennapjain a saját könyve?
– A könyv megírása óta másként látom magam. Most ketten be-
szélgetünk, és kis lelkifurdalásom van, hogy nem ültünk le elôt-
te, nem ismertem magát, hanem elkezdtem dumálni. Annak ér-
dekében beszélek, hogy a Szeretetkönyvrôl jelenjen meg egy
cikk, de sokkal fontosabb lenne, hogy mi ketten megismerjük
egymást. Megváltozott a feleségemmel, a családommal, a gyere-
keimmel, az unokáimmal való kapcsolatom is. Állandóan ott
van a lelkemben a hang: „Vigyázz, ez még nem az igazi!”
– Mikor nyílt meg Ön elôtt az ezoteria?
– Nem vagyok ezoterikus. Ez manapság marhabélyeg, ame-
lyet ráütünk egy-egy íróra. Nem hiszem, hogy ezoterikusok
lettek volna, akiktôl a legtöbbet tanultam az életben: Ham-
vas Béla, Pilinszky János, Weöres Sándor, Dosztojevszkij. Én
mûvész vagyok, akit megihletett az ôshagyomány, a tradíció,
beleértve a zsidó-keresztény értékrendet is, amelyben felnôtt
az emberiség. Annak az alapján nôttem föl kisgyerekkorom
óta. Emiatt nem lettem párttag vagy marxista, holott tökéle-
tesen kitanultam a marxizmust. Gyerekkoromtól tudtam,
hogy embernek lenni sokkal nagyobb vállalkozás az éppen
divatos rögeszme szolgálatánál.
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Rokonlelkek szövetsége
„Aha”-élmény a Szeretetkönyvben



A Librotrade Kft. ajánlja

Christmas Fun – Songs And Activities For Children 1500 Ft
Learning And Teaching English (CD Pack) 4535 Ft
Oxford English For Careers: Tourism Student’s Book 3549 Ft
Oxford Essential Learner’s Dictionary With CD-ROM 4619 Ft
Oxford Wordpower Dictionary 3rd Edition +CD-ROM 5971 Ft
Jane Austen: Persuasion – OBW Library 4 620 Ft

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237. Tel:254-0-254 Fax:257-74-72
E-mail:books@librotrade.hu
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp.6. Tel:288-0771 
Fax:288-0769 E-mail:famulus@chello.hu
Melódia Könyvesbolt 1053 Budapest, Semmelweis u. 1-3. Tel/Fax:317-66-28

AA  VVÁÁRROOSSHHÁÁZZAA  KKiiaaddóó  aajjáánnlljjaa
CCssaakk  kkééppeekk  ssoorroozzaatt

VVáámmooss  LLáásszzllóó::  CCeemmeenntt,,  fféénnyy,,  zzeennee
FFaazzeekkaass  IIssttvváánn::  LLüükktteettôô  vváárrooss

SSzzaabbóó  JJuuddiitt::  ÁÁllllaattttáárrssaakk
Kötetenként 800 Ft, dobozban 2500 Ft

AZ ÉVTIZED SZÓTÁRSZENZÁCIÓJA

ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR
Magyar szavak és toldalékok eredete

A magyar nyelv
kézikönyvei sorozat

12. kötete

Az Etimológiai szótár
1024 oldalon
8000 tôszó és

12 000 származékszó
etimológiáját adja meg.

A legôsibb és a
legújabb szavak

eredetét is tartalmazza.
A magyar szótár-

irodalomban elôször
ismerteti

300 toldaléknak is
az etimológiáját.

Ára: 7990 Ft

Postai utánvéttel is megrendelhetô
25% kedvezménnyel a kiadótól:

TINTA Könyvkiadó
1116 Budapest, Kondorosi út 17.

Telefon: (1) 371 05 01, honlap: www.tintakiado.hu



Tanulásról és karrierrôl, boldogságokról
és veszteségekrôl, betegségrôl és egy új

otthon megteremtésérôl szól Sass Sylvia
operaénekesnô lírai hangvételû életrajzi

naplója. A kötet címe: A belsô hang (Kai-
rosz Kiadó) jól tükrözi a könyv tartalmát,

egy befelé forduló, önmagába tekintô,
önmagával és a problémákkal szembesü-
lô, küszködô asszony képe rajzolódik ki

elénk. Nem a bálvány, nem a híresség
szólal meg benne, hanem az ember.

■ – Amikor kézbe vettem a kötetet, azt hittem, hogy egy operai
pályafutásra visszaemlékezô kötetet tartok a kezemben. Olvasás
közben kiderült, hogy a könyv több és más mint egyszerû vissza-
tekintés: olyan mélyre megy és olyan belsô  érzéseket, hangula-
tokat oszt meg az olvasóval, ami ritka a híres emberek között. Mi
volt a motivációja?
– Magam is elgondolkoztam, nem veszélyes-e a kitárulkozás. Aztán
elkezdtem írni, és rájöttem: az ember vagy ôszintén ír, vagy sehogy.
Ha szeretné a gondolatait elmondani, vagy mélyen teszi, vagy in-
kább ne tegye. Pontosan tudtam, hogy nem vagyok író ember, de
szerettem volna olyan írást kiadni a kezembôl, amely nem a bulvár-
sajtó színvonalán áll. Amikor önmagamról és a belsô dolgaimról ír-
tam, törekedtem arra is, hogy ne bántsak meg senki hozzám közelál-
ló személyt, nem írtam neveket, bár gyakran rá lehet jönni, kirôl is
van szó. Hiszem, hogy jogom van önmagamról nyugodtan, ôszin-
tén beszélni, de ahhoz nincs, hogy a másik érzéseit kiadjam. Ezért
írásaimat megmutattam néhány embernek, de egyik sem tiltakozott
a megjelenés ellen. 
– A könyv napló formában íródott és 2005-ös esztendô farsang-
tól farsangig terjedô idôszakát fogja át. 
– Úgy született, ahogy a naplóban megjelenik. A társam hazajött Ma-
gyarországra és a nagy havazás miatt nem tudott visszatérni Provan-
ce-ba. Egyedüllétemben elkezdem írni és mivel úgy alakult, hogy ma-
gamra maradtam, rákaptam az írásra, és az írás lett a társam. Szeret-
tem volna végiggondolni dolgokat, és amikor leírtam, amit éreztem,
tisztábban láttam. Szinte terápia volt önmagam számára. Annyira be-
lejöttem az írásba, hogy azóta már egy második könyvet is írtam.
– Egyszóval énekesi és festôi pályafutása után íróként is debütált.
– A könyvhöz magam készítettem az illusztrációkat. Egészen más
mûfajban kellett dolgoznom, mint korábbi festményeimben, az il-
lusztráció mást kíván: ceruzával készítettem ôket és a kiadó jóvoltá-
ból barnított árnyalatban jelennek meg a kötetben, ami egyfajta lágy-
ságot ad a képeknek és jól illik a kötet hangulatához. 
– Nem kerülhetô meg a kérdés, miként került Ön Provance nap-
fényes tájaira, ahol letelepedett és új otthont teremtett. A köny-
vében errôl is vall…
–  A betegségem idején érlelôdött meg bennem, amikor két évig
feküdtem és átgondoltam az addigi életemet. Akkor döntöttem
el, hogy ha csak egy kicsi lehetôségem lesz, hogy újrakezdjem, a
hátralévô idôt olyan helyen szeretném tölteni, amirôl mindig is
álmodtam. Nem gondoltam volna viszont, hogy ez a hely ennyi-
re gyógyít engem. Nem mondhatom, hogy végleges gyógyulás állt
be nálam, de egészen kicserélôdtem és ezt a kinti barátaim is ta-

núsítják. Fôleg pszichológiai megerôsítést jelen-
tett. Pedig az emberek ott is nehezen élnek. Lehet,
hogy a több napfény számít, lehet, hogy az ózon-
dús, tiszta levegô, ami a tengerrôl árad. Egy 7200
lakosú kisvárosban élek, ahol minden sokkal nyu-
godtabb, hallom a harangokat, csönd van. Tüdô-
betegnek pedig ennél több nem is kell.
– Milyen visszajelzéseket kapott a könyvérôl?
Kinti barátai mit tudnak róla?
– Tudtak róla és egy nagyon kedves barátom, aki
negyven éve Franciaországban él, lefordítja franciára,
hogy legalább nekik odaadjam. Lehet, hogy könyv-
kiadás is lesz belôle. Itthon pedig az új könyvemnek
keresek kiadót. A szerelemrôl szól, nagyon sok grafi-
kai illusztrációt tartalmaz és csatolnám hozzá új
Liszt-felvételemet. Az új kötet egyébként sokkal líra-

ibb, ha teszik, irodalmibb mint az elsô volt, versek is vannak benne.
A belsô hangot úgy igyekeztem megírni, mintha beszélgetnék valaki-
vel. Volt is példaképem: Saul Bellow Herzog könyve. Nagyon meg-
fogott annak idején, hogy mennyi küszködés árán vált íróvá. Minden
folyamatát, minden kínlódását értettem és tiszteltem azért, hogy le
merte írni. Az én könyvem csak most került a boltokba, de máris ér-
keztek visszajelzések: volt, aki a szakmai oldalát dicsérte, de sokan is-
meretlenül jelentkeztek és épp a könyv lelki vonatkozásai fogták meg
ôket. Halottak Napján sok e-mailt kaptam, utalva arra a fejezetre, ahol
leírtam édesapámmal és nagymamámmal való viszonyomat, vagy a
megbocsátás fejezetet, ami oly sokunk életébôl hiányzik. Sokan azzal
kerestek meg, hogy kimondtam, amit ôk is éreztek, de nem mertek
megfogalmazni. A tolerancia fejezettel kimondott célom volt, hogy
hidat verjek az emberek közé, hogy jobban elfogadják egymást és ön-
magukat.  Nem egy olvasóm mondta, hogy könyvem hatására nézett
szembe önmagával. Azt hiszem, ezért érdemes volt. Gyakran jövök
haza: könyvbemutatókat tartok, felolvasok és találkozom az olvasó-
immal. Hiszen a célom is ez volt: úgy beszélgessek az olvasóval ezek-
rôl a dolgokról, mintha egy délutáni tea mellett ülnénk a tûz mellett.
– Mire jut ideje a könyvírás mellett? Ha jól tudom, újra énekel,
tanítványai is vannak, kurzusokat vezet.
– Nyáron volt egy nagy koncertem Japánban, ahol sok nagy opera-
áriát énekeltem, köztük Lisztet, Bartókot, Kodályt. Tartottam egy
mesterkurzust is. Voltam már kétszer zsûrielnök énekversenyeken,
egyszer Brazíliában, egyszer Chilében és kaptam egy felkérést Szent-
pétervárra is Jelena Obrazcovától, ahol hatalmas nevû kollégákkal le-
szek zsûritag. Tanítványaim is vannak: hat hónapot tölt nálam egy
chilei énekesnô, akit egy szerepre kell felkészítenem. Nagyon fonto-
sak az életemben még a képzômûvészeti kiállítások is. Nemrég nyílt
Vácott az 51. festészeti kiállításom.
– Említette, hogy készen van egy második könyvvel, ahol verse-
ket is ír…
– Más stílusban írtam, költészet, amirôl írok, hiszen a szerelem
költészet. Önéletrajzi az is, és a verseken túl sok filozofikus írás
van benne. Több és színes illusztrációt kap a kötet. Terjedelmileg
ugyanennyi lesz, hasonló tömörségben. Nôtársaimtól eltérôen
szeretek tömören fogalmazni. A versírásban is erre törekszem, a
ritmus érdekel, nem a rím. Hangosan felolvasom magamnak a
szöveget, hogy folyamatában milyen. Egyik olvasóm meg is je-
gyezte elsô könyvem kapcsán:  látszik, hogy zenész írta. Remé-
lem, soraim kapaszkodót adnak azoknak, akik maguk is tisztázni
akarják a kérdôjeleket az életükben.
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„Az írás lett a társam”
Sass Sylvia szépíróként is bemutatkozik
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Áldás vagy átok címmel jelent meg a közelmúlt-
ban a Saxum Kiadó jóvoltából Ranschburg Jenô

legújabb könyve, mely elsôként próbál rendet
teremteni magyar nyelven a televíziózással, az

internettel és a számítógép-használattal kapcsola-
tos nemegyszer egymásnak teljesen ellentmondó

vizsgálati eredmények és következtetések
tengerében. Segítséget nyújt a szülônek abban

a nehezen megfelelhetô kérdésben: mennyit, és
mit engedjünk  gyermekeinknek.

■ – Egyes vélemények szerint a tévé, vagy a számítógépes játék
maga az ördög, mások szerint nagyon hasznos és szükséges esz-
köze mai világunknak. Hol van az igazság?  Csak nemrég derült
ki például, hogy a hiperaktivitást nem a tévézés okozza.
– Nem értek egyet azzal a nézettel, hogy nem szabad tévét nézni, sôt
lehetôleg ne is legyen készülék otthon a családban. A gyerek úgyis
szembesül ezzel a világgal, a szülô bár nem szeretné. A tévében na-
gyon sok hasznos dolog van. Ami a szakmai oldalt illeti: a közhiedel-
mekben jelen lévô véleményeken túl hihetetlenül sok kutatás foglal-
kozik a tévénézési szokásokkal. Az elmúlt években napvilágot látott
néhány ijesztô adat, mint például, hogy a ma oly elterjedt hiperakti-
vitás hátterében a televíziózás áll. Ezt tavaly és idén több kutatás cá-
folta. Éppen ez volt az egyik ok, amiért megírtam ezt a könyvet: sze-
rettem volna eloszlatni a hiperaktív gyerekek szüleinek esetleges bûn-
tudatát és szorongását. Természetesen a televízió nem veszélytelen.
Minden valószínûség szerint a tévének, mint technikának, a vibrálás-
nak van egy, az alfa-hullámok megjelenését elôsegítô hatása az agyra,
amely az elalvás elôtti állapotot jelenti az idegrendszerben, azaz kizár
minden ébrenléti cselekvést és kreativitást. Azaz, „zombiként” hozzá-
láncolhatja a gyereket, de a felnôttet is a készülékhez. Ez legjobb eset-
ben is kidobott idô, amiért nagy kár. Feltétlenül híve vagyok azonban
az aktív tévénézésnek, ami a gyerekek esetében azt jelenti, hogy olyan
mûsort nézzen, amely számára intellektuálisan követhetô és a szülô
hacsak teheti, legyen jelen a tévézésnél és utána beszéljék meg, kiseb-
bek esetében játsszák el a történteket. A 3–5 évesekben egyébként is
jelen van egy korrekciós hajlam, vagyis ha egy történet rossz véget ér,
„happy endesíti”, azaz boldog befejezéssel játssza el magának. És itt
bejön a minôség kérdése. Rengeteg, fontos és hasznos információt
közöl a televízió. Ezektôl nem lenne szabad megfosztani egy gyere-
ket. De nem mindegy, mit néz.
– A kicsik elképesztôen fogékonyak a reklámra, ami sokak számá-
ra megint ijesztô lehet. Errôl is véleményt formál a könyvben.
– A reklám az altató, „zombi” tevékenység ellen való: effektjeivel
biztosítja a nézô éberségét. A gyerekek nagyon kedvelik a változó
színeket, zajokat és hangokat. Sajnos, ezek a modern gyerekfilmek
egy részében is megvannak: nagyon neheztelek a japán rajzfilmek-
re például, egyszer meg is írtam ennek veszedelmeit. Véleményem
szerint a 3–5 éves gyereknek egyáltalán nem szabadna reklámot néz-
nie, mivel nem tud különbséget tenni a valóság és a reklám között,
nem fogja fel, hogy ez csak azért van, hogy vásárlásra inspiráljon,
azt hiszi, mindaz igaz, ami a reklámokban van. Nem tisztességes a
gyerekeket rávenni arra, hogy a szüleikre rákényszerítsék, hogy meg-
vásárolják az adott tárgyat. Sajnos, ebben a kérdésben nem tudok a
szülôknek tanácsot adni: a szülô nem tudja megmagyarázni a gye-
reknek a reklám hatását.

– A televíziózás és az agresszió kérdé-
sében még mindig meglehetôsen bo-
nyolult a kép.
– Ezt a területet kutatják a legrégebben és
a legtöbbet. A mai tudásunk szerint két-
ségtelenül növeli az agressziót az agresszív
mûsor és nem csapolja le az energiákat.
Azt viszont nem lehet mondani, hogy ez
a hatás kifejezetten erôs. Nem a televízió
a bûnbak a mai világ agresszivitásáért. A
veszélyt inkább a deszenzitivációban lá-
tom, azaz, hogy elveszik az érzékenység
az erôszakos cselekedetek megítélésében.
Erre nevel például a Tom és Jerry sorozat.

Hibás az a szülôi viselkedés, hogy azért engedem a gyereknek a tévé-
nézést, hogy nyugtom legyen tôle. Ettôl óvom a szülôt, mert amikor
magához tér, már késô. A függôségrôl már nehéz leszokni.
– Nagyon tanulságos volt számomra az a megfigyelése, hogy a
tévében a nemi szerepek  nagyrészt hagyományos formában je-
lennek meg egy olyan társadalomban, ahol ezek a szerepek
erôsen megbillenni látszanak.
– Mind a gyerekfilmekben, és amit különösen felháborítónak és
paradoxnak tartok,  a reklámokban is abszolút hagyományos ne-
mi szerepek jelennek meg, a nô mint tárgy szerepel. Ez pedig ká-
rosan hat a gyerek személyiségére, elôítéleteket szül. Nem látom a
tudatosságot a mûsorok készítésében sem ez ügyben. 
– Nemcsak a tévé, de a számítógép is egyre fontosabb szerepet
tölt be a gyerekek életében.
– Már óvodás korú gyermekek számára is remek, játékos számító-
gépes programok léteznek, amelyek sokféle képességet fejlesztenek,
és különösen hátrányos helyzetû gyerekek körében alkalmazhatók.
Nagyon szerettem a klasszikus Sulinet programot, a kiterjedtebbet
már kevésbé. A számítógépben a gyerek sok mindent maga csinál,
nem passzív szemlélô, hanem bizonyos értelemben irányító. A té-
vézéssel szemben ez a tevékenység nagyobb eséllyel lesz hasznos,
vagy káros. Ha a gyerek kizárólag durva és agresszív játékokat ját-
szik a gépen, agresszívabb lesz, mintha csupán ilyen filmeket néz
a tévében. Ugyanakkor egészen különleges jelentôséget kap a gye-
rek, hihetetlen tér nyílik meg a számára, újabb és újabb figurák bô-
rébe bújhat bele, azon keresztül ismerkedhet, ismereteket szerez-
het. De el is lehet veszni benne, függôvé válni, ahogy a tévézésben
is. Külön veszély még, hogy mi, felnôttek nem értünk eléggé a szá-
mítógéphez és nem tudjuk pontosan, mit csinál a gyerek.
– Az internettel még inkább kinyílik a gyerek elôtt a világ.
– Egyik kollégám leírta valahol, hogy az internetezô gyerek annyi em-
berrel tarthatja a kapcsolatot, ami azelôtt elképzelhetetlen volt, még-
is magányosabb, mint valaha. Nos, ez nem teljesen van így. A chat-
szobák és maga a chatelés különleges dolog, ennek is megvan a ma-
ga nyelve és jelrendszere, megpróbálja kivédeni a kommunikációs ka-
tasztrófát, amit az jelent, hogy nem látom a másik metakommuniká-
cióját. Rendkívüli jelentôsége van a társas kapcsolatok alakulásában,
a segítségnyújtásban, vagy a valóságban gátlásos, szorongásos gyere-
kek kitárulkozásában. Hiszen a chaten nem a valós énemet mutatom
be, hanem az ideálisat. Az ilyen kapcsolat realizációja viszont veszé-
lyes lehet, kudarcélményt jelenthet, de rengeteg példa van a pozitív
kapcsolatteremtésre, akár házasságra is. A legújabb vizsgálatok azt is
megmutatták, hogy az internetezô gyerek intellektusa és probléma-
megoldása kimutathatóan jobban fejlôdik.
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Kézenfogva a képernyô elôtt
Az aktív tévénézés már gyermekkorban is hasznos



Szelíd vonású, kalapot viselô, már-
már dámát várok a kávézóba, ahogy a

Magvetônél frissen kiadott kötete, a
Trans hátsó borítójáról megismerni
véltem Kiss Noémit. Ott a profilját
fényképezték. Most szembetalálko-
zunk. Se kalap, se dáma. Egyáltalán
nem feltûnô külsejû fiatal nô. Azt is
mondhatnám: átlagos megjelenésû,

ha nem tartanék tôle, hogy megbán-
tódik a jelzôn, amely egyszerûen nem
kirívót akar jelenteni. A vállszélessége
sem különleges. Ez azért megjegyzendô, mert meg-

tudtam tôle, egy idôben versenyúszónak készült.

■ – Interjúalanytól szokatlan izgatottsággal tudakolja: hogy tet-
szett a könyve. A lélektan arra int, hogy a jó és a kedvezôtlen ha-
tás is félrevinné a beszélgetést. Köntörfalazok. Puhatolózom. Ar-
ról kérdezem inkább: mennyire fontos neki a kritika.
– Mivel magam is rendszeresen írok bírálatokat és tanítok kortárs
magyar irodalmat külföldi mûfordítóknak, tudom, milyen komoly
munkája van a kritikusnak a recenzióban. Érdekel, hogy ebben a
megfontolt véleményben miként csapódik le az elbeszélésem. A
Trans esetében azt vártam, hogy az idôsebb férfi kritikusok fognak
értetlenkedni, hogy mi ez a könyv, milyen nyelven íródott. Mégis
egy fiatal kritikusnô marasztalta el a könyvet, és Margócsy István írt
túlzóan szép szavakkal róla. Mivel a Tájgyakorlatok címû kötetem
három éve jelent meg, és a mostani novellák mindegyikét közölték
folyóiratokban, általában ahhoz vagyok szokva, hogy az emberek
vagy megijednek a szövegeimtôl, vagy ingerülten elutasítják, vagy
pedig teljesen odavannak értük. 
– Hogyan lett író?
– Úgy, hogy már a dédnagymamám is írt. Tizenkét éves lehettem,
amikor a nagymamám odaadta a naplóját. Abban az életkorban vol-
tam, amelyben az ember elkezd hosszabb szövegeket olvasni. A nap-
lórészek mellett verseket, morfondírozást, önvizsgálatot és vallomást
találtam a füzetben. Nagymamám is eléggé emancipált nô volt, taní-
tónô, tehát ilyen közegben nevelkedtem. Egyre jobban érdekelt az
irodalom, nagyon szerettem olvasni. Igazából nem könyvek között
nôttem fel, magamnak fedeztem fel az irodalmat. Közben sok min-
den mást csináltam, például sportoltam. Aztán úgy alakult, hogy
csomó mindenen keresztül mentem, olyan figurákkal és történetek-
kel találkoztam, amelyeket, úgy gondoltam, érdemes lenne megírni,
csak kellene találni hozzájuk egy formát, egy hangot. Úgy próbáltam
súlyos dolgokról beszélni, hogy ne nyomjon agyon a téma, fesztele-
nül fickándozhassak, s a szöveg olvasmányos maradjon.
– Az elbeszéléseiben némi blogszerûséget fedeztem fel. Kedveli
ezt az elektronikus mûfajt? 
– Három blognál többet nem is olvastam életemben. Nyilván hat-
nak az emberre a köznyelvi beszédformák, amelyekkel naponta ta-
lálkozik. A dédanyai napló fontos alapélmény, kulturális gyökér
volt a számomra. Ô más korszakban, más életstílust képviselve írt,
csupa széprôl és jóról, visszafogottan, mégis játékosan, biedermeier
stílusban pletykált, ami számomra már nem követhetô. Mégis van

bennem szentimentalizmus, szeretném,
ha úgy írhatnék, de már nem olyan a vi-
lág, és nincs is ezzel semmi baj. Igaz, ak-
kor sem volt „olyan”, csak az írásnak ezt
kellett mutatnia. Szóval, lehet, hogy a
naplószerûség az ükitôl ered. A nôi írás,
ha van ilyen, kimondva vagy kimondatla-
nul mégiscsak ott lebegett századokon át.
Van a nôi irodalomnak egy hagyománya,
amelynek ma már ellentmondunk, mert
most sokkal bátrabban és ôszintébben
mernek írni a nôk a legbelsôbb titkaikról
is, mert nekünk ez már megadatott.
– Milyen különbséget lát nôi irodalom
és nem nôi irodalom között?
– Hiszek benne, hogy létezik olyan írás,

amelyrôl akkor is tudom, hogy nô hozta létre, ha nincs ott a szerzô
neve. A nôi irodalom megkülönböztetése, persze, nem jelentheti ket-
tôs mérce alkalmazását, viszont az is elgondolkodtató, hogy a máso-
dik világháború után a magyar irodalomtörténet sokkal kevesebb nôi
nevet tartalmaz, mint például a lengyel, a bolgár, a horvát. Azt látom,
hogy az 1980-as évek hazai prózafordulatából kimaradtak a nôk, így
Galgóczi Erzsébet, Polcz Alaine. Esterházy, Nádas, Kertész, Konrád
nemzedékében nehéz nôi nevet találni. Elkötelezettségem áttörni
ezen, de ugyanez a gondolat foglalkoztatja a többi nôi írót is, ahogy
az kocsmában beszélgetve vagy különbözô találkozókon kiderül. 
– Hogyan lehet áttörni? Hol van a fal?
– Csak a nyelv az eszközöm, megpróbálok olyasmirôl és úgy írni,
hogy az kicsit más legyen, mint ami uralkodó az irodalomban, de
ez a férfi írókra ugyanúgy vonatkozik. A fal pedig már ledôlt, mert
a kiadók tapasztalataim szerint ugyanolyan nyitottak a nôi írók fe-
lé, és az irodalmi társaságokban is sok nô van. Fiatal íróként egyál-
talán nem éreztem nehéznek az indulást.
– Az Ön stílusában egyféle csapongást fedeztem fel különbö-
zôségként. Az egyik mondatban elmondja a véleményét, s a
másikban annak majdnem ellenkezôjét állítja. Ilyen a min-
dennapokban is? 
– Épphogy nem. De persze ugyanakkor meg igen. Nyilván törek-
szem arra, hogy kiegyensúlyozott véleményem, értékítéletem legyen
a világról. De aztán elkezdek sodródni, meg a világ sem kiegyensú-
lyozott. Ha leírom: szeretek valamit, valakit, azzal esetleg hazudok,
mert lehet, hogy a másik pillanatban már nem szeretem. S különben
is, ezzel az átlagos igével ugyanazt mondanám, amit bárki mondhat.
Ennél sokkal izgalmasabbnak tartom az ellentmondásosságot. 
– Tényleg nem szokványosak az elbeszélései: drogos ködbôl
transzvesztiták, melegek, leszbikusok bukkannak elô, a maguk
öncélú szexualitásával, amelyet Ön, szenvtelenül „közvetít” az
olvasónak. Mit szólt a család, az ismeretségi kör ehhez a témá-
hoz, a keresetlen megfogalmazáshoz?
– Anyukám fogadta a legjobban ezt a kötetet. De mindenkivel azt
próbálom megértetni, hogy nem önéletrajzi könyvet írtam, hogy az
én-elbeszélôk nem azonosak a szerzôvel. Ráadásul talán kevesebb
férfivel volt dolgom, mint amennyi a könyvben szerepel, s esetleg
nem is utazom annyit. Ha valaki ír, akkor látszólag vagy valójában
kiadja magát, számolnia kell azzal, hogy más emberekben ez vissza-
tetszést, undort kelt, vagy esetleg együttérzést, szeretetet vált ki be-
lôlük. Közhelyeket viszont nem lenne érdemes megírni. 

(mátraházi)
Fotó: Csoszó Gabriella
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A dédmama naplójától a blogig
Találkozás Kiss Noémivel



A GESTA KIADÓ karácsonyi ajánlata
HHAAJJDDAANNVVOOLLTT  MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG
JJeelleenn  ééss  MMúúlltt
6720 Ft
Egy romtemplom, vármaradvány megpillantásakor ki nem kérdezte
magában: vajon milyen lehetett valaha eredeti szépségében? E könyv
megkísérel felmutatni néhány építészeti csodát múltunkból úgy, ahogy
azok egykor tündököltek Európa e viharvert vidékén. A helyszínek: Vi-
segrád, Diósgyôr, Eger, Nagyvázsony, Sopron, Székesfehérvár, Margit-
sziget, budai vár, Szombathely stb. Mindez megidézve egy, a könyvki-
adásban nálunk eddig ismeretlen eljárással – a rekonstrukciót tartalma-
zó fóliát felhajtva az épületegyüttes ma látható képe tárul elénk.

HHAAJJDDAANNVVOOLLTT  RRÓÓMMAA
6720 Ft
E könyvben is felidézôdnek szemünk elôtt a hajdanvolt múlt
emlékei. Az ókori Róma huszonnégy káprázatosan rekonst-
ruált – jelent és múltat egyszerre mutató – képe visszaröpít
bennünket az idôben, hogy megértsük és gyönyörködjünk e
gazdag múlt ragyogásában. HHAAJJDDAANNVVOOLLTT  HHEELLLLAASSZZ  

6720 Ft 
Most jelent meg a sorozat következô darabja, a Hajdanvolt
Hellasz, amely az elsô két kötethez hasonlóan együtt mutatja
az ókori görög világ jelenét és múltját. Kréta, Delphoi, Olümpia,
Mükéné, Epidaurosz, Athén és a többi görög vidék káprázatos
szépsége tárul elénk a könyv rekonstrukciói segítségével.

SSZZÁÁZZ  RREEJJTTÉÉLLYY  AA  MMAAGGYYAARR  KKOOMMMMUUNNIIZZMMUUSS  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTÉÉBBÔÔLL
3990 Ft

A könyv a sorozat sajátosságait követve (Száz rejtély a magyar történelem-
bôl, Száz rejtély a magyar irodalomból) a magyar történelem 1945–1989-ig
terjedô idôszakából mutat be száz eseményt, izgalmas és érdekes, ugyan-
akkor szakmailag hûen ábrázolt történetet. Csak néhány példa: Mibôl és
hogyan mûködtek a hírhedt erôszakszervezetek? Hová tüntette Kádár Já-
nos a Rákosi-korszak dokumentumait? Kire lôtt a tank a Köztársaság téren
1956-ban? Miért nem vehettünk részt a Los Angeles-i olimpián? Történé-
szek segítenek eligazodni a rejtélyek labirintusában.

Csukás István
NNaaggyy  mmeesséésskköönnyyvvee
192 oldal, 2480 Ft

CCSSUUKKÁÁSS  IISSTTVVÁÁNN
KKÖÖNNYYVVEEII
FFüüzzeessii  ZZssuuzzssaa
ééss  SSaajjddiikk  FFeerreenncc
iilllluusszzttrráácciióóiivvaall::

SSüüssüü,,
aa  ssáárrkkáánnyy

168 oldal, 2480 Ft

MMiirrrr--MMuurrrr,,  OOrriizzaa--TTrriizznnyyáákk
ééss  aa  ttööbbbbiieekk

200 oldal, 2480 Ft

PPoomm  PPoomm
mmeessééii

98 oldal, 1995 Ft

PPoomm  PPoomm
úújjaabbbb  mmeessééii

138 oldal, 1995 Ft

SSüünn  BBaalláázzss
Gyerekversek

58 oldal, 1470 Ft

AA  kköönnyyvveekkeett  aa  TTóótthháággaass  KKfftt..  tteerrjjeesszzttii  ((11001144  BBpp..,,  PPeerréénnyyii  ZZss..  uu..1155..)),,  ddee  mmeeggrreennddeellhheettôôeekk  aa  kkiiaaddóóbbaann  iiss  ((11001144  BBpp..,,  UUrrii  uu..66..  TTeell//ffaaxx::  221122--99221188))..



Egy vékony verseskötet és egy CD egybekötve.
A Hangzó Helikon sorozat egyik kötetét
Faludy György és Gerendás Péter jegyzi.

Sajnálatos módon a szerzôk közül már csak
egyiküket kérdezhetjük a „közmunkáról”.

■– Megjelent az ön és Faludy György
hangoskönyve…
– Ez nem hangoskönyv, hanem megzené-
sített versek – mondja Gerendás Péter, a
Faludy-versekhez zenét szerzô, és azokat
elôadó mûvész. – Ez egy önálló CD, mel-
lette a könyv. Az egyiket hagyományos
módon lehet befogadni, az olvasással, a
másikat, meg lehet hallgatni. 
– Reméltem, hogy tiltakozik, mert kö-
vetkezôkben kételkedésemnek adtam
volna hangot, hogy mitôl más ez, mint
a többi megzenésített vers. Akkor to-
vább is léphetünk.
– Ez a kiadvány a Hangzó Helikon soro-
zat jegyében született, a sorozat kereszt-
apja Gryllus Dániel. Ô kért fel ennek a lemeznek az elkészí-
tésére.
– Talán azért esett önre a választása, mert már elôzôleg is
zenésített meg Faludy-verseket?
– Biztos, hogy ez is közrejátszott. Az utóbbi években többször
is volt alkalmam részt venni közös interjúkon Faludy
Györggyel, mely beszélgetések közönség elôtt zajlottak. Miköz-
ben az élete lepergett elôttem,  elôadhattam az általam megze-
nésített verseit. Különleges élmény volt, hogy ezeken az este-
ken kapcsolatba kerülhettem az általa ismert költôkkel, írókkal.
Nagyon érdekes történeteket mesélt, s én ittam a szavait. 
– Barátokká váltak?
– Mindenképpen boldog vagyok, hogy ismerhettem. Hogy
barátok lettünk volna? Óvatosan bánok ezzel a szóval. Egy
ilyen formátumú embernek halála után nagyon sok barátja
lesz.  Inkább azt érzem, örülök, hogy jelen lehettem utolsó
szegmensében életének, nekem ez a lényeg. Egy ilyen csillo-
gó szellem kisugárzásának közelében tölteni bármennyi idôt
is, csodálatos dolog. Személyes kapcsolat is volt közöttünk,
többször találkoztunk, névnapját, az utolsót, ott tartotta,
ahol én rendszeresen játszom. Ezek a találkozások, beszélge-
tések soha el nem felejthetô élmények, szép emlékek.
– Amikor vele kezet fogtam, akkor egyidejûleg kezet fog-
hattam azokkal, akikkel ô, akiket klasszikusként isme-

rünk, akik már régen meghaltak, de a mûveik örökké fenn-
maradnak. 
– Sajátos individuum volt, akit semmi rendszer nem tört
meg, de nem lett bosszúálló. 
– Tetszettek neki a megzenésített versek?
– Csak a régieket ismerhette. Bár tudott róla, hogy készül ez
a CD, de elkövettem azt a hibát, hogy nem mutattam meg

neki ezekbôl semmit munka köz-
ben. Arra készültem, hogy a 96.
születésnapján adom át neki, de
sajnos, már nem érhette meg a
szentendrei lemezbemutató kon-
certet.
Nagyon bánom, hogy ezt elmu-
lasztottam. Fájdalmat érzek, lel-
kifurdalást. Gondolni kellett vol-
na erre, de az ô esetében olyan
elképzelhetetlen volt, hogy egy-
szer nem lesz… Ô volt a legjobb
példa arra, hogy az ember elsô-
sorban szellemi lény, s úgy vilá-
gított, mint húszévesen. 
– Megsiratta?
– Amikor megtudtam, hogy meg-

halt, éppen az anyag keverését készítettem, s egyszerre értel-
metlenné vált a további munka. Hogy folytak-e a könnyeim,
már nem emlékszem, de azt éreztem, nincs erôm folytatni.
– Mi a következô?
–  Ötvenes kô címû lemezem egy hónapja jelent meg. Ez nem
azt jelenti, hogy ennyire gyorsan dolgozom, kész volt már jó-
val elôbb, de úgy terveztük, hogy a Faludy-könyv-CD elôbb
jelenjen meg – ennek kapcsán szerettem meg ezt a könyvre
emlékeztetô borítót, s ilyenbe „kötöttem” ezt az „ötvenest” is. 
– És mit gondol az igazi hangoskönyvekrôl?
–  Nekem jó a véleményem, a mai világban sokaknak nincs
idejük olvasni, ez nem jó. De lehet, hogy rossz a szeme és
kínszenvedés neki az olvasás. Így, hogy csak hallgatnia kell,
akár utazás közben is hasznosan telik az idô.
– Mit olvas épen? 
– Az alkimistát. Nem jutottam eddig hozzá, érdekesnek talá-
lom a „Személyes Történet“ gondolatot. Hiszem, ha valaki
vágyik valamire, ôszintén, szívbôl, az megkapja. 
– Ön megkapta? 
– Azt hiszem, igen. A lényeges dolgokban teljesültek az álmaim.
Azt csinálom, amit legjobban szeretek, lemezeket adok ki a mos-
toha statisztikák között is, csodálatos gyermekeim vannak, ketten
is zenélnek, a kisebbik a zenekarom aktív tagja. 

Bagota Edit
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Gerendás és Faludy

A Maecenas Könyvkiadó tájékoztatja a Kedves Olvasókat, hogy
A MAECENAS-DÍJ BIZOTTSÁG

mély humánumáért, az örök emberi értékek tiszteletéért, 
nemzedékeket helytállásra nevelô hiteles

színmûvészeti teljesítményéért
a Kiadó által alapított 

Maecenas-díjat 2006-ban

KÁLLAI FERENCNEK
ítélte oda.





Járt az amazonasi esôerdôben a kamajuráknál, a macsi-
gengáknál, a janomamiknál, a vaoraniknál, az enavene-

navéknál, az Andokban pedig, többek között, Quita
Gallóban, Tapacaríban, Ayatában, Mollóban, Queros-
ban, az Uros-szigeteken. Még felsorolni is nehéz azo-

kat a helyeket, ahol Lóránt Attila Dél-Amerikában
megfordult. Az utazás eredménye egy nemrégiben

megjelent fotóalbum, melynek segítségével bepillantást
nyerhetünk Dél-Amerika indián törzseinek életébe. A

fotográfussal beszélgettünk.

■ – Lehet-e az egész útról általánosságban beszélni?
– Nálunk sokan általánosítnak és egyszerûen indián kultúráról
beszélnek. De az indián kultúra nagyon-nagyon sokféle és sok-
színû. Ez olyasmi, mintha valaki azt mondaná, hogy az orosz
kultúra olyan, mint a spanyol. Így természetesen nem nagyon
vagy nagyon kevéssé tudok általánosságban beszélni.
– Tud spanyolul vagy portugálul?
– Én csak angolul beszélek. De általában az ott élôk sem beszélnek
sem spanyolul, sem portugálul,
kivéve a magas indián kultúrá-
kat, ahol a nagyobb helyeken
beszélnek spanyolul. Úgy szer-
veztem az expedíciókat, hogy
mindig vittem magammal vala-
kit, aki vagy tudta a helyi nyel-
vet vagy egy összekötô nyelvet.
– Hányan vettek részt az
úton?
– Hat körülbelül kéthónapos
expedíció anyagát dolgozza fel
a könyv, és minden egyes alka-
lommal változott a résztvevôk
száma. A hat utazás szünetei-
ben hazajöttem, és így készült
el az anyag három év alatt. Ha-
zatértem, feldolgoztam az el-
készült anyagot, felkészültem
a következô útra. 16 területen
jártam, de nem mindegyik került bele a könyvbe. Minimálisan
négy ember szükséges egy ilyen úthoz: van egy asszisztensem, aki
mindenben segít nekem, mindenképpen van egy helyi ember, aki
antropológus, aki beszéli a nyelvet vagy az összekötô nyelvet, és
van még egy olyan valaki, aki jól ismeri a helyi viszonyokat, és
elôkészíti, megszervezi a dolgokat. Például, hogy ott legyen a hid-
roplán és akkor, amikor szükséges, ott legyenek a lovak a követ-
kezô helyszínen, vagy kenu legyen, vagy bármi, ami kell.
– Hogy bírta az utazásokat fizikálisan?
– Elég jól, csak kétszer voltam beteg. A súlyom viszont nagyon
sokat változott a nagy fizikai igénybevételtôl és az ételektôl.
– Milyen fényképezôgépet használt?
– Digitális Nikon gépet. És felkészültem arra, hogy olyan helye-
ken tudjak dolgozni, ahol nincs áram, tehát akkumulátorokat és
egyéb szükséges felszereléseket szép számmal vittem magammal.
– Maga tervezte meg az utakat? És miért pont ezeket a törzse-
ket választotta?
– Igen, én dolgoztam ki az útitervet. Reprezentatív keresztmet-
szetet akartam készíteni, úgy válogattam össze a törzseket.

Olyan népeket akar-
tam bemutatni, akik
még hordozzák ôsi
kultúrájuk külsô jegye-
it és emellett jellemzô-
en reprezentálják a mai
állapotokat. Ebbôl az
anyagból állt össze a
könyv, természetesen a
szerkesztô, tördelô-
szerkesztô segítségével,
de szerencsére meg tudtam valósítani azt, amit akartam, így azok
a képek jelentek meg, amiket én válogattam, és avval a szöveg-
gel, amit én szerettem volna.
– Mivel az összes törzsrôl úgysem beszélhetünk, ejtsünk né-
hány szót az egyikrôl. Engem különösen érdekelnek a macsi-
gengák. Milyen élmény volt náluk vendégeskedni?
– Mikor megérkeztem hozzájuk, elképesztôen leitattak. Van egy
chicha nevû ital, melyet náluk maszatónak hívnak, amely úgy ké-
szül, hogy maniókagyökeret megôrölnek és nyállal erjesztik. Oda-
érkezésünk estéjén vendégül láttak a macsigengák, vagyis innom
kellett az összes csicsából. És mivel minden nô készít ilyen nyállal
erjesztett, alkoholos italt, aznap este hat-hét litert ittam meg. Na-

gyon izgalmas nép, és nagyon nehéz
megérteni a kultúrájukat, mert a kom-
munikáció erôsen korlátozott, amikor a
szavak mást jelentenek számukra, mint
számunkra. Például megkérdeztem tô-
lük, hogy milyen hangszereket használ-
nak, miután láttam náluk szájhegedût,
és erre azt felelték, hogy nekik nincs
semmilyen hangszerük. Én azt próbál-
tam tôlük kérdezni, hogy ônáluk, az ô
kultúrkörükben milyen hangszereket
használnak, de az, akitôl megkérdeztem,
ezt úgy értelmezte, hogy az ô házában
milyen hangszer van. És ônála éppen ak-
kor nem volt semmilyen hangszer.
– Ugye ilyen problémák nem csak a
macsigengáknál fordultak elô?
– Igen, nem csak ott. Azoknál a né-
peknél, akik az Andokban élnek, és
ötszáz éve kapcsolatban állnak a kül-

világgal, ott nem voltak ilyen problémák. De az Amazonas men-
tén, a törzsi kultúrákban igen, és általában olyan törzseket keres-
tem, akik nagyon szórványosan vagy szinte egyáltalán nem tar-
tanak kapcsolatot a külvilággal. Ônáluk állandó problémát oko-
zott a kommunikációk különbözôsége.
– Gondolom, rengeteg anyag kimaradt a könyvbôl.
– Persze, és én szívem szerint készítenék is terjedelmesebb anya-
got belôle. A Természettudományi Múzeumban a könyv anya-
gából rendeztek kiállítást, mely része egy Svédországban majdan
látható nagyszabású kiállításnak, mely a könyv anyagánál bô-
vebben válogat az anyagból. Sajnos Magyarországon e nagyobb
kiállítás nem valósulhatott meg.
– Mik a tervei?
– Konkrét terveim vannak, de nem beszélhetek mindegyikrôl.
Legyen elég annyi, hogy szeretnék Afrikában dolgozni, és újra
Dél-Amerikában is.

Jolsvai Júlia
Indiánok. Az Amazonas mentén és az Andokban.
Írta és fényképezte: Lóránt Attila. National Geographic, 2006.
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Indiánok nyomában





A világ legtitkosabb társaságai

■ Michael Bradley a világ legtitkosabb társaságait és a mögöttük rejlô
igazságot írta meg. „Tudományos alapossággal tárja fel a világ gazda-
sági és politikai hierarchiájának rejtett oldalát” – áll a hátsó borítón
a közönségvonzó, tömör jellemzés. 21 olyan titkos (rejtett, ezoteri-
kus, okkult, „földalatti”, láthatatlan, álcázott stb.) társaságot mutat
be, amelyek az egész világot  behálózzák, és már 2000 év óta mani-
pulálják az emberiséget. Vannak közöttük ismerôsek:  rózsakereszte-
sek, szabadkômûvesek, templomosok, ilyen a Ku-Klux-Klan és a
maffia. Egyre  gyakrabban kerül szóba a Sion Rendje, az Opus Dei,
máshonnan ismerôs a Római Klub. De az asszaszinok, a bilderber-
giek neve ugyanolyan ismeretlennek tûnt nekem, akárcsak az Essexi
Közösség, az Arany Hajnal, a Trilaterális Bizottság stb. Szinte ráve-
tettem magam arra a rövid – a többi sem hosszabb három-négy ol-
dalnál – fejezetre, amely talán a legrejtélyesebb címet viseli: Maje-

stic–12, Kalitka, Akvárium. E há-
rom csoportnak a feladata, hogy
elrejtse a világ elôl a  Roswell kö-
zelében megtalált földön kívüli
ûrhajóval kapcsolatos igazságot...

Nagyszerû képanyag elégíti ki
az érdeklôdôt. Név- és tárgymu-
tató segíti az olvasót, s persze a
szerzô elô- és utószava. (Nagyon
kérem a T. Olvasót, az utószót
tényleg hagyja a legvégére, ha
jót akar magának.)
Michael Bradley:
Titkos társaságok könyve
Alexandra, 144 oldal, 2499 Ft

Eltékozlódott vagy mégsem?
■ A 80. évében járó Kende  Péter, a budapesti 1956-os Intézet egyik
alapítója, jelenleg kuratóriumi elnöke, új könyvében jelzi, hogy 1956
személyes ügye, de nem ezért látja ma az újkori magyar történelem
világtörténeti kihatású eseményének ama tizenkét napot. Nyolc feje-
zetben szintézist kívánt adni, nem az eseményeket veszi sorra, ha-
nem kérdéseket vet föl elsôsorban, értelmezni és következtetéseket le-
vonni igyekszik, segít esszéisztikus, olvasmányos és elgondolkodtató
írásában. Egy-egy kérdés a fejezetek címe: Hogy is kezdôdött? Kinek
a felkelése, milyen forradalom? Miért éppen Magyarországon? Mit
hozott a világnak? Gyôzhetett volna-e a felkelt Magyarország? Mi tör-
tént a magyar társadalommal 1956 után? Mi lett belôle, mi lesz belô-
le? Az egyetlen kijelentô módban álló fejezetcím: A gyôzelemtôl a ve-
reségig vezetô út dinamikája. Melyik
nem az? – kérdezhetném magamtól,
mégis – ha  választani kellene – ezt
nevezném a kötet egyik legfontosabb
fejezetének. Mert itt van szó az ese-
mények szakaszolásáról, a megmoz-
dult erôkrôl, a szembenálló erôkrôl,
itt mondatik ki, hogy a kulcsember
igenis Nagy Imre volt, s folytatódik az
elemzés a november 4. utáni esemé-
nyek értékelésével.

A szerzô tömör, távolságtartó, az ér-
telemhez szóló (ezek a fülszövegbôl
vett találó  jelzôk) könyvének címé-
ben kérdôjel áll. Kell-e oda, vagy fö-
lösleges? Ha figyelmesen  végigolvas-

suk a könyvet és belegondolunk az utóbbi hetek történéseibe, választ
kapunk e  kérdésre: örököse-e az 1989-es fordulat a nemzeti-demok-
ratikus forradalomnak, és lesz-e olyan  tisztelete, mint amilyen
1848/49-nek száz-százötven év alatt kialakult.
Kende Péter: Eltékozolt forradalom?
Új Mandátum Könyvkiadó, 237 oldal, 2680 Ft

A keresztény teológia kézikönyve 
■ A filozófiai és teológiai tanulmányokat végzett Herbert Vorgrim-
ler a Münsteri Egyetem professzora – dogmatikát és dogmatörténe-
tet tanít – a 20. század egyik egyik legnevesebb katolikus teológu-
sának, Karl Rahnernak a tanítványa és munkatársa volt. 1961-ben
együtt adták közre  Teológiai kisszótárukat, amely 1988-ig 16 ki-
adást ért meg, s amelyet számos idegen nyelvre lefordítottak. 2000-
ben jelent meg e kézikönyvnek az eredeti 644-et közel kilencszáz
címszóra  kibôvített, idôszerû változata, amelybôl a mostani ma-
gyar (az Endreffy Zoltán fordításában  negyedszázada megjelentet
követô) kiadás készült. Szerkesztôje  Mártonffy Marcell.

A szerzô elôszóval látta el munkáját, amiben hangsúlyozza, hogy
bár a rendszeres  teológia szakterületét képviseli, a fogalmakat
messzebbre tekintve, számos teológiai résztudomány felôl igyekszik
megvilágítani. Másik kardinális szempontját így fogalmazza meg: „...
nem szándékoztam saját felfogásomat semleges és objektív tárgyalás-

mód mögé rejteni.” Ki kell emelni
még, hogy mûve – amely „természe-
tesen nem helyettesítheti a szaklexi-
kont” – ökumenikus szellemiségû.
Fontos tudnunk, hogy Vorgrimler
1995-tôl a Német Püspöki Kar „A
zsidóság kérdései” munkacsoportjá-
nak tagja. Mestere nyomán azon te-
ológusok között kell  számon tarta-
nunk, akik a II. Vatikáni Zsinat re-
formkezdeményeit képviselik.
A szerkesztô utószavában a prak-

tikus eligazításokon túl a követke-
zô elvi fontosságú  megjegyzést
rögzíti: „A szócikkekben /.../
olyan szemléletmód érvényesül,

amely eredendôen  kíváncsi a humán ill. társadalomtudományi
diskurzusokban megfogalmazódó problémákra: azokkal össz-
hangban  gondolja el a teológiai rendszeralkotás lehetôségeit.” 

A szótárban teológiai („hittudományi”), dogmatikai-dogmatörté-
neti, vallás-, ill. egyháztörténeti, filozófiai (filozófiatörténeti), lo-
gikai, etikai, pszichológiai, szociálpszichológiai és antropológiai
fogalmak nyernek magyarázatot, bibliai (tehát keresztény) és más
nagy vallásokhoz tartozó alakok és események kapnak helyet.
Ma, amikor alapvetô (középiskolai) követelmény a Biblia isme-

rete, a világvallásokról (hinduizmus, judaizmus, buddhizmus, ke-
reszténység, iszlám) és a számtalan kisegyházról, a  gombamódra
szaporodó szektákról, a New Age-rôl, továbbá kivált Jézusról és a
kereszténység  alapító alakjairól (Pál, Péter, az evangélisták) és a
reformáció nagyjairól szóló, a szent szövegeket (az Ó- és Újszö-
vetség könyveit) magyarázó stb. egyre gyarapodó számú és nélkü-
lözhetetlen  munka lát napvilágot, egy ilyen közérthetô stílusban
megírt, ugyanakkor elmélyült munka biztos  alapokat ad ahhoz,
hogy ezeket a szövegeket jól értsük, esetleges felületességüket, fél-
revezetô  állításaikat magunkban korrigálni tudjuk.
Herbert Vorgrimler: Új teológiai szótár
Göncöl Kiadó, 730 oldal, 4830 Ft

(Csokonai)
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A közelmúltban jelent meg Jolsvai András legújabb
kötete, a Szépen vagyunk. Ahogy már ezt

megszokhattuk, a könyv személyes emlékeket
is idéz, de talán egy kicsit más módon, mint az

eddigiek. A szerzôvel beszélgettünk.

■ – Ez a kilencedik könyve, és ez az elsô olyan, melyben csak
újpesti történetek vannak.
– Igen, az elsô, melyben csak ujpesti történetek vannak. Noha az
Ujpesti személy – amelyik kettôvel ezelôtti könyv volt, de azóta
megjelent új kiadásban is – a fôhôsrôl, a szerzôhöz közel álló sze-
mélyrôl, mondhatjuk alteregójáról szóló történeteket mesél el, de
ott a fôhôs kikerül Ujpestrôl. Ott kicsit hosszabban tekintem át az
életutat és már a felnôtt fôhôssel is találkozhatunk.
– A Szépen vagyunk történetei a gimnáziumig tartanak.
– Igen, szorosan véve az írások döntô többsége a gyerekkort járja
végig, lényegében az utolsó írás, mely az érettségi, illetve egy tíz év-
vel késôbbi érettségi találkozó története, éppen azért került be a kö-
tetbe, mert úgy éreztem, ez a gyerekkortól való végsô búcsúzás tör-
ténete. Ez az írás egy fiatalkori emigráció lehetôségérôl beszél, ott
dôl el fôhôs és a hôsök végsô élettörténete. Ezért fejeztem be ezzel,
de ez is hangsúlyozottan a gyerekkorra utaló írás.
– További gyerekkori történeteket tárgyaló köteteket akkor már
nem is tervez?
– Nehéz egy ilyen, jövôre vonatkozó kérdésre válaszolni. Noha szá-
mos tervem van, azért azt megtanultam az utóbbi idôkben, hogy
néha az élet furcsán felülírja a terveket. Az a pontos válasz most,
hogy nem tervezem ennek a kötetnek a párkötetét megírni, de egy
kötetnyi gyerekkori történetet még el tudnék mesélni. Más tervek
foglalkoztatnak, most egy egész más idôben és nem is Ujpesten ját-
szódó történeten dolgozom. Ugyanakkor azóta is szinte váratlanul
nônek gyerekkori történetek, nemrégiben egy hetilapban jelent meg
például egy ’56-os történet, tehát lehet, hogy a történetek összefog-
nak majd ellenem, és egyszer csak összeállnak egy kötetté.
– Milyen tervek foglalkoztatják most?
– Az ember babonából minden kártyáját nem játssza ki. Most egy
regényen dolgozom, aminek egy-két fejezete már megjelent az
utóbbi idôben. De legyen annyi elég, hogy a történet egy – termé-
szetesen – képzeletbeli újság szerkesztôségében játszódik a nyolcva-
nas évek közepén. Abban az értelemben nem önéletrajzi jellegû ez
az írás, bár bizonyos elemei persze támaszkodnak saját élményeim-
re, hogy erôsebben elrugaszkodtam a valóságtól, és az alapok egy
része teljesen képzelt. Eddig azok, akik figyelemmel kísérték írásai-
mat, az írások egy-egy szereplôjével tudták azonosítani a szerzôt.
Most nehezebb dolguk lesz, mert ugyan a szerzô számos jellemvo-
nása, tulajdonsága, esetleg vele történt esemény fel-fel tûnik majd a
könyvben, de több szereplôben elosztva.
– Azoknak a novelláknak, melyek a Szépen vagyunkban szere-
pelnek, ugye van valamilyen valóságalapjuk? 
– Ennél is bonyolultabb a helyzet. A Szépen vagyunk minden
egyes írása, mondjuk, topográfiailag teljesen pontos. Tehát ha azt
írom, hogy ’63-ban a Klára utcában állt egy fatelep, akkor az ott állt.
Vagy, hogy hogyan nézett ki akkor Ujpest. Itt a pontost persze szép-
irodalmi értelemben kell érteni. De igyekeztem újraépíteni a hatva-
nas évek elejének Ujpestjét. Ez nagyon élénken él bennem, nagyon
könnyen fel tudom idézni ezt a világot. Az alakok többsége való-
ságos személy, vagy a kiindulópontjuk valóságos személy. A törté-
netek többsége kitaláció. Valahogy azt a technikát, módszert fejlesz-
tettem ki erre a kötetre – korábban is kísérleteztem ezzel, de azért

a korábbi kötete-
imben volt sok
valóságos törté-
net is –, hogy fel-
építek egy vilá-
got, és abban a
világban viszony-
lag szabadjára en-
gedem a fantáziá-
mat, és kitalálok
bele történeteket. Ebbôl aztán az is következik, hogy értelemszerû-
en az a hôs is, akit persze többé-kevésbé gyerekkori önmagamról
mintáztam, kicsit pozitívabbra sikeredett, mint amilyen a valóság-
ban volt. De hát ezt nézzük el a szerzônek.

Van egy történet, ami arról szól, hogy egy ember megnyeri a to-
tó telitalálatot, de aztán kiderül, hogy mégsem, mert elvesztette a
szelvényt. Ennek a történetnek annyi valóságos magva van, hogy
tényleg megnyerte a szomszédunk a telitalálatot, de nem vesztette
a szelvényét, hanem már aznap délután tudta, hogy filléreket fizet-
nek majd, mert azon a héten annyian nyertek, hogy tényleg nevet-
séges volt az összeg. Ez a kiinduló történet. Maga a novella egészen
más irányba megy el, van benne egy nagy mulatozás, ami nem tör-
tént meg a valóságban, és utána mindenféle tragikus vagy tragiko-
mikus események esnek. Azért jó példa ez, mert pontosan mutatja
a valóság és fantázia kapcsolatát. 
– Nekem az írásokból úgy tûnik, hogy az ott ábrázolt világ az,
ahol – ha valahol – maga szeret élni. Nemcsak Újpesten, hanem
abban a korban is. És gyerekként.
– Felétlenül azt gondolom, hogy a gyerekkor mindannyiunk szá-
mára meghatározó élmények sokaságát jelenti. És az én számomra,
úgy látszik, hogy különösen azt. Én sokáig azt hittem, hogy ez min-
denkinél így van, és igazán a gyerekeimnél láttam, hogy ôk nem ra-
gaszkodtak úgy, mint én, a környezetükhöz, nem kötôdtek annyi-
ra a helyekhez. És megváltozott a világ is közben. Nyilván egy hat-
vanas évekbeli ujpesti kertvárosi világhoz jobban tud az ember ra-
gaszkodni, mint egy lakótelepi környezethez.
– Közben az a világ már nem az a világ, ami akkor volt.
– Sôt, már az a világ sem az a világ, mint akkor volt. A világért sem
szeretném magam Mikszáth Kálmánhoz mérni, de egy kicsit ha-
sonlít az írói módszerünk ebben a tekintetben, hogy az a palóc vi-
lág sem volt olyan színes és lekerekített, amilyet ô ábrázolt, de az ô
írói lelkében így épült újra. Az én lelkemben meg így épült újra az
egykori Ujpest.
– A novellák egy része a kötetet megelôzôen már megjelent vala-
hol. Születésükkor már tudta, hogy a majdani kötetben hol lesz
a helyük? És ha valahonnan hiányzott egy kocka, azt pótolta?
– Igen, lényegében ez volt az elsô kötet, amelyik így született. El-
döntöttem, hogy akarok egy ilyen, lényegében gyerekkori történet-
füzérbôl álló novelláskötetet írni, méghozzá úgy, hogy legyen ez
több, mint novellák egymásutánja, hogy legyenek hôsök, akik át-
vándorolnak egyik írásból a másikba, legyenek utalások egyikbôl a
másikra. Hogy ez legyen a logikája, ez megszületett bennem, mie-
lôtt az elsô írást megírtam volna. Azután idônként a különbözô or-
gánumok rendelései, idônként az évszakok múlása döntötte el,
hogy éppen melyiket írtam meg a fejemben lévô írások közül. Meg-
születésük egy darabig esetleges volt, de aztán a kötet felénél össze-
raktam fejben, hogy mit akarok, és akkor már tudatosan írtam ôket.
Annyira, hogy amikor már be volt tördelve a kötet, akkor úgy talál-
tam, hogy van még két olyan történet, amit meg kell írnom, hogy
kerek legyen a könyv.

Márton Lilla

Elképzelt valóság
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Már a jelenség definiálása is prob-
lémát okoz. Hogyan is nevezzük a

hatvanas, hetvenes évekbeli nem
hivatalos kultúrát? Underground?
Alternatív kultúra? Ellenkultúra?

Szubkultúra?

■ Erre a kérdésre is keresi a választ a közel-
múltban megjelent, Havasréti József által
jegyzett, Alternatív regiszterek címû könyv.
Egy nagyobb elméleti bevezetôt követôen
a szerzô a szocialista kultúrát és ellenkultú-
rát elemzi – kommunikációelméleti szem-
pontból. A kötet gerincét pedig három cso-
portosulás elemzése alkotja.

A Fölöspéldány csoport (1979–1982)
ugyan nem definiálta magát élô irodalmi
folyóiratnak, de Havasréti ebbe a kategó-
riába sorolja ôket, mivel az általuk rende-
zett „irodalmi koncertek” az élô folyóirat
sajátos változatának tekinthetôek, és na-
gyon hasonlítanak az önmagát élô folyó-
iratként felfogó Lélegzet tevékenységé-
hez, valamint a két csoportnak számos
közös szerzôje-szerkesztôje volt.

Egy élô folyóirat közönséggel való találkozása általában egy
rockkoncert vagy színházi elôadás mintáit követô eseményen
került sor. Az elôadáson a szerzôk felolvasták saját írásaikat, de
az elôadásban a társmûvészetek (zene, színház, képzômûvé-
szet) elemei is megjelentek. Az, hogy a mûveknek csak szóbe-
li közlése létezett – legalábbis eleinte, lehetôvé tette, hogy ki-
kerüljék a cenzúrát.

A Fölöspéldány csoport mûvészeti ideológusa Szilágyi Ákos
költô és kritikus volt. A csoport tagjai: Györe Balázs költô és
író, Kôbányai János akkoriban szociográfus és író, Temesi Fe-
renc író, Kemenczky Judit költô és mûfordító, El Kazovszkij
képzômûvész, Bernáth(y) Sándor szintén képzômûvész, illetve
a Beatrice plakátjainak tervezôje, a Bizottság gitárosa, és Szká-
rosi Endre irodalomtörténész, költô, rockzenész, performer.
Ez a névsor is azt példázza, ami a korszak majd mindegyik
„megnyilvánulásánál” megfigyelhetô volt: miszerint nem vált
el élesen egymástól a képzômûvészet, az irodalom és zene, az
alkotások több területen értelmezhetôek voltak, az alkotók
több mûvészeti ágban tevékenykedtek egyszerre. A csoport ne-
ve onnan ered, hogy Györe Balázs és Kemenczky Judit 1979-
ben az Országos Széchényi Könyvtár Fölöspéldány Központ-
jában dolgoztak, vagyis pecséteket nyomogattak a kiselejtezett
könyvekbe: fölöspéldány. A csoport tagjai az illegalitás és a le-
galitás határán mozogtak: közülük többeknek megjelentek ki-
sebb publikációik vagy önálló köteteik, de magának a csoport-
nak a tevékenysége nem volt beilleszthetô a konvencionális
irodalmi intézményrendszer keretei közé.

Az 1980 és 1985 között mûködô Lélegzet élô folyóirat szer-
zôi-szerkesztô magjához Tábor Ádám költô és mûfordító, Tá-
bor Eszter költô, Rácz Péter költô és mûfordító, Györe Balázs
költô és író, késôbb Miklóssy Endre esszéíró tartoztak. 1979-
ben a Fiatal Írók József Attila Körének egyik ülésén Szilágyi
Ákos kezdeményezte egy élô folyóirat megalapítását, maga az
élô folyóirat mûfajmegjelölés is tôle származott, ez nem várat-

lan tôle, hiszen ô akkoriban a hang-
költészet ismert képviselôje és teo-
retikusa volt. A Lélegzet alapítói
kezdetben sokszorosított lap létre-
hozására gondoltak, de nem tudták
megoldani a stencilezést, ezért ma-
radtak az eredeti ötletnél. Az elsô
számot a Mûegyetem Bercsényi
Klubjában mutatták volna be, az
estet azonban betiltották. Végül a
Belvárosi Ifjúsági Házban léptek
közönség elé elsô alkalommal, ahol
késôbb is több felolvasást tartottak.
Ezen kívül felléptek – többek kö-
zött – a korszak egyik legfontosabb
helyszínén, a Fiatal Mûvészek
Klubjában. Az általában egy-két
órás elôadások során az írók saját
mûveiket olvasták fel, ha valaki er-
re nem vállalkozott, vagy nem itt-
hon élt, vagy nem volt az élôk so-
rában, vagy valaki a szerkesztôség
tagjai közül vagy hivatásos színész
interpretálta szavait. Az írások te-
kintélyes része késôbb megjelent
nyomtatásban is, fôként a Mozgó

világ hasábjain. Hogy az elôadás ne legyen olyan monoton, a
szövegek közé zenét vagy képeket iktattak be.

A folyóirat címe Allen Ginsberg Belgrádban tartott A költé-
szet ereje címû elôadásából származik, és így utal a szóbeliség-
re mint közegre, a beatkultúrára, illetve a magára Ginsbergre
is. Tábor Ádám gyakran ismételt kijelentése szerint a Lélegzet-
nek három meghatározó forrása volt: az „egyetemes spekulatív
szellemi hagyomány”, a „modern egzisztenciális líra” és az
„originális kutató avantgárd”.

A Spions a magyar punk „ôsatyja”, bár összesen három koncer-
tet adtak. Vezetôik: Molnár Gergely és Najmányi László a zene-
kar megalapításakor már a magyar neoavantgárd ismert és meg-
határozó alakjai voltak. Számukra nem az angol punk volt a kö-
vetendô példa, hanem a New York-i Velvet Underground és Da-
vid Bowie. Az együttes motorja, vezéralakja Molnár Gergely volt,
aki mindaddig leginkább írásmûvészeti akciókkal hívta fel magá-
ra a figyelmet, bár a különbözô mûvészeti ágak átjárhatósága
okán nem meglepô kirándulása erre a területre sem. A zenekar
tevékenysége részben azokból a happening-elemekkel és zenélés-
sel vegyített ismeretterjesztô elôadásokból fejlôdött ki, melyeket
Molnár Gergô tartott Velvet Undergroundról, Lou Reed-rôl vagy
David Bowie-ról. Eleinte csak Dawid Bowie-nak maszkírozva
magát adott elô David Bowie-ról, majd maga is zenélni kezdett.

A Spionsnak nem jelent meg Magyarországon lemeze (de kül-
földön két kislemeze igen), fellépéseit többször megszakították,
számaikat egyik kazettáról a másikra másolva ismerhették meg
az emberek. De a Spions elképesztô hatást gyakorolt a magyar
underground zenére. Nyomvonalukon indult el az URH, az Eu-
rópa Kiadó, a Kontroll Csoport. A nyolcvanas évek elején a fel-
sorolt zenekarok Spions-emlékkoncertet is tartottak, és saját
koncertjeiken is játszották számaikat, bizonyos elemeket, motí-
vumokat pedig átemeltek saját repertoárjukba.

Jolsvai Júlia
Havasréti József: Alternatív regiszterek
Typotex Kiadó, 20065
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■ Bálint Györgyhöz hasonló remekíró az
újságírásban csak fôhivatású költôk és
írók közt akadt. Mestere a politikai pub-
licisztikában Ady Endre, a tárcaírásban
Kosztolányi Dezsô, a riportban Egon Er-
vin Kisch, a „száguldó riporter” volt. De
stílusa egészen a sajátja: mindig a lényeg-
rôl írt, megnyerô emberséggel, szomor-
kás derûvel és a tárgyilagosságon átütô
pátosszal. Az újságírás létformája volt:
1928 és 1938 között jóval több, mint ezer
újságcikket írt – egy bô évtized állt ren-
delkezésére, hogy életmûvét megteremt-
se. (A hatvanas évek kétkötetes életmûki-
adásai óta még feltárták egy kisebb
könyvre való, névtelenül írt glosszáját,
jegyzetét.) A tömörség utolérhetetlen
mestereként is termékeny volt, mint a
„szépirodalomban” Krúdy vagy Szabó
Lôrinc, és mûvészi fokra emelte az újság-
írást. Újraolvasva könyveit, gyönge, fö-
lösleges írást egyet sem találtam bennük.
Az önként vállalt napi penzum ihletôn
hatott rá. Húsz, harminc vagy hatvan so-
ros újságkölteményeket varázsolt a kommentárból, napló-
jegyzetbôl, tárcapublicisztikából, útirajzból és riportból. 

Egyik cikkérôl A toronyôr visszapillant címet adták összegyûj-
tött írásainak, és a metafora kifejezi, hogy átvette azt az örök-
séget, amelyet Ady Endre hagyott utódaira Ôrzôk, vigyázzatok
a strázsán kezdetû versében. Ôrizte „Az ember Szépbe-szôtt
hitét”, nem csupán azzal, hogy korának hû krónikása és kom-
mentátora volt, hanem azzal is, hogy képzett irodalmárként a
kultúra legérdemesebb mûveihez és gondolataihoz viszonyí-
totta a megfigyelt jelenségeket. Szenvedélyesen bírálta a bar-
bárságot, a politikai bûntettet, az ideológiai méregkeverést és a
kirívó gazdasági vagy jogi egyenlôtlenségeket, és ehhez biztos
mércéje volt: Babits Mihály és Goethe, Voltaire és Petôfi, Tho-
mas Mann és Ady Endre, Cervantes és Móricz Zsigmond hu-
manizmusával közelített a jelenségekhez. A Nyugat kortárs
nagyjai, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Karinthy és a szeme
láttára kibontakozó új nemzedék, Szabó Lôrinc és József Atti-
la, Illyés és Radnóti, Nagy Lajos és Gelléri Andor Endre, a szo-
ciográfiaírók és a Márciusi Front híveinek kritikus-kortársaként
finomította ki látásmódját. Ragyogó irodalmi érzéke a tehetsé-
ges emberek, a demokraták és a szociális érzékkel megáldott
írók mellé állította, és csak olyan íróknak szentelt sorokat, akik-
ben értéket látott: bírálatai sokkal inkább fölfedezések és ráis-
merések, mint számonkérések vagy söprögetések. A giccset
nem értékelte túl hosszas elemzésekkel, hanem pár szellemes
aforizmával gúnyolta ki és utasította el. 

Papírforma szerint talán „urbánus” író lehetett volna, és úgy
is értékeket hozott volna létre, de ô nem elégedett meg ezzel:
a polgár és a munkás mellett meg akarta érteni a falun élô em-
bereket is, a küszködô szegényparasztot és a föld nélküli ag-
rárproletárt, a bérest, a cselédet, az ország lakosságának több-
ségét. Mûvelt fôvárosi értelmiségiként „elefántcsonttoronyba”
húzódhatott volna, mint mások, de ô az ôrtornyot választot-
ta, ahonnét messzire látni, és amelynek fénye tájékozódási
pontot kínál az eltévedôknek. Életmûve folyamatos állásfog-

lalás és harc az elsô világháború
utáni káoszból és zûrzavarból ki-
növô fasizmus ellen, de azt is
fontosnak tartom, hogy e küzdel-
me közben folyamatosan emlé-
keztetett a bajok gyökerére: a tô-
kés kizsákmányolásra. Vitába
szállt azokkal, akik csak a veszé-
lyeztetettségüket fogták fel, de
nem értették meg azt, amit József
Attila ilyen tömören fogalmazott
meg: „Tôke és fasizmus jegyesek,
/ minden külön értesítés helyett”.
Ez az alapigazság, de 1933 után a
felbiztatott eszközembert is bele
kellett foglalni a többismeretle-
nes képletbe. A világ átrendezô-
dött: az önmagát megosztó tôkés-
világ kihívta az „élettértôl” meg-
fosztott államok agresszivitását,
és az elsô világháborús szerzési
verseny gyôztesei ellen fordította.
Bálint György jól látta ezt, és
pontosan meg tudta különböztet-

ni az erôszak fokozatait. De a kapitalista kizsákmányolásnak
akkor sem adott fölmentést, amikor már tökéletesen világos
volt, hogy minden lehetséges erôt a nácizmus ellen kell össze-
pontosítani. A bolsevizmus veszélyét, úgy lehet, nem látta
olyan élesen, mint kortársai közül Koestler vagy József Attila,
de ahogy például Illyés Oroszországáról írt, láthatóan nem
voltak illúziói a bontakozó sztalinizmusról. 

Elegáns vitastílusát röviden így jellemezném: senki sem volt
képes olyan elfogulatlanul állást foglalni, mint ô. Ez csak lát-
szólag ellentmondás, valójában az igazmondás titka. Valójá-
ban arról van szó, hogy az igazság nem lehet csak személyes
ügy, viszont személyesség nélkül fabatkát sem ér az újságírás-
ban. Határozottsága humánus meggyôzôdésen alapult, azon,
hogy a bûnt sokkal jobban kell gyûlölni, mint a bûnöst, és sze-
retetbôl is lehet vitatkozni, hiszen az igazság a másik félnek is
érdekében áll. „Felháborodom, tehát vagyok” – ez a mondása
szállóigeként terjedt el, de ma kevesen tudnak felháborodni a
gazságokon. A szidalmazás, dühöngés nem felháborodás, ha-
nem annak a megkerülése. Bálint Györgynek sok humora volt,
ezért rosszkedvû írásaiból sem hiányzott a derû. A cinizmust
elítélte, de bizonyos esetekben indokoltnak tartotta. Írásaiból
ma is kiderül, hogy a gazdagokkal és a szerzéssel szemben le-
hetnénk valamivel cinikusabbak, a „megalázottak és megszo-
morítottak” iránt pedig megértôbbek. S ha most a tôkeelle-
nességére szeretném felhívni a figyelmet, arra megvan az
okom. Bálint György baloldalinak vallotta magát, és ez sok
mindent jelent, amirôl ma a „baloldaliak” elfelejtkeznek. „Ir-
tózom az »arisztokratikus« szellemiségtôl, és csak akkor ér-
zem magamat jól és biztonságban, ha az »alacsony«-nak csú-
folt tömegre gondolok. A tömeg nem »méltatlan« a szellemi
emberhez – ellenkezôleg, a legtöbb szellemi ember méltatlan
a tömeghez” – írta 1937-ben. Ezért ma populistának nevez-
nék. Én ezért a mondatáért is rendkívül idôszerûnek tartom,
egész életmûvével együtt. 

Alföldy Jenô

Idôszerûség – általában és különösen
Száz éve született Bálint György

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra



Anekdotai és balladai
nagykabátok
■ Dalos kötete két összetartozó, rendkívül ol-
vasmányos regényt tartalmaz. Az elsô történet,
amelyet a narrátor mesél el a 12 esztendôs Sin-
ger Robiról, a zsidó naptár szerint az 5716/17-es
évben játszódik – a Gergely-naptár szerint 1955
utolsó és 1956 elsô hónapjairól van benne szó.
Családregény a mû valójában, egy terézvárosi
csonka-család és (megmaradt) rokonságának  ele-
ven és szellemes rajza. Hiányzik a nagypapa, aki
38 éve tûnt el Szibériában, hiányzik az apa, aki
– a nagymama szerint – pechfogel volt és aki tü-
dôbajban halt meg, akitôl a falánk és szenzibilis
Robi úgymond a mûvészettörténet iránti hajla-
mot örökölte. A fôszerep így is-úgy is a nôké, a
17-féle betegségben szenvedô, özvegységében is
csaknem egészen hû Anyáé, még inkább a Nagy-
mamáé, akinek természetessége, embersége és ravaszságnak lát-
szó józansága  igazgatja a családi világot, már amennyire irá-
nyítható. Egy roppant szûkös, de végül is színes millieu pontos
és ironikus ábrázolása került ki Dalos tolla alól, olyan monda-
tokkal, amilyeneket csak egy echte terézvárosi zsidó asszony
mondhatott, amelyek bon mots-ként terjedhetnek magukba sû-
rítve az amúgy tragikus, de legalábbis nyomasztó történelmet.

A másik mûben, a folytatásban a
beérkezett, az íróhoz hasonlóan kül-
földrôl éppen  hazalátogató Singer
Robi emlékezik vissza gimnazista
éveire. Egy váratlan találkozás az ál-
lástalan K. Ferivel eszébe juttatja azt
az iskolai ünnepséget, amelynek ô
volt a kiszista felelôse, s amelyet arra
használt fel, hogy elôször csókolóz-
zon igazán szerelmével, Icával. Da-
los itt is megcsillogtatja epikusi te-
hetségét, a 60-as évek, a mozgalmár-
ság szeretetteljesen szatirikus, nem
nosztalgiázó, a múltat fel nem men-
tô, de a valóságot mindenekfelett
tiszteletben tartó íróként. Regényei-
ben, mesébe ágyazva, azt vizsgálja:
mit jelentett akkoriban antiszemiták
között zsidónak, zsidók között ke-
reszténynek, polgárok között sze-

génynek, továbbá pestinek, felszabadítottnak, jogfosztottnak,
kommunistának, árvának, nagykabát-tulajdonosnak, magányos-
nak, közösségi embernek, boldogtalannak, elhivatottnak,
ellopott nagykabátokért felelôsnek – egyszóval embernek lenni? 

Cs. A.
Dalos György: A körülmetélés. A nagy buli
AB OVO Kiadó, 220 oldal, 2200 Ft5
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öbbször gondoltam már, írtam is róla néhányszor, hogy a
világon valószínûleg sokkal több derék, jóakaratú, békés,
tisztességes ember él és élt a múltban is, mint ahány gazem-

ber, erôszakos, szadista gyilkos. Sokkal több egészséges nemiségû
férfi és nô van és volt,
mint ahány beteg és
aberrált szexuál-pszi-
chopata, az embernek
mégis az az érzése,
mintha a világ elme-
beteg emberi ragado-
zókból állna. 

Miért? Mert hírérté-
ke annak van, ami ab-
normis, és a történe-
lem folyamán min-
dig is annak volt.
Csak a negatívumot vesszük észre, a természetes állapot termé-
szetes, és szót sem érdemel. Érdektelen. Két lábam van? Na és?
De ha csak egy van! Vagy egy sincs! Az már egy helyzet, nem
igaz? Az már hír! 

És az esztétikának is egyik alaptétele (még Füst Milán taní-
tott rá), hogy a boldogság ábrázolhatatlan. Ha valaki reggel is
boldog, meg este is boldog, és még éjjel is boldog, és egy hé-
ten, egy hónapon, egy éven keresztül állandóan csak boldog,
tessék elképzelni: az maga a dögunalom. A boldogság csak ak-
kor ábrázolható, ha veszélyeztetve van. Ha már sûrûsödnek a
viharfelhôk. Ha már tisztogatja a fegyverét az a rablógyilkos,
aki meg fogja ölni a boldog szerelmeseket. Tehát még a mû-
vészet is arra tanít, hogy a normális, természetes állapotot ne
vegyem észre, csak a normálistól eltérôt, a bûnt a borzalmat,
betegséget, halált. Komédia, vígjáték? Tudjuk, hogy a komé-
dia csak nézôpont kérdése, alig választható el a tragédiától;
aminek nincs tétje, azon röhögni sem lehet. 

Csakhogy a mûélvezet részvételt jelent valaki más fájdalmában,
így empátiára, szolidaritásra tanít és morálisan gazdagít. A képzelt

veszély, a fiktív fájdalom, amit legyôzök vagy túlélek, fölemel,
megtisztít. De a borzalmakra kihegyezett hírek – melyek valósá-
gosságában nem kételkedhetem, hiszen „le van írva!” „fénykép
(film) is mutatja!” azt a képzetet kelti, hogy a létezés merô borza-

lom, és az emberfaj csakugyan sárkányfog
vetemény, és el kell fogadjam, hogy nin-
csen remény. Ez nem gazdagít, nem emel
föl, arra késztet, hogy bénán megadjam
magam.

A média (napjaink médiája) alapvetô-
en bûnös abban, hogy mindennek csak
a fonákját látjuk, hogy mély pesszimiz-
mussal tudomásul vesszük: az ember
szörnyeteg, a történelem csupa ár-
mány, hitszegés, erôszak, vérözön és
válogatott borzalmak láncolata. Csoda,
ha az ember nem akasztja föl magát. 

Elvárható-e a médiától, hogy a pozitív jelenségekrôl adjon
hírt, hogy arról beszéljen, ami szép és jó és evidens? 

A mi falunkba' nyáron nô a zab
És éjszaka van, ha nem süt a nap.
Forgácsot vág ki a fábul gyalu.
Csodálatos, csodálatos falu. 
Azért ennél árnyaltabban kellene a bonyolult világról hírt

adni. És ha azon a törvényszerûségen, hogy az evidencia nem
említésre méltó, nem is lehet változtatni, ez nem jelentheti
azt, hogy vérben tocsogva és pancsolva a borzalmakban él-
vezkedni kellene. 

Van üzenete a hírnek is. 
„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
ez volt a múlt, emez a vad jelen. – 
hordozd szívedben. Éld e rossz világot
és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, 

hogy más legyen.”
A média, a hírszolgáltatás üzenhetné ezt is (Radnóti Miklóssal).

Csak – tartok tôle – úgy nem hozna elég profitot.

Kertész Ákos
A lelket fertôzô

média 
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■ 1941. június 22-én hajnal elôtt
– ez volt az év leghosszabb napja
– Hitler (jóval korábbi, 1940.  de-
cember 18-i) parancsára a Wehr-
macht csapatai betörtek a sztálini
Szovjetunióba. Ez a esemény volt
a második világháború legfonto-
sabb fordulópontja – állítja John
Lukács Hitler és Sztálin. 1941.  júni-
us c. kötetének elsô fejezetében.
1941-ben, és pontosan 1941. júni-
us 22-én minden két embertôl,
Hitlertôl és Sztálintól függött –
szögezi le. Aminek Nagy-Német-
ország sohasem nevezte magát: a
Harmadik Birodalom így mégis
kétfrontos háborút vívott, ami
végzetesnek bizonyult. Hitler
mindenáron háborút akart keleten
is, „nem is támasztott követelése-
ket, mert gyanítot-
ta, hogy Sztálin
teljesítené ôket.
Ugyanakkor Sztá-
lin nem akart há-
borút Németor-
szággal, nem akart
harcolni Hitlerrel,
hiába szaporodtak
a jelek, hogy a né-
metek támadásra
készülnek: nem
hitte, hogy Hitler
támadni fog, mert
nem akarta és nem
tudta elhinni.” 

Hogy Hitler és
Sztálin történe-
lemformáló sze-
mélyiség volt, ez
evidencia. De a
történészeket és a
lélekbúvárokat is
már jó ideje foglal-
koztatja a Vezér és
Generalisszimusz
párviadala, és ta-
lán még jó ideig vizsgálják  indítékaikat, hajlamaikat, ví-
vódásaikat – csalásaikat és csalódásaikat. John Lukács
rendkívül olvasmányos könyvében e fordulópont elôzmé-
nyeire és következményeire figyelve rajzol portrét a kulcs-
szereplôkrôl, Hitler és Sztálin szellemi habitusáról, politi-
kusi és államférfiúi döntéseirôl, kettôjük ellentmondásos
viszonyáról.

Hitlerrôl mondja: „Sztálint nem gyûlölte, miután Orosz-
ország elleni inváziója megfeneklett, tisztelte ôt, sôt néha
azt is mondta, hogy kedveli.” (Példa a történelem iróniájá-
ra!) No és mi jellemezte a gyanakvó, alattomos, titkolózó
és durva, „a kaukázusi törzsfônök”-bôl és egy „parasztcár”-

ból ötvözött szovjet vezetônek  Hitler-
rel kapcsolatos érzéseit? Ízelítôül: „Hit-
ler iránti csodálatának fô oka: lenyû-
gözte, milyen csodálatos nemzeti egy-
séget teremtett /.../ Meglepte és lenyû-
gözte a lengyelországi német hadjárat
sebessége...” A könyvben számomra el-
sôsorban a Sztálinról mondottak újak
és  döbbenetesek, igaz lehet, hogy róla
(és az egész szovjetnek nevezett rend-
szerrôl) még nem  tudunk annyit, mint
a jobban feldolgozott Hitlerrôl, és a
nácizmusról.
Krausz Tamásnak Sztálinról szóló tanul-
mánya közös kötetben látott  napvilágot
Ormos Máriának Hitler személyérôl és
szerepérôl írott sokadik munkájával. Eb-
ben a kiadványban mindketten közöl-
nek egy összehasonlító, Hitlert és Sztá-
lint összevetô, rendkívül  tanulságos
dolgozatot. Ormos Mária, a fasizmus
szakértôje, Hitler legkiválóbb hazai bi-
ográfusa  a kétféle totális rendszert
összehasonlítva megállapítja: „A nacio-
nalista totális diktatúra és a bolsevik

szisztéma között éppen abban állt a legnagyobb eltérés,
hogy amíg az elôbbi esetileg, illetve felületesen nyúlt hoz-
zá a gazdasági és a társadalmi szerkezethez, addig Orosz-
országban mindent ízzé-porrá zúztak, és a korábbitól
minden elemében eltérô struktúrát hoztak létre.” Szinte a
John Lukácsnál talált, a sztálini Hitler-értékelést kiegészí-
tô gondolata: „Csaknem bizonyosra vehetjük, hogy Sztá-
lin a németek vezérét néhány éven át nagyon is súlyos

egyéniségnek tekin-
tette, akár partner-
ként, akár ellenség-
ként vette is számí-
tásba /.../ a háború
utolsó két évében
Hitler egyre jelen-
téktelenebbé vált a
szemében.”

A két totális rend-
szer összehasonlítá-
sakor minduntalan
felvetôdik a kérdés,
eredetileg jó célok
rossz eszközökkel,
mindenáron való
elérése volt-e a
„prolidiki”, eredeti-
leg is gonosz tervek
adekvát  módsze-
rekkel való megva-
lósítása volt-e a
nemzetiszocializ-
mus, eredetileg jó
célok meghamisítá-
sa, a szovjetnek
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Diktatúrák és diktátorok
összehasonlítása



mondott szisztéma esetében a marxista–leninista hagyomány
eltorzulása volt-e a bolsevizmus, a sztálinizmus. Cél–mód-
szer–eredmény vonatkozásában íme Krausz Tamás vélemé-
nye: „Sztálin Hitlerrel ellentétben szinte az elsô pillanattól
kénytelen volt elkonspirálni cselekedeteinek alapvetô motívu-
mait és konkrét tetteinek jelentékeny részét. Igaz, mindketten
eszközjelleggel használták ideológiai nézeteiket, ám Sztálin e
téren is kénytelen volt állandóan »elkonspirálni«, azaz elfedni
azt a tényt, hogy meghamisítja eredeti ideológiai küldetését.”

A diktatúrák összehasonlításá-
nak komoly német és angol nyel-
vû szakirodalma van, egyre jelen-
tôsebb lesz valószínûleg az orosz
is, ha a kutatás igazán megindul-
hat, és persze francia kutatók is te-
vékenykednek e téren. Tavaly kap-
tuk kézhez a Ian Kershaw–Moshe
Lewin szerkesztette Sztálinizmus és
nácizmus c. tanulmánykötetet,
amely az eddigi legfontosabb ki-
adványnak számít e tárgykörben.
A kötet egy 1991-ben Philadelphi-
ában megtartott konferencia ered-
ményeként született meg – közlik
az Elôszóban a szerkesztôk, akik
közül az angol történész nevét
már ismerhetjük, hiszen két mo-
numentális kötetben nálunk is
megjelent Hitler-életrajza és A
Hitler-mítosz c. könyve.

A konferencia témája Németor-
szág és Oroszország 20. századi fej-
lôdése közötti hasonlóságok és elté-
rések felmérése volt. Az e kötetben
olvasható 14 írásnak nem mind-
egyike törekszik a náci Németor-
szág és a sztálini Oroszország (eufémizmussal:
Szovjetunió) történelmének rendszeres és minden
részlete kiterjedô összehasonlítására – int bennün-
ket  Kershaw és Lewin. Kiindulást jelentenek ezek a
tanulmányok és korreferátumok a folytatandó kuta-
tásokhoz, elemzésekhez és vitákhoz.

A nácizmus is, a bolsevizmus is élesen szembe
helyezkedett a polgári demokráciákkal, a liberális
nyugat-európai rendszerekkel, ez fontos közös
vonásuk, félrevezetô azonban az e típusú fejlôdés
hiányával magyarázni a nemzetiszocializmus és a
kommunizmus létrejöttét a szóban forgó két or-
szágban. Hannah Arendt (1906–1975) a politikai
filozófia nálunk is több mûve által ismert képvi-
selôje eredetileg 1951-ben kiadott, majd a magyar
’56 hatására   epilógussal megtoldott könyvében
többek között így jellemzi az ideológia és a terror
uralta új kormányzati formát: „...a totális uralom
nemcsak drasztikusabb eszközökkel él; a totalita-
rizmus lényegileg tér el a politikai elnyomás más
formáitól, például az önkényuralomtól, a zsar-
nokságtól és a diktatúrától. Bárhol jutott is hata-
lomra, teljesen új politikai intézményeket hozott
létre, és lerombolta az adott ország valamennyi társadalmi,
jogi és politikai hagyományát. Ideológiájának sajátos nemze-
ti hagyományától vagy forrásától függetlenül, a totalitárius
kormányzat mindig tömegekké alakította át az osztályokat, a
pártok rendszerét nem egypárti diktatúrával, hanem tömeg-
mozgalommal váltotta fel, a hatalmi centrumot a hadseregrôl

a rendôrségre helyezte át, külpolitikájában pedig nyíltan vi-
láguralomra törekedett.” 

A legostobább, abszolút történelmietlen megközelítés azo-
nos alapra helyezni a kétféle  „szocializmust”, egy nemzeti,
illetve egy nemzetközi változatáról beszélni. A másik köz-
hely, ami sehova sem vezet, egy kérdés: melyik totális rend-
szernek volt több áldozata? És egy egészen veszélyes megkö-
zelítés: aki a háborút kezdte a másik ellen, csak preventíve
cselekedett. A Szovjetuniónak Lengyelország, Finnország és a

balti államok elleni agresszióját
éppúgy nem lehet, nem érdemes ta-
gadni, mint a holokauszt megtör-
téntét, továbbá egyediségét.

Ha nácizmusról, ha sztálinizmusról
beszélünk, agresszióról, rombolásról
és pusztítási  hajlamról esik szó par
exellence. Erich Fromm (1900–1980)
könyvében bebizonyítja, hogy az ag-
resszió nem az ember ôsi ösztöneibôl
ered, s nem abszolút negatív jelenség,
a védekezô agresszió például jogos és
életmentô válasz. Ha igaz, hogy „a
harciasság mértéke a civilizáció fej-
lettségének arányában fokozódik”, és
az emberiség a 20. században a civili-
zációs fejlettség magas fokára ért, ak-
kor ugye... Témánk szempontjából A
rombolás anatómiájának 13. fejezete
a fontos, ennek címe: A rosszindula-
tú agresszió: Adolf Hitler, a nekrofília
klinikai esete. Ha 100 oldal nem is, de
jó néhány jut az SS Reichsführer

Himmlernek, ô az „anális-fel-
halmozó szadizmus klinikai
esete.” S jut egy-két sor Sztá-
linnak, aki „általában a men-
tális szadizmus eszközeit ré-
szesítette elônyben...” Persze
azt is tudjuk, hogy számtalan
áldozatának a halálos ítéletét
– Hitlerrel ellentétben – saját
kezûleg írta alá.

A múlt feldolgozása a
múlttal való szembenézést
jelenti, remélhetôleg minde-
nekelôtt önkritikát. Mint cé-
loztam rá, a náci kül-, gazda-
ság- és kultúrpolitika stb.,
hadviselés és most  már a
Hitler-éra hétköznapjainak
(Alltagsgeschichte) a vizsgá-
lata is komoly eredményeket
hozott. Ezeknek a kutatá-
soknak a módszertana, né-
hány aspektusa példát,
irányelvet adhat a nagy, tra-
gikus szovjet kísérlet sok
szempontú vizsgálatához.
Mi sem csupán elfogulatlan,

külsô szemlélôként viszonyulhatunk ezekhez a dolgokhoz.
Az itt sorra vett könyvek hiánypótlók, izgalmasak és gondo-
latébresztôk, és nem csupán történeti ismeretekhez juttatnak
bennünket, hanem morális útmutatást is kínálnak, azzal,
hogy a racionális látásmód biztonságát kínálják.
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KKeerreessssee  aazz  OOllvvaassóókk  BBoollttjjáábbaann  ((MMiilllleennnniiuumm  CCeenntteerr  BBpp..,,  PPeessttii  BB..  uu..  44..))  ééss  aa  kkiiaaddóó  hhoonnllaappjjáánn::  wwwwww..ttyyppootteexx..hhuu

Julien Ries (szerk.):
AA  hhíívvôô  eemmbbeerr  aa  zzssiiddóó,,  aa  kkeerreesszzttéénnyy  ééss  aazz  iisszzlláámm  vvaalllláássbbaann
ISBN: 963 9548 79 0, 360 oldal, B/5, fûzve, ára: 3500 Ft, Typotex, 2006
A Homo religiosus sorozat új kötetének központi alakja a hívô ember a zsidó, a keresztény és
az iszlám vallásban. E monoteista hagyományokat Ábrahám alakja fûzi össze, akiben a zsidók
a pátriárkák atyját, a keresztények a hit bajnokát, a muzulmánok pedig az elsô igazhitût tisz-
telik. Karácsonyhoz méltó olvasmány!

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. október 20. – november 16.

Széprodalom
1. Robin Cook: Válság

Alexandra Kiadó
2. Faludy György: A pokol tornácán

Alexandra Kiadó
3. Corinne Hofmann:

Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó

4. Nora Roberts: Északi fény
Gabó Kft.

5. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kft.

6. Nora Roberts:
Jégvirágos történetek
Harlequin Magyarország Kft.

7. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabó Kft.

8. Kevin J. Anderson:
Star Wars – sötét oldal
Szukits Könyvkiadó

9. Paulo Coelho: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó

10. Danielle Steel: A ház
Maecenas Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
2. Moldova György: Kádár János

Urbis Könyvkiadó
3. Stahl Judit: Végre otthon!

Kulinária Kiadó
4. Tolvaly Ferenc:

Tibetben a lélek
Kelet Kiadó

5. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.

6. Gati Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó

7. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Books

8. James Redfield:
Mennyei prófécia
Alexandra Kiadó

9. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek…
és ami azóta történt
Alexandra Kiadó

10. Jamie Oliver: Olasz kaják
Park Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:

Mulatságos történetek sorozat 1–11
Alexandra Kiadó

2. Joachim Masannek:
A vad focibanda 10. – Márió, a tizes
Fabula Stúdió Kft.

3. Narnia krónikái sorozat
M&C Kft.

4. Vlagyimir Szutyejev:
Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda
Alexandra Kiadó

6. J. K. Rowling:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

7. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

8. A világ állatai képes enciklopédia
Alexandra Kiadó

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

10. Történetek lovakról és pónikról
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2006. október 21. – november 15.

Szépirodalom
1. King, Stephen: A mobil

Európa Könyvkiadó
2. Hofmann, Corinne: Visszatérés Afrikába

Ulpius-Ház
3. Cook, Robin: Válság

Alexandra Kiadó
4. Lawrence, Leslie L.: Gyilkosság az olimpián

Gesta Könyvkiadó
5. Coelho, Paulo: Az alkimista

Athenaeum 2000 Kiadó
6. Christie, Agatha: Nyílt kártyákkal

Európa Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: Tizenegy perc

Athenaeum 2000 Kiadó
8. Schätzing, Frank:

Híradás egy ismeretlen univerzumból
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Pamuk, Orhan: Hó I–II.
Ulpius-Ház

10. Faludy György: A Pokol tornácán
Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
2. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények

(könnyen, gyorsan, finomat)
Holló és Társa

3. Stahl Judit: Végre otthon! – Családi
ebédek, baráti vacsorák, ünnepi ételek
Kulinária Kiadó

4. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Könyvkiadó

5. G. M.: Tesco titok –
Amit senki nem mert elmondani
B. Records Kft.

6. Oliver, Jamie: Olasz kaják
Park Kiadó

7. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold –
Alvásról, evésrôl, viselkedésrôl...
Európa Könyvkiadó

8. Spaeth, Radu: 1 forma – 50 muffin
Holló és Társa

9. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 1.
A csecsemô gondozása és nevelése
Európa Könyvkiadó

10. Kriston Andrea: Kriston testreform
Nôk Lapja Mûhely

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: A végsô ütközet

M & C Marketing Tanácsadó Kft.
2. Shan, Darren:

Vérfüred –A vágás halálos
Móra Ferenc Könyvkiadó

3. Scarry, Richard: Karácsonyi kavarodás
Tesz-vesz városban
Gulliver Lap-és Könyvkiadó

4. Scarry, Richard:
Tesz-Vesz Város karácsonya
Lilliput Kiadó

5. Kerekecske dombocska... –
vidám mondókák
Pro Junior Kft.

6. Békés Pál: A kétbalkezes varázsló
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

8. Micimackó – Kincses karácsony
Egmont-Hungary Kft.

9. Marék Veronika: Kippkopp karácsonya
Ceruza

10. Lewis, C. S.: Az ezüsttrón
M & C Marketing Tanácsadó Kft.

Libri sikerlista
2006. október 16. – október 30.

Szépirodalom
1. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek

Kelet Kiadó
2. Faludy György: A pokol tornácán

Alexandra Kiadó
3. Hofmann, Corinne:

Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó

4. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Könyvkiadó

5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó

6. Ulickaja, Ljudmila: Szonyecska
Magvetô Könyvkiadó

7. Szerb Antal: Utas és holdvilág
Magvetô Könyvkiadó

8. Pamuk, Orhan: Hó I–II.
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

9. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó 

10. Merle, Robert:
Mesterségem a halál
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Könyvkiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Guiliano, Mireille:

A francia nôk nem híznak
Athenaeum 2000 Könyvkiadó

4. Stahl Judit: Végre otthon
Kulinária Kiadó

5. Faludy György: A pokol tornácán
Alexandra Kiadó

6. Gati, Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó

7. Popper Péter: Napidô
Sziget Könyvkiadó 

8. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold
Európa Könyvkiadó

9. Somerwille, Neil:
Kínai horoszkóp 2007
Édesvíz Kiadó

10. Marossy Endre:
1956 – Fiadnak hagyd örökül
Totem Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: A végsô ütközet

M & C Kft.
2. Fekete István: Vuk

Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Disney princess

Foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kft.

4. Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana:
Hogyan gyógyította meg a vakond
a kisegeret?
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Marék Veronika:
Kippkopp és a hónapok
Ceruza Kiadó

6. Cabot, Meg: Virradat
Ciceró Könyvstúdió 

7. Steer, Dugald A.:
Varázslástan
Egmont-Hungary Kft.

8. Paolini, Christopher: Eragon
Európa Könyvkiadó 

9. Weöres Sándor: Bóbita
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Tündérvilág
Egmont-Hungary Kft.

Lira sikerlista
2006. október 1. – október 31.

Szépirodalom
1. Lawrence, Leslie L.:

Gyilkosság az olimpián
Gesta Könyvkiadó

2. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

3. Faludy György: A Pokol tornácán
Alexandra Kiadó

4. Fable, Vavyan.: Ki feküdt az ágyamban?
Fabyen Kiadó

5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

6. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Kiadó

7. Brown, Dan: A Da Vinci-kód 
Gabo Kiadó

8. Christie, Agatha: Nyílt kártyákkal
Európa Könyvkiadó

9. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó

10. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Kiadó
2. Stahl Judit: Végre otthon!

Kulinária Kft 
3. Gati, Charles: Vesztett illúziók

Osiris Kiadó
4. Horváth Ilona: Szakácskönyv

Szalay Kiadó
5. Deák Sándor:

Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt

6. Dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Kiadó

7. Marossy Endre: 1956 – 
Fiadnak hagyd örökül
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó

8. Csics Gyula: Magyar forradalom
Egy tizenkét éves fiú 1956-os naplója
1956-os Intézet Közalapítvány 

9. Lendvai, Paul: 1956.
Forradalomról tabuk nélkül
Napvilág Kiadó

10. Az 1956-os forradalom eseményei 56
térképen és képeken. Történelmi atlasz
HM Térképészeti KHT

Gyermek, ifjúsági 
1. Színezd ki…és számolj Te is

Göncöl Kiadó
2. Kästner, Eric: A két Lotti

Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Bûbájos hercegnôk. Foglalkoztatókönyv

Egmont-Hungary Kiadó
4. Ablak–Zsiráf

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
5. Saint – Exupéry, Antoine de:

A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Kis fecsegôk – Sárga kacsa
Manó könyvek

7. Barker, Cicely Mary: Tündérvilág
Találkozás a virágtündérekkel
Egmont-Hungary Kiadó

8. Lázár Zsófia; Lázár Ervin: Bogármese
Sanoma Budapest Kiadó

9. Vadkaland. Foglalkoztató könyv
Egmont-Hungary Kiadó

10. Kis fecsegôk – Zajos kutyus
Manó könyvek
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Viharos vitézi élet, szélsôséges szenvedélyek,
vad eltökéltség és megszenvedett áhítat, s leg-
fôképpen: istenáldotta tehetség – egykori szá-
zadainkból választott példát és nevet a kiadó.
Égisze alatt méltó helyet kaphat megannyiféle

régiségünk. Hajdani vívódásaink visszhangja
szól e klasszikus kötetekben.

■ – Kezdjük megszokott módon: miképpen jött
létre a kiadó, volt-e ennek valamiféle elôzménye,
elôhistóriája?
– Volt egyszer, az átkosban, egy úgynevezett „Kulturá-
lis emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása” prog-
ram. Ennek kitalálója, megszervezôje, és persze fônöke
Klaniczay Tibor volt: egyszemélyes, remekül mûködô intéz-
mény. Ô hívott ebbe a társulatba, megszervezni a könyvki-
adást. A magyar humán tudományos kiadványok dotálására –
nem a Kádár-korszakot sírom vissza, de tény – évi 30 millió fo-
rint jutott; s mivel akkor 1986-ot írtunk, ez megfelel ma úgy
500 milliónak. Rájöttem: az akkori professzionális kiadóknál
lényegesen olcsóbban is lehet könyvet megjelentetni, s így
adott összegbôl több mûvet publikálni. A nyolcvanas évek vé-
gén azon kaptam magam, hogy egy kvázi kiadót igazgatok, évi
negyven-ötven „címet” közreadva. 1991-ben azután ez a jog-
szerûen nem létezô, valójában már esztendôk óta mûködô
„fantom” öltött testet a Balassi Kiadóban. Az ezredfordulóig
évenként kilencven–száz könyvet és három-négy folyóiratot
adtunk ki, mostanra e szám ötven–hatvanra csökkent. A jelen
viszonyok között ezt nem is tervezzük növelni. 
– Balassi Bálint szilaj szépségû, korunkig felhangzó – archai-
kus és minden idôkben jelenvaló – költészete magától érte-
tôdô „emblémáját”, „címerét” adhatja bármely magyar
könyvkiadónak. Mégis: miért választották éppen az ô nevét?
– E névválasztás nyilvánvalóan adódott. Egyrészt az ô életmû-
vével foglalkoztam (és foglalkozom mindmáig) a legtöbbet, a
legbehatóbban. Másrészt – a régi magyar irodalom emblemati-
kus alakjaként – mintegy jelképezheti arculatunkat. Hiszen a Ba-
lassi Kiadó – elsôdlegesen, de nem kizárólag – a magyar régiség
(a 19. században ez volt a középkor és a kora újkor összefoglaló
neve) kultúrájának kiadója. Hogy csak néhányat említsek „régi-
ségeinket” közrebocsátó, beszédes címû sorozataink közül: Bib-
liotheca Hungarica Antiqua; Régi Magyar Könyvtár; Történel-
mi Források; Humanizmus és reformáció; Régi Magyar Költôk
Tára; Bonfini monumentális mûve, a Magyar történet. Számos
kutató mûködött-mûködik közre abban, hogy e mûvek ismét,
vagy most elsô alkalommal, valóban hiteles módon, vagy éppen
latin helyett magyar nyelven hozzáférhetôvé váljanak. – A „skru-
pulózus” alaposság, a teljesség igényével. S az emítetteken túl, a
sort hosszan lehetne folytatni.
– Egyébként milyen megfontolás alapján adnak ki szépiro-
dalmat, irodalomtörténetet-elméletet, forráskiadványokat,
néprajzi, mûvészeti, mûvelôdéstörténeti, zenei, történettu-
dományi és egyéb mûveket? Változott-e arculatuk a hosszú
évek során?

– A zenetörténet (hadd utaljak itt Bónis Ferencnek a napok-
ban megjelent, hatalmas, Élet–képek címû Bartók-albumára),
a mûvészettörténet, a szociológia, az irodalomtörténet és az
irodalomelmélet, a néprajz valóban ugyancsak profilunkba
tartozik. Nem szépirodalmi kiadó a Balassi, de igyekszünk
minden évben legalább egy-két elsôkönyves magyar szerzôt is
megjelentetni. Bár célunk elsôsorban a magyar kultúra terjesz-

tése, az európai mûvelôdéstör-
ténet meghatározó mûveit is le-
fordíttatjuk és kiadjuk. Például
Hans Belting Kép és kultusz cí-
mû kötetét, vagy Michael von
Albrecht több kötetes római
irodalomtörténetét. Azt hi-
szem, remélem: az arcunk
ugyanaz, mint tizenöt évvel ez-
elôtt, indulásunkkor. Bár per-
sze mindig mást és mást publi-
kálunk, szemléletünk, válogatá-
si, szerkesztési igényességünk
nem változott. Fontoskodva
azt is mondhatnám: kiadói „fi-
lozófiánk” lényege egybevág a
fent említett, hajdani program
címével: kulturális emlékeink

feltárása, nyilvántartása és kiadása. Kétségtelen és bevallott el-
fogultsággal a régi magyar irodalom iránt, amely, tegyük hoz-
zá, a jelenlegi piaci kánonban szinte nem is létezik.
– Most éppen hol tartanak? Legjelentôsebb friss kiadványa-
ik, várható újdonságok?
– Évek óta meghatározó szerepet tölt be kiadónk életében a
Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon. Fôszerkesztôjeként –
gondolom, érthetô és megbocsátható elfogultsággal – ez min-
dig elsôként jut eszembe. Karácsonyra immár hatodik darabját
nyújthatjuk át olvasóinknak. Eredetileg tízkötetesre terveztük,
de bizonyára lesz belôle tizenkettô is; a rengeteg érdekes cím-
szó és gyönyörû kísérô kép közül nehéz lemondani bármelyik-
rôl. A karácsonyi kínálatban, mint máskor is, sokszínûségre tö-
rekszünk. A régi irodalom kedvelôi számára névadónk, Balas-
si Bálint Füves kertecskéjének fakszimile kiadását vagy annak
modern átiratát kivált szívesen ajánlom. A könyv a sárospata-
ki könyvtár más kincseivel együtt idén „szabadult” félszázados
orosz fogságából. Eszmei, irodalmi értéke felbecsülhetetlen. A
híres polihisztor-író Bánffy Miklós gróf életmûkiadásának ré-
szeként, máig legsikeresebb mûve, az Erdélyi történet  címû tri-
lógia három kötetét most egybekötve jelentetjük meg a kolozs-
vári Polis Kiadóval közösen. Amiként egy különlegességet is:
Politikusportrék címmel a polihisztor Bánffy karikatúráit. A
huszadik századi irodalmi közélet rengeteg érdekességét tartal-
mazza Déry Tibor levelezésének az 1901 és 1926 közötti idô-
szakot felölelô gyûjteménye. (Pályakép levelekben.) Botka Fe-
renc rendezte sajtó alá, s terveink szerint már könyvhétre kö-
veti az 1927 és 1937 közötti idôszak leveleit tartalmazó máso-
dik kötet. Bár a könyv már kapható, visszatérek Bónis Ferenc
Bartók-jára. Az Élet-képek szó szerint értendô, a szerzô ötven
év kutatómunkájának eredményeként több száz, köztük szá-
mos ismeretlen vagy kevéssé ismert fényképen és amatôr fotón
mutatja be Bartók Béla ezerféle arcát, hangulatát. Nyomon kö-
veti a gyermek elsô zenei zsengéitôl a kibontakozó, majd a vi-
lághír felé törô pályát éppúgy, mint a kudarcokat, a meg nem
értés nehéz idôszakait, bemutatja a sikeres mûvészt és az esen-
dô embert. Aki eddig kevéssé szerette-értette Bartók mûveit,
kedvet kaphat meghallgatásukhoz, aki ismeri zenéjét, sok izgal-
mas információhoz juthat a mûvek keletkezésének történeté-
rôl, a komponista életfilozófiájáról. Ideális ajándék.5
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Balassi Kiadó

Kôszeghy Péterrel
beszélget Nádor Tamás





Hunt, C.
A FUTBALL KÉPES
ENCIKLOPÉDIÁJA
Kötve, B/4 méret, 384 oldal,
végig színes illusztrációkkal
8900 Ft
Részletesen ismerteti a
világ- és az Európa-
bajnokságokat (a 2006-os VB-t
is), a klub- és válogatott tornákat,
bemutatja a legnagyobb
játékosokat, edzôket, csapatokat,
futball-nemzeteket.

Wray, W.
BUDDHA BÖLCSESSÉGE
Minden napra egy gondolat
Kötve, 2500 Ft
Buddha tanításainak William Wray által
összeállított gyûjteménye az év minden napjára
gondosan megválogatott gondolatokat tartalmaz.
Buddha életrajzával, Popper Péter ajánlásával.

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ajánlata
Popper Péter
VALLÁSALAPÍTÓK
Kötve, 204oldal,
32 oldal színes képpel, 2480 Ft
Ábrahám, Mózes, Buddha,
Názáreti Jézus, Lao Ce,
Konfucius, Mohamed és Luther
személyisége, sorsa és jelleme.

Popper Péter
LELKEK ÉS GÖRÖNGYÖK

Pszichológiai írások
Kötve, 502 oldal, 3500 Ft

Évtizedek pszichológiai munkás-
ságát bemutató szakmai váloga-
tás, több száz cikk és több mint

harminc könyv közül.

Vekerdy Tamás
FELNÔTTEK ÉS GYEREKEK
Kötve, 470 oldal, 3500 Ft
A kötet tartalmazza a Gyerekek,
óvodák, iskolák – Az óvoda és az
elsô iskolai évek – Az iskola bete-
gít – és a Másféle iskolák c. köte-
tek anyagát, valamint a szerzô fo-
lyóiratokban megjelent újabb
publicisztikai, pedagógiai írásait.

MESTERKURZUS
…az élet dolgai 
Kötve, 464 oldal,

A/5 méret, 3500 Ft
A Mesterkurzus sorozat

elsô tíz kötetének szerkesztett
változata a szerzôk fotójával

és életrajzával.

Saxum Kiadó Bt. 1134 Bp., Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 E-mail:saxumkiado@freemail.hu

L’Homme, E.
A CSILLAGOK KÖNYVE

Az Árnyék arca
Kötve, 1680 Ft

A trilógia befejezô kötete
a titokzatos Árnyék

leleplezésérôl és
a Csillagok könyve

varázslatainak
megtalálásáról szól.

Doncaster, L. –
Holland, A.
84 ÚJABB
REJTÉLY
amire nincs magyarázat
Kötve, 242 oldal, B/5 méret, 2800 Ft
A 100 megmagyarázhatatlan rejtély folytatása:
további eltûnések, szellemjárások, eltûnt
világok, természetfeletti jelenségek, látnokok,
próféták, rejtélyes építmények…

Sziget Verseskönyvek
sorozat

SKÓT BALLADÁK
BURNS VERSEI

Kötve, 220 oldal, 2380 Ft

A TÖRTÉNELEM NAGYJAI SOROZAT
ARTHUR KIRÁLY NYOMÁBAN
Kötve, 128 oldal, 2350 Ft
A Grál keresése és a Kerek Asztal lovagjainak hôstettei sok-sok
színes képpel.

LEONARDO DA VINCI NYOMÁBAN
Kötve, 128 oldal, 2350 Ft
A világ egyik legnagyobb mûvészének élete, az olasz rene-
szánsz remekmûveinek története sok-sok színes képpel.

NAGY SÁNDOR NYOMÁBAN
Kötve, 128 oldal, 2350 Ft
Az ókori történészek elbeszéléseibôl megismerhetjük Nagy
Sándor életét, a görög-perzsa civilizációt.




