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Olyan volt, mint egy nagy, ötórás színház…

Cseh Tamás dedikál

„Ez a tegnapelõtti dedikálás olyan volt,
mint egy óriási taps elõadás után. Mert bizony

a szeretet megnyilvánulása volt. Ugyan mi
másért jöttek volna? Mert szeretnek.”





Könyvhét, 2008. március
■ E számunk leghangsú-
lyosabb témája a Rene-
szánsz Év, amelyet a Re-
neszánsz Programiroda
szervez. A Mátyás király
trónra lépésének 550. év-
fordulóján megtartott kul-
turális, gasztronómiai, tu-
dományos és sok más té-
mát felölelô rendezvény-
sorozat 2008. január 22-
én, a Kultúra Napján indult, és egy év után majd
ugyanezen a napon ér véget. A Könyvhét termé-
szetesen ennek elsôsorban könyves oldalával fog-
lalkozik, azzal, hogyan jelenik meg Mátyás ki-
rály, a reneszánsz a könyvek világában. Némi ki-
tekintéssel persze, hiszen például a mûvészet te-
rületére is „átrándulunk” az aktualitás kedvéért,
nemrég nyílt meg a Szépmûvészeti Múzeumban
a Mediciek fénykora, amely a kiállítás eszköztá-
rával mutatja be mindazt, amirôl könyvek garma-
dája szól.  Aktualitása miatt foglalkozunk a nem-
régen befejezôdött filmszemlével is, akár állandó
témánk is lehetne film és irodalom, film és könyv
kapcsolata, addig amíg ez nem valósul meg, így,
csak néha-néha mutatjuk fel ennek a kapcsoló-
dásnak néhány mozzanatát. A filmszemlét ilyen

szempontból áttekintô írás mellett interjút
közlünk Bartis Attilával is, akinek Magyaror-
szágon és külföldön egyaránt sikeres regényé-
bôl Alföldi Róbert készítette el elsô nagyjá-
tékfilmes rendezését. Könyves mûfaj a dedi-
kálás is, Tompa Mária Szentkuthy Miklós
dedikációiról beszél lapunknak, Cseh Tamás
pedig különösen ôszinte hangvételû interjú-
ban mondja el, mit gondol ô a dedikálásról.
Az amerikai elnökválasztás híreirôl a napisaj-
tó folyamatosan beszámol, mi körüljárjuk rö-
viden a könyvesboltokban kapható Amerika-

tárgyú könyveket. Az MKKE közzétette a 2007.
évi könyvforgalomról szóló adatsorát, ennek is-
meretében még erôsebbé vált meggyôzôdésünk,
hogy nagyon jó ötlet volt dr. Bódis Bélának a
könyves szakmához tartozó kisvállalkozások ve-
zetôi számára korszerû gazdálkodási szemléletet
közvetítô sorozatindító írását közölni. A könyv-
szakmával együtt már mi is az idén Kínát vendé-
gül látó könyvfesztiválra készülünk, emiatt meg-
kérdeztük a hangsúlyosan keleti tematikájú köny-
vek kiadásával is foglalkozó Trivium Kiadót, va-
jon miért népszerûek nálunk az ilyen könyvek.
Folytathatnám még e számunk bemutatását, de
lehetôségeinknek csak korlátaink szabnak határt:
itt a korlát, nem folytatom.

A Szerk. 
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Magunkat ajánljuk

Lapzárta után
■ A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése lapzár-
tánk után közzétette évi rendes je-
lentését a magyar könyvpiac forgal-
mának elôzô évi alakulásáról. Annak
ellenére, hogy a mutató nem kedve-
zô, azaz a forgalom növekedése  je-
lentôsen alatta marad az infláció hi-
vatalos mértékének, abszolút szám-
ként azért komoly mértékû: több
mint 66 milliárd Ft. Becsüljük ezt
meg: a nehezedô gazdasági körül-
mények, az olvasás társadalmi szere-
pének csökkenése, az elektronika
térhódítása ellenére a forgalom ab-
szolút értékben nem csökkent, nem
stagnált, hanem nôtt. Íme az adatok:

A magyarországi könyvforgalom
2007-ben (Fogyasztói áron):

A 2007. évi könyvforgalom
66 915 287 000 Ft volt. (2006-ban a
regisztrált forgalom 65 533 324 000
Ft-ot tett ki, a tavalyi növekedés te-
hát 2,11% volt, közel 6%-kal keve-
sebb, mint a 2007. évi hivatalos inf-
láció mértéke.)

A 170 adatot szolgáltató piac-
vezetô kiadó tavalyi forgalma:
60 258 287 000 Ft

Az import könyvek forgalma:
4 857 000 000 Ft

Az adatot nem szolgáltató, ill.
csupán néhány könyvet publiká-
ló, kis cégek (becsült) forgalma:
800 000 000 Ft

Az álfélárú könyvek (becsült) disz-
kontforgalma: 1 000 000 000 Ft

A 2007. évi összforgalom:
66 915 287 000 Ft

A könyvforgalom tematika sze-
rinti megoszlása

1. Az ismeretterjesztô könyvek
könyvkiadáson belüli pozíciója
tavaly számottevôen erôsödött,
s közel 9,6%-os bôvüléssel
17 378 735 000 Ft-os forgalmat
könyvelhetett el, s ezzel négy év
után újra a legerôsebb könyvki-
adási ágazattá vált, az összforga-
lom 25,97%-ával. (2006-ban 15
894 277 000 Ft volt az ismeretter-
jesztô kiadványok összforgalma,
amely a piac 24,3%-át alkotta.)

2. A közoktatási tankönyvek és
nyelvkönyvek piaca az elmúlt év-
ben valamelyest szûkült. A tavalyi
könyvforgalomból 16 630 436 000
Ft-tal, azaz az összforgalom
24,85%-ával részesedtek a közokta-
tásban használatos kiadványok.
(2006-ban az ágazat forgalma
17 313 120 000 Ft, 26,4% volt, az-
az a közoktatási tankönyvpiac kö-
zel 4%-kal csökkent a megelôzô
esztendôhöz képest.)

3. A tavalyelôtti, átmenetinek bi-
zonyuló csökkenés után a fikciós
mûvek kiemelkedô évet zártak.
2006-hoz képest több mint 2 milli-
árd forinttal bôvült a szépirodalom
kategóriájába sorolható mûvek for-
galma, 12 917 020 000 Ft-os forgal-

mat érve el, Európában szinte
egyedülálló piaci részesedést,
19,3%-ot produkált. (A növekedés
léptékét jól mutatja, hogy 2006-
ban 10 869 046 000 Ft-ot tett ki a
fikciós mûvek eladása, a könyvpiac
16,7%-át.)

4. A szakkönyvek, tudományos
mûvek, lexikonok, szótárak, vala-
mint az egyéb, felsôoktatásban
használatos kiadványok ágazatá-
ban tavaly is folytatódott a négy év
óta tapasztalható drámai piacvesz-
tés. Az elmúlt évben 8 539 547 000
Ft volt csupán a forgalom, amely a
teljes piac 12,7%-át tette ki. (2006-
ban 9 129 330 000 Ft volt az ága-
zat forgalma, a piac 14%-a. A mû-
szám tekintetében legnagyobb
könyvkiadói terület forgalmának
folyamatos zsugorodását jelzi,
hogy a felsôoktatásban használatos
kiadványok forgalma az elmúlt
négy esztendôben több mint
3 milliárd forinttal csökkent!)

5. Sajnálatos módon csökkent a
gyermek- és ifjúsági könyvek for-
galma és piaci részesedése, tavaly
6 576 161 000 Ft-os forgalmat re-
gisztráltak, az összforgalom 9,8%-
át. (Tavalyelôtt az ágazat még
7 735 809 000 Ft forgalmat köny-
velhetett el, amely az összforgalom
11,8%-át képviselte.)

(További adatok az MKKE hivatalos
honlapján: www.mkke.hu)
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134. oldal
RENESZÁNSZ ÉV

Mathias Augustus
– a második Attila
Könyvek Mátyásról és koráról
Milyen király volt Hunyadi
Mátyás? – tesszük föl a kérdést
egyik mai monográfusát követ-
ve. Milyen kép  rajzolódik ki ró-
la a könyvtárnyi szakirodalom-
ból? Mibôl tájékozódhatunk?
(Cs. A.)

136. oldal
Könyvritkaság

Könyvészeti különlegesség lá-
tott a Kossuth Kiadó és az Or-
szágos Széchényi Könyvtár
jóvoltából napvilágot a közel-
múltban: a Mátyás-Graduale,
vagyis a Mátyás-énekeskönyv.
(Jolsvai Júlia)

137. oldal
PANORÁMA

Gyárfás Endre:
Bakfark, Európa lantosa
Marton Mária:
Mese Lázár Ervinrôl
Dávid Csaba:
Város és költôje
Madarász Imre:
Antiretró
Portrék és problémák a
pártállami korszak irodalmi
és tudományos életébôl
Váralljai Csocsány Jenô:
A magyar monarchia
és az európai reneszánsz
Leonardo da Vinci
válogatott írásai
(Válogatta Csorba F. László)
Da Vinci, a feltaláló
Elmés szerkezetek Leonardo
hagyatékából

140. oldal
Hogyan lett az
adókivetô Mátyás
igazságos?
Beszélgetés Kríza Ildikóval
(Mátraházi Zsuzsa)

141. oldal
Gyermekirodalmi
Fesztivál és Vásár

142. oldal
Tanuljon magyarul,
Beatrix!
A magyar humanizmus
kutatásáról
Beszélgetés Kulcsár Péterrel
(Szénási Zsófia)

143. oldal
Az intellektus
ínyesmestere
Kicsi Sándor András:
Konyha és lélek
(E. Bártfai László)

144. oldal
Múltba vetett
reményünk
Mátyás, a reneszánsz
ember
(Alföldy Jenô)

146. oldal
Gyerekkönyvek a nagy
királyról és koráról
(Cs. A.)

147. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ

Tarján Tamás
Színháziskola

148. oldal
Megjelent könyvek
2008. január 2. –
február 8. 

A forgalomba ke-
rült könyvek válo-
gatott listája a
Könyv tá r e l l á tó
adatbázisa alapján.

A teljes lista és a mûvek továb-
bi adatai a Könyvtárellátó
honlapján (www.kello.hu) te-
kinthetôk meg.

152. oldal
LAPMARGÓ

Murányi Gábor
Irodalmi mámor

154. oldal
A Mediciek fénykora
Élet és mûvészet a reneszánsz
Firenzében
A reneszánsz év keretében rep-
rezentatív kiállítást láthatunk a
Szépmûvészeti Múzeumban.
A termeket végigjárva megis-
merkedhetünk a Medici-csa-
láddal, láthatjuk portréikat, vá-
rosukat, Firenzét, könyveiket,
ruháikat és persze mûtárgyai-
kat: festményeket, szobrokat,
dombormûveket és rajzokat.
(Jolsvai Júlia)
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Interjú Cseh Tamással
„Valamelyik riporternek mondtam, hogy olyan volt, mint egy nagy elô-
adás. Ott is ki kell menned a színpadra, és meg kell felelned a közönség-
nek. Ez a tegnapelôtti dedikálás olyan volt, mint egy óriási taps elôadás
után. Mert bizony a szeretet megnyilvánulása volt. Ugyan mi másért jöt-
tek volna? Mert szeretnek.”

Hogyan lett az adókivetô Mátyás igazságos?
Beszélgetés Kríza Ildikóval

A Mediciek
a Szépmûvészeti
Múzeumban
Élet és mûvészet
a reneszánsz Firenzében

154

www.konyv7.hu
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158. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI

Rosszcsontok, zsaruk
és egy nagy király
(Cs. A.)

160. oldal
CÍMLAP

Interjú
Olyan volt, mint egy
nagy, ötórás színház…
Cseh Tamás dedikál
„Én nem vagyok író. Indián me-
séket fordítottam, és egyszer ki-
vertek belôlem egy indiánregényt
huszonöt éves koromban. Ezeket
mindig nagyon szívesen írtam alá.
Nem féltem kimenni a könyvhét-
re, mert annyira szerettem ezeket,
hogy fel se merült bennem sem-
milyen veszélyhelyzet.”
(Orbán György)

162. oldal
Film (és könyv-)
szemle 2008
(Kállai Andrea)

164. oldal
Kendôzetlenül
Nagyjátékfilm A nyugalomból
Interjú Bartis Attilával
(Szénási Zsófia)

166. oldal
Személyes találkozás
a történelemmel
Beszélgetés Hapák Józseffel
(Mátraházi Zsuzsa)

169. oldal
„Akiben nincs közlési
vágy, azt nem lehet
szóra bírni” 
Beszélgetés Szilágyi Gyulával
(Jolsvai Júlia)

170. oldal
Örök közelség,
ezer emlék
Szentkuthy Miklós
válogatott dedikációi
Beszélgetés Tompa Máriával
(Illényi Mária)

172. oldal
Csillag a holló
árnyékában
Kiállítás a nemzeti
könyvtárban Vitéz Jánosról
és koráról
Beszélgetés Monok Istvánnal
(Mátraházi Zsuzsa)

173. oldal
A média hatni akar
Jostein Gripsrud:
Médiakultúra,
médiatársadalom 
(Sz. J.)

174. oldal
Amerikai álom,
álmatlan éjszakákra
(Laik Eszter)

176. oldal
Biznisz, tabuk
és a reneszánsz
Könyvek holland
és flamand földrôl
(Cs. A.)

177. oldal
Olvasókör-válságstáb
Jared Diamond: Összeomlás
(Ócsai Dorottya)

180. oldal
Kontrolling elemek
a könyvkiadásban
(Dr. Bódis Béla)

182. oldal
Foci, az élet játéka
(Pompor Zoltán)

184. oldal
KERTÉSZ ÁKOS

Legtitkosabb
vágyaink?

186. oldal
SIKERLISTA

190. oldal
Könyvfesztivál elôtt
a keleti könyvekrôl

Látogatóban
a Trivium Kiadónál
(Maczkay Zsaklin) 
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Tanuljon magyarul, Beatrix!
Beszélgetés Kulcsár Péterrel

Reneszánsz Év
Könyvek Mátyásról

és koráról
Ki ne ismerné a szállóigét:

„Meghalt Mátyás, oda az
igazság”, s ne tudná, hogy
Hunyadi  Mátyás epiteton

ornansa az „igazságos”.
A király talán máig ható

népszerûségét híres versek,
népmesék-mondák

bizonyítják.

Szentkuthy Miklós
válogatott dedikációi

Beszélgetés a kötet
szerkesztôjével, Tompa Máriával
„Boldog volt, ha dedikálhatott.
Hallatlanul ôszinte ember volt,

szerette a teatralitást,  a har-
sány, széles gesztusokat. Az

adott pillanatot és érzéseit tük-
rözi valamennyi ajánlása; sze-

mélyes, impresszív közlései vol-
tak, igaz a lehetô legtömörebb

formában.”

www.konyv7.hu

Monok István



Ki ne ismerné a szállóigét: „Meghalt Mátyás, oda az
igazság”, s ne tudná, hogy Hunyadi  Mátyás epiteton
ornansa az „igazságos”. A király talán máig ható nép-

szerûségét híres versek, népmesék-mondák bizonyítják.
Hogy Bonfini reneszánsz fejedelemként eszményíti,

teljességgel érthetô. Zrínyi Miklós, a költô és hadvezér
is uralkodói nagyságát dicséri. „Mások mélyen elítélik,

mert fölösleges hódító háborúkra pazarolta országa
erejét, miközben a déli  végeken félelmetes ellenség les-

te a kedvezô pillanatot.” Milyen király volt Hunyadi
Mátyás? – tesszük föl a kérdést egyik mai monográfu-
sát követve. Milyen kép  rajzolódik ki róla a könyvtár-

nyi szakirodalomból? Mibôl tájékozódhatunk?

■ A címhez némi magyarázat:
Kardos Tibor Ki volt Mátyás ki-
rály? c., elôször 1940-ben  megje-
lent tanulmányában azt írja, hogy
Mátyás „szívesen vett minden
olyan gondolatot, elméletet, ami-
nek hasznát vehette, mert népsze-
rûvé tette módszereit és céljait. A
magyar nemességet ekkor már át-
hatotta a hun–magyar rokonság
gondolata, a szittya leszármazás
büszkesége. Örömmel elfogadta
hát a király, amidôn ebbôl kisar-
jadt a magyar politikai  reneszánsz
legsajátosabb gondolata, hogy
benne »második Attila« jelent
meg, hogy birodalma és mûveltsé-
ge által megújult az egykori hun
birodalom és annak elveszett mûveltsége.” A római
császár neve ugyanakkor a béketeremtés vágyát jel-
képezi, s persze a humanista érdeklôdést  jelzi. 

Köztudott, hogy Mátyás gondosan kiépítette
imázsát, ennek eredménye, amit olasz  udvari tör-
ténetírója, Bonfini terjesztett róla, hogy a római
Corvinusok leszármazottja. (Ehhez felhasználta,
hogy a corvus jelentése: holló. Ehhez lásd a Hu-
nyadi-címert.) Továbbá a nép között álruhában
meg-megjelenô király alakját is szándékosan építet-
ték föl „piárosai.” Az  említett könyvecskébôl
(Magvetô, 1983. – Gondolkodó magyarok)  idézem:
„Egyik legnemesebb késôi ellenfele, II. József meg-
érezte és bevallotta, hogy a magyarok szívében
még mindig Mátyás régi országa él, s ezért nem
kell az övé. Hasztalan öltött álruhát s kereste föl
alattvalóit, hasztalan törekedett ôszintén népei ja-
vára, hiába ígérte, hogy el fogja feledtetni Mátyást a magyarokkal:
az ígéretet nem tudta beváltani. Pedig Mátyás nem adott országot
és hitet a magyarnak, mint Szent István, nem építette újjá, mint a
tatárjárás után IV. Béla. Nem érte el Nagy Lajos hatalmát, sôt, min-
den összeomlott, amit alkotott.” 

Mivel a szépirodalom kívül esik vizsgálódásom körén, csak
annyit: biztosan lesz kiadója  Harsányi Zsoltnak, vagyis a Matthi-
as rexnek, s tán még a törvénytelen gyerekrôl,  Corvin  Jánosról
szóló regényének is. Évforduló ide, jubileum oda, a kereslethez, a
piaci igényekhez  igazodunk, úgy látszik. Netán kiadhatónak bi-
zonyul Mikszáthtól A kis prímás, amelyhez a nagy palóc felhasz-
nálta Fraknói Vilmos Mátyás király élete (Magyar Történeti Társu-
lat, 1890.) c. monográfiáját. A Mikszáth kritikai megjegyzi: „E mû
mind tartalmát tekintve (gazdag forrásanyagával és élvezetes elô-
adásával), mind külsô kiállításával (képek és mellékletek) a Má-
tyásról szóló irodalomnak egyik legjelentôsebb terméke.” Fraknói
úgy a Hunyadiakról, mind a Szilágyiakról pontosan közli, hogy
honnan erednek, a késôbbiekben Mátyás származását  erôsen kor-
rigálták. (Fraknóitól a Mátyás király magyar diplomatái 1898-ban, a
Mátyás törekvései a császári trónra 1914-ben látott napvilágot. Két
kötetben, latin eredetiben, ô adta  ki Mátyás leveleit 1893–95-ben,
tanulmányt írva a humanista irodalom mûfaját gazdagító mû-
velt uralkodóról. Fraknói Mátyás-biográfiáját Mátyás és kora c.,

1956-ban a Mûvelt Nép Kiadónál megjelent mûvében Ele-
kes Lajos az egyetlen számbavehetô, de idôközben teljesen

elavult életrajznak mond-
ja.) Horváth Mihály: Ma-
gyarország történelme és Tele-
ki József: Hunyadiak kora
Magyarországon ugyancsak
forrása volt a történeti elbe-
szélésnek.

A 20–30-as évekbôl csak
Tóth Zoltánnak Mátyás ki-
rály idegen zsoldosserege (a fekete
sereg) c., a. Stádium Sajtóvál-
lalat Rt.-nél 1925-ben megje-
lent mûvét, valamint Bajcsy-
Zsilinszky Endre „egyetlen
történelmi fogantatású, szép-
prózai ihletésû könyvé”-t, a
Mátyás királyát említem
(1939., újra kiadta a Magvetô

1983-ban a Nemzet és emlékezet sorozatban),
hogy rátérhessek az 1940-es évfordulóra. Ekkor
ünnepelték ugyanis Mátyás születésének 500. év-
fordulóját. Valójában három évvel késôbb kellett
volna (bár akkor kicsit macerásabb lett volna), hi-
szen a késôbbi Mátyás király, az erdélyi vajda és
Szilágyi Erzsébet másodszülött fia  1443. február
23-án látta meg a napvilágot Kolozsvárott. Tehát
nem egy tizennyolc, hanem egy alig 15 esztendôs
ifjú került a trónra 1458. elején. A kormányzónak
kinevezett nagybácsi, Szilágyi is azt hitte, hogy a
diadalmenettel Budára vitt gyerekkirály helyett
igazából majd ô irányítja az országot. Hogy mek-
korát kellett csalódnia! Persze csak romantikus
feltételezés: ezt a többszörös véletlen szeszélyé-
bôl királlyá lett fiatalembert az Isten is annak te-

remtette! (Két véletlen: bátyja, László tragikus halála, és az ôt lefe-
jeztetô, esküszegô V. László királynak a váratlan halála tette szabad-
dá az utat megválasztása elôtt. Persze, hogy ô is a jelöltek közé ke-
rült, annak oka, hogy a legnagyobb vagyonnal rendelkezô család fe-
je, az athleta Christi Hunyadi János fia volt.)
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Az évforduló gazdag termésébôl elsô-
nek hadd említsem a Lukinich Imre
szerkesztette, két vaskos kötetbôl álló
Emlékkönyvet, amelyet a Franklin Társu-
lat adott ki a Korvin Mátyás Magyar-
Olasz Egyesület megbízásából. Szerzô-
je, többek között, Balogh Jolán, Elekes
Lajos, Fitz József, Mályusz Elemér, Hó-
man Bálint, Kardos Tibor, Kerecsényi
Dezsô és Solt Andor. Néhány cím a
rendkívül gazdag mûbôl: Mátyás király
és a Szentszék, Mátyás pénzei, Mátyás ki-
rály a hadszervezô és a hadvezér. Joó Tibor
a Mátyás és birodalma 1440-1490 (Athe-
naeum, 1940.) c. kötetben Európa két
formában jelentkezô önvédelmérôl be-
szél, mondván, az egység és sokféleség
védelme Európa lényege. Az európai
egyensúly biztosítása volt Mátyás fel-
adata is. Hogy Mátyás Magyarországa a
magyar nacionalizmus bölcsôje lett vol-
na, ahogy az akkori kiadványok állítják,
de legalábbis erôsen sugallják, erre a kér-
désre  késôbbi, korszerûbb tanulmá-
nyok elolvasása után adhatunk magunknak elfogadható választ.
Már akinek van ilyen igénye.

A 70-es évektôl közvetlenül a Mátyásról, illetve koráról (a 15. szá-
zadról, a humanizmusról és reneszánszról) szóló könyvtermé-
se olyan gazdag, hogy csak címeket tudok említeni ízelítôül.
Pohl Artur: Hunyadi Mátyás birodalmának ezüstpénzei. (1972.);
Fügedi Erik: Uram, királyom. A
XV. századi Magyarország hatal-
masai (1974, 2. kiad.: Fekete
Sas Kiadó, 2004.); Kisfaludy
Katalin: Matthias rex (Gondo-
lat, 1983. – Magyar Históra);
Balogh Jolán: Mátyás király és a
mûvészet. (Magvetô, 1985.);
Dümmert Dezsô: A két Hunya-
di. (Panoráma,1985.); Teke
Zsuzsa: Mátyás, a gyôzhetetlen
király (Helikon 1990.); Mátyás
király 1458–1490. Szerk. Barta
Gábor (Akadémiai 1990.); Hu-
nyadi Mátyás. Emlékkönyv ha-
lálának ötszázadik évforduló-
ján. Szerk. Rázsó Gyula és V.
Molnár László (1990.); Tarnóc
Márton Mátyás király és a ma-
gyarországi reneszánsz 1450–1541 (Balassi, 1994.).

Kubinyi Andrásnak a Tudomány – Egyetem sorozat-
ban megjelent Mátyás király c. történeti életrajza  (Vin-
ce, 2001.) többé évtizedes kutatásokon alapszik. Ár-
nyalt képet ad Mátyásról: kezdi a családdal és a rokon-
sággal, követi életét a királyválasztásig (1458. január
24.), a székesfehérvári megkoronázásig (1464. március
29.), áttekinti Mátyás belpolitikáját, a cseh, az osztrák
háborút és a török kérdést. Folytatja a trónörökösödés
problémájával. Leírja Magyarország 15. század máso-
dik felébeni helyzetét, egy-egy fejezetet szentel a huma-
nizmus és a mûvészetek pártfogójának meg a népme-
sék alakja és a valóságos király összevetésének. Mindössze 160
oldalon korszerû és olvasmányos összefoglalót kap az olvasó.
Mint a fentebb említettek kivétel nélkül, ez is gazdag irodalom-
jegyzéket tartalmaz. 

Azt is érdemes volna megvizsgálni
egyszer, mit írt az osztrák I. Ackerl Kö-
nig Matthias Corvinus c. Bécsben, 1985-
ben megjelent könyvében, arról a –
mint az alcímben mondja – magyarról,
aki Bécsben uralkodott. J. K. Hoensch
Matthias Corvinusa c. 1999-es munkája
alcíme szerint a diplomatáról, hadve-
zérrôl és mecénásról szól. Ugyanakkor
nem lehet említés nélkül hagyni, hogy
magyar történészek munkái pl. németül
is megjelentek.

Annak pedig, aki Mátyás kori szövege-
ket akar olvasni, minimum öt kötetet
ajánlhatok. Ezek: A Hunyadiak kora
(1981., Olcsó Könyvtár), ebben Kulcsár
Péter által válogatott szövegek találhatók
Ransanótól, Galeottótól, Bonfinitôl és
Thuróczy Jánostól. A Magyar Levelestár
sorozatban 1986-ban napvilágot látott
Mátyás király levelei 1460–1490 c. kötet
anyagát V. Kovács Sándor gondozta,
jegyzetelte, Ballér Piroska fordította. A
Humanista történetírók (Szépirodalmi

1977. – Magyar Remekírók) 15. századi anyaga megegyezik azzal,
ami a fentebbi OK-kötetben olvasható, a 16. századi részben Bro-
daricstól Oláh Miklóson és Baranyai Decsi Jánoson át Forgách Fe-

rencig vezet a szerzôk hosszú név-
sora. A Janus Pannonius – Magyar
humanisták (Uo. 1982.) c. kötetben
reprezentatív válogatás szemlélteti
a magyarországi (tehát nem csak
magyar) humanisták irodalmi te-
vékenységét.

A sok száraz adat után záráskép-
pen, ha csak szóban is, nem egész
alakos képben, idézzük magunk
elé, milyen volt – a különbözô le-
írások alapján – Mátyás király!
„Termete középmagas volt, felsô-
teste viszonylag erôteljes, lába kis-
sé hajlott: mind a kettô a magyar
lovas emberre jellemzô. Pirospozs-
gás, élénk arcán erôs áll, s a híres,
szellemes Mátyás-orr uralkodott.
Fején elomlott dús, gesztenyerôt

haja. Mindehhez öntudatos járás, élénk
tekintet, élénk mozdulatok, szenvedé-
lyes arcjáték járult. Mozdulatokban és
gondolatokban villámsebes, sziporkázó
kedvû, szenvedélyes; beszéde és írása
erôteljes, magvas, világos, képekben
nem szegény. Sokszor fenyegetôzô, né-
ha hetyke, nagyotmondó, mintha csak
fiatal »székelylegényt« hallanál. Vakme-
rôen elöl harcoló, de azért fortélyos is, és
óvatos, büszke és makacs. A helyzetet
villámgyorsan felismeri, hirtelen cselek-
szik, s mindig célba talál.”

Tényleg rendkívüli, valóban lenyû-
gözô egyéniség. Hogy aztán Augus-

tus-e inkább, mint Attila, vagy fordítva? Vagy mindkettô egy-
szerre – az igazi autokrata, reneszánsz uralkodóban? 

Cs. A.
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■ A Bibliotheca Corviniana valami-
kori állományáról sajnos nincs pon-
tos képünk, de fogalmat azért alkot-
hatunk róla, hiszen egyes kötetei
megmaradtak, másokat pedig leírá-
sokból ismerhetünk. A könyvtárban
helyet kaptak enciklopédiák, skolasz-
tikusok munkái, késôi egyházatyák
írásai, ókori szerzôk és a kortárs hu-
manista irodalom alkotói. A könyve-
ket a palotában nem is egy, hanem
két könyvtárszobában tárolták, és
emellett még egy helyen tartottak a
palotában könyveket, mégpedig a ki-
rályi kápolnában. Az itt lévô köny-
vek nem olyan díszes kivitelû dara-
bok voltak, mint a corvinák, hanem
egyszerû papírkódexek, melyek a leg-
fontosabb teológiai ismereteket tar-
talmazták. Ebben a gyûjteményben
foglalt helyet a Graduale, amelyrôl
biztosan állítható, hogy napi haszná-
latban lévô szertartáskönyv volt a ká-
polnában tartott miséken.

Viszont a Graduale éppen külsejében különbözik a kápolna
többi könyvétôl, hiszen 47 nagyméretû festmény díszíti. Eltér
a corvináktól is, hiszen azokat általában csak a címlapjukon
díszítették. Az iniciálék egyenetlen színvonalúak (több kéz
munkái), de mûvelôdéstörténeti jelentôségûek. A valószínûleg
1480-as években készült Mátyás-Graduale csonka: csupán az
egyházi év második feléhez – nagyszombattól a pünkösd utá-
ni 24. vasárnapig – tartozó vasárnapok, kántorböjti napok, ok-
távák miséinek énekeit tartalmazza. Ha valaha teljes lehetett,
akkor egy legalább háromkötetes énekeskönyv második köte-
te volt. A nagy hártyalevelekre írt Graduale díszes kiállítása és

gazdagon díszítettsége arra utal, hogy
reprezentatív célokat szolgálhatott. Min-
den egyes lapja gondosan komponált,
egységes mûvészi alkotás.
Különleges jelenség, hogy a kódex leg-
szebb festménye, a Bevonulás az ígéret
földjére a többi miniatúrától eltérô stílus-
ban, más festôi modorban készült. A tö-
kéletesen komponált, szemgyönyörköd-
tetô színhatású kép milánói iskolázottsá-
gú vagy eredetû mûvész alkotása. A kó-
dex további 46 miniatúrája flamand stí-
lusban készült. A festmények egységes
program szerint készültek, a tudatos szer-

kesztés egyaránt megnyilvánul a témák kiválasztásában és a
hagyományostól eltérô képi megformálásban.

Az igen reprezentatív album segítségével közelebbrôl is ta-
nulmányozhatjuk a Graduale miniatûrjeit, hiszen mindegyik
kódexlapról több nagyítást is láthatunk. A vizuális élményt
teljessé teszi, ha meghallgatjuk a kötethez csatolt CD mellék-
letet, melyen ünnepi misék hallhatóak pannonhalmi kórusok
elôadásában.

Jolsvai Júlia
Mátyás-graduale
Kossuth Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár
202 oldal, 14 900 Ft

K
ö
n
y
v

1
3
6

Könyvritkaság
Könyvészeti különlegesség látott a Kossuth Kiadó és az Országos

Széchényi Könyvtár jóvoltából napvilágot a közelmúltban:
a Mátyás-Graduale, vagyis a Mátyás-énekeskönyv.

A kódex utolsó miniatúráján a különleges mûvészi igényességgel
megalkotott Urat láthatjuk

A többi képtôl gyökeresen különbözô alkotás egy észak-olasz
mester munkája

Részlet a Krisztus feltámadása címû képbôl 
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Magyar irodalom
Kellôen ívelô melódia

■ A szász származású, lutherá-
nus vallású, brassói születésû
lantmûvész és zeneszerzô, Bak-
fark  Bálint Szapolyai János ki-
rálytól nemességet, fiától, János
Zsigmondtól szolgálatai jutal-
mául  földbirtokot kapott:
„Oláhgáld  falut és a vele járó
földeket teljes jövedelmükkel.”
Amikor a fejedelem – fiatalon –
elhunyt, Bekes Gáspárnak kel-
lett volna követnie mint testa-
mentumos  (kijelölt) örökösé-
nek, ám helyette  Báthori Ist-
vánt választották meg. Történt
pedig mindez az Úr 1571. esz-
tendejében, amikor is Bakfark
levélben kénytelen kérni az új
fejedelemtôl: ne vegye el tôle
birtokát. Ô, aki elsôsorban Eu-
therpé múzsának szolgált több
mint ötven esztendeje – ekkor
már betöltötte a hatvanat –, Dé-
métért is tiszteletben tartja,
vagyis a címer mit sem ér föld
nélkül, amelynek jövedelme
mindennél biztosabb bevétel
neki, s majdan utódainak. E le-
vélben, amelyrôl önironikusan
megjegyzi, kissé tán hosszúra si-
keredett, s nem is biztos benne,
hogy a fejedelem végigolvassa,
elôadja érveit, kérelmének indo-
kait, vagyis elmeséli életének ad-
digi legfontosabb eseményeit.
Bakfark – élete summázatát ad-
va – ôszintén elôadja, hogy nem
csak tisztelte, de szerette is az if-
jú  fejedelmet, viszont Báthori
ellenlábasának nem volt elköte-
lezett híve. Különben is, ô min-
dig szabadon alkart élni, sikerek-
ben bôvelkedô pályájának

egyetlen nagy  fájdalma, hogy
nemesség ide, elismerés oda,
legtöbbször a szolgák közt ka-
pott helyet. A  mûvész öntuda-
tosságának e regényszerû élet-
rajzzá duzzadó vallomás is bizo-
nyítéka: nem kertel, nem aláz-
kodik, nem hízeleg. Annál oko-
sabbnak és méltóbbnak tartja
urát, hogy megpróbálja  leke-
nyerezni. Ô, akit Európa szá-
mos városában nagyurak, herce-
gek, fôpapok és uralkodók  hall-
gattak, és tartottak nagyra. Mert
(ahogy a kislexikon írja) a lant-
fantáziák mûvésze bejárta  szü-
lôföldjén kívül Krakkót, Vilnát,
Königsberget, megfordult Itáliá-
ban, francia földön. Gyárfás
Endre, a mûvész születésének
500. évfordulója alkalmából, e
kalandos életutat hitelesen,
ôszinte beleéléssel mutatja be, a
regényesítô mûfogásoktól (pl. a
zavaró archaizálástól) tartózkod-
va, mégis jó ízeket  (remek for-
dulatokat) lopva a szövegbe,
nem csak a korról, s benne a mû-
vész küszködésérôl ad számot,
de életfilozófiáját, ars poeticáját
is hatásosan kifejezésre juttatja.

Cs. A.
Gyárfás Endre: Bakfark,
Európa lantosa. Rózsavölgyi
és Társa. 126 old., 1990 Ft

Egy élet két hangra

■ Az emlékezni akarás, a felej-
tés elleni mesemondás táplálta
Lázár Ervin meséit, elbeszélése-
it, a felejtés ellen veszi fel a har-
cot Marton Mária, amikor kö-
tetnyi interjújában közösen em-
lékezik az író gyermekkorára, a
távoli és a közelmúlt eseménye-
ire. Lázár Ervin prózájának pri-

mer élményvilágát adják gyer-
mekkori emlékei. A Csillagma-
jorhoz kiadott Függelék irodal-
mi formában fogalmazza meg
azt, amirôl az interjúban kötet-
lenül, az emlékek között csa-
pongva, szabadon vall a mesé-
lô: „az egész irodalmi mûködé-
semben a gyerekkorommal fog-
lalkozom”, majd késôbb: „az
élet a múzsám, a gyerekkorom,
a falu, ahol éltem.” 

A kötet legizgalmasabb része
az 1956-os események, majd az
azt követô évek leírása, ennek
az idôszaknak nem maradt
munkásságában irodalmi le-
nyomata, csupán néhány no-
vellába épült be a szabadság és
az elnyomás emberpróbáló ket-
tôsségének gondolata. Számos
interjú készült Lázár Ervinnel,
de nem emlékszem arra, hogy
egyben is ilyen ôszinteséggel
vallott volna huszonéves ön-
magáról, arról az eufóriáról,
amit a forradalom alatt átélt, és
arról az erkölcsi tartásról, amely
arra kényszerítette, hogy itthon
maradjon, szülôföldjén.

A gyermek Lázár Ervin sze-
münk elôtt változik intézôgye-
rekbôl újságíróvá, majd elsô-
(második, sokadik) kötetes író-
vá. Majd példaképekre, irodal-
mi hatásokra terelôdik a szó,
megtudjuk, hogy Szabó István-
nal egy kollégiumi, Nagy Lász-
lóval pedig egy szerkesztôségi
szobában töltötte napjait. Szer-
kesztôségekbe pillantunk be,
írószövetségi kulisszatitkokra
derül fény, ám sejtjük, mégsem
ez a lényeg: az utolsó gondola-
tok a családé. Eközben (milyen
találó helyen!) fényképek
akasztják meg a beszélgetést,
idôt kapunk egy rövid meditáci-
óra – az emberi lét múlandósá-
ga felett töprenghetünk. Majd
újra sorjáznak a kérdések: Sze-
retsz utazni? Milyen apának tar-
tod magad? A gyerekeid
mennyire hasonlítanak rád? 

Egy élet párbeszédben el-
mondva – nem mese, vagy
mégis? Marton Mária gyerme-
kien kérdez, Lázár Ervin pedig
meséli életét, mi pedig körbeül-
jük ôket, és hallgatjuk a mesét.

Pompor Zoltán 
Marton Mária:
Mese Lázár Ervinrôl
Könyvmolyképzô Kiadó,
126 oldal, 1990 Ft

Irodalomtörténet
Antiretró

■ „Tanár úr! Dante után Ber-
kesi?!” – kérdezte Madarász
Imrét, az olasz irodalom egyik
legkiválóbb ismerôjét és kuta-
tóját értetlenül és szemrehá-
nyón egy tanítványa, mikor az
itáliai klasszikusokról értekezô,
önsorsrontónak tûnô oktatójá-
nak a nagy szocialista lektûríró-
ról szóló tanulmányát meglát-
ta. Meglepô, valóban. De az
igazi tudóst – márpedig Mada-
rász igazi tudós! – épp a sokol-
dalú érdeklôdés jellemzi, s
igencsak természetes, hogy
foglalkoztatja saját kora is. Szó
se róla, kell némi mazochiz-
mus ahhoz, hogy valaki Man-
zoni után Berkesit, Szilvásit,
Szigeti Józsefet olvasson s még
írjon is róluk, de mit tegyen, ha
saját korában ilyen figurák is
nagyra nôhettek, akár félelme-
tesen nagyra. Bizony el kell
azon gondolkodni – szerintem
a magyarórán is –, hogy mi le-
het érdemtelen szerzôk és mû-
vek sikerének titka, legyen ez
az ok politikai vagy esztétikai,
netán mindkettô. Igaza van a
szerzônek: a nagy alkotások ér-
téke a silányakkal való összeve-
tésben is megmutatkozik, saját
korunk megértéséhez pedig is-
merni kell a közelmúltunkat is.
Mely közelmúltat hajlamosak
vagyunk megszépíteni, mint
ezt a retródivat mutatja. Amire
én nem haragszom annyira,
mint Madarász, de kétségtele-
nül vannak veszélyei: a meg-
szépítés, a meghamisítás s nyo-
mukban a jelen fumigálása. 1
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A Kádár-korszak különbözô
rendû és rangú alakjait idézik,
villantják fel az elmúlt másfél
évtizedben született írások, az
említetteken túl Berend T.
Ivánt, Déry Tibort, Fülep La-
jost, Hegedüs Gézát, Heller
Ágnest, Lukács Györgyöt,
Moldova Györgyöt, Tolnai
Gábort, Ungvári Tamást. Ér-
dekes névsor… És érdekesek,
változatosak a megközelítési
módok: vannak, akiknek port-
réja a memoárjukból bomlik
ki, van, akié egy más által írt
naplóból; Lukácsra egy idézet
kétféle felhasználása vet
(rossz) fényt, Déryre a Felelet
és a Felelet-vita felidézése. Bra-
vúros Berkesi és Szilvási rém-
séges regényeinek elemzése,
összehasonlítása – és nagy tett
is; én nemigen lennék képes
végigolvasni ôket, bár lelkes if-
jú tanárként magam is tartot-
tam, igen gyér sikerrel, egy elô-
adást a merész Miért rossz – de
nagyon! – Sz. L. Egymás sze-
mében címû regénye? címmel.

Madarász a tudós, az elemzô
pontosságával és tárgyilagos-
ságával rajzolja meg portréit,
vázlatait. Szinte sosem veszti
el higgadtságát – más kérdés,
hogy én például Heller Ág-
nest igen nagyra tartom, s
Tolnai Gábor munkásságát
sem dobnám ki mindenestül.
(Nyilván befolyásol, hogy is-
mertem ôt s hogy már hatal-
mát vesztett, kedélyes öregúr-
ként találkoztam vele.) Ez a
tárgyilagosság nem engedi fe-
ledni az erényeket sem, példá-
ul Hegedüs Géza, a „népneve-
lô sikeríró” mûveirôl szólva.
(Ô tényleg nagyon kedves bá-
csi volt és szörnyen mûvelt.
Rengeteget írt – és Madarász
ezt is mind elolvasta! Alszik
ez az ember valamikor?) 

Külön kell szólni a Karczag
Györgyöt bemutató fejezet-
rôl. A szerzôt még gyerekko-
rában bûvölte el Karczag Zú-
gó nyilak címû (450 oldalas!)
történelmi regénye s késôbb
A trónon harmadik s az Ide-
gen páncélban. Madarász itt
kilép az irodalomtörténész
amúgy teljesen rá szabott
szerepébôl és rokonszenves
elfogultsággal ír kedvelt írójá-
ról, aki után felnôtt fejjel
nyomozni kezdett, barátsá-

got kötött az író fiával, s
megkapta tôle a teljes hagya-
tékot s ráadásul az írógépet
is, amin a kisfiúként olvasott
mû megszületett. Igazi iro-
dalmárt ennél nagyobb öröm
nem érhet, Madarász rögtön
írt is egy kismonográfiát...     

A kis kötetbôl, amit az ál-
dozatos munkát végzô Hun-
garovox Kiadónak köszönhe-
tôen nézegetni is jó, ponto-
san kirajzolódik a kor, a pu-
ha diktatúra valóságos arca.
Ez az arc rideg és fenyegetô,
ha olykor mosolyt próbált is
erôltetni magára, netán ka-
csintott. Szörnyû, hazug vi-
lágban éltünk, a Táncdalfesz-
tivál dacára. Igaz, Berkesi
után (helyett) lehetett benne
Dantét olvasni…

D. Magyari Imre
Madarász Imre: Antiretró
Portrék és problémák a
pártállami korszak irodalmi
és tudományos életébôl.
Hungarovox Kiadó
200 oldal, 1800 Ft

Wyspiañski krakkói
illúziógépezete

■ Két mágikus város van Eu-
rópa e régiójában, amely ki-
fogyhatatlan mitologikus
erôvel vonzza a magyar kul-
túrzarándokokat: Krakkó és
Párizs. Olyan aurájuk van,
amilyet sosem tudnak meg-
teremteni a profi imázsfor-
málók a maguk csalhatatlan
marke t ingmódsze re ive l .
Krakkónak emellett van még
egy mûvésze, aki egész élet-
mûvében összegezte az egy

évezred alatt egymásra réte-
gezôdött mítoszokat, és
mindezt elhelyezte a világ-
kultúrában.

Dávid Csaba ezt a teljesít-
ményt mutatja be azoknak,
akikre hat a mítosz, ezért
szeretnék begyûjteni a megfe-
lelô háttérismereteket. Nem a
beavató mester, hanem a kul-
túrzarándokokat útbaigazító
kalauz szerepét választja, és
azt adja, amit a címben ígér:
bemutatja a város múltját,
aztán jöhet e sokoldalú mû-
vész pályaképe.

Távolról, a lengyel történe-
lem kezdeteitôl indul, szám-
talan olyan hasznos ismere-
tet közöl, amelyet sehol sem
tudnak összegyûjteni azok az
olvasók, akik esetleg Witkie-
wicz, Gombrowicz és
Mroz·ek után kezdenek Wys-
piañskit olvasni. Különösen
érdekessé teszi a feladatot az,
hogy a lengyel modernizmus
kulcsfigurája radikálisan átér-
telmezi a hagyományt,
amely igazából sosem sza-
kadt meg Krakkóban, még
akkor sem, ha egy tûzvész
után Varsó lett a fôváros. Az
ország politikai központja
pár száz kilométterrel észa-
kabbra került, de Krakkó
szimbolikus ereje – különö-
sen az ország felosztása után
– egyre nôtt.

Tomas Venclova szerint
Velence és Vilna attól olyan
különleges, hogy nem torzí-
totta el arculatát az ipari for-
radalom. Valami hasonló
történt Krakkó óvárosával is:
miközben Lemberg Galícia
modernizációs központja
lett, Krakkó a lengyelség tör-
ténelmi emlékhelyévé vált.
Ebben a tudatállapotban
született a Wyspiañski életé-
ben apaszerepet betöltô Jan
Matejko akadémikus törté-
nelmi festészete, ezt a ká-
nont rombolta le a „krakkói
szélvihar”, az antipozitivista
vagy modernista fordulat.

Dávid Csaba érzékletesen
jeleníti meg Krakkó dicsôsé-
gét és nyomorúságát, nagy-
vonalúságát és kisszerûségét.
A város költôjében viszont
már nincs ilyen kettôsség.
Nem adhatta alább a komp-
romisszum nélküli maxima-

lizmusnál, mert „a két-há-
romezer éves európai kultúra
és szellem egyik, egyenrangú
részeként látta a lengyelsé-
get”. Mintha pontosan ab-
ban mutatkozott volna meg
a nagysága, hogy kísértetie-
sen illuzórikusnak mutatta
Lengyelország nagyságát.

Pálfalvi Lajos
Dávid Csaba:
Város és költôje
Argumentum, 1850 Ft

Mûvészet
Magyarország
és az európai
„globalizmus”

■ Talán nem egyszerû felten-
ni, de ettôl azért igaz lehet: a
középkor még nem ismerte a
nemzeti lét megannyi áldását
és átkát, az uralkodók nemze-
ti hovatartozása például egy
jottányit sem számított több-
nek a legitimáció egyéb aspek-
tusaihoz képest. Más volt a
pálya, és más szabályok sze-
rint játszottak a résztvevôk.
Az országok, uram bocsá’, bi-
rodalmak persze fütyültek az
utókor bölcs ítéletére, a rene-
szánsz emberét nem foglal-
koztatták a határok virtualizá-
lásának kérdései, ezek a hatá-
rok ugyanis más szerkezettel
és természetrajzzal, mint
ahogy tán manapság értjük,
ám igen virtuálisak tudtak len-
ni – a kulturális mozgásokat
tekintve mindenképpen.

Ekkortájt – Luxemburgi
Zsigmond (1387–1437), majd
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Hunyadi Mátyás (1458–1490)
uralkodása idején – még a ki-
fürkészhetetlen jövô méhében
rejtôzik nemzeti nagylétünk
majdani temetôje; a Magyar
Királyság európai nagyhata-
lom, kiterjedt kontinentális
kapcsolatokkal.

Ezen kapcsolatok, kölcsön-
hatások erdejébe kalauzolja
az olvasót Váralljai Csocsány
Jenô mûve. A szerzôt nem
terhelték a szûk szakmai bel-
terjesség béklyói, mondható,
hogy a maga módján rene-
szánsz alkat ô is, hiszen az
oxfordi egyetemen évtizede-
kig demográfiával foglalko-
zott fôállásban, mielôtt és
mialatt létrehozta nagyszabá-
sú munkáját.

Nyolc fejezet – nyolc komp-
lex kutatási téma, képzômûvé-
szeti–ikonográfiai–filológiai
elemzések sora. Az ív nem
akármilyen: a budavári szob-
roktól Janus Pannoniuson, a
Mátyás-Graduálén keresztül
Leonardo da Vinci, Dürer
vagy éppen Giorgione „ma-
gyar kapcsolatainak” vizsgála-
táig terjed. Váralljai Csocsány
Jenô rendkívül alapos, mond-
hatni heroikus munkamód-
szerét talán jól érzékelteti,
hogy a jegyzet- és képanyag
több mint kétszerese a tanul-
mányok szövegének.

…Hogy aztán például a vi-
segrádi oroszlános mûemlék
díszkút volt-e (a szerzô szerint
nem) vagy Mátyás király tró-
nusa, avagy Giorgione „Szôr-
més fiatalember” címen szá-
mon tartott képe tényleg II.
Ulászlót ábrázolja,  a nem
szakmabeli olvasó számára
másodlagos ahhoz a kultúr-
történeti lakomához képest,
amit e mû kínál. 

Sz. J.
Váralljai Csocsány Jenô:
A magyar monarchia
és az európai reneszánsz
Kráter Mûhely Egyesület
302 oldal, 2600 Ft

Egy nagy mûvész
gondolatai
■ Leonardo da Vinci nem-
csak mûvészként volt sokol-
dalú (festô, szobrász, épí-
tész), hanem hadmérnöki

feladatokat is vállalt, örök-
mozgót és repülô szerkezetet
tervezett, mûvészetelméleti
munkássága is jelentôs, s a
természettudományok kü-
lönbözô kérdései is foglal-
koztatták. Hatalmas életmû-
vébôl, szerteágazó témájú
munkásságából rövid, ám
reprezentatív válogatás a je-
len kötet. A szerkesztô, az
anyagot témakörök szerint
rendezô Csorba F. László
jegyzeteiben Leonardo korá-
nak episztemológiai hátterét
is bemutatja, kiemelve a nagy
mûvész viszonyát az ariszto-
telészi gondolatvilághoz.

Leonardo írásmûvészete kü-
lönösen aforizmáiban, alle-
góriáiban és rövid elbeszélé-
seiben feltûnô. A milanói
Codex Atlanticus tartalmazza
a következô aforizmát: „A fe-
nyegetés azoknak a fegyvere,
akik fenyegetve érzik magu-
kat.” A párizsi Institute de
France ôrizte meg az alábbi
allegóriát: „A hírnevet madár
képében kell megjeleníteni,
amelyet tollak helyett nyel-
vek borítanak.” Ugyanitt ta-
lálható a következô kis elbe-
szélés. „Megkérdezték egy-
szer egy festôtôl, miért van
az, hogy a halott alakok, ame-
lyeket fest, oly szépek, saját
gyermekei pedig rútak. A fes-
tô azt válaszolta, azért, mert a
festményeket nappal, a gyere-
keket pedig éjjel készíti.”

A festô megmutatkozik pél-
dául Leonardo híres csatale-
írásában, amelynek bevezetô
sorai: „Elôször a tüzérség
füstjét kell megfestened,
amely a levegôben összeke-

veredik a lovak és a harcosok
mozgásától felkavart por-
ral...” A leírás a filmmontázs
szabályait elôlegezi, s Szergej
Eizenstein Montázs (1938)
címû alapmûvében teljes ter-
jedelemben közölte.

Az egyetemes lángelme
azonban nem riadt vissza a
moralizáló történetektôl
sem. Leonardo szerzeménye
a következô, a londoni Co-
dex Forsterben fennmaradt
mese. „A fehér papír megve-
ti a tintát feketesége miatt,
amelytôl beszennyezôdik.

Amikor a papír látja, mennyi
sötét foltot ejtett rajta a fekete
tinta, bizony kesereg; pedig a
tinta megmutatja neki, hogy
csupán az általa ráírt szavak
miatt ôrzik meg ôt.”

K. S. A.
Leonardo da Vinci
válogatott írásai
Válogatta Csorba F. László,
fordította Krivácsi Anikó
Ötödik kiadás
Typotex, 231 oldal, 2150 Ft

Leonardo különleges
gépei

■ Ez a különleges, tartalmá-
ban és kivitelében is figye-
lemre méltó képeskönyv
nem pusztán egy újabb al-
bum a reneszánsz ma igazán
divatos reprezentánsa élet-
mûvébôl. Leonardónak a  ta-
lálmányait, technikai ötleteit
mutatja be. Azokat a terve-
ket, amelyek végül is meg
nem valósult találmányai-
hoz, soha el nem készült gé-
pekhez, mechanikus szerke-
zetekhez készültek. (Ha egy-
általán megvalósult is né-

hány, nem maradt fenn
egyetlen gép, egyetlen há-
romdimenziós modell sem,
pedig bizonyára Leonardo is
készített ilyeneket a tervezési
fázisban félúton a rajz és a
megépített gép között – áll
az Elôszóban.) Mario Taddei
és Edoardo Zanon állította
össze a mûvész tudományos-
technikai hagyatékából, úgy,
hogy értelmezték a rajzokat,
s miután megértették, kom-
putergrafika segítségével há-
romdimenziós ábrázolásokat
készítettek, s a végeredmény
egy-egy mûködô modell lett.
Hatalmas anyag, rengeteg
kézirat áttekintése nyomán
születtek meg ezek a rekonst-
rukciók, s végül 32 terv be-
mutatására vállalkoztak. (Az
eredeti szöveg Domenico Lau-
renza, magyar fordítása Kiss
László munkája. Maga a kiad-
vány egész komoly team
munkájának eredménye.) A
Képes mutató mintegy tarta-
lomjegyzékként mutatja a ta-
lálmányok hét csoportját,
ezek: repülô szerkezetek, ha-
dászati eszközök, hidraulikus
gépek, munkagépek, szín-
padgépek, hangszerek, egyéb

eszközök. Utóbbiak: hor-
dozható pianoviola,
nyomdagép, távolságmérô
és csuklós körzô. Az egy-
egy kézirat után álló rövid
szövegek a rajzok mûvelô-
déstörténeti hátterét vilá-
gítják meg,  mellettük-utá-
nuk néhány, olykor vagy
tucatnyi ábrát találunk,
ezek mintegy bepillantást
engednek a szerkezetek
belsejébe. Mint Paolo  Ga-
luzzi, a firenzei Tudo-
mánytörténeti Múzeum
igazgatója írja: „... a szer-

zôk célja, hogy a laikus olva-
só számára is érthetôvé te-
gyék a Leonardo kifejtette
komplex technikai elemzések
jelentését.” Ajánlható a kötet
mérnököknek, a technika
iránt érdeklôdô fiataloknak,
egyáltalán minden rendû és
rangú Leonardo-rajongónak 

V. I.
Da Vinci, a feltaláló
Elmés szerkezetek Leonardo
hagyatékából
Napraforgó Kiadó,
240 oldal, 6990 Ft
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Mátyás király népszerû hôsként él a szájhagyo-
mányban, mesékben, mondákban, közmondások-
ban. Több száz évvel ezelôtt is szívesen énekeltek

róla, szerepeltették színpadon, meséltek álruhás
kalandjairól, furfangos tetteirôl. E különösen
gazdag néprajzi anyag változásának járt utána

Kríza Ildikó néprajzkutató, s felfedezéseit
A Mátyás-hagyomány évszázadai címmel

az Akadémiai Kiadó tárta a nagyközönség elé. 

■ – Melyik korból eredeztethetô a
jóságos Mátyásról szóló szájhagyo-
mány?
– Folklórelemeket már Antonio Bon-
fini történelmi dokumentumnak ne-
vezett mûve is tartalmaz. A magyarok
krónikája Mátyás születését, a család
eredetét is taglalja, s megemlíti a Zsig-
mond királytól való származást,
mintha az szájhagyomány lenne,
szemben a szerzô leírásával, miszerint
Mátyás király az antik Róma legelôke-
lôbb patríciuscsaládjának, a Corvinu-
soknak a leszármazottja. A krónikát
Mátyás életének utolsó éveiben kezd-
te írni Bonfini, s a király halála után
fejezte be a mûvet. Izgalmas, hogy
már ekkor megjelentek népi elemek a
királyválasztással kapcsolatban. A
Mátyás udvarában is szolgált Galeot-
to Marzio anekdotacsokrot állított
össze Jeles mondások címen. A 16.
században, különösen a Jagelló-kor-
ban a valójában erôszakos, örökké
harcoló, adókat kivetô
uralkodó egyszerre csak
igazságos példaképpé, kö-
vetendô szimbolikus nagy-
sággá vált. A Krónika az
magyaroknak dolgairól címû
mûvében Heltai Gáspár
kis meseszerû összefogla-
lásban  elôször 1575-ben
tette közzé a népi iroda-
lomból ismert történetet:
Mátyás király álruhában
végigjárja az országot,
megnézi, kik azok a fô-
urak, akik cudarul bánnak
a néppel, furfanggal rájön
az igazságtalanságokra és
megsegíti a szegényeket.
Egy másik krónikás, a vala-
mivel korábban élt Ben-
czédi Székely István egyet-
len mulatságos történetet

ír le Corvin Mátyásról, amelyben az uralkodó találkozik egy
öregemberrel, és tréfás beszélgetés zajlik köztük. Benczédi utal
rá, hogy „ilyen trufák sokak valának Mátyás királyról”, tehát va-
lószínûleg már akkor terjedtek a nép körében az anekdoták. 
– Mennyi a valóságalapjuk ezeknek a legendáknak? 
– Nagyon minimális. A reneszánsz mûveltség alapja volt, hogy a
híres emberekrôl anekdotákat meséltek, de ez nem azt jelenti,
hogy ténylegesen megtörténtek az ott elregélt esetek. A hagyo-
mány, amit a népköltészet tovább éltetett, egy-egy iciri-piciri hi-
hetô elemet ragadott meg és azt bôvítette ki. Mátyás király való-
színûleg soha nem járt álruhában a nép között, s különösen nem
egyedül. Az efféle toposz a népköltészetben mindenhol megta-

lálható, nálunk ezt idôvel Mátyás alakjára ve-
títették rá. Persze volt valami valóságalapja an-
nak, hogy Mátyás király segítette a rászoruló-
kat, hiszen a fekete sereg katonáit úgy emelte
ki, hogy megkerestette a tehetségesebb fiatalo-
kat és lehetôséget nyújtott nekik a bizonyítás-
ra. De elképzelhetetlen, hogy az Alföld déli ré-
szén eléggé elterjedt, Vörös Mártáról szóló
anekdotának megfelelôen Mátyás király meg-
jelent és egy aranyat dobott volna az özvegy-
asszonynak ott, ahol a révész a legszegényeb-
beket sem vitte át ingyen a Dunán, hanem
megdolgoztatta, megkapáltatta ôket a szolgál-
tatásért. Az azonban hihetô, hogy Mátyás va-
lahol megsegített egy bajba szorultat, így ez
alapja lett a népköltészetnek, kifejezve az igaz-
ságos király utáni misztikus vágyakozást. 
– Miért pont Mátyás király lett az erre ki-

választott uralkodó?
– Nem tudom, volt-e Mátyás után nemzeti
király, aki annyit tett hazánk felvirágoztatá-

Hogyan lett az adókivetô Mátyás
igazságos?K
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sáért, a reneszánsz mûveltségért, mint ô, aki
az ország területét jelentôsen megnagyobbí-
totta, és álmodhatott a német-római császá-
ri trónról. Utána jött a török idô, a fôurak
torzsalkodása, amikor mindenki csak magá-
nak kapart, ott lopta a királyi birtokot és
kincstárat, ahol tudta. A történelmi tények
hozzájárultak ahhoz, hogy Mátyás király
nimbusza felmagasztalódjék.
– Ôelôtte sem volt alkalmas személy, aki
az igazságos uralkodó iránti vágyakozás
megtestesítôje lehetett volna? 
– Nagy Lajosról is valószínûleg sok legenda

terjedt el, ô is híres lovagkirály volt, aki ma-
ga ugrott bele a zajló folyóba, hogy a vízbe
esett katonát kimentse, s az ô személye is al-
kalmas volt arra, hogy a szájhagyomány sze-
rint álruhában megsegítse az embereket, de
valószínû, hogy késôbb ezeket az elemeket is
mind Mátyás király legendáihoz csatolták.
Végül is ô volt az utolsó magyar gyökerû ki-
rály, s elfelejtôdtek a nevéhez kötôdô kelle-
metlenségek, például az, hogy egy évben
hétszer vetett ki adót, hiszen a török idôk-
ben még kegyetlenebbek lettek az adózási
kötelezettségek, és a császár meg a fôurak kö-
zötti egyezség sem bánt kíméletesen a job-
bágysággal, a parasztsággal.
– Hogy tudott évszázadokon át eleven ma-
radni ez a népi anekdotakincs?
– A következô századokban a jezsuita isko-
lákban nem Szent István, nem Szent Lász-
ló, nem Nagy Sándor, hanem Mátyás király
volt a  legnépszerûbb történelmi hôs. Ô a
fôszereplôje az iskoladrámáknak, amelyek
révén a szélesebb tömegek számára is to-
vább tudták adni a történeteket. A 18. szá-
zadban terjedt el a ponyvairodalom, vagyis
az olcsó füzetecskék és a kalendáriumok,
amelyek némelyikében több tucat Mátyás
király tetteirôl szóló história is akadt. Eb-
ben az idôszakban adták ki az elsô kis mon-
dafüzéreket, amelyek elôkészítették a 19.
századi nemzeti irodalom és romantika Má-
tyás-kultuszát. 
– Nagy szakadék tátong a hivatásos törté-
nettudomány és a néphagyomány között.
Miért van az, hogy a gyerekek azzal men-
nek haza a történelemóráról: úgysem
gyôzik meg ôket, hogy Mátyás király nem
volt olyan jóságos, mint ahogy a mesébôl
tudják?
– Mostanában Mátyás törvényeibôl, tetteibôl
kiindulva a történettudományban valóban
mindinkább a despota uralkodó képe rajzoló-
dik ki. Folkloristaként azonban fontosnak tar-
tom a néphagyományban feltalálható igényt:
ötszáz vagy száz éve éppúgy szükség volt egy
jó, az ország érdekeit képviselôi uralkodói
képzetre, mint manapság. Ezért tartja magát
rendületlenül a Mátyás-nimbusz, nemcsak
Magyarországon, hanem az egész Kárpát-me-
dencében, hiszen ô az összes itt élô népnek az
uralkodója volt. 

Mátraházi Zsuzsa

■ Március 7–9. között negye-
dik alkalommal kerül megren-
dezésre a Gyermekirodalmi
Fesztivál és Vásár, melynek
szervezését ebben az évben is
a Gyermekkönyvszerzôk és Il-
lusztrátorok Egyesülete
(GYIE) vállalta fel: fiatalos
lendülettel és – legalább
ennyire fontos – gyermeki lel-
külettel szervezik a programo-
kat a gyermekkultúra iránt ha-
sonló érzéseket tápláló gyer-
mekeknek, felnôtteknek, lai-
kusoknak, szakembereknek.
(Részletes program: www.cso-
daceruza.com) A fesztivál
megálmodóinak nem titkolt
célja, hogy az igényes gyer-
mekirodalom presztízsét nö-
velô rendezvényt hozzanak
létre, ahol a szórakozás mel-
lett helye van a szakmai párbe-

szédnek, a szöveg mellett a képnek; hogy lehetôséget teremtsenek a gyermek-
könyv-szerzôknek és illusztrátoroknak a közönséggel való találkozásra, a
gyermekirodalommal összefüggô szakmai kérdések megbeszélésére.

A gyermekirodalmi fesztivál szakmai részében az érdeklôdôk elôadást hallhat-
nak a gyermekirodalom és a gyermekkönyv-illusztrációk aktuális kérdéseirôl töb-
bek között Boldizsár Ildikó mesekutatótól, Békés Pál írótól, valamint Pálfi
Györgytôl, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem oktatójától. Ugyancsak izgalmas-
nak ígérkezik Horváth Gyöngyvér Narratívák az illusztrációban címû elôadása
vagy még a délelôtt folyamán a Figurina bábszínház elôadása, valamint Fenyô
D. György rendhagyó irodalomórája Szilágyi Ákossal. A pénteki programot a
gyermekkönyvkiadók kerekasztal-beszélgetése zárja, melyben reményeink szerint
nemcsak a problémák elôsorolása és a (megszokott) búslakodás lesz a jellemzô,
hanem az igényes gyermekkönyvek egyre nagyobb piaci részesedése felett érzett
örömüknek is hangot adnak a könyvszakma szereplôi.

A hétvégén aztán igazi nagyüzem várható: népszerû zenészek, írók, illuszt-
rátorok adják egymásnak a mikrofont, hogy meggyôzzék a – feltehetôen erre
a két napra népesebb számban érkezô – családokat a gyermekkultúra fontos-
ságáról, ötleteket adjanak pedagógusoknak a kötelezô olvasmányok alternatí-
váira, vagy csak egyszerûen dedikáljanak, beszélgessenek fiatal olvasóikkal.
Szombaton Kaláka koncert és a Levente Péter–Döbrentey Ildikó mûvészhá-
zaspár, vasárnap Palya Bea és Szalóky Ági gondoskodik a jó hangulatról; két
fellépô között a színpadon írók fonják közösen a mesefonalat, melyhez il-
lusztrátorok mellékelik vizuális asszociációikat. A rendezvény igazi kurió-
zummal is szolgál az illusztrációk szerelmeseinek: vasárnap a General Press
Kiadó legfrissebb gyermekkönyvének flamand rajzolója, Carll Cneut dedikál-
ja az Alex, a torkos kismalac címû könyvet.

A háromnapos rendezvény ideje alatt a Kossuth Klub (Budapest, VIII., Múze-
um u. 7.) összes termeiben zajlanak programok, a legkisebbeket és szüleiket ba-
baszoba várja, a nagyobbakat illusztrátorok csábítják közös játékra, a szülôk szá-
mára pedig kedvezményes könyvvásár ad lehetôséget arra, hogy megvásárolják,
amit már régen szerettek volna, vagy azt, amire csak most figyeltek fel.

A program része egy illusztrációs kiállítás, amelyen a GYIE alkotói által készí-
tett pályamunkák láthatók a gyermekek elhagyatottsága témakörben. A kiállítás
anyagából egy olyan katalógus összeállítását tervezik, amely idén április elején a
nemzetközi Bolognai Gyermekkönyvvásáron, illetve azt követôen a hazai Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is bemutatható lenne.
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■ – 1957 óta foglalkozom régi mûvek fordításával és a régi
magyarországi kultúrával. A szakdolgozatomban István kora-
beli szövegeket kutattam. Majd a szegedi egyetemi könyvtár-
ban dolgoztam, ahol megismerkedtem Szentiványi Róberttel
és általa elkerültem Gyulafehérvárra, és összeállítottam a Bat-
thyány-könyvtár ôsnyomtatványainak katalógusát.  Ezzel a
két munkával indult az én könyvtáros, történész, filológus pá-
lyafutásom. Fél évszázados munkálkodásom betetôzéseként
nemrég megjelent Inventarium címen egy hatalmas kötet,
amely a  régi magyar történetírás forrásait tartalmazza oly mó-
don, hogy hol vannak a kéziratok  és milyen kiadások létez-
nek belôlük.  Mindez annak köszönhetô, hogy kevesen tud-
nak olyan szinten latinul, hogy fordítani tudjanak. A magyar
történelem ezen idôszakának ismerôi sajnos, sorra meghalnak
– Mályusz Elemér, Balogh Jolán, Köpeczi Béla, és Klaniczay
Tibor, aki óriási szervezôje volt  ennek a munkának. Az utób-
bi években a magyar reneszánsz kutatásához egy Mátyás király

címû kötet járult hozzá, amit  Bartha Gábor szerkesztett, vagy
a Thuróczy-krónika bloomingtoni angol nyelvû megjelenése,
aztán az én Bonfini összes fordításom, tavaly pedig Diomeda
Caraffa Beatrixhoz írt illemtana, ami a leendô királynénak ad
tanácsokat, hogyan viselkedjen a királyi udvarban. Például ta-
nuljon meg magyarul! Most folyik  Janus Pannonius kritikai
kiadásának szerkesztése, ami óriási munka. 
– Mi hiányzik még, ami hozzátehetne a reneszánszról va-
ló gondolkodásunkhoz?
– Egy ilyen témában csak hiány van, hiszen amit a 19. szá-
zadban lefordítottak, azt már ideje újrafordítani. Hiánypótló
például a Corvinus-legendával kapcsolatos kutatásom, amely-
ben bebizonyítottam, hogy a  Corvin név a Keve, vagyis Co-
vin helységnévbôl származik, annak változata. Mire azonban
ez bekerül a köztudatba, az  száz év.
– Vitéz János születésének 600. évfordulóján az Országos
Széchényi Könyvtár önálló kiállítással tiszteleg a humanis-
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Tanuljon magyarul, Beatrix!
A magyar humanizmus kutatásáról

Kulcsár Péter mûvelôdéstörténész-filológussal egykori munkahelyével szemben, a Centrál Kávéházban
találkoztunk. Átellenben az Egyetemi Könyvtárban töltötte pályafutásának jelentôs részét és végezte a magyar
középkorral és humanizmussal kapcsolatos forrásfeltáró munkásságát, tolmácsolta a régi történetírókat, amivel

elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar történelem e viharos évszázadainak történeti feltárásában. Fordításai
révén a magyar reneszánsz egyik legkiválóbb ismerôje. Közremûködött többek között a 15–18. századi magyar

utazási irodalom fordításában, foglalkozott Bonfinivel, a Corvinus-legendával, Zrínyivel, legutóbb pedig
Krónikáink magyarul címmel egy háromrészes sorozatot adott közre ( a harmadik is nemsokára megjelenik),

amelyben középkori krónikák eddig magyarul nem olvasható szövegeit publikálja.



Az intellektus ínyesmestere 
■ „Megfôzött, megyek a le-
vesbe!” – ezeket a szavakat
mormoltam magam elé,
amikor befejeztem Kicsi
Sándor András Konyha és
lélek címû pompás köny-
vét. Rá kellett ébrednem,
hogy a kíváncsiság nemcsak
kárhoztatandó emberi tulaj-
donság, hanem gondolko-
dói erény, mely szerzônek,
olvasónak egyaránt elônyé-
re válik. Sôt, Kicsi Sándor
András a maga szerény
módján kíváncsiságra tanít,

arra, hogy kérdezzünk rá mindenre, ami magától értetôdik.
Ezzel a kérdéssel lépünk át a tudomány, nevezetesen a guor-
molingvisztika (Radnóti Sándor elnevezése) birodalmába.

Természetesen ebbôl a könyvbôl sem lehet megtanulni süt-
ni vagy fôzni, de a szerzônek esze ágában sem volt, hogy
ilyesmivel kecsegtesse olvasóját. Magára vessen, aki mégis azt
hiszi, hogy a töltött káposzta története ehetô. 

A „kulinárfilológiának” több kimagasló magyar mûvelôje
akadt (például Gundel Károly, fia, Imre, a korai szakácsköny-
veinket méltató Kovács Sándor Iván), és a „gasztrofilozófiá-
nak” is voltak magyar képviselôi (a szépirodalomban példá-
ul Krúdy Gyula). A nyelvészet felôli, guormolingvisztikai
megközelítés azonban viszonylag új keletû: Kicsi Sándor
András 1990-tôl jelentkezett a Holmi címû irodalmi folyó-
iratban, majd másutt is ilyen tárgyú tanulmányokkal, me-
lyekbôl szám szerint tizenhetet válogatott kötetébe. 

A népi szemlélet és a tudományos megközelítés taxonómiai
szembesítésének egyik mintapéldája a Hal-e a csík? címû írás. 

A vallások étkezési elôírásainak, tiltásainak is szentel két ta-
nulmányt kötetében: A tabu három mechanizmusa a magyar
népnyelvben, A dvangulakappó megkerülése a mahájána
buddhizmusban.

Kicsi nyelvészként is ismert, ezért nem meglepô gasztronómi-
ai tárgyú írásainak beállítottsága. E nézôpontnak köszönhetô
szigorú strukturalista elemzése a magyar csigafogyasztásról (Csi-
gaevôk-e a magyarok?). Mi, magyarok – etológiai hasonlattal –
a mindenevô, opportunista és a finnyás, specialista népek kö-
zött az „arany középutat” képviseljük. A szerzô Claude Lévi-
Strauss francia etnológus nyomán használja a gusztéma fogal-
mát is, amely a fonéma mintájára több kultúra gasztronómiai
jellegzetességeinek közös vagy különbözô voltát hangsúlyozza. 

Páratlanul szellemes ötlet – Noam Chomsky is megirigyel-
hetné – a Kicsi-féle konceptuális fröccs-generátor, amely két
egyszerû mûvelettel a nevezett italfajta bármely típusát
(nagyfröccs, kisfröccs, hosszúlépés, házmester, viceházmes-
ter, mafla) képes elôállítani, persze – ne bizakodjunk! – csak
elméletileg (A fröccsök elôállításának szabályairól).

Egyértelmûen nyelvészeti cikk is akad a kötetben, A sze-
mélynevekrôl vett ételnevek. 

Mi sem természetesebb, hogy mûvelôdéstörténeti írások is sze-
repelnek a könyvben: Aich, Dreher, Haggenmacher, Kék Macs-
ka, Szomory szilveszteri vacsorája a Margitszigeten. – A kötet két
írásának – Hetesek a gasztronómiában, Hogyan öljük meg a rá-
kot? – Magyar László András a társzerzôje.

E. Bártfai László 
Kicsi Sándor András: Konyha és lélek
Orpheusz Kiadó, 193 oldal, 2500 Ft

ta életmûve elôtt. Janus Pannoniusról viszont nem készül
kiállítás.
– Ennek egyszerûen az az oka, hogy Vitéz János írásai és
könyvei fennmaradtak, míg Janusé nem. Janus nemzetközi
személyiség volt, számos nyelvre lefordították. Szerencsés al-
kat volt, mert minden mûfajban nagyot tudott alkotni. Vitéz
János a nevelôje és majdnem apja volt. Vitéznek egészen ma-
gas szintû levelei vannak. Teljesen magáénak érezte az ország
sorsát, leveleibôl süt az ország iránti hazaszeretet, az ország
sorsának rosszabbodását a saját fájdalmaként éli meg. Ô
kezdte el a reneszánsz vagy humanista könyvgyûjtést Magyar-
országon, Mátyás is tôle tanult. Mátyástól pedig tanult az ak-
kori mûvelt világ, hogy mást ne mondjak, a vatikáni könyv-
tárat az ô példája nyomán hozták létre. De nemcsak a könyv-
tárat, hanem például a vatikáni orgonát is Mátyás király or-
gonájának mintájára építették. A humanisták közül óriási ko-
ponya volt még Bakócz Tamás, nagy mecénás, aki erôsen tá-
mogatta a mûvészeteket. Neki is a levelei maradtak fent.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy elég szûk körû társaság
volt a „humanisták klubja” és nem annyira a személyek jelen-
tôsége nagy, hanem a családoké, akik kastélyokat építtettek,
könyvtárakat hoztak létre vagy a szász polgároké, akik a há-
zaikat reneszánsz mintára kezdték építeni. Fontos és jó egy-
házi könyvtárakat létesítettek a kolostorok, rendházak, közü-
lük a szegedi ferencesek könyvtára élte túl az évszázadok vi-
harait s ma is számottevô egyházi anyaggal büszkélkedhet.
– Filológusként foglakozott a magyarországi térképészet
kezdeteivel is, ami szintén a humanizmus idejére esik. 
– A humanizmusban terjedt el az a módszer, hogy mielôtt az
ország történetébe belefognak, megismertetik az olvasót a
földrajzi környezettel. Méghozzá meglehetôsen részletesen, a
városokat, népcsoportokat is ismertetve. Beatrix történetíró-
ja, Pietro Ransano például olyan részletesen írja le a magyar
viszonyokat, hogy azt csak térkép alapján tehette. És létezett
is már ebben a korban egy térkép, Lázár deáké, amit forgat-
hatott, amirôl meg azt kell tudni, hogy nem egészen önálló,
vagyis volt elôzménye, amit azonban nem ismerünk.
– Bonfini krónikájának hitelességérôl is született egy írá-
sa. Miért kérdôjelezték meg a forrás hitelességét?
– Ez volt az elsô, grandiózus történeti összefoglalás, amely a
saját koráig (1492) a teljes magyar történelmet áttekintette,
beleértve a hun–szkíta idôszakot is és mindent, amit magyar-
nak gondoltak. A fordításnál név- és földrajzi mutatót készí-
tettem, valamint egy nagyon részletes forrásmutatót, ami azt
tekinti át szinte mondatról mondatra, honnan és mit vett át
Bonfini. Ehhez az idézett személyeket is azonosítani kellett.
A fordítás melléktermékeként jelentkezett egy Bonfini-mo-
nográfia, amelyben megvizsgáltam, hogy Bonfini hogyan ala-
kította át az általa használt források mondatatit a korszellem-
nek és a saját ízlésének megfelelôen. Bonfini mûve latinul és
németül is megjelent és a 19. század derekáig, azaz majd fél
évezreden keresztül senki nem merte megkérdôjelezni a hite-
lességét és mindenki Mátyás halála utántól írta meg a maga
történelmét (Verancsics, Brutus, Istvánffy, Szamosközi). Hor-
váth Mihály mutatott rá elôször Bonfini hiányosságaira. En-
nek elôzménye az volt, hogy a török kivonulása után a jezsu-
iták óriási tényfeltáró munkát végeztek, átvizsgálták saját le-
véltári anyagukat. Eközben derült ki, hogy a források alapján
sok minden másképp történt, mint ahogy azt Bonfini állítot-
ta. Vagyis rájöttek: meg kell írni az egészet elölrôl. Ennek el-
lenére a mai napig benne van a köztudatban a hun–magyar
rokonság vagy Attila, egész politikai irányzatok épültek rá,
miközben a tudomány már rég megcáfolta ezek hitelességét. 
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A magyar reneszánsz ünnepe Hunyadi Mátyás
trónra jutásának 550. évfordulójára esik. 

■ Az idôpont jelképes, mert egy
egész mûvelôdéstörténeti kor-
szakot reprezentál, méghozzá
úgy, hogy ennek a hosszú ideig
tartó korszaknak a sikeres szaka-
szával, három évtizeddel jellem-
zi a több mint százéves folya-
matot. A magyar reneszánsz
magában foglalja a Janus Panno-
nius nevével fémjelezhetô hu-
manista mûvelôdés kezdeteitôl
a manierista Balassi költészeté-
nek lezárultáig ívelô idôszakot.
Változatosabb történelmi perió-
dusa nemigen volt hazánknak.
A 15. század vége felé dicsôsé-
ges, majd a következô évszázad
folyamán egyre inkább kataszt-
rófákban bôvelkedô periódus
ez. A szerencsés évtizedek törté-
nelmi reprezentánsa és kulturá-
lis mecénása volt Mátyás király. 

A reneszánsz kint, a világban
még összetettebb: szárnybonto-
gatása már jóval elôbb megkez-
dôdött. Itáliában voltaképpen
már Assisi Ferenccel, Giottóval
és Dantéval repesztgette a tojás-
héjat a nagy megújulás. A kö-
zépkori embereszményt velük kezdôdôen váltotta fel az új
emberideál. Dante például azt a monarchista uralkodót ál-
modta meg, aki nálunk Mátyás személyében öltött testet. Egy
nemzedékkel Mátyás után Machiavelli adott elméleti jellem-
zést errôl az uralkodótípusról s a hatalomgyakorlás mûvésze-
térôl. Mátyásra egyrészt úgy tekint-
hetünk, mint a Dante által elképzelt
fejedelem egyik megvalósulására,
másrészt mint a „machiavellizmus”
elôfutárára, méghozzá rokonszen-
ves változatban – ezt is kár lenne el-
hanyagolni, mert a machiavellizmus
ritkán minôsül dicséretnek. 

Hogyan jöhetett létre a ma kis
nemzetnek elkönyvelt Magyarorszá-
gon ez a történelmi tünemény? Mi-
ért nevezhetjük (mondjuk, a közel-
múltbeli finn vagy a mai norvég és
ír „csoda” mintájára) akár magyar
csodának a magyar reneszánsz sike-
res évtizedeit?

Egy kis kitérôvel próbálok vála-
szolni a kérdésre.

A reneszánsz átfogó kategóriája el-
térô kultúrhistóriai fogalmak közti
csapongásra készteti a visszatekintôt.

A középkor mélyében csírázott ki, s az angol dráma fénykorá-
ig növekedett ez a csodálatos korszak. Az utókor akkor is ámul
rajta, ha tudja: szörnyû háborúk dúltak akkoriban, nyomukban

pestis, kolera dúlt. De benne
bujkált már a korai eretnekmoz-
galmakban, az istenfélô szerze-
tesek pogány reminiszcenciákat
keltô naphimnuszaiban, a Szent
Családot megörökítô festôk ero-
tikus ôszinteségében, az egyelô-
re csak háttérként földerengô
tájképek szépségében, a truba-
dúrok szerelmes rajongásában, a
szobrászok anatómiai kíváncsi-
ságában. Az antik eposzokat és
drámákat újraálmodó költôk
munkáiban, a fôpapi, szerzetesi
képmutatást, majd a lovagi eré-
nyeket kifigurázó, szatirikus no-
vellákban és regényekben. Ben-
ne volt az Európán átsöprô há-
borúk és járványok nyomán el-
terjedô haláltáncok furcsa de-
mokratizmusában is: a szapora
halál hatására az élet paradox
módon felértékelôdött, de a ha-
lálban osztozott a koldus és ki-
rály. Az iskoláskönyvek külön-
külön tárgyalják a gótikával egy-
idejû „elôreneszánsz”, a huma-
nizmus, a korai, az érett rene-
szánsz, a reformáció és a manie-
rizmus áramlatait. Helyesen is

teszik, jelentôs kulturális ciklusok váltották és keresztezték egy-
mást az újkor kezdete körül. De kár lenne szem elôl téveszte-
ni, hogy minden folyam és patak egyetlen vízgyûjtôbe, a rene-
szánszba torkollt. Akkor is, ha veszélyes áradattal fenyegetett a
dúskáló fôurak garázdasága és a fôpapok dôzsölése, és jött az

ellenhatás Savonarolával, Dózsával, Münzerrel
meg a reformáció képromboló túlkapásaival. A
fôpapság versenyre kelt az arisztokráciával a fék-
telen tékozlásban, és okkal hívta ki a puritánok
haragját, de azért a képzômûvészetnek mégiscsak
ô volt az egyik legfôbb ösztönzôje. A humanista
mûveltséget jórészt a papság mentette át a közép-
koron a késôbbi emberiségnek. A reformátorok-
nak viszont az anyanyelvû irodalom kezdeteit kö-
szönhetjük. Észak- és Dél-Európa külön-külön ol-
dotta meg a soron levô feladatokat. Ebbôl nem-
csak óriási ellentétek és háborúk származtak, ha-
nem a sokarcú polgárság egyre felszabadultabb
vállalkozó kedve is, és a látszólag teljesen össze-
férhetetlen reneszánsz meg a reformáció végül is
közösen készítette elô a soron levô és (remélem)
ma is tartó nagy szellemi áramlatot, a felvilágoso-
dást. Gondoljunk csak arra, hogy az elsô említés-
re méltó magyar nyelvû drámát egy pápistákat
leckéztetô, puritán, hitvitázó prédikátor, Borne-
misza írta meg Szophoklész Elektrája nyomán,
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méghozzá monarchista szellemben. (Mátyás is biztosan be-
csülte volna száz évvel korábban). A szellemtörténet szerint a
reneszánsz a manierista Michelangelóval és Shakespeare-rel te-
tôzôdött be, nálunk pedig Balassival, de hatása tovább is él, és
vezérlô elve idôszerûbb, mint valaha. A régi és az új értékek
gyönyörû egységét valósította meg, s nekünk is úgy lehet
visszatekinteni a reneszánszra, ahogyan ô csodálkozott rá az
antik mûveltségre.

S most térnék vissza Mátyás személyes „csodájához”. 
Ô is a történelem terméke.

Névtelen és nevezetes elôdök,
kortársak vállára lépve foglalta
el helyét a magas talapzaton,
mint a reneszánsz elôtti és utá-
ni korok nagyjai. De magányos
szirtként áll a magyar történe-
lemben: többé nem is volt mél-
tó utódja a magyar trónon. 

Sokoldalúsága és egyéni képes-
ségei mellett sok mindenre volt
még szükség ahhoz, hogy sike-
res uralkodó legyen.

Két dolgot emelnék ki. 
Az egyik a virtus, ez a Dante

által közkinccsé vált fogalom.
Az erény. Vállalkozó szellem,
okos mérlegeléssel meghozott,
gyors döntés és erkölcsi követ-
kezetesség, amely nem biztos,
hogy hibátlan, de nem érheti
vád, mert közérdekû céloknak
tör utat. Mátyás azért volt sike-
res, mert bátor volt, de nem
vakmerô. Nemcsak erôs katona-
ságot állított ki, hanem a körül-
tekintô és meggondolt diplo-
mácia mûvészetét is kitûnôen
gyakorolta.

Másik a szerencse. Mátyáshoz
hasonlóan uralkodásra termett férfiút késôbb csak egyet-ket-
tôt mutatott föl a magyar történelem: elsôül Zrínyi Miklóst,
a barokk költô-hadvezért említeném. Ô mutatta fel esszéjé-
ben Mátyás követendô példáját, s ô állt legközelebb ahhoz,
hogy megint nagyot alkosson az erôs Magyarországért való
szervezkedésben. Zrínyitôl származik a mon-
dás: Sors bona, nihil aliud – fô a szerencse.
Ez adatott meg Mátyásnak, és ezt tagadta
meg a sors Zrínyitôl. A nemzeti létért küzdô
Zrínyi nem hallgatta el azt sem, hogy miben
hibázott Mátyás: egy fokkal nagyobb ét-
vággyal hódított, mint kellett volna. De eb-
ben is a szerencse csillaga vezette. Fele akko-
ra szerencsével Zrínyi is csodákat mûvelhe-
tett volna. 

Hasonlítottak egymásra elôkelô, de nem
uralkodói származásukban. Nemzeti hôsként
tisztelt apáik, illetve dédapáik révén mindket-
ten beleszülettek a közszeretetbe és a közbi-
zalomba. Ez óriási elôny, de a puszta feudá-
lis elôjog alapján nem sokat ér. Nem minden-
ki tud élni családi elônyeivel, csak aki önma-
gában is nagyszerû ember. A tizenöt-tizenhat
éves Mátyásnak a bécsi, prágai rabság is hasz-
nára vált (mint Rákóczinak!): a magyarság a
saját szabadságát ünnepelte benne, amikor a

cseh fogságból kiszabadult. Közakarat emelte trónra. A de-
mokrácia korai szellôje libbent be a királyi palotába.

Mátyás rászolgált a bizalomra, de nem sokat hálálkodott hí-
veinek. Hallgatott öreg tanácsadóira, de csak amíg bele nem
ütköztek akaratába. Bemutatta az uralkodás mûvészetét, bel-
és külpolitikai téren egyaránt. Szigorú rendeleteit zúgolódva
fogadta a nép, de utólag helyeselte, látván eredményeit. Az
alkotás és a gyarapodás szelleme honolt országában, s a né-
met-római császárságért indított és idônként túlzásba vitt,

nagyralátó katonai akciói sem
okoztak különösebb visszaesé-
seket. 
Nagy mecénásként támogatta a
tehetséget és a tudást. Nemcsak
saját udvarában, hanem a fôúri
rezidenciákon, érseki, püspöki
székhelyeken is virágzott a kul-
túra. Elvárta, hogy a jelentôs
részben általa fölemelt, új veze-
tô réteg kövesse példáját a mû-
velôdésben, az ország gyarapítá-
sában. A mondák szerint a tisz-
tességet is jutalmazta. A nép
szemében virtus lett a becsület.
Hogy milyen jó szelek fújtak
Magyarországon 1470 táján, ar-
ra elég fényes bizonyság, hogy
költészetünk elsô igazi nagy te-
hetsége, Janus Pannonius is a
király dicsôségét fényezte. Igaz,
az idill nem tartott sokáig. Az
abszolutista uralkodó vitatható
külpolitikája miatt Janus is az
összeesküvôkhöz csatlakozott.
Mátyást nem sikerült megbuk-
tatniuk, mert történelmünknek
ebben az egészen kivételes pilla-
natában a hatalom képviselte a
nagyobb igazságot az írókkal,

költôkkel szemben. A kegyelem, sajnos, késôn jött Janusnak
(mint Toldi Miklósnak Lajos királytól), s a kor két lángelméje
már nem tudott összelobogni. 

Még csak ezután, Janus korai halála után jött el az igazi
fénykorszak. Mátyás – Beatrice királynô hatására – import-

kultúrát honosított meg hazánkban.
De mint annyi minden, ez is nemzeti
mértékké vált. Úgy, ahogy Bibó István
tanítja a helyes kultúrafelfogást a ma-
gyar jellegrôl és a nemzeti értékekrôl.
Magyar jelleget ölt – ma így monda-
nánk: „hungarikummá” lesz – mindaz,
ami hasznunkra válik, ami csakugyan
maradandó és értékes. Mint például
Mátyás korában az udvari könyvmáso-
ló mûhely, a könyvtár, az európai ran-
gú Bibliotheca Corviniana, vagy a Hess
András vállalkozásában meginduló
könyvnyomtatás. A kultúra jelenlegi
széttrancsírozottsága idején gondol-
kozzunk el rajta, hogy vajon ma mit ka-
rolna föl a Mátyáséhoz hasonlóan fel-
világosult, népét szeretô és kultúrapár-
toló országvezetés. 
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Még az „én idômben” az a diák, akinek nem volt elég
a tananyag, s többet akart tudni a nagy   királyról,

mint hogy „nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke
vára” vagy: „Sûrû setét az éj/Dühöng a déli szél/Jó Bu-

davár magas/ Tornyán az érckakas/ Csikorog élesen”,
az Erdôdy Jánosnak a Nagy emberek élete sorozatban
1963-ban megjelent, fényképekkel, régi metszetek rep-
rodukcióival gazdagított Mátyás-életrajzát vehette kéz-
be. A szerzô nem történész, hanem író volt, aki az el-

beszélô irodalom eszközeivel rajzolta meg az uralkodó
alakját, adta elô tetteit, küzdelmeit. A Sasoknál maga-

sabban agyonolvasott példányai még megtalálhatók
egyes könyvtárakban.

■ A nevezett életrajzi sorozatot az Így élt... váltotta
fel a Móra Kiadónál. Ebben az azóta  sajnos meg-
szûnt sorozatban ugyancsak nem hivatásos törté-
nész, hanem költô, író mutatta be a  kort, s a halálá-
val rögtön legendák hôsévé vált királyt. Persze, csak-
úgy mint Erdôdy János, Kiss Dénes is alaposan fel-
készült, hogy megírhassa Így élt Mátyás király c. mun-
káját, amely 1990-ben látott napvilágot. Abban az
esztendôben, amikor Mátyás halálának az 500. év-
fordulója volt. Az olvasmányosra formált fejezeteket
még több kép díszítette. A kötet még ma is jól hasz-
nálható az általános iskolában

Benedek Elek 1905 és 1914 között 13 kötetben ír-
ta meg a Nagy magyarok életét. 

A Magyar Próza Klasszikusai sorozatban (Unikor-
nis Kidó) 2002-ben Varga Tibor válogatásában jelent
meg egy kötete Attilától Mátyásig címmel, amelyben
jó néhány fejezet szól Hunyadi Jánosról és legvégül
Mátyásról.

A Mátyásról szóló kurrens kötetek közé tartozik Szép Ernô Má-
tyás király tréfái c. kötete, amely ez idáig 11 kiadást ért meg, legutóbb
tavaly adták ki, s aligha ez lesz az utolsó edíciója. (S hogyha hama-
rosan elkészül belôle a hangoskönyv, arról természetesen értesítjük
olvasóinkat.) A kitûnô költô, s persze prózaírónak is kiváló Szép Er-
nô 42  szórakoztató, csattanós, anekdotikus történetet gyûjtött e kö-
tetbe. Hôse az a Mátyás király, aki nemcsak igazságos, de szeret tré-
fálkozni, gyakran keveredik mulatságos helyzetekbe, s a saját szemé-
vel akar meggyôzôdni mindenrôl, ezért jár álruhában a nép között.
Az igazságtalanságot megbünteti, a derék, többnyire okos szegény
embereket pedig megjutalmazza. Íme, pár cím a kötetbôl, amely-
hez Zórád Ernô a kort és a karaktereket remekül, kevés vonallal
megörökítô  képeket rajzolt: Egyszer volt Budán kutyavásár, A ko-
lozsvári bíró, A csillagász meg a szamár.

Ezek a címek kivétel nélkül elôfordulnak Pákolitz István Igazságos
Mátyás király c. kötetében is. Csakhogy nem egyszerû átvételrôl van
szó, a pécsi költô verses meséket írt a  közismert anekdotákból, me-
sékbôl. Éppen tizenhárom történetet dolgozott fel, s adott közre
Reich Károly színes rajzaival, 1966-ban, a Magvetô és a Jelenkor kö-
zös gondozásában.

A Mondák könyve szerzôjének, Komjáthy Istvánnak a hagyatéká-
ban maradt fenn annak  a kötetnek a kézirata, amely Mátyás-mon-

dák könyve címmel
elôször 2002-ben lá-
tott napvilágot. A Sin-
kó Veronika illusztrál-
ta kötet Mátyás szüle-
tése évfordulójára je-
lent meg. Mondjuk hát ki: a történészek ma egyöntetûen azt állít-
ják, Hunyadi János és Horogszegi  Szilágyi Erzsébet másodszülött
fia 1443. február 23-án született Kolozsvárott. A korábban  feltéte-
lezett 1440-es születési évszám téves – szögezi le könyvében Kubi-
nyi András. A  Mátyás-mondák könyve a szerzô több évtizedes ku-
tató- és gyûjtômunkájának eredménye. S az eddigi leggazdagabb
gyûjtemény, hiszen a közkinccsé vált, számos író által feldolgozott
Mátyás-történeten kívül a kevéssé ismert adomákat és anekdotákat
is tartalmazza. A tizenegy fejezetbe elosztott 150 történetet szóma-
gyarázat követi. S végül olvashatjuk az anyagot sajtó alá rendezô
Kríza Ildikó utószavát, amelybôl kiderül: a legelsô mesemondó Hel-

tai Gáspár volt, aki Mátyás kortársa, Bonfini
krónikáját magyarra fordította. Részben
íróktól valók a Komjáthy által feldolgozott
mondák, részben a magyar, illetve a környe-
zô népek folklórjából. A 16. században ke-
letkezett közmondás, „Meghalt Mátyás ki-
rály, oda az igazság ” latinul, németül, len-
gyelül, szerbül is ismeretes! A válogatás ru-
szin, cseh, szlovén folklórból átvett mondá-
kat is tartalmaz.
A tizenéveseknek ajánlható regények, regé-

nyes életrajzok részben magáról Mátyásról,
részben jelentôs kortársairól szólnak. Mik-
száth Kálmán A kis prímás c. történeti (ere-
detileg nem az ifjúságnak szánt) elbeszélésé-
nek (1892) Estei Hippolyt a címszereplôje,
aki fontos közjogi méltóságot töltött be:
nyolcévesen esztergomi prímás lett 1487-
ben. Hunyady József A fekete lovag c. regé-

nye (Móra, 1964) Hunyadi János korát és Nándorfehérvár védelmét
írja le. Ebben Mátyás még gyerekként szerepel. A regény önállóan
is olvasható folytatásában (Móra, 1968) – A király árnyéka – a gyô-
zelem utáni hónapoktól Mátyásnak Bécsben 1490. április 6-án be-
következett haláláig követi az eseményeket. Jankovich Ferenc Világ-
verô Mátyás királya (Szépirodalmi, 1971) háromrészes nagy mû,
amely „színesen ábrázolja a korabeli reneszánsz kultúrát /.../ és tel-
jes emberi és uralkodói mivoltában mutatja be a nagy uralkodót.”
Bogáti Péter Halló, itt Mátyás  király! c. regényében (Móra, 1966) egy
régészekbôl álló kutatócsoport Mátyás korába kerül. Számos ki-
adást megért (1960 óta, legutóbb a Cicerónál jelent meg) Tatay Sán-
dor Kinizsi Pálja. Erdôdy János az András mester krónikájában az el-
sô magyarországi  nyomdász, a Mátyás meghívására 1472-ben Bu-
dára költözött Hess András történetét meséli el.  Halász Zoltán
Bonfini tanár úr c., fotóreprodukciókkal illusztrált könyvével (Móra,
1971) be kell fejeznem a Mátyás korát felidézô gyerek- és ifjúsági
könyvek némileg nosztalgikus szemléjét.

Halk kérdés kívánkozik ide, a végére: vajon nem lehetett volna ki-
írni könyvkiadási  pályázatot, hogy a két biztosan megjelenô kötet
(Mátyás király tréfái, Mátyás-mondák könyve) mellett legyen mit
kínálni a gyerekeknek. Vagy teljesen a kiadókra, a piaci keresletre
lett bízva minden?
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■ A magyar színháztörténet hosszmetszetét adó tanulmány írá-
sára, dramaturgiai kérdésekre koncentrálva felhalmozott forrása-
imat egy rövid ausztriai út „zsákmányaként” gyarapította a

Theaterlexikon 1–2
összesen mintegy kétezer oldala (Rowohlt Verlag). A Manfred Brau-
neck, valamint Gérard Schneilin és Wolfgang Beck által szerkesztett
enciklopédia új, átdolgozott kiadása könnyen megrendelhetô: a
népszerû rororo fémjelzi, a két vaskos tomusz együttes ára csupán
41 euró. Fôleg a historikus és fogalmi címszavakat felölelô 1. kötet
forgatható haszonnal, mint világszín-
házi foglalat. Magyar vonatkozásai a hi-
ányosságok és pontatlanságok ellenére
kielégítôek (címszó a Nemzetirôl, a Ví-
grôl, a Katonáról, Kaposvárról stb.;
Moholy-Nagy Lászlóról, George Tabo-
ri/Tábori Gyögyrôl stb.). Persze ehhez a
mûhöz inkább a nemzetközi és a né-
met anyag kedvéért folyamodunk. Az
pedig kitûnô (noha igaza van az egyik
kritikusnak: a történeti szint messze fe-
lülmúlja a teoretikus szintet a lexikon-
ban). A Volksstück („népszínmû”) szó-
cikk például ráolvasható a magyar meg-
felelésekre, és a régi mûfaj feléledéseire
is rávilágít. A 2. kötet meghökken-
tô esetlegességgel emel ki mûvésze-
ket évszázadok (évezredek) és a je-
len színészei, rendezôi, szceniku-
sai, dramaturgjai sorából. Sinkovits
Imre például jelen van, mintegy vé-
letlenszerûen, hiszen hozzá hason-
ló kaliberû halhatatlanjainkkal, élô
nagyjainkkal alig találkozunk. De
ugyanígy jár az angol, az orosz, az
amerikai színházmûvészet „sze-
mélyzete” is. Viszont – és termé-
szetesen – igen jó a német nyelvte-
rület lexikális reflektáltsága (ezen
belül számunkra kiemelten fontos
lehet az Osztrák–Magyar Monar-
chia élet- és mûvészpályákba sûrített emlékezete), s aki sze-
ret adattárakat bújni, annak önmagában is élvezet minden
tömör jellemzés, szereplista, összefüggés, családi szál, afo-
risztikus idézet.

Iskola és színház
a címe Nagy Imre monografikus vállalkozásának, mely Csokonai
vígjátékai és a magyar iskolai komédia kérdéskörét tárgyazza (Ba-
lassi Kiadó). A professzor úr elegánsan pontos felépítésû munká-
ján talán a tanári élôbeszéd lendülete is nyomot hagyott. Néha
oly kígyózó összetett mondatokban fejezi ki magát, hogy az elsô
tagmondat még nem tudja, milyen toldalékkal szolgálja ki a
messze esô utolsót (vagy fordítva). A tudományos és a pedagógi-
ai szcéna azonban mesteri megelevenítést kap, a régies nyelveze-
tû szövegek, szavak, szakkifejezések a mai irodalmi és színházi
diszciplínák terminusainak mint röntgensugaraknak engedelmes-
kedve tisztán mutatják meg magukat. Csokonai nem elsôsorban
a drámában megnyilvánuló zsenije hevíti át a gondolatmenetet,
de (többek között) a piarista iskoladrámáról és Simai Kristófról, a
közjáték mûfajáról, a beszédformák hatásképzô mechanizmusá-
ról, sôt általában a drámai alkotás mibenlétérôl, meghatározottsá-

gáról is lényeges ismereteket nyerünk. Az elemzések és következ-
tetések logikája mellett a citátumok, felsorolások, bibliográfiai té-
telek precizitásából is okulhatnak, akiknek valamilyen formájában
az irodalom- és színháztörténet, illetve a filológia a kenyerük.

Az Életek & Mûvek sorozat (Európa Kiadó) ismét remek könyv-
vel jelentkezik. Julian Budden

Verdi
oeuvre-jét feltáró mûve Rácz Judit fordításában, Wellman Nóra a ma-
gyarországi Verdi-ôsbemutatókat regisztráló kiegészítésével jut el az

érdeklôdôkhöz. Bizonyos gyermekkori olvasmányok folytán
Verdi neve számomra sokáig inkább kódolt szabadságharcos jel-
szóként csengett (Viva Verdi! = Viva Vittoro Emanuele,
Re d’Italia – a titkos nápolyi éljenzés a könyvben operatörténeti
minôsítés is), s felnôtt fejjel szintén merészeltem idegenkedni az
olasz operakultúra dallamosságának csúcsteljesítményétôl, érze-

lemgazdagsága mögött gondolatszegény-
séget feltételezve. E tévhitet nem elmélye-
dés vagy váratlan impulzus, inkább az
idô telte ingatta meg. A Verdi-dalszínház
teljességének megértetését a monográfia
árnyalt közelítésekkel segíti elô, bár kissé
iskolásan egyenes vonalú medret szab a
zsenialitás kiteljesedésének. A magánéleti
mozzanatok (jelentékeny egyéniségû fele-
ségének személye, gyermektelensége, rej-
tôzködô civilsége stb.) nem anekdotiku-
san öncélúak: mindig az életmû átlátásá-
hoz vezetnek el. A kották körül szaksze-
rû zenei fejtegetések csomósodnak, me-
lyek CD-hallgatás közben is gyarapíthat-
ják az élményt. Külön érdekesség az át-

dolgozások kérdése, Verdi önkritikájának,
maximalizmusának kiemelése. A terjedel-
mes (hattételes) Függelék, a Név- és tárgy-
mutató nagyon jó szolgálatot tesz, a kevés
illusztráció jó minôségû és találó.

500 óra nevetés 
– ez igazán visszautasíthatatlan ajánlat a
Tarsoly Kiadótól! A Magyar Rádió Karinthy
Színpada tudhat magáénak az összeállítás
révén könyv-emlékjelet. A könyvet is szer-
kesztô Kaposy Miklós: az ötletgazda, a fá-
radhatatlan szervezô és megvalósító – a
Szerkesztô heroikus teljesítményét (és a

vállalkozás, a sorozat jubileumküszöbön történt megszüntetése
miatti keserûségét) illene méltatnom (és osztanom) e sorokban, a
Nyugat centenáriumának ünneplésekor mégis inkább arra hívom
fel a figyelmet, hogy az antológia a magyar humortörténet hossz-
metszetét nyújtja. Éppenséggel Csokonai is jelent volt a Karinthy
Színpad „deszkáin”. A gyûjtemény ennyire nem hátrál vissza, vi-
szont – az egykori mûsorok alapján – több nemzedék „nyugatosa-
inak”: Krúdy Gyulának, Juhász Gyulának, Tóth Árpádnak, Kosz-
tolányi Dezsônek, Déry Tibornak, József Attilának, Gelléri Andor
Endrének is teret nyit. Nem derogált nekik a lengébb múzsákat, a
kabaré rendeléseit, a kikapcsolódás újságoldalait is szolgálni. A ma-
gyar humor (részben a speciálisan rádiós humor) tegnapi és mai je-
lesei, akiknek írásait ugyancsak elsôrangú színészek szólaltatták
meg (lásd a könyvborító arcképcsarnokát), kiváló elôdök társaságá-
ban érezhetik magukat. Jó iskolát kaptak.

Tarján Tamás

Színháziskola
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK

AA  ttuuddoommáánnyy  áállttaalláábbaann

EEccoo,,  UUmmbbeerrttoo: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp.: Kairosz. 255 p. Fûzve 2000 Ft

KKeemmppeelleenn  ––  eemmbbeerr  aa  ggééppbbeenn: Mûcsarnok, Budapest, 2007. márc. 24. – máj. 28. [Magyar és
angol nyelvû kiállítási katalógus] Bp.: C3 Alapítvány: Mûcsarnok. [108] p. Fve 1000 Ft

KKuuttaattááss  ééss  ffeejjlleesszzttééss..  22000066. Bp.: KSH. 130 p. Fve 2800 Ft

KKöönnyyvvttáárr..  KKöönnyyvvéésszzeett..  BBiibblliiooggrrááffiiaa

BBáánnffaallvvii  LLáásszzllóónnéé: Az ózdi könyvtárkultúra története. 1. A kezdetektôl 1949-ig. Miskolc: II. Rákóczi
M. Kvt. 187 p. (Borsodi kalászolás, 4.) Fve 2500 Ft

AA  SSzzoommbbaatthheellyyii  EEggyyhháázzmmeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ôôssnnyyoommttaattvváánnyyaaiinnaakk  ééss  aannttiikkvvááiinnaakk  kkaattaallóógguussaa.
Szombathely: Szombathelyi Egyházmegyei Kvt. 374 p., VIII t.  Kve 6000 Ft

HHíírrllaappookk..  ÚÚjjssáággíírrááss..  SSaajjttóó

NNaaggyy  mmééddiiaa  kköönnyyvv. Bp.: Professional Publishing Hungary Kft. 256 p. Kve 9900 Ft

FILOZÓFIA

AAmmbbrruuss  GGeerrggeellyy: A tudat metafizikája: analitikus filozófiai elméletek. Bp.: Gondolat. 160 p.
(Kognitív szeminárium) Fve 2780 Ft

CCaassssiirreerr,,  EErrnnsstt: A felvilágosodás filozófiája. Bp.: Atlantisz. 448 p. (Mesteriskola) Kve 3595 Ft

RRiiggáánn  LLóórráánndd: Erósz városa. Kolozsvár: Komp-Press: Korunk Baráti  Társaság. 130 p. (Ariadné
könyvek) Fve 2500 Ft

RRiitttteerr,,  JJooaacchhiimm: Szubjektivitás. Bp.: Atlantisz. 160 p. (Mesteriskola)  Kve  2495 Ft

VVáállaasszzuuttaakk::  kkoonncceeppcciióókk  ééss  vviittáákk  aa  KKaanntt  uuttáánnii  ffiilloozzóóffiiáábbaann. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 199 p.
Fve  3400 Ft

WWeeiissss  JJáánnooss: Kant után szabadon: tanulmányok a konstellációkutatás körébôl. Bp.: Áron. 265 p.
Fve 2200 Ft

PSZICHOLÓGIA

BBrruunnoo,,  FFrraannkk: Békülj ki önmagaddal: fordítsd javadra neurózisod! Bp.: Animus. 299 p. (Önsegítô
könyvek) Fve 2590 Ft

GGeerrôô  ZZssuuzzssaa: A gyermekrajzok esztétikuma és más írások. Bp.: Flaccus. 232 p., [32] t.
Kve 2200 Ft

HHaannggllbbeerrggeerr,,  MMaannffrreedd: Én vagyok a hibás!: avagy hogyan bánjunk a bûntudattal? Bp.:
Bioenergetic. 152  p. Fve 1800 Ft

HHaanngguullaattzzaavvaarrookk  kkéézziikköönnyyvvee. Bp.: Lélekben Otthon K. 200 p. Kve  5000 Ft

HHeerrmmaannnn  IImmrree: Magyar nyelvû cikkek, tanulmányok, 1934-1971. Bp.: Animula. 185 p. Fve
2490 Ft

„„HHooll  aa  bboollddooggssáágg  mmoossttaannáábbaann??”” Bp.: Nemzeti Tankvk. 191 p. Kve  3990 Ft

PPiikkóó  BBeettttiinnaa: Lelki egészség a modern társadalomban. Bp.: Akad. K. 266 p. Fve  2500 Ft

VVáázzllaattookk  aa  sszzeemmééllyyiissééggrrôôll: a személyiséglélektan alapvetô irányzatainak tükrében. Bp.: Ú-M-K.
353 p.  Fve 3280 Ft

VALLÁS

AA  vvaallllááss  kkéérrddéésseeii  áállttaalláábbaann

DDvvoorrsszzkkyy  HHeeddvviigg: Mûvészet és szakralitás: keresztény mûvészek a Magyar Katolikus Rádióban.
Bp.: Jel. 343 p., XX t. (Megôrzött hangok, 4.) Kve 2900 Ft

EEôôrryy  AAjjáánnddookk  ––  HHaalláásszz  ZZssuuzzssaa: Minden út Istené: Eôry Ajándokkal beszélget Halász Zsuzsa. Bp.:
Kairosz. 99 p. (Miért hiszek?, 45.) Fve 1500 Ft

GGuullyyááss  DDéénneess  ––  SSiippooss  MMáárrttii: Félhanggal a felhangok felett: Gulyás Dénessel beszélget Sipos
Márti. Bp.: Kairosz. 112 p. (Miért hiszek?, 38.) Fve 1500 Ft

RRéévv  LLíívviiaa  ––  MMaarrttoonn  ÁÁrrppáádd: Õ muzsikál rajtam keresztül: Rév Líviával beszélget Marton Árpád.
Bp.: Kairosz. 91 p. (Miért hiszek?, 44.) Fve 1500 Ft

BBiibblliiaa..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk..  JJéézzuuss  éélleettee

BBiibblliiaa  ++  AA  ZZssoollttáárrookk  kköönnyyvvee: Istennek az Újszövetségben adott kijelentése. Bp.: Kálvin. XLVIII,
292, 83 p. Fve 1100 Ft

HHaarrrraasstt,,  TTrraaccyy  ––  CCoorrkkee,,  EEsstteellllee: Betlehemi történet. Bp.: Reader’s Digest K. (10 p.) Kve 3250 Ft

MMoorráálliiss  tteeoollóóggiiaa

GGrrüünn,,  AAnnsseellmm: Az életmûvészet könyve. Bp.: Jel. 237 p. Kve 2200 Ft

NNeemmeess  GGyyöörrggyy: Kommunikáció igazságosságban és szeretetben. Vác: Apor Katolikus Fôiskola.
193 p. Fve 1618 Ft

NNeemmeettsscchheekk,,  MMoonniikkaa: Oltalom a szenvedésben: a betegségben, szenvedésben nem vagyunk
egyedül. Bp.: Jel. 152 p. Fve 1400 Ft

TTyyrrrreellll,,  BBeerrnnaarrdd: Krisztus-terápia: a gyógyulás krisztusi útja. Bp.: Jel. 256 p. Fve 1901 Ft

KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk

CCzzöövveekk  TTaammááss: Teremtés és misszió: Isten gyôzelme a káosz felett. Bp.: Kálvin. 143 p.
Fve 950 Ft

ÉÉddeess  ÁÁrrppáádd  ––  HHaall’’kkoo,,  JJoozzeeff: Mindennapi kenyerünk. 2. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 79, 79 p.
Kve 1901 Ft

AAzz  eeggyyhháázz  ttáárrssaaddaallmmii  ttaannííttáássáánnaakk  kkoommppeennddiiuummaa. Bp.: Szt. István Társulat. 433 p. (Szent István
kézikönyvek, 12.) Kve 2980 Ft

LLáábbaaddyy  TTaammááss  ––  BBooddnnáárr  ZZiittaa: Újjászületés: Dr. Lábady Tamás jogtanárral, volt alkotmánybíróval
beszélget Bodnár Zita. Bp.: Kairosz. 109 p. (Miért hiszek?, 45.) Fve 1500 Ft

LLuuccaaddoo,,  MMaaxx: Az élet nem rólam szól: ments meg Uram minket attól az élettôl, melyrôl azt hittük,
boldoggá tesz minket! Bp.: IA. 124 p. Fve 1300 Ft

RReemméénnyykkeellttôôkk:: az 1945 utáni „illegális” katolikus politikai szervezkedések. Bp.: Püski. 389 p. Fve
2980 Ft

SSiiccaarrddoo,,  JJoosseepphh: Casciai Szent Rita: a lehetetlenségek szentje. Bp.: Etalon K. 187 p. (Sugárzó
életek könyv sorozat, 1.) Kve 2490 Ft

SSzzeenntt  DDeemmeetteerr: Magyarország elfeledett védôszentje. Bp.: Balassi. 294 p., [15] t. Fve 2800 Ft

WWeellkkeerr,,  MMiicchhaaeell: Teremtés és valóság. Bp.: Kálvin. 142 p. Fve 1300 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vvaalllláássttuuddoommáánnyy..  NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa

JJaaccoobbssoonn,,  SSiimmoonn: Tartalmas élet. Bp.: Chabad Lubavics Zsidó  Nevelési és Okt. Egyes. 321 p.
Kve 2900 Ft

RRaajj  TTaammááss: Amit tudni kell a zsidóságról. Bp.: Makkabi. 175 p. Kve 2990 Ft

RRiinnppoocchhee,,  KKaalluu: A tibeti buddhizmus alapjai: a sokrétû szóbeli útmutatások drágakô ékessége,
mely mindenki javát szolgálja önmagához mérten. Bp.: Filosz. 312 p. Fve 2800 Ft

SScchhwweeiittzzeerr  JJóózzsseeff: „Uram, nyisd meg ajkamat”: válogatott tanulmányok és esszék. Bp.:
Universitas:  Judaica Alapítvány. 411 p. (Mórija könyvek, 5.) Fve 1990 Ft

AA  sszzaakkrraalliittááss  aarrccaaii: vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Bp.: Nyitott Kvmûhely. 449 p. Fve
3600 Ft

AA  vvaallóóddii  TTaallmmuudd. Makkabi. 516, [20] p. Kve 3600 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

SSzzoocciioollóóggiiaa..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa..  TTáárrssaaddaallmmii  kkaappccssoollaattookk  ééss  ffoollyyaammaattookk

CCaasstteellllss,,  MMaannuueell: Az információ kora. 3. köt. Az évezred vége. Bp.: Gondolat. 477  p. (Az
információs társadalom klasszikusai) Kve 4890 Ft

ÉÉrrttéékkeekk  ééss  nnoorrmmáákk  iinntteerrddiisszzcciipplliinnáárriiss  mmeeggkköözzeellííttééssbbeenn. Bp.: Gondolat.  675 p.  Kve 4500 Ft

KKuullttúúrráákk@@kkoonntteexxttuussookk..kkoommmmuunniikkáácciióó. Bp.: Perfekt. 223 p. Fve 3650 Ft

WWuullff,,  CChhrriissttoopphh: Az antropológia rövid összefoglalása: történet, mûvelôdés, filozófia. Bp.:
Enciklopédia. 323 p. Fve 2900 Ft

SSttaattiisszzttiikkaa..  DDeemmooggrrááffiiaa

BBuuddaappeesstt  ssttaattiisszzttiikkaaii  zzsseebbkköönnyyvvee..  22000066. Bp.: KSH. 194 p.  Fve 1300 Ft

FFéénnyyeess  EElleekk  bbrreevviiáárriiuumm: válogatás mûveibôl, írásaiból. Bp.: KSH Kvt. és Lvt.: M. Stat. Társ. 244
p.  Fve 2000 Ft

GGaazzddaassáággii  tteevvéékkeennyyssééggeekk  eeggyyssééggeess  áággaazzaattii  oosszzttáállyyoozzáássii  rreennddsszzeerree. [1]. + [2]. Fordítókulcsok.
Bp.: KSH. 365 + 106 p. Fve 4500 Ft Fve 6800 Ft

SSttaattiisszzttiikkaaii  aaddaattffoorrrráássookk..  22000011//22000055: bibliográfia. Bp.:  KSH Kvt. és Dok. Szolg. 318 p. Fve 2000 Ft

TTáárrssaaddaallmmii  jjeelllleemmzzôôkk..  22000066. Bp.: KSH. 159 p.  Fve 2000 Ft

PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy

DDeebbrreecczzeennii  JJóózzsseeff : Hazárdjáték. Miskolc: Bíbor. 374 p. Kve 2890 Ft

GGrraauubbaarrdd,,  SStteepphheenn  RRiicchhaarrddss: Az elnökök: az amerikai elnöki hivatal átalakulása Theodore
Roosevelttôl George W. Bushig. Pécs: Alexandra. 839 p., [8] t. Kve 5999 Ft

HHaabbeerrmmaass,,  JJüürrggeenn  ––  BBeenneeddeekk,,  ((XXVVII..))  ppááppaa: A szabadelvû állam morális alapjai: a
szekularizálódás  dialektikája az észrôl és vallásról. A demokratikus jogállam politika elôtti alapjai
+ Ami a világot  összetartja: A szabadelvû állam politika elôtti morális alapjairól. Bp.: Barankovics
I. Alapítvány: Gondolat. 50 p. Fve 980 Ft

VViittáánnyyii  IIvváánn: Önarckép – elvi keretben: szellemi önéletrajz. Celldömölk: Pauz-Westermann. 92 p.
(Pályám emlékezete, 1.) Fve 2400 Ft

NNeemmzzeettiissééggii  kkéérrddééss..  NNeemmzzeettii  kkiisseebbbbssééggeekk

CCiiggáánnyynnaakk  lleennnnii  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn: jelentés, 2006: a romapolitika kifulladása. Bp.: EÖK. 143 p.
Fve 2300 Ft

SScchhiilllleerr  JJóózzsseeff: Antijudaizmus – antiszemitizmus: a katolikus egyház szerepe a zsidógyûlölet
kialakulásában. Bp.: Makkabi. 38 p. Fve 700 Ft

GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyy

FFeeccsseegg  aa  ffeellsszzíínn  ééss  hhaallllggaatt  aa  mmééllyy: tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában. Bp.: Akad. K.
297 p. (Gazdaságpolitikai kerekasztal) Kve 2940 Ft

NNaaggyy  AAnniikkóó,,  SS.: Kereskedôvilág: szemelvények a magyar kereskedelem történetébôl. Bp.:
Mundus M. Egy. K. 272 p. Kve 12900 Ft

PPooggááttssaa  ZZoollttáánn: Éltanuló válságban: állam és piac a rendszerváltás utáni Magyarországon. Bp.:
Sanoma. 216 p. Fve 2500 Ft

TTuurriizzmmuuss  aa  nneemmzzeettggaazzddaassáággbbaann: [konferenciakötet]. Pécs: PTE IGYFK. 217 p. Fve 4375 Ft

VViilláággggaazzddaassáággttaann. Bp.: Akad. K. 365 p. Kve 3780 Ft

JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy..  IIggaazzssáággsszzoollggáállttaattááss

AA  jjooggeerrôô  lleeggyyeenn  vveelleedd!!:: izgalmas jogi kérdések, neves jogászok válaszai. Bp.; Pécs: Dialóg
Campus. 127 p. Kve 3480 Ft

MMaaggyyaarr  bbüünntteettôôjjoogg::  áállttaalláánnooss  rréésszz. Bp.: Complex K. 534 p.  Fve 5040 Ft

KKöözziiggaazzggaattááss..  ÁÁllllaammiiggaazzggaattááss..  RReennddéésszzeettii  iiggaazzggaattááss

CCssaappóó  CCssaabbaa: Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság: a „betyárvilág” felszámolása. [Pécs]:
Pro  Pannonia. 204 p. (Pannónia könyvek) Kve 2500 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

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

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

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



HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg

HHáábboorrúú,,  hhaaddsseerreegg,,  öösssszzeeoommllááss: Magyarország katonai részvétele és szerepe a második
világháborúban. [Konferenciakiadvány] Bp.: Zrínyi. 224 p. Kve 4500 Ft

KKöörrnnyyeeii  IIssttvváánn: Katonasors. 1. 1941. augusztus 25. – 1942. október 10. Pomáz: Kráter. 400 p.
Kve 2800 Ft

LLeeggeezzaa  JJáánnooss  ––  BBaajjoorr  PPéétteerr  ––  SSzzaabbóó  PPéétteerr: Requiem egy tábornokért: Legeza János élete, doni
naplója  és más feljegyzései. Bp.: Mikes. 264 p. Kve 3450 Ft

AA  ssttrraattééggiiaa  aa  mmooddeerrnn  kkoorrbbaann: bevezetés a stratégiai tanulmányokba. Bp.: Zrínyi. 431 p. Kve 4200 Ft

SSzzoocciiáálliiss  ggoonnddoosskkooddááss  ééss  ggoonnddoozzááss  

TTáárrssaaddaallmmii  eellllááttóórreennddsszzeerreekk,,  22000066. Bp.: KSH. 225 p. Fve 2500 Ft

PPeeddaaggóóggiiaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss

BBeetttteellhheeiimm,,  BBrruunnoo: Az elég jó szülô: könyv a gyermeknevelésrôl. Bp.: Cartaphilus. 388 p. Kve 2900 Ft

FFeellssôôookkttaattáássii  ffeellvvéétteellii  ttáájjéékkoozzttaattóó::  22000088. szeptemberben induló képzések. Bakos Károly (szerk.)
Bp.: OKM: OH: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht. 959 p. Fve 1590 Ft

HHoorrvváátthhnnéé  CCssaappuucchhaa  KKlláárraa: Kreativitásfejlesztés játékosan: vizuális technikák gyakorlati
útmutatója. Bp.: Flaccus. 205 p. Fve 2800 Ft

PPoosszzttmmooddeerrnn  kkiihhíívváássookk  aa  ppeeddaaggóóggiiaattöörrttéénneett--íírráássbbaann. Bp.: Gondolat. 228 p. (Neveléstudomány-
történeti tanulmányok) Fve 2490 Ft

NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr

BBaalloogghh  JJáánnoossnnéé  HHoorrvváátthh  TTeerréézziiaa: A pünkösdi király Csepregen és Jókainál: Csepreg elsô
említésének 750. évfordulójára és újra várossá nyilvánításának 10. évfordulójára. Csepreg:
Farkas S. Egylet. 110 p. Kve 2000 Ft

AAzz  EEttnnoollóóggiiaaii  KKöözzppoonntt  éévvkköönnyyvvee..  22000066//22000077. Komárom; Somorja: Fórum Inst. 276 p. (Acta
ethnologica Danubiana, 8/9.) Kve 2800 Ft

FFoollkkllóórr..  SSzzeelllleemmii  nnéépprraajjzz
FFoohhnn,,  JJuulliiuuss: Erotikus táncszók Nagyvárad vidékérôl. Bp.: Orpheusz. 116 p. Fve 1500 Ft

SSuuddáárr  LLáásszzllóónnéé  MMoollnnáárr  EErrzzsséébbeett: Balladák, románcok, balladás dalok a Répce mellékérôl:
magyar, horvát és cigány népköltészeti alkotások. Csepreg: Farkas S. Egylet. 218 p. Kve 2000 Ft

TTüünnddéérrrróózzssaa: csallóközi mondák és anekdoták. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 112 p. Kve 945 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

TTuuddoommáánnyy  ééss  tteecchhnniikkaa. Bp.: Reader’s Digest K. 168 p. (Readers’ Digest családi tudáspróba) Kve
3490 Ft

TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemm..  TTeerrmméésszzeettrraajjzz

ÉÉddeennii  ttáájjaakk: Global 200: Földünk legféltettebb kincsei.  Bp.: Geographia K. 304 p Kve 8990 Ft

AA  tteerrmméésszzeett  vviilláággaa. Bp.: Reader’s Digest K. 160 p. (Readers’ Digest családi  tudáspróba) Kve
3490 Ft

CCssiillllaaggáásszzaatt

GGrriibbbbiinn,,  JJoohhnn: Kozmikus körforgás: [a szupernóvák és az élet, avagy Hogyan keletkezünk a
csillagporból]. Bp.: Akkord. 224 p. (Talentum tudományos könyvtár) Kve 2490 Ft

FFiizziikkaa

FFéénnyyeess  TTiibboorr: Atommagfizika. 2. Részecskék és kölcsönhatásaik. Debrecen: Kossuth Egy. K. 387
p. Fve 3300 Ft

GGoollddssmmiitthh,,  MMiikkee: Fény és hang. Debrecen: Patricia Kv. 47 p. (Usborne discovery) Fve 1990 Ft

ÁÁssvváánnyyttaann

MMaattlliinnss,,  AAnnttooiinneettttee  LLeeoonnaarrdd: Gyémántok: kézikönyv vásárlóknak. Bp.: Gabo. 202 p., [12] t. Fve
3500  Ft

ÕÕsslléénnyyttaann

FFôôzzyy  IIssttvváánn  ––  SSzzeennttee  IIssttvváánn: A Kárpát-medence ôsmaradványai. Bp.: Gondolat. 456 p Kve 9950 Ft

BBiiookkéémmiiaa

SSaarrkkaaddii  LLiivviiaa: Biokémia mérnök szemmel. Bp.: Typotex. 356 p Fve 3800 Ft

ÁÁllllaattttaann

DDoommookkooss  TTaammááss  ––  PPeellbbáárrtt  JJeennôô: Magyarország védett puhatestûi. Nagykovácsi: Grafon. 144 p.
Kve  4800 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy

BBaarrnnaa  IIssttvváánn: Magas vérnyomás. Bp.: SpringMed. 184 p. (Spring-Med Kérdezz! Felelek! könyvek)
Fve  2480 Ft

DDoommbbóóvváárrii  GGáábboorr  ––  GGyyôôrrii  AAttttiillaa: Versenyben a rákkal: lehetünk nyertesek...: a Culevit nyomában.
Bp.: MediProm K. 191 p. Fve 2170 Ft

EEggyyeedd  MMiikkllóóss: A vasanyagcsere és betegségei. Bp.: Semmelweis. 148 p.
Fve 4001 Ft

MMüülllleerr,,  SSöönnkkee: Memorix: sürgôs esetek ellátása. 3. bôv. kiad. Bp.: Semmelweis. XII, 631 p. Kve
6000  Ft

PPaapppp  LLáásszzllóó: Neurológiai szakápolástan. Szeged: SZEK JGyF K. 136 p. Fve 1491 Ft

PPeerrnneerr  FFeerreenncc  ––  KKoonnddoorr  KKaattaalliinn: Dr. Perner Ferenc: szerkesztett, rövidített élôbeszéd. Bp.:
Semmelweis. 96 p. (Titoknyitogató) Fve 1600 Ft

RRéétthheellyyii  MMiikkllóóss  ––  KKoonnddoorr  KKaattaalliinn: Dr. Réthelyi Miklós: szerkesztett, rövidített élôbeszéd. Bp.:
Semmelweis. 96 p. (Titoknyitogató) Fve 1600 Ft

RRoommiiccss  LLáásszzllóó  ––  KKoonnddoorr  KKaattaalliinn: Dr. Romics László: szerkesztett, rövidített élôbeszéd. Bp.:
Semmelweis. 104 p. (Titoknyitogató) Fve 1600 Ft

SSzzaabbóó  MMiihháállyy: Az ember fejlôdése. Gyula: APC-Stúdió. 277 p. Fve 4200 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé..  ÉÉlleettvveezzeettééss
AAuuttoonnóómmiiaa  ééss  iiddeennttiittááss: tanulmányok: Kézdi Balázs 70. születésnapjára.  [Pécs]: Pro Pannonia.
230 p. (Pannónia könyvek) Fve 2600 Ft

BBaakkooss  MMáárriiaa: A gyerek: a totyogóból óvodás lesz. Bp.: EuBook K. 175 p.  Fve 3216 Ft

BBoollddoogg  GGiizzeellllaa: Egészséges akarok lenni! Bp.: Zsizell Modell Kft. 273 p. Fve 2300 Ft

GGeeddüünn  CCssööppeell: A szerelem tibeti mûvészete: Káma Sásztra. Bp.: Milarepa Tibeti Kulturális Közp.:
Trajan. 226 p. Fve 1980 Ft

PPiittlliikk  EErrvviinn: A probiotikumok: a jó egészség és a hosszú élet titka? Bp.: Anonymus. 136 p. (Biofil
egészségkönyvek) Fve 1620 Ft

TTeeppppeerrwweeiinn,,  KKuurrtt: Nagy antistresszkönyv. Bp.: Mérték K. 409 p. Kve 3499 Ft

TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt..  NNeemm  ggyyóóggyysszzeerreess  tteerrááppiiaa
DDaahhllkkee,,  RRüüddiiggeerr  ––  EEhhrreennbbeerrggeerr,,  DDoorriiss: Testi és lelki megtisztulás: méregtelenítés, salaktalanítás,
elengedés. Bp.: Bioenergetic. 186 p. Fve 1490 Ft

DDeerrooiiddee,,  PPhhiilliippppee: Európai virágesszenciák: gyakorlati útmutató. Bp.: Partvonal. 396 p.
Fve  4990 Ft

MMeezzôôggaazzddaassáágg

NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett
NNééggyy  éévvsszzaakk  aa  kkeerrttbbeenn. [3.]. Tél. Bp.: Reader’s Digest K. 160 p. Kve  3490 Ft

ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa
VVáárrkkoonnyyii  AAnnddrreeaa: Elsô lovas könyvem. Pécs: Alexandra. 47 p. (Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú  Szövetség füzetek, 1.) Fve 399 Ft

HHáázzttaarrttááss..  VVeennddééggllááttááss..  SSzzaakkááccsskköönnyyvveekk

CCssaappóó  KKaattaalliinn: Budapest: hagyományos ételek és gasztronómiai kultúra a vendégszeretô
fôvárosban. Bp.: Holnap. 135 p. (Ízek városa) Kve 2700 Ft

AA  ddíísszzííttééss  ééss  ttáállaallááss  mmûûvvéésszzeettee: Dr. Oetker. Bp.: Grafo. 159 p. Kve 3500 Ft

FFoorrtt,,  MMaatttthheeww: Ennivaló Itália. Bp.: Ulpius-ház. 382 p. Fve 2780 Ft

FFôôzzééss  llééppééssrrôôll  llééppééssrree: Dr. Oetker: a legfontosabb alapreceptek egyetlen kötetben. Bp.: Grafo.
159 p. Kve 3500 Ft

HHúússéétteelleekk. Bp.: Reader’s Digest K. 160 p. (A Reader’s Digest konyhája) Kve 3490 Ft

Jééggkkrréémmddeesssszzeerrtteekk 2. Bp.: Merhavia. 77 p. Kve 2000 Ft

KKiiccssii  SSáánnddoorr  AAnnddrrááss: Konyha és lélek  Bp.: Orpheusz. 192 p. Fve 2500 Ft

AA  lleeggffiinnoommaabbbb  ssüütteemméénnyyeekk. Pécs: Alexandra 160 p. Kve 1999 Ft

LLeevveesseekk  ééss  eeggyyttáálléétteelleekk. Bp.: Reader’s Digest K. 160 p. (A Reader’s Digest konyhája) Kve
3490 Ft

MMoosstt  mmiiéénnkk  aa  kkoonnyyhhaa: 50 recept fôzés nélkül. Bp.: Garbó K. [56] p. Fve 2600 Ft

MMuuffffiinn: új receptek: Dr. Oetker. Bp. : Grafo. 91 p. Kve 1990 Ft

PPiittéékk  ééss  lleeppéénnyyeekk. Bp.: Reader’s Digest K. 160 p. (A Reader’s Digest konyhája) Kve 3490 Ft

SSüütteemméénnyyeekk  ééss  kkeennyyéérrfféélléékk. Bp.: Reader’s Digest K. 160 p. (A Reader’s Digest konyhája) Kve
3490 Ft

TTéésszzttaa  ééss  rriizzss: világkonyha: [öt földrész hatszáz receptje]. Bp.: Kossuth. 976 p. Fve 3990 Ft

VViilllláámmggyyoorrss  ssüüttééss: Dr. Oetker: [15 perc és irány a sütô]. Bp.: Grafo. 91 p. Kve 1990 Ft

WWiicckkrraammaassiinngghhee,,  PPrriiyyaa  ––  SSeellvvaa  RRaajjaahh,,  CCaarrooll: India. Bp.: Aréna 2000. 256 p. (Egy falat ...) Kve
3690 Ft

VVeezzeettééssttuuddoommáánnyy..  MMeenneeddzzssmmeenntt..  SSzzeerrvveezzééss

BBllaanncchhaarrdd,,  KKeennnneetthh  HH..  ––  MMiilllleerr,,  MMaarrkk: A titok: amit a nagy vezetôk tudnak – és tesznek.
Debrecen: Új  Remény Alapítvány. 146 p. Fve 1720 Ft

GGaannsscchh,,  CChhrriissttiiaann: Szólótól a szimfóniáig: amit a vállalatok a zenekaroktól tanulhatnak. Gyôr:
Lexecon . 197 p. Fve 2600 Ft

KKootttteerr,,  JJoohhnn  PP..  ––  RRaatthhggeebbeerr,,  HHoollggeerr: Olvad a jéghegyünk!: változás és siker bármilyen
körülmények  között. Bp.: Trivium. 147 p. Kve 2890 Ft

KKöözzlleekkeeddééss..  SSzzáállllííttááss

SSzzaabbóó  MMiikkllóóss: Jogellenes cselekmények sárga könyve, 1968-2004. Pécs: Alexandra. 256 p. Kve
2999 Ft

SSzzáámmvviitteell..  KKöönnyyvvvviitteell..  KKöönnyyvveellééss

KKaarrddooss  PPéétteerr  ––  SSzzaakkááccss  IImmrree  ––  TTóótthh  MMiihháállyy: A számvitel nagy kézikönyve. Bp.: Complex K. 980
p.  (Meritum) Kve 22050 Ft

RReekklláámm..  HHiirrddeettééssüüggyy..  TTáájjéékkoozzttaattááss

NNoovváákk  VVeerroonniikkaa: Hírek, hatalom, társadalom: információáramlás Párizsban a középkor végén.
Bp.: Gondolat: Infonia. 400 p. (Információtörténelem) Fve 2980 Ft

VViirráánnyyii  PPéétteerr: Nem igaz, hogy a reklámtól lettem ilyen! Bp.: Gondolat. 228 p. Fve 2480 Ft

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarr

BBoorr..  BBoorráásszzaatt..  SSzzeesszzggyyáárrttááss
TToommppaa  IImmrree: Hogyan legyünk alkoholisták?: kis borbédekker szomjas laikusoknak. Bp.: Jaffa. 276
p. Fve 2790 Ft

SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa

KKeerrmmaann,,  PPhhiilllliipp: Tanuljuk meg az Adobe Flash CS3 Professional használatát 24 óra alatt. Bp.:
Kiskapu. XVIII, 541 p. Fve 6980 Ft

DDíísszzttáárrggyyaakk  kkéésszzííttééssee..  BBaarrkkááccssoollááss..  JJááttéékkkkéésszzííttééss

GGeeaarr,,  AAllaann  DD..  ––  FFrreeeessttoonnee,,  BBaarrrryy  LL.: Karácsonyi készülôdés: 150 dísz, ajándék, üdvözlôlap és
sütemény  a tökéletes ünnephez. Bp.: Reader’s Digest K. 288 p. Kve 6990 Ft

OOwweenn,,  CChheerryyll: Varázslatos üvegfestés. Bp.: Aréna 2000. 128 p. (Praktika könyvek) Fve 3390 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

MMûûvvéésszzeetteellmméélleett..  MMûûvvéésszzeetteesszzttééttiikkaa..  MMûûvvéésszzeettffiilloozzóóffiiaa

BBoouurrrriiaauudd,,  NNiiccoollaass: Relációesztétika. Bp.: Mûcsarnok. 94 p. (Mûcsarnok-könyvek. Elmegyakorlat,
1.) Fve 1334 Ft

BBoouurrrriiaauudd,,  NNiiccoollaass: Utómunkálatok. Bp.: Mûcsarnok. 65 p. (Mûcsarnok-könyvek. Elmegyakorlat,
2.) Fve  1084 Ft

PPeetteerrnnáákk  MMiikkllóóss: Képháromszög. Bp.: Ráció K. 286 p. Fve 2800 Ft

ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa

DDéénneess  JJóózzsseeff  ––  LLáásszzllóó  JJáánnooss  ––  SSzzaattmmáárrii  TTaammááss: Magyar várak. Bp.: Anno. 96 p. Kve 4727 Ft

IIllllééss  AAnnddrreeaa  ––  KKaarrááddii  IIlloonnaa: Nemzeti emlékhelyeink: várak, nevezetes épületek, történelmi
emlékhelyek. Bp.: Mérték K. 231 p. Kve 6999 Ft

KKeesseerrüü  KKaattaalliinn: Toroczkai Wigand Ede. Bp.: Holnap. 210 p. (Az építészet mesterei) Kve 9900 Ft

LLuuggoossii  LLuuggoo  LLáásszzllóó  ––  CCssoorrddááss  LLaajjooss: Budapest: templomok: churches. [Magyar és angol nyelvû
fényképalbum] Bp.: Vince. 167 p. Kve 2795 Ft
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RRaaffffaayy  EEnnddrree: Apollón szentélye: a budapesti Zeneakadémia százéves épülete, építéstörténete
és  ikonográfiai programja. Pozsony: Kalligram. 111 p. Fve 2600 Ft

VViirráágg  ZZssoolltt: Magyar kastélylexikon. 9. köt. Gyôr-Moson-Sopron megye kastélyai és kúriái. Bp.:
Castellum Novum. 468 p. Kve 6900 Ft

KKééppzzôômmûûvvéésszzeett

CChhiillff  MMáárriiaa  ––  KKôôsszzeegghhyy  CCssiillllaa  ––  KKoovvááccss  IIvvóó: Utazás önmagunkba: Dorottya Galéria, 2007.
október 12.  – november 24. [Kiállítási katalógus] Bp.: Dorottya Galéria: Mûcsarnok. [23] p. Fve
417 Ft

DDéévvéénnyyii  IIvváánn: Arcképek a XX. század képzômûvészetébôl. Bp.: Orpheusz. 241 p. Fve 2200 Ft

HHúússhheeggyyii  GGáábboorr: GPS – ismeretlen szcéna. Bp.: Mûcsarnok: Ernst Múzeum. [36] p. Fve 750 Ft

FFeessttéésszzeett

IIvváánnyyii--GGrrüünnwwaalldd  BBééllaa. [Magyar és angol nyelvû album] Bp.: Corvina. 41 p., [62] t. Kve 6990 Ft

KKookkaass  IIggnnáácc gyûjteményes kiállítása [Mûcsarnok. Budapest 2006. június 8. – július 16.]. [Kiállítási
katalógus] Bp. Mûcsarnok. 141 p. Kve 3000 Ft

GGrraaffiikkaaii  mmûûvvéésszzeetteekk

1100xx1100  éévv  aazz  uuttccáánn: a magyar plakátmûvészet története 1890-1990. Bp.: Corvina. 204 p. Fve
9900 Ft

FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss

DDéékkáánn  IIssttvváánn  ––  SSüümmeeggii  AAnnddrrááss: Digitális fényképezés: az alapoktól a szakmai ismeretekig. 3.,
átdolg., bôv. kiad. [S.l.]: Dékán Kv. 272 p. Kve 4800 Ft

ZZeennee

AApprróó  FFeerreenncc: Muzsikaszó a régi szegeden. Szeged: Bába 192 p. Fve 1950 Ft

JJáávvoorrsszzkkyy  BBééllaa  SSzziilláárrdd  ––  SSeebbôôkk  JJáánnooss: A rock története. 1. 50, 60 évek. Bp.: Glória. 560 p. Kve
5490 Ft

JJáávvoorrsszzkkyy  BBééllaa  SSzziilláárrdd  ––  SSeebbôôkk  JJáánnooss: A rock története. 2. 70 évek. Bp.: Glória. 544 p. Kve 5980 Ft

KKoovvááccss  VViioolleettttaa  ––  SSáánnddoorr  AAnnddrrááss: Összetört szárnyak: Cserháti Zsuzsa élete. Bp.: Millpix. 212 p.
+ mell.: 1 CD Kve 3698 Ft

PPoorrtteerr,,  LLeewwiiss: John Coltrane. Bp.: Cartaphilus. 449 p. (Legendák élve vagy halva, 15.) Kve 4980 Ft

FFiillmmmmûûvvéésszzeett

EErroottiikkaa  aa  ffiillmmbbeenn. Bp.: Vince. 191 p. Fve 4995 Ft

ÚÚjj  OOxxffoorrdd  ffiillmmeenncciikkllooppééddiiaa. Bôv. kiad. Bp.: Glória. XVI, 912, LXIV p. Kve 7890 Ft

SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett

RReevviicczzkkyy  GGáábboorr  ––  BBoorrbbééllyy  LLáásszzllóó: Egy önveszélyes ember: Reviczky Gáborral beszélget Borbély
László. Bp.: Kairosz. 102 p. (Magyarnak lenni, 30.) Fve 1500 Ft

TTuurraayy  IIddaa: egyes szám elsô személyben. Új fejezetekkel bôv. kiad. Bp.: 3G Galéria. 246, [46] p.
Fve 1980 Ft

TTáárrssaassjjááttéékkookk..  KKáárrttyyaa..  RReejjttvvéénnyyeekk..  FFeejjttöörrôôkk..  SSaakkkk

AArrnnoolldd,,  PPeetteerr: Bridzs kezdôknek. Bp.: Gabo. 160 p. Kve 2500 Ft

LLeevveennss,,  DDaavviidd: Sakk kezdôknek. Bp.: Gabo. 192 p. Kve 2500 Ft

SSppoorrtt

JJoocchhaa  KKáárroollyy: Siker vagy kudarc az olimpiai ezüstérem?: [ötkarikás beszélgetések 2.]. Bp.: Geo-
Sport BT. 188 p. Kve 6300 Ft

KKoorrmmaanniikk  ZZssoolltt  ––  MMoonncczz  AAttttiillaa: A Real Madrid legjobb 50 futballistája: 1902–2007. Bp.: Aréna
2000. 63 p. (Világhírû klubok világhírû játékosai, 4.) Fve 1190 Ft

MMiissuurr  TTaammááss: A Milan legjobb 50 futballistája: 1899-2007. Bp. Aréna 2000. 63 p. (Világhírû klubok
világhírû játékosai, 3.) Fve 1190 Ft

SSiimmoonn  AAnnddrreeaa: Részidôk. Bp.: Sanoma. 230 p. Kve 4900 Ft

SSiimmoonn  IIssttvváánn: Kimi Räikkönen. Bp.: Aréna 2000. 101 p. (A világ legjobb sportolói, 2.) Fve 1990 Ft

SSuunnaaddoommaarrii  KKaannsshhûû: Aikido általi megvilágosodás. Bp.: Szenzár. 158 p. (Harcosok ösvényén)
Fve  2250 Ft

ZZáággoonnii  ZZssoolltt: Foci olasz módra. Bp.: Napkút. 207 p., [16] t., [1] t.fol. Fve 2490 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

NNyyeellvvttuuddoommáánnyy

FFééllmmúúlltt  ééss  kköözzeelljjöövvôô. Bp. Akad. K. 327 p. (Lexikográfiai füzetek, 3.) Fve  2940 Ft

GGóóssyy  MMáárriiaa  ––  IImmrree  AAnnggééllaa: Beszédpercepciós fejlesztô modulok. Bp.: Nikol. 169 p. Fve 2833 Ft

KKiieeffeerr  FFeerreenncc: Jelentéselmélet. 2., bôv. és jav. kiad. Bp.: Corvina. 383 p. (Egyetemi könyvtár)
Fve  3500 Ft

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv
MMááttaaii  MMáárriiaa,,  DD.: A magyar szófajtörténet általános kérdései. Bp. Akad. K. 168 p. (Nyelvtudományi
értekezések, 157.)  Fve 2940 Ft

IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy

HHoorrvváátthh  GGéézzaa: A tudat zsákutcája: tanulmányok az újabb kori német irodalomról. Bp.: Gondolat.
210 p.  Fve 2480 Ft

KKuullccssáárr--SSzzaabbóó  ZZoollttáánn: Tetten érhetetlen szavak: nyelv és történelem Paul de Mannál. Bp.: Ráció
K. 359  p. Fve 2800 Ft

KKüürrttöössii  KKaattaalliinn: Valóság vagy illúzió?: metadramatikus elemek észak-amerikai színdarabokban.
Szeged : SZEK JGyF K. 122 p. Fve 1526 Ft

LLôôkkööss  IIssttvváánn: Horvát – magyar és szerb – magyar irodalmi interferenciák. Bp.: Lucidus. 191 p.
(Kisebbségkutatás könyvek) Fve 2600 Ft

MMiisskkoollcczzyy  AAmmbbrruuss: Eposz és történelem: a Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép
megjelenítése a magyar és román irodalomban. Bp.: Lucidus. 191 p. (Kisebbségkutatás könyvek)
Fve 2300 Ft

TToommbbii  BBeeááttaa: Ugo Foscolo recepciója a XX. században. Bp. Hungarovox. 275 p. Fve 1901 Ft

MMaaggyyaarr  iirrooddaalloomm
BBaabbuuss  AAnnttaall: Árral szemben. Miskolc: Felsômagyarország. 298 p. (Vízjel  sorozat)
F 2200 Ft

BBáálliinntt  PPéétteerr: Csillagfény és homály közt. Miskolc: Felsômagyarország. 284 p.  Fve200 Ft

FFooddoorr  AAnnddrrááss  ééss  TTaakkááttss  GGyyuullaa  lleevveelleezzééssee,,  11994488--11999977. [Pécs]: Pro Pannonia. 535 p. (Pannónia
könyvek)  Kve 2600 Ft

GGááll  SSáánnddoorr: Tokaji aszú: emlékek és gondolatok a Tokaji Írótábor évtizedeirôl. Miskolc:
Felsômagyarország. 127 p. Fve 1200 Ft

KKiieemmeellééss  ttôôlleemm: emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára. Kolozsvár: Korunk Baráti
Társaság: Komp-Press. 355 p. Kve 945 Ft

LLeennggyyeell  AAnnddrrááss: A törvény és az üdv metszéspontjában: tanulmányok Németh Andorról. Bp.: Nap
K.  289 p. (Magyar esszék) Kve 2400 Ft

OOrroosszz  LLáásszzllóó: Kérdôjelek: egy Katona-kutató töprengése. Bp. Balassi. 133 p. Fve 1600 Ft

PPaallkkóó  GGáábboorr: Esterházy-kontextusok: közelítések Esterházy Péter prózájához. Bp.: Ráció K. 274
p. Fve  2300 Ft

PPaapppp  IIssttvváánn  GGéézzaa: Ady Endre vonzásában. Szeged: Bába. 235 p. Fve 1450 Ft

PPééccssii  GGyyöörrggyyii: Folytatódik: írások és olvasások.  Miskolc: Felsômagyarország  267 p. (Vízjel
sorozat) Fve 2000 Ft

SSzzaabbééddii  LLáásszzllóó: A Lázár utcától a Postakert utcáig. Kolozsvár: Korunk Baráti Társ.: Komp-Press.
487 p. Kve 5600 Ft

SSzziilláággyyii  MMáárrttoonn: Határpontok. Bp.: Ráció K. 303 p. Fve 2940 Ft

AA  sszzttáálliinniizzmmuuss  iirrooddaallmmaa  RRoommáánniiáábbaann. Kolozsvár: Komp-Press. 205 p. Fve 2900 Ft

VVéégghh  BBaalláázzss  BBééllaa: A gyermekirodalom változatai. Kolozsvár: Komp-Press: Korunk Baráti
Társaság. 239 p. (Ariadné könyvek) Fve 2500 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

HHoonniissmmeerreett..  HHeellyyttöörrttéénneett

BBeennáákk  KKaattaalliinn: Érmindszent Ady Endre szülôfaluja. Szeged; Érmindszent: Hód-Biotech. 300 p.,
[4] t. Kve  4167 Ft

FFuuccsskkáárr  ÁÁggnneess  ––  FFuuccsskkáárr  JJóózzsseeff  AAttttiillaa: Hargita: utazások Székelyföld szívében. Pécs: Alexandra.
173 p. Kve 3999 Ft

HHöörrccssiikk  RRiicchháárrdd: „Bodrog partján van egy város”: tanulmányok Sárospatak történetébôl. Bp.:
Napkút. 225 p., [24] t. Kve 2990 Ft

KKôôsszzeeggffaallvvii  FFeerreenncc: Csodabogarak, bûnök, huncutságok: Hódmezôvásárhely íratlan
történelmébôl. Szeged: Bába. 99 p. Fve 970 Ft

MMeeggyyeerrii  KKáárroollyy  ––  TThhaann  LLáásszzllóó: Életembôl emlékek: a tizenkilencedik század Budapestjérôl mesél
a  zenede szókész tanára s a rajzoskedvû számvevôszéki tanácsnok. Bp.; Pécs: Budapesti
Városvédô  Egyesület: FSZEK: Alexandra. 130 p. Kve 2999 Ft

SSaabbaattttiinnii,,  MMaarriioo  ––  CCeellllii,,  NNiiccoolleettttaa: A császárkori Peking kincsei. Bp.: Geographia K. 311 p. Kve
9990  Ft

FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk

BBrruuggggee,,  GGeenntt,,  AAnnttwweerrppeenn. Bp.: Kossuth. 288 p. (Nyitott szemmel városkalauz) Fve 3980 Ft

BBuuzzááss  BBaalláázzss: Hawaii-szigetek: vulkánok, strandok, szörf. Bp.: Merhávia. 127 p. Fve 4800 Ft

GGeerraarrdd--SShhaarrpp,,  LLiissaa: Velence. Bp.: Kossuth. 256 p. (Nyitott szemmel városkalauz) Fve 3980 Ft

ÍÍrroorrsszzáágg. Bp.: Kossuth. 381 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft

KKiissss  PPéétteerr  ––  FFaarrkkaass  BBaarrbbaarraa: Észtország: útikönyv. Bp.: Dekameron. 129 p., [40] t. (Dekameron
útikönyvek) Fve 3740 Ft

KKiissss  PPéétteerr  ––  FFaarrkkaass  BBaarrbbaarraa: Lettország: útikönyv. Bp.: Dekameron. 127 p., [40] t. (Dekameron
útikönyvek) Fve 3740 Ft

SSuuhhaa  GGyyöörrggyy  ––  GGuullyyááss  GGáássppáárr: Gambia. Bp.: Ketzal Kft. 112 p. (Magyar szemmel) Fve 3980 Ft

SSzzeerreeddii  IIssttvváánn: Lipari-szigetek: Aiolosz birodalma. Bp.: Merhávia. 119 p. Fve 3600 Ft

TTóótt--VVáárraaddii  KKáásszzoonnyyii  AAnnddrrááss: Magyarországból tett velencei utazás. Bp.: Scolar. 274 p. Kve 2495 Ft

ÉÉlleettrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett

FFuukkáárrii  VVaalléérriiaa: Felsô-magyarországi fôúri családok: a Zayak és rokonaik: 16-19. század.
Pozsony: Kalligram. 156 p., [16] t. Fve 2800 Ft

AA  ZZrríínnyyiieekk  aa  mmaaggyyaarr  ééss  aa  hhoorrvváátt  hhiissttóórriiáábbaann. Bp.: Zrínyi: HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató
Kht. 391 p. (Hôsgaléria) Kve 4990 Ft

TTöörrttéénneettttuuddoommáánnyy..  TTöörrttéénneettii  sseeggééddttuuddoommáánnyyookk

HHeerrmmaannnn  GGuusszzttáávv  MMiihháállyy: Az eltérített múlt: oklevél- és krónika-hamisítványok a székelyek
történetében. Csíkszereda: Pro-Print. 239 p. (Múltunk könyvek) Kve 2800 Ft

VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett

GGöörrddüüllôô  iiddôô: régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és
Ordacsehi között. [Kaposvár]; Bp.: Somogy M. Múz. Ig.: MTA Régészeti Intézet. 351 p. Kve
4500 Ft

SSzzöörréénnyyii  GGáábboorr  AAnnddrrááss: Tíz év várkutatása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1996–2005.
Miskolc: BAZ M. Múz. Ig. 36 p. (Múzeumi mozaik) Fve 375 Ft

MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett

RRaajj  TTaammááss: 100 + 1 jiddis szó: zsidóságismeret új megközelítésben. 2. váltl. kiad. Bp.: Makkabi.
239 p. Fve 2800 Ft

EEuurróóppaa  ((  ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee

GGaarrddee,,  PPaauull: A Balkán. Bp.: Háttér. 142 p. (Háttér esszék) Fve 1500 Ft

KKiieellaarr,,  WWiieessllaaww: Az auschwitzi halálgyár rémtettei egy túlélô vallomásai. [Tyukod]: Black & White
K. 309 p. (Történelmi sorozat) Fve 714 Ft

MMaaddeerrssppaacchh  VViikkttoorr: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig. Bp.: Masszi K. 316 p. Fve
3490 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee

BBáábbaa  IIvváánn: Békés átmenet: adalékok a kialkudott rendszerváltozáshoz. Bp.: Demokratikus
Átalakulásért  Intézet. 270 p. Fve 2600 Ft

CCiieeggeerr  AAnnddrrááss: Lónyay Menyhért: 1822-1884: szerepek – programok – konfliktusok. Bp.:
Századvég. 557 p. Kve 3675 Ft

DDeeéérr  JJóózzsseeff: Pogány magyarság, keresztény magyarság. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 214 p.
(Historia incog nita, 9.) Fve 2400 Ft

PPoommooggááttss  BBééllaa: Számadás az ünneprôl: írások az ötvenhatos forradalom félévszázados
évfordulójára. Miskolc: Felsômagyarország. 261 p. Fve 2200 Ft

SZÉPIRODALOM

550000  óórraa  nneevveettééss: a Magyar Rádió Karinthy Színpada. Bp.: Tarsoly K. 369 p. Fve 2900 Ft

AAddlleerr,,  EElliizzaabbeetthh: Toszkánai nyár. Bp.: Ulpius-ház. 381 p. Fve 2999 Ft

AAddlleerr,,  EElliizzaabbeetthh: Velem Velencében. Bp.: Ulpius-ház. 366 p Fve 2999 Ft

AAnnddrruuhhoovviiccss,,  JJuurrííjj: Moszkoviáda: rémregény. Bp.: Gondolat. 255 p. (Gondolat világirodalmi
sorozat) Kve 2190 Ft

BBaarrcczzaa  KKaattaalliinn: Álmodunk: a szerelem gyógyít vagy beteggé tesz? Pécs: Alexandra. 334 p. Kve
1999 Ft

BBaarrkkaann,,  JJooaannnnee  ––  BBrraassssaarrdd,,  FFrraannccee: Karácsony fényei. Bp.: Reader’s Digest K. (10 p.) Kve 3250  Ft

BBaarrnneess,,  JJuulliiaann: Anglia, Anglia. Bp.: Ulpius-ház. 362 p. Fve 2999 Ft

BBaarrnneess,,  JJuulliiaann: Flaubert papagája. Bp.: Ulpius-ház. 243 p. Fve 2999 Ft

BBaarrtthhaa  RRiicchháárrdd: Figyelj ide, nem mondok semmit... Bp.: Orpheusz Kv. 162 p. Fve 1800 Ft

BBaarrttooss  EErriikkaa: Bogyó és Babóca zenél. A tücsök hegedûje + A hóember. Bp.: Pozsonyi Pagony:
PXB. [52] p. (Pagony könyvek) Kve 1390 Ft

BBaassaa  VViikkttoorr: Engedelmes szavak. Bp.: Cédrus Mûvészeti Alapítvány: Napkút. 65 p. Fve
1290 Ft
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BBáátthhoorryy  NNáánnddoorrnnéé: Tündérvilág a Városligetben. Repr. kiad. Bp.: Barnaföldi G. Archívum. 95 p.
Fve  1100 Ft

BBeeeecchhwwoooodd,,  BBeetthh: A nagy titok. Bp.: Egmont-Hungary. 128 p. (Hannah Montana, 1.) Fve 999 Ft

BBeellllaa  IIssttvváánn: Mintha tükrök között beszélnék. Miskolc: Felsômagyarország K. 113 p. Kve 2000 Ft

BBeerrnnhhaarrdd,,  TThhoommaass: Az olasz férfi. Pozsony: Kalligram. 303 p. Kve 2800 Ft

BBeetttteess  IIssttvváánn: Égtengerúsztató. Pozsony: Kalligram. 463 p. Kve 3500 Ft

BBrroonnttëë,,  CChhaarrlloottttee: Jane Eyre. Bp.: Ulpius-ház. 564 p. Fve 3499 Ft

BBuuSSzzaabbóó  DDeezzssôô: Fények a havon. Bp.: Hungarovox. 140 p. Fve  1300 Ft

CCaallmmaann,,  SStteepphhaanniiee: Egy rossz anya vallomásai. Bp. Ulpius-ház. 317 p. Fve 2999 Ft

CChhwwiinn,,  SStteeffaann: Arany Pelikán. Pozsony: Kalligram. 269 p. Fve 2300 Ft

CCoonnrraadd,,  JJoosseepphh: A titkosügynök. Szeged: Könyvmolyképzô K. 237 p. (Aranytoll) Kve 2999 Ft

CCooookk,,  RRoobbiinn: Fertôzés. Pécs: Alexandra. 476 p. Fve 1999 Ft

CCoorrtteezz,,  DDoonnnn: Hétköznapi rémálom. Bp.: JLX K. 314 p. (Helyszínelôk) Fve 1899 Ft

CCoowweellll,,  CCrreessssiiddaa: Így tanulj sárkányul. Bp. Egmont-Hungary. 233 p. Fve 1799 Ft

CCssáákk  GGyyöönnggyyii: Ezredfordulói sóhajtások. Bp.: Hungarovox. 82 p.
Fve 1000 Ft

DDeeMMiillllee,,  NNeellssoonn: A tábornok lánya. Pécs: Alexandra. 471 p. Kve 2999 Ft

DDoommookkooss  JJóózzsseeff: Késhegyen. Bp.: Háttér. 225 p. Fve 1000 Ft

DDoowwrriicckk,,  SStteepphhaanniiee: A szeretet ajándéka. Bp.: General Press. 159 p. Kve 1500 Ft

DDrriinnkkwwaatteerr,,  CCaarrooll: Egy mediterrán nyár. Bp. Ulpius-ház. 517 p. Fve 3499 Ft

DDuueeyy,,  KKaatthhlleeeenn: Lara és az ezüstszínû kancacsikó. Szeged: Könyvmolyképzô K. 95 p.
(Lódobogás, 2.) Kve 1999 Ft

EElllliiss,,  DDaavviidd: Hazugságok hálója. Bp.: Victoria. 326 p. Fve 2490 Ft

EErrddôôddii  GGáábboorr: Vénusz-udvarlás: Don Quijote metamorfózisai. Bp.: Napkút. 64 p. Fve 1290 Ft

EEvvaannoovviicchh,,  JJaanneett: A szingli fejvadász. 2. Bp.: Ulpius-ház. 349 p.
Fve 2999 Ft

FFeellddmmáárr  AAnnddrrááss  ––  BBüükkyy  DDoorroottttyyaa: Küszöbgyakorlatok: evocation 23. Bp.: Jaffa. (24 p.) Kve  4990 Ft

FFeeuucchhttwwaannggeerr,,  LLiioonn: Jud Süss. Bp.: Ulpius-ház. 590 p. Fve 3999 Ft

FFiinnttaa  ÉÉvvaa: Vissza a vízöntôbe. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 159 p. Fve 1600 Ft

GGiibbbboonnss,,  AAllaann: Borotvaélen.  Szeged: Könyvmolyképzô K. 255 p. (Király könyvek) Fve 1999 Ft

HHááyy  JJáánnooss: A Gézagyerek. Bp.: Palatinus. 389 p. Kve 2800 Ft

HHeeaarrnn,,  JJuulliiee: Nell: egy boszorkány unokája. Bp.: Orlando Stúdió. 249 p.
Kve 2490 Ft

HHeerrbbeerrtt,,  BBrriiaann  ––  AAnnddeerrssoonn,,  KKeevviinn  JJ.: A Dûne: a Harkonnen-ház. [Szeged]: Szukits. 426 p. Kve
3300 Ft

IIvváánn  MMaaggddaa: Arany mesekönyv. Szeged: Bába. 208 p.
Fve 1901 Ft

JJaammeess,,  EErriiccaa: Bella Italia: a gyönyörök kertje. Bp.: Ulpius-ház. 588 p. Fve 3499 Ft

JJuuhháásszz  SSáánnddoorr: A küzdelem ára. Bp.: Uránusz. 104 p.
Fve 1750 Ft

KKáánnyyááddii  SSáánnddoorr: Egyberostált versek és mûfordítások. 1. Tûnôdés csillagok alatt. Bp.: Helikon.
356 p. Kve 3490 Ft

KKaappeecczz  ZZssuuzzssaa: Pillantás a tengerre: Rainer Maria Rilke és Paul Gauguin emlékére. Bp.:
Széphalom  Könyvmûhely. 79 p. Fve 1400 Ft

KKeellllyy,,  CCaatthhyy: Mindig és örökké. Bp.: Ulpius-ház. 548 p. Fve 3499 Ft

KKeemmsseeii  IIssttvváánn: Róka a fûzfán. Bp.: Orpheusz. 180 p. Fve 2000 Ft

KKiinngg,,  SStteepphheenn: A setét torony. 7. köt. A setét torony. Bp.: Európa. 942 p. Fve 2600 Ft

KKooccssiiss  IIssttvváánn: Fényhíd: Széchenyi István. Új vált. Miskolc Felsômagyarország. 285 p. Fve
2300 Ft

KKoorrmmaann,,  SSuussaann: Mézengúz. Bp.: Egmont-Hungary. [34] p. Kve 1999 Ft

KKóóssaa  CCssaabbaa: Zengô idô. Bp.: Jel. 318 p. (Megôrzött hangok, 5.) Fve 1950 Ft

KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Nero, a véres költô. Bp. Európa. 277 p. (Kosztolányi Dezsô mûvei)
Kve 2600 Ft

KKuullccssáárr  GGyyöörrggyy: Az halalra valo keszöletröl rövid tanosság, melyben az körösztien embernec,
acki az Isten országát akaria keresni, életénec rendi irattatic meg: Alsólindva, 1573. Hasonmás
kiad. Bp.; Lendva: Balassi: MTA Irodtud. Int.: OSZK: Galéria-Múz. [135] p. + kísérô tanulmány
(Bibliotheca Hungarica antiqua, 41.) Kve 2500 Ft

LLeessssiinngg,,  DDoorriiss: Az ötödik gyerek. Bp.: Ulpius-ház. 244 p.
Fve 2999 Ft

MMaaddeerrssppaacchh  VViikkttoorr: Menekülésem Erdélybôl. Bp. Masszi K. 112 p. Fve 1980 Ft

MMaarroossáánn  TTaammááss: Legyôztem az egészséget! Kolozsvár: Grinta. 143 p. Fve 990 Ft

MMaayy,,  KKaarrll: Az Ezüst-tó kincse. Szeged Könyvmolyképzô K. 261 p. (Jonatán könyvmolyképzô) Kve
1999 Ft

MMaayyllee,,  PPeetteerr: Egy év Provence-ban. Bp. Ulpius-ház. 245 p. Kve 2999 Ft

MMaayyllee,,  PPeetteerr: Hotel Pastis. Bp.: Ulpius-ház. 454 p. Kve 2999 Ft

MMccEEllrrooyy,,  LLaauurriiee: A nagy átverés. Bp.: Egmont-Hungary. 128 p. (Hannah Montana, 2.) Fve
999 Ft

MMeeaaddee,,  GGlleennnn: Az ördög tanítványa. Pécs: Alexandra. 533 p. Kve 2999 Ft

MMeeaaddooww,,  MMaarrccuuss: Könnyek városa. Pécs Alexandra. 447 p. Fve 1999 Ft

MMeehhttaa,,  GGiittaa: Narmadá, a szerelem folyója. Bp. Ulpius-ház. 261 p. Fve 2999 Ft

„„MMiinnddeenn  nnííppnneekk  aazz  ûû  nnyyeellvvíínn......””:: válogatás a régi magyar irodalomból. Bp.: M. Napló. 167 p. (A
magyar irodalom zsebkönyvtára) Fve 945 Ft

MMoollnnáárr  PPéétteerr: Keresôk, avagy A lány neve. Bp.: Scolar. 80 p. Kve 1495 Ft

MMoonntteeffiioorree,,  SSaannttaa: Az ombufa árnyékában. 1-2. Bp. Ulpius-ház. 382 + 326 p. Fve 4999 Ft

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Légy jó mindhalálig + Kamaszok + Forr a bor. Bp. Gabo. 747 p. Kve 3990 Ft

NNaatthhaann,,  SSaarraahh: Bûbáj. Bp.: Egmont-Hungary. 48 p. Kve 2499 Ft

NNaatthhaannssoonn,,  EErriicc  MMiicckk: A piszkos tizenkettô. Szeged Könyvmolyképzô K. 591 p. (Aranytoll) Kve
3990  Ft

NNaattssuuiisshhii  BBaann’’yyaa: Madarak: 50 haiku. Bp.: Balassi. 111 p. Angol, magyar és japán nyelven Kve
3000 Ft

NNéémmeetthh  IIssttvváánn,,  ZZ.: Kis magyar cyberpunk. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 88 p. Kve
2200 Ft

ÖÖrrddöögg  OOttttóó: ABC avagy A butákok cikizése. Bp. Timp. 112 p. (Timp széptár, 8.) Kve 1901 Ft

PPaammuukk,,  OOrrhhaann: Isztambul: a város és az emlékek. Bp. Ulpius-ház. 471 p. Fve 3998 Ft

PPaapppp  ZZoollttáánn,,  PP.: Vershatalom. Bp.: Napkút. 91 p. Kve 1190 Ft

PPááttkkaaii  TTiivvaaddaarr: Egy másik nyárból. Miskolc Felsômagyarország. 182 p. Kve 1901 Ft

PPooóórr  JJóózzsseeff: Etûdök és a kesergô. Dunaszerdahely Lilium Aurum. 112 p.
Kve 2200 Ft

PPoorrtteerr,,  EElleeaannoorr  HH..: Az élet játéka. Bp.: Szt. István Társulat. 190 p. Fve 1100 Ft

PPuuzzoo,,  MMaarriioo: Mamma Lucia. Bp.: Geopen. 371 p. Kve 2990 Ft

RRaakkoovvsszzkkyy  ZZssuuzzssaa  ––  KKrriissttóóff  ÉÉvvaa,,  GG.: Ismered-e? 1. Sopron: Artemisz. 68 p. Kve 2200 Ft

RReeiillllyy,,  MMaatttthheeww: A halál hét csodája. Bp. Gabo. 432 p.
Kve 2490 Ft

RRóónnaaii--BBaalláázzss  ZZoollttáánn: A Dezorient expressz. Bp.: Orpheusz. 135 p. Fve 2200 Ft

RRoossee,,  CChhaarrlleess  TT.: Nagy krónikáskönyv: álomlabirintus. Pécs: Alexandra. 302 p.
Kve 2499 Ft

RRóózzssáássssyy  BBaarrbbaarraa: Pater noster, Dante. Bp.: Stádium. 90 p. (Holdudvar könyvek) Kve
1950 Ft

RRuuddnnaaii  GGáábboorr: Inkognitó. Bp. Hungarovox. 147 p. Fve 1200 Ft

RRuutthheerrffuurrdd,,  EEddwwaarrdd: Írország ébredése: hôsök a történelem színpadán. Pécs: Alexandra. 738 p.
Kve  4999 Ft

SSaaggee,,  AAnnggiiee: Szeptimusz. 2. köt. Repülés. Szeged: Könyvmolyképzô K. 477 p.
Kve 2990 Ft

SSáárrkköözzii  MMááttyyááss: Vízszintes zuhanás: négy év naplójegyzetei, 2004-2007. Bp.: Kortárs. 190 p.
(Kortárs  próza) Fve 2000 Ft

SShhaaww,,  IIrrwwiinn: Ha meghal a szeretet. Pécs: Alexandra. 304 p. Kve 2499 Ft

SShhaaww,,  IIrrwwiinn: Pénz, szerelem, szépasszonyok. Pécs: Alexandra. 398 p. Kve 2499 Ft

SSííkk  SSáánnddoorr: Hét szép história. Bp.: Szt. István Társulat. 226 p. Kve 2200 Ft

SSnniicckkeett,,  LLeemmoonnyy: A balszerencse áradása. 8. kv. A halálos mûtét. Pécs: Alexandra. 264 p. Kve
1699 Ft

SSóóllyyoommffii--NNaaggyy  ZZoollttáánn: Göncöl szekerén. Bp.: Püski. 102 p. Fve 1100 Ft

SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: A bátorság titka. Pécs: Alexandra. 291, [92] p. Kve 3499 Ft

SSttooppppaarrdd,,  TToomm: Hapgood + Rock and roll. Bp.: Európa. 221 p. Kve 3200 Ft

SSuu  TToonngg: Így éltem császár koromban. Bp.: Ulpius-ház. 326 p. Fve 2999 Ft

SSzzaaffiiáánn  ZZssuuzzssaannnnaa: Álomutazás. Bp.: Accordia. 116 p. Fve 1500 Ft

SSzzaarrkkaa  IIssttvváánn: Balzsamos sebek csorogna.  Bp.: Hungarovox. 103 p. Fve 1200 Ft

SSzzeennttiiddaayy  KKlláárraa  MMáárriiaa: Gyilkosság Budán. Bp.: Marktech. 441 p. Kve 2900 Ft

SSzziilláággyyii  ÁÁkkooss: Franci: poéma hôssel.  Bp.: Palatinus. 51 p. Kve 1600 Ft

SSzziinnccssookk  GGyyöörrggyy: Menekülés. Szeged: Bába. 163 p. Fve 970 Ft

TTaakkááttss  GGyyuullaa: Hol is a volt: új versek. [Pécs]: Pro Pannonia. 62 p. (Pannónia könyvek)
Kve 1300 Ft 

TTáánncczzooss  GG..  KKáárroollyy: Vizeim. Miskolc: Felsômagyarország. 49 p. Fve 1000 Ft

TToollvvaallyy  FFeerreenncc: El Camino – az út: regény + Boszporusz felett a híd: regény + Tibetben a
lélek: regény. Bp.: Kortárs. 302 + 295 + 319 p. Közös papírtokban a három kötet együtt Kve
7950 Ft 

TToorrnnaaii  JJóózzsseeff: Csillaganyám, csillagapám. 3. köt. Bp.: Gondolat. 421, [18] p. Fve 3480 Ft

TTóótthh  AAnniikkóó,,  NN.: Tükörkönyv + Tükörkönyv 2. Pozsony: Kalligram. 85, 54 p. Kve 2400 Ft

TTuurrnnbbuullll,,  SSaarraahh: Kezdjük újra Párizsban! Bp.: Ulpius-ház. 332 p. Fve 2999 Ft

VVáágghh  VVaajjkk: Állati pletykák: modern tanmesék nagyobb gyermekeknek az európai állatokról. Bp.:
Hungarovox. 196 p. Fve 1800 Ft

VVáágghh  VVaajjkk: (F)éktelen vallomások. Bp.: Hungarovox. 123 p. Fve 2000 Ft

VVáárrkkoonnyyii  KKiittttyy: Varjuckó karácsonya. Bp.: Garbó K. 77 p. Kve 2200 Ft

VVaassaaddii  PPéétteerr: Intarzia. Bp.: Kortárs. 129 p. (Kortárs vers) Fve 1800 Ft

VVéégghh  PPéétteerr: Láthatatlan jelenlét. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 162 p.
Kve 2200 Ft

VVeerrrraasszzttóó  GGáábboorr: Pasaréti mesék. Bp.: Napkút. 108 p.
Fve 1490 Ft

VVoonn  ZZiieeggeessaarr,,  CCeecciillyy: Bad girl. 3. Mindent akarok, de azonnal! Bp.: Ulpius-ház. 317 p.
Fve 2999 Ft

WWiinneeggaarrddnneerr,,  MMaarrkk: A keresztapa bosszúja. Bp.: Geopen. 539 p. Kve 2990 Ft

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ
ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Telefon: 06-1-428-1010

KAZINCZY FERENC KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Telefon: 06-62- 559-559

Kezdje könyvvásárlását a Könyvtárellátónál
A hazai könyvtermés közel teljes választékát, valamint import kiad-
ványokat, tankönyveket, folyóiratokat, hangzó (elektronikus) anya-
gokat: CD-ket, CD-ROM-okat, DVD-ket kínálunk szerzôdött partne-
reinknek és minden kedves érdeklôdônek. Kérjük, tekintsék meg
honlapunkat www.kello.hu, illetve jöjjenek el boltjainkba! Széles vá-
lasztékkal, kedvezô árakkal és különbözô akciókkal várjuk Önöket! 



■ Ha azt olvasnám valahol, hogy a Sötétség délben címû emble-
matikus, s mondhatni történelemforgató könyv szerzôje, „a
megfigyelés mestere”, Arthur Koestler „csak” újságíró, ellenben
egykori barátja és szerzôtársa, a József Attila kortársi elismerte-
téséért elszántan küzdô kritikus, Németh Andor „nála több, s fô-
leg mélyebb intellektus volt”, nos a bombasztikus megállapítás
olvastán kissé csóválnám – rosszallóan – a fejem. 

Csakhogy: legutóbb éppen ezt olvastam. Nem valahol, ha-
nem Lengyel András tanulmánykötetében, és nem rosszallóan
csóváltam a fejem, hanem elismerô-
en biccentettem. A fenti kijelentés a
kötet 205. oldalán a maga közegében
a lehetô legtermészetesebben követ-
kezett, nem éreztem benne semmi
olvasópukkasztási szándékot, az
összehasonlító szöveg itt sem lesaj-
nálást, sem irigységet, sem elfogult-
ságot nem tükrözött, merthogy nem
arról szólt, hogy ki a nagyobb, ha-
nem arról, hogy irodalmi értelemben
hogy is állnak a dolgok.

Persze, korántsem ez az egyetlen
szokatlan, nem mellesleg: az irodal-
mi kánonnal szembemenetelô gon-
dolatmenet e remek – majd' azt ír-
tam: (újra)felfedezô, de valójában
nem újra, hanem a szó nagyon is szo-
ros értelmében – felfedezô és revela-
tív tanulmánykötetben. Irodalomtör-
téneti szöveg – úgy általában – nem-
igen szokott önfeledt lelkesedést,
habzsoló olvasást involválni. Jó eset-
ben a szellemi izgalommal elegy hû-
vös racionalitás ragadja magával az
ilyesfajta tanulmányokkal bíbelôdôt,
rácsodálkozás az addig nem ismert,
nem látott, nem sejtett összefüggé-
sekre, a kimutatott, feltételezett, vagy bizonyított hatásokra, s
egy-egy meglepô állítás alighanem a berzenkedô, az ezt én
másképp tudtam, ezt én másképp értelmezem tamáskodást is
felhorgasztja jónéhány olvasóban, jónéhányunkban. 

Ezúttal azonban csak ámulok. Merthogy Németh Andorral
valahogy úgy voltam, hogy tudtam: fontos, nagyon fontos
alakja, mondhatni egyik igazodási sarokpontja a két világhá-
ború közötti évtizedek irodalmi életének. Aki szinte minde-
nütt ott volt, aki szinte mindenütt szerepet játszott értékelé-
seivel, személyes tekintélyével, ahol a fontos dolgok történ-
tek, akár a Galilei Körrôl, akár Kassák Lajosról, akár Déry Ti-
borról, akár Karinthy Frigyesrôl, akár a már említett Koestler-
rôl, Franz Kafkáról, A Tollról, a Szép Szóról és persze legel-
sôsorban és leginkább József Attiláról lett légyen is szó. El
nem mondhatom, hányszor nyúltam az 1973-ban megjelent
A szélén behajtva címet viselô, Németh Andor válogatott írá-
sait elôször összegyûjtô kötet után, amikor másutt semmi
támpontot nem találtam, s ilyenkor rendre bele is feledkez-
tem Németh rendszertelen „élô irodalomtörténetébe”. De,
megvallom, eszembe sem jutott, hogy „a” Németh Andor
más is lehet mint „élô” lexikon, a megkerülhetetlen és nélkü-
lözhetetlen adalékok – hangsúlyozom: adalékok – tárháza. 

Mentségemre szolgál, hogy így volt ezzel – ahogy mostani
kötete elôszavában „röstelkedve” megvallja – Lengyel András
is. Mint mondja, egy véletlennek köszönheti (s most, a könyv

olvastán mondhatom: köszönhetjük), hogy egy munkahelyi
épületfelújítás miatt (egyéb anyagaitól elvágva) Németh An-
dort kezdett behatóbban olvasgatni, s egyszer csak rádöb-
bent, hogy irodalmi elôítéleteink, közfelfogásaink mennyire
gúzsbakötôek lehetnek, a velük való szakítás pedig milyen új
dimenziókat nyit meg. Amikor pedig Lengyel valami ízére rá-
érez – ezt korábbi kötetei újra és újra bizonyítják -, akkor már
a buldog következetességével és elszántságával nyomoz to-
vább. A végeredmény: egy fajsúlyos, ma ismét „dialóguské-

pes”, „aktuálisan inspiráló életmû”
teljes fegyverzetében való megmuta-
tása. 
Lengyel, persze, nem gyôzi hangsú-
lyozni, hogy az általa elvégzett feltá-
rás csupán a Németh-értelmezés tör-
ténetének kezdete. S ebben aligha-
nem megint csak igaza van. A mûfa-
ja, jellege és megjelenési formája sze-
rint A törvény és az üdv metszéspontjá-
ban (hogy legalább egy rossz szót is
mondjak: szakmailag pontos, ám
könyvcímként fölöslegesen bonyo-
lult, tehát szerintem elhibázott) cí-
mû munka ugyanis tanulmányfüzér,
s egyben egy feltétlenül megírandó
monográfia vázlata. De hogy mi
minden van ebben a mámoros élve-
zettel írt és így is olvasható kötetben
egybeszedve, azt még tartalomjegy-
zék szinten sem lehet, éppen ezért
nem is érdemes felsorolni. Becsszóra
mondhatom, s talán remélhetem,
hogy a nagyérdemû ezúttal hozomra
hisz nekem: lenyûgözô irodalmi és
szellemtörténeti nyomozás részese
lesz, ha belekezd ennek a belefeled-
keztetô, letehetetlen kötetnek az ol-

vasásába. S aztán, alighanem elkerülhetetlenül következnek
majd az eredeti Németh Andor-mûvekkel való ismerkedés és
az ismertek (újra)olvasásai is.

S ha már a bombasztikusságot említettem ennek az írásnak
az elején, ekképpen fejezem is be, két kiragadott – Lengyel
András által kibányászott, értelmezett és a maga természetes
helyére illesztett, s ott már nem is annyira bombasztikus –
Németh Andor-idézettel. Mindkettô az 1920-as évek elején
született, mindkettô az emigrációbeli Bécsi Magyar Újságban
látott nyomdafestéket, mindkettô költôt értékel. Kiss Józsefet
így: „…gerinctelen, alapjában improduktív, s a nemzet zsírjá-
ból élô, feltörekvô világ véletlen dalosa: még sehová sem tar-
tozott s nem szólaltatott meg semmit.” Kosztolányi Dezsôrôl
pedig ezt mondja: „Annál menthetetlenebb … ez a szívtelen,
hideg, tudós és tudákos versmûvész, aki minden ízében kul-
turált és fölényes ember, hogy erkölcstelenül, hitetlenül s a
maga igaz értékének pontos ismerésével mérgezi és fertôzi az
olvasóközönségét.”

Mondom, Lengyel könyvében ez is – ahogy minden – a he-
lyére kerül.

Murányi Gábor

Lengyel András: A törvény és az üdv metszéspontjában
Tanulmányok Németh Andorról
Nap Kiadó, 294 oldal, 2400 Ft1
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A reneszánsz év keretében repre-
zentatív kiállítást láthatunk a

Szépmûvészeti Múzeumban. A
termeket végigjárva megismerked-
hetünk a Medici-családdal, láthat-
juk portréikat, városukat, Firenzét,
könyveiket, ruháikat és persze mû-

tárgyaikat: festményeket, szobro-
kat, dombormûveket és rajzokat.

■ A Mediciek a 13. századtól kezdve ját-
szottak jelentôsebb szerepet Firenze törté-
netében. A család neve valószínûleg orvos
vagy gyógyszerész ôsökre utal (a medico
szó jelentése orvos). A család elsô neveze-
tes tagja Giovanni di Averardo di Bicci
(1360–1429) bankár és kereskedô volt.
Nem szívesen és leginkább a környezete
nyomásának engedve vállalt közéleti sze-
repet, leginkább a bankjában – melyet
igencsak felvirágoztatott – szeretett dol-
gozni. Bôkezûen adakozott különbözô
alapítványoknak, és ô kezdett bele a Medi-
ciek késôbb hagyományossá váló mûvé-
szetpártoló tevékenységébe. Jelentôs politikai hatalomra a
pápa bankáraként tett szert.

Legidôsebb fia, Cosimo (1389–1464) apja halálakor már évek
óta igazgatta a bankházat. Nagyon mûvelt, okos és tudós em-
ber volt, egész életében
gyûjtötte a klasszikusok
kéziratait. A késôbbiek so-
rán az Öreg, „il Vecchio”
ragadványnevet kapta.
Igen sikeres politikai pá-
lyát járt be: ellenfeleit le-
gyôzve, sikerült megsze-
reznie a városállamban a
tényleges hatalmat, me-
lyet három évtizeden ke-
resztül gyakorolt. Hírne-
vét nagyban növelte,
hogy az ô közbenjárására
1439-ben Firenzében ke-
rült sor a római katolikus
és a görög ortodox egyház
egyetemes zsinatjára. A
zsinat hatására a késôbbi-
ekben megalapította a Pla-
tóni Akadémiát, amely-
nek keretében maga köré
gyûjtötte a kor legneve-
sebb humanista gondol-

kodóit. A zsinat okán al-
kalma volt addig is igen
jelentôs könyvtárának
gyarapítására is, mely így
lassan a világ egyik legér-
tékesebb gyûjteményének
számított.

Mind Giovanni, mind
fia, Cosimo igen sokat ál-
dozott Firenze ékesítésére.
Az elsô fontosabb vállal-
kozás, melyet Giovanni fi-
nanszírozott, a Keresztelô
Szent János keresztelôká-
polna új kapui voltak. A
munkára pályázatot írtak
ki, melyet végül Ghiberti
és Brunelleschi nyert meg.
De ez utóbbinak nem tet-
szett a közös munka ötle-
te, ezért Firenzét elhagyva
Rómába ment, a kaput pe-
dig Ghiberti készítette el.
A késôbbiekben egy másik
mestermûvel is gazdagí-
tották a Mediciek a kápol-
nát, XXIII. János pápa sír-

emlékével. A Rómából visszatérô Brunelleschi pedig megalkot-
ta a Mediciek kápolnáját. De volt egy ennél jóval fontosabb
megbízatása is: meg kellett építenie a Dóm hatalmas kupolá-
ját. A firenzeiek már-már lemondtak a kupola építésérôl, az

gondolván, hatalmas méretei nem teszik lehetô-
vé megépítését. De Rómában a Pantheont és
más antik épületeket tanulmányozó Brunelles-
chi vállalta a feladatot, mely a különbözô konf-
liktusok ellenére 15 év alatt el is készült.

Apja halála után Cosimo folytatta apja tevé-
kenységét: továbbra is bôkezûen adakozott
épületek, kolostorok, templomok építésére
vagy tatarozására. A San Marco kolostor átépí-
tésének befejeztével elhatározta, hogy új palo-
tát épített családja számára, melyhez megint
csak Filippo Brunelleschit kérte fel építészül.
De a tervek nem nyerték meg a tetszését, túlsá-
gosan díszesnek találta ôket, úgy érezte, evvel
a palotával túlságosan kérkedne gazdagságával,
és ingerelne másokat, ezért elutasította Brunel-
leschi terveit. Ezután Michelozzo Michelozzit
bízta meg a munkával, aki egy jóval egysze-
rûbb, szerényebb külsejû épületet tervezett,
melyet 1444-ben el is kezdtek építeni.
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reneszánsz év

A Mediciek fénykora
Élet és mûvészet a reneszánsz Firenzében
Kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban 2008. január 24. – május 18.

Agnolo Bronzino és mûhelye:
I. Cosimo de’ Medici portréja, 1550 körül

Sandro Botticelli: Pallasz Athéné és a kentaur
1482 körül



A Medici-palotában számos képzômûvészi alkotást megcso-
dálhatott a látogató, többek között láthatta Donatello Dávid-
ját, illetve Judit megöli Holofernest címû mûvét is. Donatello
szobrai – a kor szokásainak megfelelôen – általában azért ké-
szültek, hogy egy bizonyos helyet foglaljanak el egy adott épü-
letben, vagyis építészeti elemet alkossanak a díszítésben. Ev-
vel szemben a Dávid úttörô munka volt,
hiszen ez egy önmagáért való egyedi al-
kotás. Nem is csoda, hogy számos
kortárs nemtetszését kiváltotta a bronz-
szobor. De Cosimo nagyon ragaszko-
dott a mûvészhez, folyamatosan gondos-
kodott róla, hogy soha ne maradjon
munka nélkül: vagy ô maga látta el mun-
kával, vagy beajánlotta a barátainak. Mi-
közben Donatello szobrokat és érmeket
faragott a Mediciek számára, nekik dol-
gozott egy festô is, Fra Filippo Lippi. A fi-
renzei származású kiugrott szerzetes igen
tehetséges mûvész volt, de nehéz termé-
szettel áldotta meg a sors. Cosimo nem
egyszer kényszerült különbözô prakti-
kákra, hogy kicsikarja a mûvészbôl a
megrendelt alkotást, mert az rendszere-
sen elszökdösött a munka elôl nôket haj-
kurászni. Szintén Cosimo megbízásából
díszítette a San Marco kolostor falait
freskókkal Fra Angelico, akivel szeren-
csére nem voltak ilyen gondok. 

Cosimo nem igazán bízott benne,
hogy egész életében beteges fia, Piero
egyáltalán túléli ôt, ezért minden remé-
nyét kedvencébe, a másodszülött Gio-
vanniba vetette. De sajnálatos módon
elôször Giovannitól született unokája, Cosiminó, majd a ap-
ja, Giovanni is meghalt, és ezeket a megpróbáltatásokat már
Cosimo sem élte túl.

Így Piero de Medici (1416–1469) negyvennyolc évesen lett a
család feje, bár örökletes betegsége miatt csak igen rövid ide-
ig – mindössze öt évig – kormányozhatott. Több krónikus be-
tegségben is szenvedett, a legkínzóbb nyomán Köszvényesnek
(„Il Gottoso”) csúfolták. Nem volt annyira tehetséges bankár,
mint az apja, de jó érzékû diplomata volt. Ellenfelei azt felté-
telezték, szelleme éppoly gyenge, mint egészsége, de ô rácá-
folt e feltevésekre, és az ellene szôtt összeesküvést csírájában
elfojtotta. Szerencsés házasságot kötött Lucrezia Tornabuoni-

val, akitôl 5 gyermeke született. Felesége bájos és
szellemes asszony volt, aki a mûvészetpártolás mel-
lett maga is írt verseket. Piero is gazdagította atyái
gyûjteményét, jó néhány antik éremmel és könyv-
ritkasággal. Az apja pártfogolta Donatellót saját ké-
résére Cosimo mellé temetette. A Medici-palotában
dolgozott egy idôben Botticelli is, itt készült a Ma-
donna del Magnificato címû képe, melyen a Madon-
na elôtt térdelô angyalok alakjában megfestette Me-
dici-ház két fiúgyermekét, Lorenzót és Giulianót.
Egyes feltevések szerint az idôsebb fiú A Háromki-
rályok imádása címû képén is szerepel. 

Piero legidôsebb fia, Lorenzo (1449–1492) már
igen korán kiugróan tehetségesnek bizonyult: 15
éves korában felelôs diplomáciai feladatokat bíztak
rá, melyeket remekül teljesített. Majd apja korai ha-
lála miatt húszévesen át kellett vennie a stafétabo-
tot. De nem rettent meg a rászakadt felelôségtôl,
bár szerencséjére anyja személyében egész életében

fontos tanácsadóra lelt. Igen sokoldalú ember volt, szeretett
olvasni, írni, de vadászott, solymászott és különféle sporto-
kat is ûzött. Már 19 évesen meg kellett házasodnia, egy római
lányt, Clarice de Orsinit vett el nôül. Mivel az idegen föld-
rôl való nôsülés eltért a korabeli szokásoktól, engesztelésül az
esküvô után nagyszabású tornaversenyt tartottak, melyet az

ifjú férj fölényesen meg is nyert.
Ôellene is összeesküvést szôt-
tek, de ez a kísérlet ugyanúgy
kudarccal végzôdött, mint az
apja ellen irányuló. Késôbb sze-
rencsésen túlélte az ellenséges
Pazzi család által szervezett me-
rényletet, de öccse, Giuliano az
összeesküvés áldozatává vált.

Lorenzo uralma Firenze és a
Mediciek fénykorát jelentette,
nem véletlenül viselte a Nagysze-
rû („Il Magnifico”) melléknevet.
Azért fontos kiemelni, hogy Lo-
renzónak nem volt annyi tehetsé-
ge és kedve az üzlethez , mint
nagyapjának. Rosszul választotta
ki a munkatársait, meggondolat-
lan kölcsönöket adott, melyek
aláásták bankfiókjai stabilitását.
Mindezek a körülmények végül
oda vezettek, hogy a firenzeiek el-
vesztették vezetô szerepüket a
bankéletben, Lorenzót pedig a
pénzügyi összeomlás réme fenye-
gette. Hogy úrrá legyen a problé-
mákon, nem habozott mások
pénzéhez nyúlni, erkölcsi aggá-

lyai sosem voltak. Mind a rábízott magánszemélyek vagyonát,
mind a közpénzeket sajátjaként költötte, halála után örökösei je-
lentôs összeget voltak kénytelenek visszatéríteni. Mivel Lorenzo
sokkal kevésbé volt gazdag, mint az apja vagy a nagyapja, így kö-
zel sem tudott annyi szoborra és festményre megbízást adni,
mint felmenôi. Ráadásul a neki köszönhetô mûvekbôl számos
elpusztult vagy örökre elveszett. Jó néhány híres mûrôl pedig,
melyrôl azt tartották, hogy az ô megbízásából születtek – mint
például Botticelli Primaverája vagy a Vénusz születése címû mun-
kája – a közelmúltban derült ki, hogy azonos nevû, de gazdag
unokaöccse Pierfrancesco de’ Medici fia, Lorenzo rendelte meg
ôket. Kevesebb képre és szoborra tett szert, mint elôdei, de egész 1
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Christopher Hibbert
A Medici-ház
tündöklése és
bukása

Nemcsak a kiállításon ismerked-
hetünk meg e rendkívül érdekes
család történetével, hanem ak-
kor is, ha elolvassuk a Holnap
Kiadó nemrég megjelent köny-
vét. A munka részletesen és
plasztikusan eleveníti fel a Me-
diciek regényét, közben megraj-
zolva a korabeli Firenze izgal-
mas történetét is.

Giorgio Vasari: Vulcanus mûhelye
1567–1568 körül



életében folyamatosan gyûjtötte a bronzokat, érméket, pénze-
ket, antik kerámiákat, gemmákat, antik vázákat. Úgy tûnik, eze-
ket értékesebbnek ítélte a festményeknél vagy a szobroknál,
mindenestre nagyobb összeget hajlandó volt értük fizetni, mint
az utóbbiakért. De természetesen korának tehetséges mûvészeit
is támogatta: négy éven keresztül lakott a Medici-házban Miche-
langelo, sôt, az is lehetséges, hogy egy ideig Leonardo is Loren-
zo házában élt. És ha nem is mindig tudott tôlük alkotást
rendelni, gondoskodott róla, hogy az általa kedvelt mû-
vészek munkához jussanak. Valószínûleg az ô keze volt
abban is, hogy Botticelli Rómában elkészíthette a
Sixtus-kápolna freskósorozatát, Verrocchio számára
pedig Toscanában talált munkát. Ahogy apját, ôt
is korán érte utol halál, ráadásul ô is ugyanab-
ban a betegségben szenvedett, mint az apja.
A köszvény élete végén – negyvenhá-
rom évesen – annyira elhatalmaso-
dott rajta, hogy már a munkáját sem
volt képes ellátni, járni sem tudott és
egy tollat sem tudott felemelni.

Lorenzót fia, Pietro (1472–1503)
követte, de ô még kevésbé volt tehet-
séges, mint az apja, nem véletlenül
ragasztották rá a Szerencsétlen („Lo
Sfortunato”) jelzôt a késôbbiekben.
Hiányzott belôle apja vonzereje,
erôszakos volt a természete, az üzle-
ti dolgokhoz és az államügyekhez
nem volt affinitása. Aláásta hatalmát
Savonarola, a ferrarai dominikánus
barát ténykedése is. Már az apja ide-
jében Firenzében prédikált ez a szer-
zetes, akinek beszédei egyre na-
gyobb feltûnést és érdeklôdést kel-
tettek a városban. Ennek ellenére
Lorenzo nem tartotta igazán veszé-
lyesnek a barátot. De Pietro idejé-
ben Savonarola hatalma nôttön-
nôtt, egyre erôteljesebben bírálta a
Medici-rendszert, és a jövôbe látás
képességével megáldva hirdette, hogy a város elnyeri majd mél-
tó büntetését. Végül valamilyen formában valóra váltak jósla-
tai, amikor VIII. Károly francia király hadjáratot indított Ná-
poly ellen, melynek során át akart kelni Toscanán, de Pietro
nem engedte át a seregeit. A konfliktus végül Pietro kényszerû
menekülésével végzôdött, és így a Mediciek fénykora lezárult.

A következô évszázadban három pápa is (X. Leó, VII. Kelemen
és IV. Pius) a Mediciek közül került ki, majd a következô év-
század elején, 1512-ben visszahívták a családot Firenzébe. 

Az elsô Medici nagyherceg, I. Cosimo (1519–1574) uralkodását
már abszolutisztikus jegyek jellemezték, de kétségtelenül sikerült
újra felvirágoztatnia Firenzét. Igen jelentôs dolgokat vitt véghez:
megszabadította Firenzét az erôs spanyol függôsségtôl, létrehoz-

ta a város flottáját és kiterjesztette az állam határait. Hét-
éves volt apja halálakor, és lényegében egész gyerekkorát
utazgatással töltötte. Igen önálló, önfejû és különösen
titkolózó volt. Egyedül titkára és édesanyja tanácsait

kérte ki, majd minden felmerülô kérdésben egyedül
döntött, emellett igen szeszélyesnek és kiszámítha-

tatlannak írják le kortársai. Ellenségeivel nagyon
keményen leszámolt, de már nem elôdei hu-

mánusabb módszerét – a számûzetést – al-
kalmazta, hanem kivégeztette ôket.

Hosszú és véres háború árán Sienát is
uralma alá hajtotta. Politikailag elô-
nyös házasságot kötött: feleségül vette
Eleonórát, Don Pedro de Toledo, a
mérhetetlenül gazdag alkirály lányát.
Összesen nyolc gyermekük születe-
tett, de közülük négy fiatalon meg-
halt. Házasságkötésük után a Medi-
ci-palotából a Palazzo Vecchióba

költöztek, amelyet nagyhercegi palotá-
vá alakítottak. Cosimo szerette volna a pa-
lota közelében elhelyezni Firenze szétszór-
tan elhelyezkedô igazságügyi és államigaz-
gatási hivatalait, ezért 1559-ben kinevezte
építészéve Giorgio Vasarit, akinek irányítá-
sával elkezdôdtek az új, hatalmas épület,
az Uffizi munkálatai. Folytatta ôsei mûvé-
szetpártoló tevékenységét csak – az utó-

kor benyomásai szerint – már
nem talált benne annyi örömet,
mint elôdei. Kedvenc fia, Grazia
halála után felesége is meghalt, és
ezeket a csapásokat igen nehezen

vészelte át. Azért nem sokkal késôbb újra nôsült, de csupán tíz
évvel élve túl elsô feleségét, ötvenöt éves korában érte utol a ha-
lál. Utódai már nem tudtak hozzájárulni a család hírnevének
fenntartásához, 1743-ban pedig kihalt a Medici-ház. 

Jolsvai Júlia1
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gyermek, ifjúsági

Nagyanyó meséi helyett

Újra megjelent Bálint Ágnes egyik
legélvezetesebb, legötletesebb mese-
novella-sorozata, az  Egy egér naplója,
méghozzá új illusztrációkkal: Alpár
Péter színes rajzaival. Ezekben a  ké-
pekben nincs sem bájolgás, sem na-
turalizmus, van viszont néhol meré-
szen groteszk  formákat felmutató
humor. S ebbôl a vonásból jut a me-
se fôhôsének, Egbertnek is, aki alapjában
kedves figura, fôleg kíváncsi, néha vakme-
rô, olykor pedig érthetetlenül mafla. Jó
családban, egy múzeumban született, ahol
persze dúsan megterített reggelizôasztalt és
macskát is csak festményen lát. Egbert bú-
csút mond egy idôre szüleinek, húgainak,
és  elindul világot látni. Barátságokat köt,
szerelmes lesz, mindenféle (életveszélyes!)
kalandokba bocsátkozik. Egyszer-kétszer
csapdába esik, de nem retten, nem esik kétségbe.

Fehér Klára kisgyerekeknek írt és kisgyerekekrôl szóló történe-
tein sem fogott az idô. És Zsoldos Vera képei kevés vonallal és
egy kísérôszínnel tökéletesen visszaadják e kis  könyvek hétköz-
napi humorát, de képesek felidézni a meseit, a különöset és a
csodát is. A  Fele királyságom lényege: Péter nagymamája elcsú-
szik a vizes kövön, s eltöri a lábát. Ekkor a másodikos fiú, némi
apai unszolásra úgy dönt, esténként mostantól ô fog mesélni az
ágyhoz kötött nagyinak. A kötet Péter majd’ harminc rövid, fé-
lig valós, félig a képzeletben  játszódó meséjén kívül találós kér-
déseket és verses mondókákat is tartalmaz. A Gilly, a halacska  há-
rom család korzikai nyaralásáról mesél. Az angol család legki-
sebb csemetéje Gilly (ejtsd:  dzsili) aranyos, de rakoncátlan. A
vakmerô kislány addig úszkál a tengerben, amíg majdnem bajba
kerül. De szerencsére megússza. Képzelet és valóság fonódik
össze a De igazán tud repülni a karosszék! c. kötetben, amelynek
ideje ugyancsak a nyár. A hatéves  Mari-
ann kénytelen vidéken tölteni a vakáci-
ót. Unokatestvérei azonban már nagyok,
nem hajlandók játszani vele. Még
szerencse, hogy hamar felfedezi, a kis fo-
nott, bicegô karosszék tud repülni. A kis-
lány és kedvenc Vivi babája fantasztikus
utazásokat tesz így. S végül is kellemesen
töltik a nyarat a képzelet szülte világban:
földön, vízben és levegôben.

Varga Katalint – 80. születésnapja alkal-
mából – négy, kicsiknek szóló könyve új-
ra  kiadásával köszönti a Santos Kiadó. Az
Én, te, ô, melynek alcíme Kalandok a szó-
fajok birodalmában, játékosan segíti a kisis-
kolásokat a tanulásban. A rövid fejezetek
és versek rejtvényekkel, rajzos tesztekkel és egyéb feladványokkal
egészülnek ki. (Az illusztrátor Görög Júlia.) Három versben írt me-
sét tartalmaz a Koltai Éva színes rajzaival illusztrált Kisbence vasár-
napja. A másik két kötet fôhôse egy pulikölyök, a Nekeresdfalván
élô   Madzag. A Madzag és cimborái, a Madzag és a világ c. köte-
tekben Radvány Zsuzsa színes  rajzai szorosan kapcsolódnak a
mulatságos, a világ jelenségeit elmagyarázó fejezetekhez. 

Jaj, szörny, ne egyél meg! – ez az eredeti címe a 20 nyelvre le-
fordított flamand író, Carl Norac és egyenrangú alkotótársa, az

illusztrátor Carll Cneut
m e s e k ö n y v é n e k ,
amely magyarul a sze-
lídebben hangzó Alex,
a torkos kismalac címet
kapta. Hogy ki akarja
megenni Alexet, aki ál-
landóan habzsol, és
akit anyukája gyakran
megfedd: Hányszor
mondtam már, hogy

az evésnek megvan a ma-
ga ideje!, hát az a szörny
– amint a borítón is lát-
szik – egy orrszarvú. Egy
gyerek orrszarvú, aki
megkóstolja a málnát, és
utána meg fogja enni az
amúgy aranyos, ám fa-
lánk, kissé mindig masza-
tos kismalacot. Csakhogy

Alex igyekszik túljárni az eszén, amíg a
szörny kabátzsebében zötykölôdik, a sötétben újabb és újabb
trükköt eszel ki, hogy megmentsen magát. Többet nem árulha-
tok el a szöveges poénokról, inkább a nemzetközileg elismert il-
lusztrátor remek, színes képeire hívom fel a figyelmet. Carll
Cneut leendô illusztrátorokat tanít a belgiumi Gentben. Lehet
mit tanulni tôle!

Cseh kalamajkák és kanadai hangulatok
Vojtěch Steklač A négy rosszcsont c.gyerekregénye, igazából novel-
la-füzére tizennyolc  epizódban számol be Csenda, Mirek, Ales
és a mesélô, Borik csínytevéseirôl. Ezeknek  színhelye leginkább
persze az iskola, ahol egy-egy tanár, és hoppá!: alkalmasint a tan-
felügyelô a kiszemelt, illetve spontán áldozata. De kijut a jóból
szülôknek és  szomszédoknak is. A kötet – a borító jelzi is – kez-

dô olvasóknak ajánlott. De mert a négy rosszcsont nem
kezdô tréfamester, mindenki jól szórakozik Max és Mó-
ric utódainak, Rosszcsont Peti és a Kis Nicolas „unoka-
testvéreinek” elképesztô esetein. Ja, hogy semmit sem le-
het tanulni tôlük, mert mindezen ötletek bármely gyerek
fejébôl kipattanhatnak?!  De hát nem is kézikönyv Stek-
lač Öveges Andrea fordította kötete. Nem utánozni – ol-
vasni való. (Illusztrálta: Elek Lívia.)
Lucy Maud Montgomery a kanadai Prince Edward-szi-
geten született és élt 36 éves koráig. Itt szerezte leg-

fontosabb élményeit a világról,
az emberekrôl és a természetrôl,
itt  játszódik ama regénysoroza-
tának a cselekménye, amelynek
fôhôse Emily Starr. Az  Emily –
A tûzpróba c. kötetben ismer-
kedhetünk meg ezzel  a nem
mindennapi teremtéssel. Az ár-
ván maradt és rokonaihoz kerü-
lô kislányt (minha neve nem
lenne, Elisabeth néni „a gye-
rek”-ként emlegeti) problémás-
nak, elkényeztetettnek és sunyi-
nak tartják. Hálátlan pimaszság-
nak könyvelik el az ôszintesé-
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gét. Aki ilyennek látja, téved, mert Emily érzékeny, egyenes,
szókimondó, de alkalmazkodó. A regény címének második
eleme azt foglalja össze egy szóban, hogy megpróbáltatás vár
rá az elsô iskolai napon. Persze lesznek barátai is. Szeret ol-
vasni, titokban naplót ír (csak az a hejesirás, az kisé nehezen
megy), szereti a macskáját (a babákat nem, mert azokkal nem
lehet beszélgetni), jó barátja Szélasszonyság. (Fordította: Lo-
ósz Vera.)

Boszorkánykodás, nyomozás és bozongás
A Mesterdetektív sorozat új köte-
te, Norah McClintock Chloé és a
zsaru c. regénye nem valami sú-
lyos bûnüggyel kezdôdik, sôt.
Montreal egyik gimnáziumában
a diákok a szalagavató bálra ké-
szülnek. Az tartja izgalomban
ôket, melyik lányt melyik fiú hív-
ja meg. Phoebe, Brynn és Chloé
(akik csak anyai részrôl testvérek,
és külsôleg-belsôleg eléggé kü-
lönböznek egymástól) egyszer
csak azt veszik észre, hogy egy
rendôr keresi az édesanyjukat.
Nos, elárulhatom, ennek egyelô-
re semmi köze a bûntényhez, mivel az
ekkor még meg sem történt. De mert kri-
mirôl van szó, elôbb-utóbb bekövetke-
zik. Egy kínai vendéglô idôs tulajdono-
sát mondhatni oktalanul bántalmazzák
Chloé barátai, köztük a fiúja. A lány
nem érez semmi közösséget az áldozat-
tal, pedig félig ô is kínai, lévén hogy ap-
ja az. Annyira bele van zúgva Shaddba,
hogy brutális viselkedése, szinte zsaroló
hozzáállása az eset megtörténte után ha-
zugságra kényszeríti a lányt. A Csáky Judit fordította kötet iz-
galmas bûnügyi történetet mond el, de megkockáztatom a ki-
jelentést, legalább annyira érdekes, fordulatos a bulira készülô-
dés többszálú eseménysora.

„Mire jó, hogy az embernek boszorkány a mamá-
ja, ha még egy nyamvadt kis szerelmi varázslást
sem lehet kapni tôle?” – kesereg Rachel, aki az ap-
ja esküvôjére ment el inkább, nem pedig Raffal,
élete nagy szerelmével a
Tavaszi Mulatságra. Ám
úgy látszik, a srác nem
haragszik, csak éppen
nem érti, a lány miért vág-
ta át. Aki olvasta Sarah
Mlynkovski Melltartó és sep-
rûnyél c. könyvét, az tudja
a választ. És azt is érti, mi-
ért cukkolják a JFK Gim-
názium felsôbb évesei a
lányt, s mi is volt az a kis
malôr a divatbemutatón,
ami miatt most fent van a
neten, mint az iskola
szörnyszülöttje: Elektro-
mos  Rachel. De tán fontosabb az, hogy a húgát, Mirit rábe-
széli, egy vágóhídról juttasson  biztonságos helyre ötven ártat-
lan tehenet, nehogy hamburger legyen belôlük. A védelemva-
rázslat sikerül, csakhogy a jószágok épp a sulija tornatermébe

kerülnek. Szóval folytatódik a kalamajka a boszi-sztori máso-
dik részében, amely a Vágyak és varangyok címet viseli. Anyjuk
váratlanul azzal áll elô, ha már volt férje megnôsült, ô is új éle-
tet kezdhetne. Vajon mit tesz Miri, hogy Raf újból kedvelje Ra-
chelt, a haragosai pedig abbahagyják a cikizését. Mert hogy a
kis boszorkány mindig tesz valamit, az biztos. És amit tesz, az
abrakatasztikus! (A fordító Kada Júlia.)

A regény elsô oldalain ezek a budapesti helynevek fordulnak
elô: Moszkva tér, Kék Golyó utca, Városmajor stb. Az idô-
pont 2007. De mik, vagy kik azok az apagék, impfek, gruftik,
grammatonok? Persze hamar rájövünk, mi a különleges ebben
a világban: a mesélô,  Lilith (aki a Lidérckirálynôrôl kapta ne-

vét) jól látja az eszelôsen jóké-
pû Tomaso ábrándos kék sze-
mében a tapizó démon árnyát.
Gyászdémon akkor jelenik
meg, amikor elpusztul emberi
hordozójával együtt. Márpedig
itt Lilithék szomszédasszonyát
meggyilkolták, s éppen a lány
apja talált rá a hullára. Miután
a faterja bevág két liter láva-
löttyöt (az az ô  nyugtatója),  el-
alszik, remegô szemhéja alatt
alszik az alkesz démon is. Szó-
val ez egy szép, démonlakta vi-
lág. Tizennégy éves korában
mindenki végleges démont
kap... Ízelítônek talán ennyi is

elég Böszörményi Gyula 9...8...7 c. kötetérôl. Az izgalmas
folytatás az író nem mindennapi  nyelvi fantáziájának,
páratlan írói teremtôerejének újabb bizonyítéka. A fô
kérdés: valóban lehet démonok nélkül élni, ahogy Lilith
barátnôje, Synerella állítja. S a másik: hogyan került ha-
lott anyja levele Smaragd nénihez? S lehet Lilithbôl Li-
li, ami óriási különbség?

Ugye, mindenki emlékszik a Mátyás anyja c. Arany-balladára?
Benne van minden harmadikos vagy negyedikes olvasókönyv-
ben! Vagy az V. László-ra, Petôfitôl A király esküjé-re? Népme-

séink egyik legtöbbet szereplô hôse a király.
A történetírók munkáiból és  folklór alkotá-
sokból vett számtalan mese és monda for-
málódott kiváló íróink tolla alatt. A róla szó-
ló új, újból kiadott, vagy már csak könyvtá-
rakban, esetleg antikváriumokban megtalál-
ható kötetekrôl külön oldalon adunk  átte-
kintést. (Tessék a 146. oldalra lapozni!)

Cs. A.

Bálint Ágnes: Egy egér naplója. Holnap, 100 old.,
2300 Ft; Böszörményi Gyula: 9...8...7 Könyv-
molyképzô, 306 old., 2999 Ft; Fehér Klára: Fele
királyságom. 52 old., Gilly, a halacska. 33 old.,
De igazán tud repülni a karosszék! 49 old., Cice-
ró, kötetenként 1490 Ft; Komjáthy István: Má-

tyás-mondák könyve. Móra, 278 old., 2190 Ft; Carl Norac: Alex, a tor-
kos kismalac. General Press, 32 old., 2200 Ft; Norah McClintock: Chloé
és a zsaru. Móra, 157 old. 1490 Ft; Sarah Mlynowski: Vágyak és va-
rangyok. Móra, 248 old. 1890 Ft;  L. M. Montgomery: Emily – A tûz-
próba. Könyvmolykézô, 173 old.,1999 Ft; Vojtěch Steklač : A négy
rosszcsont. Animus, 237 old., 2690 Ft; Szép Ernô: Mátyás király tréfái.
Móra, 130 old., 1490 Ft; Varga Katalin:  Kisbence vasárnapja. 36 old.,
Madzag és cimboráit. 60 old., 1500  Ft, Én, te, ô. 235 old., 1598 Ft.
Madzag és a világ. 116 old., 1750 Ft. 1
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■ – Most csütörtök van, és hoztam ezt az éktelen nagy do-
boz könyvet, kérem, ne vedd ki a cetliket, hogy könnyen
megtaláljuk, hogy melyik kié. Két nappal ezelôtt dedikál-
tad a Bérczes Lászlóval készített Beszélgetôkönyveteket a
Ráday Könyvesházban. Milyen volt dedikálni?
– Nagyon nehéz. Régi szokásom, hogy amikor riportra készü-
lök, eleve van valami, amit magammal viszek, hogy minden-
esetre legyen egy magvas gondolat, amit kö-
rüljárhatunk. Most azt gondoltam ki, külön-
bözô riportokra készülve, hogy arról beszélek
majd, hogy milyen nehéz dedikálni. Érdekes,
hogy Te is ezt kérdezed.
– Hallottalak errôl beszélni, én is végigáll-
tam az estét, és láttam, hogy mi, hogyan
történik. Én nagyon sok sikertelen dediká-
láson is részt vettem már. A könyvesek tud-
ják, mirôl beszélek. Ez viszont a másik vég-
let volt, tömegsiker.
– Lemezeket dedikáltam, de szervezett lemez-
dedikálásom nem volt. Egyszer valami szerve-
zô bevitt valami áruházba, olyan helyre, aho-
vá én magam soha be nem mennék, és azt gon-
doltam, hogy az én közönségem se. Ott ültem
egy órát és bejött két ember. Szénné égtem,
dühöngtem, hogy hagyjuk abba. Egy vesszôfu-
tás volt, megalázó és méltatlan. Tudtam elôre,
hogy ez lesz, de akkor miért mentem bele?

Én nem vagyok író. Indián meséket fordítottam, és egyszer
kivertek belôlem egy indiánregényt huszonöt éves korom-
ban. Ezeket mindig nagyon szívesen írtam alá. Nem féltem
kimenni a könyvhétre, mert annyira szerettem ezeket, hogy
fel se merült bennem semmilyen veszélyhelyzet.

Ez azért más helyzet volt, mert én énekes vagyok, akit
amúgy ismernek. Ha festenék, akkor a képeimet is csak-csak

megvennék.
De, hogy kérdésedre válaszoljak, na-

gyon nehéz dedikálni. Bérczes Laci
mondta, hogy látta rajtam, hogy elô-
ször remegtem, olyan ideges voltam.
Bele kellett lendülnöm a mikéntjébe.
Minden ember szuverén lény, és egy-
más elôtt ôk is egy kicsit zavarban van-
nak, mert sorban állnak, és mindenki a
maga titkát, a maga szándékát hozza.
Egy kicsit olyan, mintha nyilvánosan
vetkôznénk mindannyian. Egyetlen
ember van, aki ezt a gyógyító kézzel
tudja összeboronálni, az, aki aláír, és
ez voltam én, és mint egy gyorstüzelô-
nek, sok-sok ötletet kellene szülnie.

Azt a szót, hogy szeretettel, le lehet
írni ötszázszor, de ötszázegyedikre el-
töröd a tollat. Mert miközben igaz,
mégsem, már képtelenség. 
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Olyan volt, mint egy
nagy, ötórás színház…
Cseh Tamás dedikál



Az odafigyelésen sok múlik, és ha el-
rontod, akkor elveszed mindenkinek a
kedvét, a magadét is. Ezért csinálja alá-
zattal az ember. Ugyanakkor nem sza-
bad szolgának lenni, mert az mégsem
vagy. Valamelyik riporternek mondtam,
hogy olyan volt, mint egy nagy elôadás.
Ott is ki kell menned a színpadra, és meg
kell felelned a közönségnek. Ez a tegnap-
elôtti dedikálás olyan volt, mint egy óri-
ási taps elôadás után. Mert bizony a sze-
retet megnyilvánulása volt. Ugyan mi
másért jöttek volna? Mert szeretnek. 

Valószínûleg szólt ennek a furcsa,
nehéz betegségnek is, amibôl most ta-
lán már kilábalok, és szólt a daloknak.
Nem könnyû – végül is ez a kérdésed-
re a válaszom – nem könnyû.      
– Az emberek úgy járultak eléd,
mint egy gyóntatóhoz. 
– Nézd, nyilván a betegségem ebben
fontos szerepet játszott. És itt rejtôzik
a válasz is. Titkokat bíztak rám. Ko-
rombéli hölgyek, akik titokban szerel-
mesek voltak, valaki sírt, mert a férje
rákos, volt egy vak lány. És ez még egy
lapáttal rátett. Közben láttam a kirakat
elôtt, hogy kint a sötétben egy ember-
tömeg fázik.

Az ötödik-hatodik aláírás után véletlenül tettem egy mozdu-
latot: Isten áldjon! – és ez a mozdulat bevált. Egy elbocsátó
mozdulat. 
– Liturgikussá vált?
– Igen, valahogy így. Mert a bal kezem volt szabad, az aláírás
kész volt már, és utána ezzel az emberek elmentek. 

Ja, és nem csak a nevemet írtam oda, mindenki várt még va-
lami pluszt. Nem is nagyon tudnám megtenni, hogy csak úgy
odafirkantok. Nem vagyok én sztár, aki csak úgy odafröccsen-
ti a nevét a trikódra. Ezek az emberek valami személyeset vár-
tak a kedvesüknek, a gyereküknek, vagy maguknak. Ilyenkor az
ember agya villámgyorsan jár, hogy csiszoljon  egy frappáns,
leírható mondatot, és a megmacskásodott kezeddel még le is
írd. Ez a nyomorult szó, ez a február! Ezt a dátumot, február
12-e, egy életre megjegyeztem. Nem tudom, hányszor írtam le,
de nagyon sokszor. Addigra már föllélegzés következett, már
megoldódott az emberi helyzet, le is írtam azt a mondatot,
amit nagy nehezen kiötlöttem, már csak a dátumot kellett alá-

írni, és a februárnál mindig fel-
adta a kezem. Azt üzenem az
utódoknak, hogy az Isten szerel-
mére, válasszanak olyan napot,
amit könnyû leírni!
– Miközben „rendôrködtem” a
sor elején, szóba elegyedtem
valakivel. Nem tudott a beteg-
ségedrôl. Egyszerûen nem ér-
tette meg, hogy esetleg, tényleg
nem lesz több koncert. Mintha
azt akartam volna megértetni,
hogy holnaptól nem járnak a
villamosok.   
– Jött egy fiatal lány, hozott egy
iskolai tablót, amin én is szerepe-
lek, mint tanár. Mutatta, hogy
ott a mamám. Szakasztott az
anyja, és hirtelen nem tudtam
azonosítani, hogy ki áll itt, a
múltból egy lány? Végül is leesett
a tantusz, de azért ezek izgalmas
helyzetek.

Egy volt kolléganômön – négy
évig tanítottunk együtt – látszott,
hogy kicsit meg van bántva, hogy
nem ismertem föl, miközben eb-
ben a helyzetben az ember alig is-

mer föl bárkit. Hála Istennek, hogy a magyarországi indiánokat
mind megismertem! Nem is tudom, hogy ilyenkor az embernek
melyik érzékszerve mûködik, mert a füle az kevéssé. Talán a
szem, vagy valami más, amivel fogadjuk azt, aki épp odalép?

Volt egy szép, fekete hajú lány, aki azt mondta, hogy vala-
mikor tavaly nyáron felvettem Dömsödnél. Kizárt, hogy én,
tavaly nyáron, nem hogy Dömsöd felé, de sehol se. Volt va-
lami fura a lányban, de nagy rajongóm. És a végén azzal bú-
csúzott, hogy örül, hogy nem én voltam az. Talán az a másik
csinált vele valamit? De ha ennyire bír, akkor hogy keverhet
össze? Egy kis füzetet kaptam tôle, versekkel, de nem saját
versek, és nincs benne semmi bugyutaság. Komolyan kezdek
gyanús lenni magamnak, hogy mégiscsak én voltam?! 

Szóval érdekes, titokzatos történetek vannak, és az embert
nem hagyják érintetlenül. Ha most lenne itt egy vetítôgép és
látnám az arcokat, majd mindegyikrôl el tudnám mondani,
hogy mivel jött, mi volt az üzenete. Olyan volt az egész, mint
egy nagy, ötórás színház.    

Kérdezte és lejegyezte: Orbán György
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■ E lap hasábjain bizonyára azért szólhatunk filmrôl is, mert
irodalom és könyv állnak mellette, mindig új aspektusait és le-
hetôségeit mutatva meg e százévnyi együttmûködésnek illetve
együtthatásnak. És azért is, mert mintha  az utóbbi idôben egy-
re inkább megfogadták volna azt a magyar filmnek is küldözge-
tett tanácsot, hogy a jó forgatókönyv bizony jelentékeny hánya-
da a film sikerének, és hogy az is egy szakma. E szakmát igen te-
hetségesen gyakorolhatják par excellence írók, természetesen, és
a legszerencsésebb esetekben gyakorolják is. (Érdekes a szóhasz-
nálat, minket, civileket megtéveszthet: a szakmabeliek  „könyv-
rôl” beszélnek, mikor forgatókönyvekrôl van szó.)

Ezért aztán  különösen érdekes volt a „mûve alapján”, „ötlet”,
„forgatókönyvíró” , „dramaturg” , „szinopszis” rövidítések betû-
jeleit böngészni a katalógusban,  bár
a választást nyilván nem csak ilyen
szempontok irányították. Gyors enu-
meráció alfabetikusan: Bartis Attila,
Garaczi László, Halász Margit, Kertész
Ákos, Molnár Róbert, Nádas Péter, Pé-
terfy Gergely, Podmaniczky Szilárd
azon kortárs írók nevei, akik feltûn-
nek valamelyik kategóriában. Azaz
szerepkörben. (Itt nincs mód azon
tévéfilmekre kitérni, melyek kifeje-
zetten adaptációk, például Örkény
Rózsakiállításából, Darvasi László A
veinhageni rózsabokrok vagy a Mé-
hek tánca Kertész Ákos Biztosítás
biztonság címû novellájából.)  Ker-
tész Ákos amúgy is az egyik Jolly Jo-
ker: A Nap utcai fiúk és Dettre Gábor
Roma-zsaruból Tablóra változtatott
címû, kemény, nyolcadik kerületi, el-
képesztôen jó színészi alakításokkal
tûzdelt film noir-típusú munkájához
is az ô mûveit illetve közremûködé-
sét vették alapul.

Három kisjátékfilmrôl szólok, hi-
szen ez a mûfaj ritkán látható valódi

nagyközönség elôtt, a tévék sem igen kérik. Tanulni, kísérletez-
ni, tömöríteni, koncentrálni fiatal filmesnek valóban ez az igazi
terep, s nemzetközi nagy fesztiválokon is itt mérik be a tehetség
további kibontakozásának lehetôségeit. Ráadásul video-alapa-
nyaga olcsó is, a közremûködô nagy mûvészek gyakran  bátorí-
tó barátságból közremûködnek.

A film- és TV-rendezôi szakon III. éves Janisch Vera gyönyörû
23 perces filmet készített Podmaniczky Szilárd egyik írásából.
Egy öregasszony, aki egyedül él, fiát hívogatja: de elmosódik a
zavarodott, leépülô tudat és a valóság  határa. Nem tudjuk, va-
lóban hívja-e a fiát, készít-e neki húslevest, s egyáltalán, van-e
fia: csak elzuhanó, halott testének magánya bizonyos. Molnár
Piroska megrendítô játéka, szinte csak közelikkel, tökéletesen

visszaadja ezt az életérzést. 
Szintén Podmaniczky Szilárd prózá-

ja az ihletôje Cserhalmi Sára 18 per-
ces filmjének. Címe: Szûken-szépen.
Lakótelep, szûkre zártság,  alig-be-
széd: a hajnalban részegen hazatérô
férj munkába induló felesége nem
tud szabadulni a gondolattól, hogy
férje talán más nôvel volt, hazarohan,
hiába indult el a munkába, s hevesen,
rejtett vágyait felszínre engedve pró-
bál vele szeretkezni. Mindezt a vasbe-
tonrengeteg tetejérôl figyelik árnyak-
lények, s a pár iskolába tartó kisfia.
Ennyi: és mégis mennyi összepréselt
élet, kiéletlen sóvárgás.
Vad, durva, mocskos történet a Gyen-

gébb napok. Ez is Mátyás tér, kurvák,
stricik, a futtató fiú és két kurvája már-
már családi hármasa. Erôszak-egymás-
rautaltság-kiszolgáltatottság. Császi
Ádám filmje feszültséggel, remek dra-
maturgiával, már-már dokumentaristá-
nak tûnô, ezért is mesteri színészi já-
tékkal méltán kapott elismerést, a fent
említett kisjátékfilmmel együtt.

kapcsolatok

Film(és könyv-) szemle 2008
Lehet, hogy a magyar filmnek vannak megszállott, ôrült nézôi –

ôk a hétköznapokon elég jól álcázzák magukat. Ám a Filmszemlének
mindenképpen vannak fanatikusai, az összes napon ott tipródói,

s így e két halmaz itt  tulajdonképpen egybeeshet. E sorok írója is
azok közé tartozik, akik minden évben megfogadják: három-négy ígéretes

filmre mennek csak el, s legfeljebb majd az év során, a rendes
mozi-vetítéseken nézik meg azokat, akik szemle-díjasként felhívták
magukra a figyelmet. És akik ezt nem tartják be: mert már adódik
a lehetôség, két idôpont közé odailleszteni egy harmadikat, mert

a kisjátékfilmeket ki tudja, mikor lehet még egyszer elcsípni – s a doku-
mentumfilmeket sem kéne tévémûsorokban, hajnali idôpontokban

vadászni, ha itt elérhetôek. És így tovább, és így tovább, míg minden év-
ben eljön a teljes kimerültség, szemgyulladás, éjszakai hazabuszozás,

Mammutban evések és kabáthurcolások nagy idôszaka.
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Ugyanez a világ kel életre a „rendes világ” bornírtságával együtt
az elsô nagyjátékfilmjét elkészítô Faur Anna filmjében, a Lá-
nyokban. Két tini halálra rugdosott egy taxist – emlékszünk. Ez
az alapsztori. Elkelt volna egy jó író és egy jó dramaturg: a té-
ma, a szereplôk, ez a kontrollját vesztett, kifordult világ csomó-
pontok nélkül, csak nézve: nem több mint riasztó, ám felejthe-
tô panoptikum. A vitathatatlan, a látásmódban tetten érhetô te-
hetséget azonban díjazta a zsûri. 

Nagyon sokan számítottak Bartis Attila bombasikerû regényé-
nek, a Nyugalomnak Alföldi Róbert által rendezett
nagyjátékfilmjére. Színpadi adaptációja és két évvel
ezelôtti tévéfilmes változata nem mondható sike-
resnek. Bizonyosan Alföldi filmje is megosztja
majd a közönséget. A borzalmas anya mellett ver-
gôdô fiú drámáját szinte kétszereplôsre és színpa-
diasra redukálja a film: a rendszerváltás kezdôdô
eszmei-egzisztenciális káoszát sûrûbb szövéssel be-
mutató és több nôi sorsot is egymás mellé állító
szövegbôl ez a párharc marad, s az erôs ödipusz-
komplexus.  Itt is érvényesül az a közhely, hogy a
nagyon jó regénybôl nagyon nehéz hasonló szín-
vonalú filmes változatot készíteni. (Az örök nagy
ellenpéldák egyike  a Stephen King-regénybôl ké-
szült Ragyogás címû film, a hátborzongató Jack
Nicholsonnal.) 

Sokan várták Almási Tamás filmjét is, a Márió, a va-
rázslót , mert a kiváló dokumentumfilmes elôször ru-
gaszkodott neki valódi fikciós játékfilmnek, méghozzá Halász Mar-
git író novelláinak és motívumainak alapján írott forgatókönyvét
választva. Ráadásul beleszeretett a történetbe Franco Nero is, aki
producerként és színészként is beszállt, elkápráztatva a kicsiny Aba-
újvár lakóit, ahol is az olasz cipôüzem hozta konjunktúrába bele-
bódult magyar falu életérôl szóló filmet forgatták. 

Szépséges Nyakó Juli munkásnôje , akiben nemcsak lappangó
képzômûvészeti tehetsége fejlôdik ki, hanem az olasz gyáros
iránti egyre képtelenebb szerelme is. Kár, hogy az igazán kitûnô
téma, a hangulatok, a magyar vidék abszurditása végül is pasz-
tellban marad, kissé didaktikus befejezést nyer.

Vártuk Till Attila filmjét, a Pánikot is, melynek nôi fôszereplô-
je, Gubik Ági is díjat nyert. Remek sztorik a mindnyájan kicsit

ôrültek vagyunk-témakörbôl: jó figurákkal, helyzetekkel,
pergôn és fogyaszthatón. 
A fôdíjas Mundruczó Kornélt szinte minden predeszti-
nálta a sikerre – még akkor is, ha minden összeesküdött
ellene. Bertók Lajos, a fôszereplô elvesztése majdnem el-
veszejtette magát a filmet is. Pedig a Delta a tájról is szól:
a természetrôl, aminek nem fáj az ember pusztulása.
Ugyanolyan marad: csak mi siratunk. Az emberi termé-
szet sem sokat változik: aki nem igazodik, azt kilöki ma-
gából. Errôl szól csodálatos képekkel, ám rendkívül
szûkszavúan ez a nehezen feldolgozható, nagy türelmet
és nyitottságot magának követelô – klasszikus érettségû
– film. Ezt is jól „megírták”: Mundruczó Kornél Bíró
Yvette-tel, a neves filmesztétával. 
A „sötét ló” is nagyon bejött: a közönségnek, a kritiku-
soknak egyaránt. Gigor Attila A nyomozó címû filmje,
mely elsô nagyjátékfilmje, hatalmasat szólt. Eredeti,
gondolatgazdag, filozofikus, ugyanakkor röhögtetôen

abszurd. Talán képileg alatta marad saját lehetôségeinek, de amit
elmond, fantasztikus érdekes. Ki öl meg kit? Gyilkosok vagyunk
és áldozatok – no, ez közhely ugyan, de a fôhôs kórboncnok
helyzete nagyon is átélhetôvé teszi a kettôsséget. 

Üdítô mozi.
Nincs hely a további felvillantásokra: elégedjünk meg azzal,

hogy a túlságosan bô szemleanyagból még nehezebb volt válogat-
ni, amit nem láttunk, még pótolható. A kortárs magyar irodalom
és a film viszont érezhetôen egymás felé fordul, figyel a másikra.

A fentiek értelmében a világirodalom is nagyon elôkelô módon
volt jelen a Filmszemlén. Tarr Béla A londoni férfi címû nagy opu-
sát a napokban már elkezdik vetíteni: a Szemlén azonban nem lát-
hattuk. De aki valamiért még nem tette, az alapjául szolgáló Si-
menon-kisregényt feltétlenül olvassa el. A Közöny mellett az eg-
zisztencializmus alapmûvére nyithat rá, félelmetesen jó írás.
Ugyanígy a Tolnai Szabolcs filmjének kiinduló pontjául szolgáló
mû: Danilo Kis Fövenyórája. Nehéz, bonyolult szövetû, fekete-
fehér film lett belôle, lassan kell ráérezni a ritmusára, a saját maga
idenitását, a múlt nyomait keresô közép-európai értelmiségi alak-
jának felfejtésére.

Kállai Andrea
Fotó: A Nap utcai fiúk c. filmból. Forgalmazó: HungariCom
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■ – Nem ez volt az elsô
alkalom, hogy a regény-
bôl film készült, hiszen
2006-ban Vizi Mária ren-
dezésében egy 63 perces
tévéjátékot forgattak Szir-
tes Ágival, Trill Zsolttal
és másokkal (ebben for-
gatókönyvíróként is részt
vett). Milyen sikere volt
annak és van-e lényegi,
szemléletbeli különbség
a két alkotás között?
– Ez a tévéjáték eredetileg
egy interjúnak indult, amit
a regény alapján készült

etûdökkel színesítettek volna, csak aztán kinôtte magát. A
forgatókönyv aktív írásában csak a stáblista szerint vettem
részt, a valódi szerepem annyi
volt, hogy pár dolgot javasoltam,
párra meg nem adtam áldásom.
Nagyon jó volt velük együttdol-
gozni, csak végül megdöbbenve
olvastam az újságban, hogy tévéjá-
ték született, nem pedig egy
kortárs magyar irodalmat népsze-
rûsítô mûsor. Szóval nem szabad
összehasonlítani a kettôt, mert na-
gyon különbözô célból, és nagyon
különbözô feltételek között szüle-
tett a két film. 
– A nyugalom sikerét nem csak
az irodalmi, szakmai elismeré-
sek jelzik, de az is, hogy néhány
éve Garas Dezsô színpadra állí-
totta a Nemzetiben Anyám, Kle-
opátra címmel, melyben Udva-
ros Dorottya volt a fôszereplô.
Menyire érezte telitalálatnak a

színházi rendezést és Udvaros szerepeltetését? Ô egyszer
azt nyilatkozta, hogy Weér Rebeka épp olyan, mint az ô
édesanyja volt, bár a hasonlóság csupán a véletlen mûve.
Gondolom nem véletlen, hogy a filmben is ô játssza ezt a
szerepet.
– Természetesen nem. Ahogy az sem volt véletlen, hogy a
Nemzetiben is ô játszotta az anyát, hiszen rá írtam a szere-
pet. És azért rá, mert bizonyos értelemben rá írtam már ma-
gát a regényt is, amikor még eszembe nem jutott, hogy ez va-
laha színpadra meg mozivászonra kerül.
– Milyen érzés volt, hogy A nyugalomból nagyjátékfilm
készül, ráadásul egy igen tehetséges ember rendezésében?
Mennyire szólt bele a forgatókönyvbe és a forgatási mun-
kálatokba?
– Nagyon sok mindenbe volt beleszólásom, például a rende-
zô kiválasztásába, így egyáltalán nem lepett meg, hogy egy te-
hetséges ember rendezi, hiszen én választottam, pontosab-
ban közösen választottuk Bodzsár Istvánnal, a producerrel.
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Kendôzetlenül
Nagyjátékfilm A nyugalomból
Nem túl gyakori, hogy a kortárs magyar irodalmi alkotásokat né-

hány évvel a születésük után színpadra viszik, és többször is meg-
filmesítik. Bartis Attila A nyugalom címû, számos irodalmi elis-
merésben részesült regényének filmváltozata az idei filmszemle

egyik legtöbb nézôt vonzó  alkotása volt. Az Alföldi Róbert ren-
dezte nagyjátékfilm (Alföldi elsô mozifimje)  rangos szereplôgár-

dával dicsekedhetett: a fôbb szerepeket Udvaros Dorottya,
Makranczi Zalán, Gryllus Dorka és Hernádi Judit játszotta. Bartis

Attila csupán a filmbemutatóra jött haza Berlinbôl, ahol
jelenleg DAAD-ösztöndíjjal tartózkodik. A filmmel kapcsolatos

élményeirôl és irodalmi terveirôl kérdeztem.

Fotó: Gordon Eszter



De idôvel próbáltam egyre kevésbé élni a beleszólási jogaim-
mal, sôt, egy kicsit meg is bántam, hogy igényt tartottam
ezekre a jogokra, amikor megkötöttük a szerzôdést. Nem a
szerzô dolga sem a rendezô kiválasztása, sem a szereplôválo-
gatás, sem a forgatókönyvírás, legalábbis, ha nem ért hozzá. 
– Mit szól a film sikeréhez? Díjat ugyan nem kapott, vi-
szont, ha jól tudom, ennek a filmnek volt a legtöbb pót-
elôadása, és a sajtóban sokat beszéltek róla. 
– Az a valóság, hogy egy alkotás minôsége, ereje, rám gyako-
rolt hatása sokkal jobban érdekel, mint a sikere. Elég nagy hi-
bát követnénk el, ha a nézettsége alapján ítélnénk meg mond-
juk Tarkovszkijt. De ugyanígy megesik, hogy immunisak ma-
radunk egy agyondíjazott filmmel szemben.
– Alföldi úgy csinálta meg a filmet, hogy nem kendôz, kí-
méletlen és kegyetlen egyszerre, hitelesen ábrázolja a be-
tegesen felfokozott érzelmeket, anya és fia különös kap-
csolatát egy zárt univerzumban.  Miért lett A nyugalomból
Nyugalom?
– Én sem tudom, miért maradt el a címbôl a névelô, valószí-
nûleg, mert zártabb lett az univerzum. De kétségtelenül nagy
erénye a filmnek, hogy nem maszatolja el sem az érzelmeket,
sem azok következményeit.

–  Azt mondják, hogy mindig olyan kérdésekkel foglal-
kozik, amelyek kényelmetlenek és nem szokás róluk
beszélni. A morális tartás minden mûvében kulcsfon-
tosságú. 
–  Semmilyen provokatív szándék nincs bennem, és remélhe-
tôleg soha nem is lesz. Magyarán, nem tartom nagyra a pro-
vokációt, ha az az egyetlen célja, hogy a reggeli újságban ben-
ne legyen a nevünk. Egyszerûen azokkal a kérdésekkel foglal-
kozom, amelyekkel nem áll módomban nem foglalkozni, hi-
szen belôlem fakadnak. Amúgy elég általános kérdések ezek.
Attól pedig nagyon óvnám magam, hogy a kikezdhetetlenség
hírébe kerüljön a morális tartásom. Sok embert tönkretett
már a csalhatatlanság téveszméje.
–  Mivel foglalkozik most, mik az irodalmi tervei (a DAAD-
ösztöndíj mellett)?
–  Amíg Berlinben vagyok, kizárólag regényt szeretnék írni. 

Szénási Zsófia

Február 20-án
került a mozikba
Alföldi Róbert elsô
nagyjátékfilmje,
a Nyugalom. A
Bartis Attila nagy
sikerû regényébôl
forgatott filmdráma
fôbb szerepeiben
Udvaros Dorottyát,
Makranczi Zalánt,
Gryllus Dorkát
és  Hernádi Juditot
láthatjuk.  
(Forgalmazó:
Hungarotop Kft.)



A hobbi Hapák Józsefnél, úgy tetszik, egybeesik
a pénzkeresô foglalkozással. Mûtermét a bécsi

ócskapiacról jó érzékkel kiválasztott kincsek né-
pesítik be: 1673-as készítésû úrasztali ónkannák
éppúgy megtalálhatók ott, mint gyönyörû tóra-

mutató pálcák. Tulajdonosuk fotómûvész, aki
mûtárgyak  fényképezésére „szakosodott”. Ismert

mûve például a Debreceni Református Kollégi-
um vagy a Gyôri Püspökség kincseinek megjele-
nítése impozáns kötetekben. A legutóbbi idôk-

ben pedig mintha a nemzeti könyvtár „házi fotó-
sául” szegôdött volna, kéziratok, kódexek, régi

bibliák válnak a nagyközönség számára is látha-
tóvá munkája nyomán. 

■ – Az Országos Széchényi Könyvtár fôigazgatója, Monok
István egyszer megkeresett – idézi fel a közös munka kezde-
teit –, hogy lesz egy kisebb kiadvány a bibliotéka ritkasága-
iról, elvállalnám-e a fotózást. Igent mondtam a munkára,
amely A/4-es, nyolcvanoldalas könyvnek indult, a végén pe-
dig B/4-es négyszáz oldalas kötet született belôle.
– Ön gyôzte meg a szakembereket a terjedelem bôvíté-
sérôl?
– Igen, mert azokat az ôsnyomtatványokat olyan magas
szintû tipográfiával készítették el, a kódexeket olyan hihe-
tetlenül aprólékos illusztrátori munkával hozták létre, ame-

lyet korábban nem értékeltek színvonaluknak megfelelôen,
mert a tudományos kutatásokban mindig a szövegelemzés-
re koncentráltak. Én pedig pont képi világot szerettem vol-
na alaposan megmutatni, azt, hogy milyen ügyes volt a haj-
dani illuminátor, hogy remek tipográfus szerkesztette a
könyvet, mert olyan szövegoldalakat tudott alkotni, ame-
lyekre gyönyörûség ránézni. 
– Milyen különlegességek vonták magukra a figyelmét a
kódexekben?
– Ahogy az angyalok fogják például Mátyás címerét, abban
meghatóan sok báj és szeretet van. Jól kitalálták a felirato-
kat is: az egyik címer körül az olvasható latinul, hogy „Az
Istenfélelem a bölcsesség kezdete”. Az egyik illuminátor pe-
dig úgy készítette az iniciálékat, hogy a festékrétegeket egy-
másra tette és utána egy acéltûvel kaparta ki a mintát, s a kép
ettôl egészen megmozdult térben, mélysége lett, három di-
menzióban jelent meg.
– Hogyan tudta megoldani, hogy ez a térhatás az ugyan-
csak kétdimenziós fotón, a könyv sík lapján is megje-
lenjék? 
– Az én munkámhoz éppúgy megszállottság kell, mint az
egykori illuminátoréhoz. Nem digitális, hanem hagyomá-
nyos eljárással dolgozom, 10x12, 13x18 és 20x25 centis diá-
ra dolgozom. Ez mazochizmus.
– Miként kötelezte el magát a mûtárgyfotózás mellett?
– Fotóscsalád harmadik generációja vagyok, a fiam pedig a
negyedik nemzedék, ô Amerikában él, a New York Times
számára portrékat fényképez. Édesapám a világ egyik leg-
jobb portréfotósa volt. Ott nôttem fel a mûteremben, de
amikor felnôttem, meg kellett ígérnem apámnak, hogy soha
nem leszek mûtermi fotós.

– Miért csikarta ki Önbôl ezt az ígértet
az édesapja?
– Mert nekem nincs jó modorom, nincs tü-
relmem az emberekhez. Aki bemegy egy
mûterembe, azt hiszi, hogy ô Sophia Lo-
ren. Ezt az ôszinte tulajdonságokkal ren-
delkezô optika nem mindig gondolja így.
És én ezt megmondtam az ügyfeleknek. A
Kossuth Lajos Tudományegyetem földrajzi
intézetében lettem fotós, ott terepfelvételt
éppúgy kellett készíteni, mint elektronmi-
kroszkopikus fotót. Mivel édesapám is mû-
gyûjtô volt, a legnagyobb természetesség-
gel kapcsolódtam be az Egyetem Galériá-
ban a kiállítás-rendezésbe, számos kataló-
gust én készítettem el a számukra. Jó kap-
csolatba kerültem Schaár Erzsébettel, Wilt
Tiborral, megismertem a magyar avantgárd
olyan képviselôit, mint Bak Imre, Fajó Já-
nos, Nádler István, jóban voltam a pécsi
Lantos Ferenc-féle társasággal is. Akkori-
ban készítettünk kiállítást Anna Margit-
nak, Amerigo Totnak.
– Most pedig az Országos Széchényi
Könyvtárban tölti a következô hetét és
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korvinák különlegességeit örökíti meg. Ön választja ki,
hogy melyik oldalt fényképezi le, vagy elôre  megadják a
paramétereket?
– Megmondják, hogy mit fotózzak, de akkor én nem egy fel-
vételt készítek, mert egybôl nem lehet választani. A díszes
címlapot körbeölelô illusztrációkról akár harminc–negyven
képet is lehet készíteni úgy, hogy olyasmi látszódjék a fotó-
kon, amit szabad szemmel vagy felületesebb fotózás alkalmá-
val nem lehetne észrevenni. Így tud hízni egy tervezett album.
Mátyás király könyvtárának darabjaitól sem könnyû „megsza-
badulni”. Különbözô beírások találhatók bennük, a Philostra-
tus-kódex például a Corvina Könyvtár leggazdagabban díszí-
tett darabjai közé tartozik. Egyedülállóan fontos mû, hiszen a
fordítás, az ajánlás, az egész kötet az elsô betûtôl az utolsó
ecsetvonásig Mátyás király személyes használatára készült.
Philostratos athéni szofista munkáit az udvari történetíró, An-
tonio Bonfini ültette át a görög eredetibôl latinra,  s arra vo-
natkozóan is megjegyzéseket tartalmaz, hogy miként érdemes
olvasni a szöveget. Ezt nem lehet nem megörökíteni.

– Nyilván vakut kell használnia a megfelelô képminôség
érdekében, de a régi emlékeknek árt az erôs fényhatás.
Hogyan oldja fel ezt az ellentmondást?
– A restaurátorok elôzetesen megnézték a felszerelésemet, és
engedélyezték, hogy azzal fényképezzek.
– Még a kutatók közül is kiválasztott az, aki hozzányúl-
hat a több száz éves kódexekhez, korvinákhoz, Ön pedig
munkája miatt kénytelen lapozgatni ôket. Érez-e valami
meghatottságot, amikor hozzájuk nyúl, vagy már meg-
szokta a velük való fizikai érintkezést?
– Hihetetlenül szerencsés ember vagyok, mert Nagyváradon a
kezembe vehettem Szent László Hermáját, kiemelhettem be-
lôle a koponyáját, azután meg hozzáérhettem a Szent Jobb-
hoz. Amikor Pannonhalmáról készítettem fotóalbumot,
olyan dokumentumot is megérinthettem, amelyet István ki-
rály a saját kezével írt, megfoghattam a Pannonhalmi és a Ti-
hanyi apátság alapító levelét. Végigfényképezhettem a Képes
Krónikát, amelybôl egyetlen van a világon. A történelemmel
való ilyen közvetlen találkozás felborzolja az ember lelkét, eh-
hez nem lehet hozzászokni. Ha Pannonhalmán vagyok, estén-
ként le szoktam menni az altemplomba és betelepszem István
ülôfülkéjébe. Ezoterikus hely az, érzem, hogy ott feltöltôdöm.

Mátraházi Zsuzsa
Illusztráció: Országos Széchényi Könyvtár. Fotó: Hapák József

Magyar alkotók a határainkon túl
■ „Mit tudunk a határainkon túli magyarság
szellemi életérôl? Ismerjük-e alkotóikat és mû-
veiket? Tisztában vagyunk-e a nagyvilágban
szétszórtan élô kiemelkedô mûvészek és tudó-
sok jelentôségével, vagy egyáltalán: hallottunk-
e róluk?” A 2007. november közepén debütá-
ló 196 oldalas, igényes külsejû, színes, negyed-
évente megjelenô Hungaricum e kérdésekkel
számot vetve arra vállalkozott, hogy a határa-
inkon túl keletkezô szellemi értékeket, és az
idehaza is alkotásra ösztönzô példás emberi
sorsokat bemutassa minden érdeklôdônek. 

Az Alexandra Kiadó gondozásában – angol nyelven is – megjelenô ma-
gazin második száma a fotók és a szöveg egyensúlyára figyelve megint
sok országba elkalauzolja az olvasót. Beszélgetést közöl többek között a
Hollandiában élô Ata Kandó fotómûvésszel, aki szinte az egész világot
bejárta gépével; egy interjúban bemutatja dr. Pázsit Imre göteborgi fizi-
kust, aki az Amerikai Nukleáris Társaság legrangosabb fokozatával ren-
delkezik, valamint egy esszével körített képriportban foglakozik a Svéd-
országba áttelepült Domonkos István íróval. Angliába eljutva a termé-
szettudós, költô dr. Peter Zollmant ismerhetjük meg egy önéletrajzi írá-
sából, de Sárközi Mátyás és Gömöri György esszéibe is belekóstolhatunk.
A magazin melléklete, az Erdélyi szôttes a székelyföldre fókuszál: az
Ágoston Vilmossal készült nyitóbeszélgetést és a Teleki Téka kincseit be-
mutató írást követôen interjút olvashatunk a 94 éves Senkálszky Endre
színmûvésszel, valamint Tompa Gáborral és Visky Andrással; megismer-
hetjük az öt legrangosabb kulturális folyóiratot és fôszerkesztôiket; a fia-
tal képzômûvészeket felvonultató blokk és a Sütô Andrásra emlékezô írás
mellett pedig még egy hosszú Kányádi Sándor-életútinterjúra is jut alka-
lom. A Hungaricum 2008/1-es száma megvásárolható minden Alexand-
ra boltban és a Lapker Zrt. elárusítóhelyein.
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SSéélllleeii  NNóórraa
MMÉÉRRTT  FFÉÉLLÜÜNNKK  AA  FFAARRKKAASSTTÓÓLL??  
FFeemmiinniissttaa  iirrooddaalloommsszzeemmlléélleett  iitttt  ééss  mmoosstt
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.
282 oldal, 2800 Ft

Séllei Nóra új könyve, amely fontos állomása a
feminizmussal szembeni elôítéletek leküzdésé-
nek, a feminista irodalomszemlélet magyar iro-
dalomtudományi megjelenésének lehetôségeit
és mikéntjét járja körül.

JJóókkaaii  MMáárriiaa
NNÉÉPPII  GGYYÓÓGGYYMMÓÓDDOOKK  ÉÉSS  TTIISSZZTTÁÁLLKKOODDÁÁSSII
SSZZOOKKÁÁSSOOKK
NNyyiittrraa  vviiddéékkéénneekk  nnééppii  hhaaggyyoommáánnyyaaii  55..  kköötteett
AB-ART Kiadó, 2008.
128 oldal, 1900 Ft

A népi gyógyászat a paraszti gyógyító gyakorlat
összefoglaló elnevezése a néprajzi szakiroda-
lomban. Magába foglalja a betegség eredetére,
tüneteire és gyógyítására vonatkozó hagyomá-
nyokat.

IIaann  SStteewwaarrtt  ––  VVaannnn  JJooiinneess
AA  TTAA--MMAA
BBeevveezzeettééss  aa  kkoorrsszzeerrûû  ttrraannzzaakkcciióóaannaallíízziissbbee
Grafit Kiadó
288 oldal, 1980 Ft

Ebben a könyvben a tranzakcióanalízis (TA) el-
méletébe és gyakorlatába vezetjük be az olva-
sót. Az anyagot oly módon rendeztük el, hogy jól
kezelhetô legyen, akár tanfolyamon akár úgy,
hogy csak a könyv alapján akarja valaki elsajá-
títani.

SŠ̌vveejjkk  uunnookkáájjaa
KKOORRTTÁÁRRSS  CCSSEEHH  DDRRÁÁMMÁÁKK
LLaaddiissllaavv  SSmmoocceekk,,  EEggoonn  TToobbiiááss,,  LLeennkkaa  LLaaggrroonnoovváá,,
JJiirrii  PPookkoorrnnyy,,  IIvvaa  KKlleessttiilloovváá,,  LLuubbooss  BBaalláákk
Tandem Grafikai Studió, 2008.
2200 Ft

AA  KKÖÖTTEETTEEKK  MMEEGGVVÁÁSSÁÁRROOLLHHAATTÓÓKK::
BBuuddaappeessttii  TTeelleekkii  TTéékkaa
11008888  BBuuddaappeesstt,,  BBrróóddyy  SS..  uu..  4466..
TTeelleeffoonn::  778877--55666611;;  FFaaxx::  226666--00885577;;
ee--mmaaiill::  oottkkoonnyyvv@@cchheelllloo..hhuu;;  wwwwww..tteelleekkiitteekkaa..ccoomm

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA

Szeretettel
gratulálunk

az írónô
80.

születésnapja
alkalmából!

SANTOS kiadó
www.santoskiado.hu
santos.kiado@t-online.hu

A középkori latin nyelvû
magyar líra antológiája
Geréb László
fordításában, egy szép,
illusztrált kötetben.

Így buktak el – nem csodáljuk,
hogy ily halál hullott rájuk:
Mert a nagyja és az alja
jó erkölcsét félrehagyja,

csupa bûnnel van tele.
Durva, dúló lett a férfi, 
bármi törvény semmi néki,
eskütszegô, hite hamis, 
epikurus, falánk, csal is,

borital az istene.

(Siralomének a tatárdúlta
Magyarországról. Részlet.)

Megjelent a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásásval.

Kapható a könyvesboltokban.

Geréb László
A MAGYAR KÖZÉPKOR

KÖLTÉSZETE
Veres Dorottya illusztrációival

2600 Ft



Szilágyi Gyula szociológus munkáinak nagy részében a
magyarországi szexuális szokásokat kutatja. A vidékkel

(Tiszántúli Emanuelle), a melegekkel (Melegfront), a
leszbikusokkal (Júlia és Júlia) foglalkozó kötetek után a

közelmúltban jelent meg a nagyvárosi szexualitást
elemzô Nagyvárosi Emanuelle.

■ – A szociográfia elég ritka mûfaj manapság. Hogyan kezdett
szociográfiák írásába?
– Úgy kezdôdött, hogy a szociológia szakra jártam, már másoddip-
lomásként.
– És azt megelôzôen?
– Gyógypedagógusként dolgoztam különbözô helyeken. Fôként
vak gyerekekkel és felnôttekkel foglalkoztam. Speciális oktatásban
részesítettem ôket, úgynevezett látásnevelésben, ami azt jelenti,
hogy azt tanítottam nekik, hogyan használják ki maximálisan a ma-
radék látásukat. Szerencsére ritka az olyan látássérült, aki abszolút
nem lát semmit. Akinek pedig a fényérzékelésnél kicsit több látása
van, az fejleszthetô, megtanítható arra, hogy a maradék látását oko-
sabban használja ki. Eleinte tudatosan, a végén pedig már reflexsze-
rûen. Meg kell keresnie azokat a pontokat, melynek alapján az
adott tárgyat, az adott sziluettet azonosítani lehet. Ha egy nyomta-
tott betûsor felsô részét letakarom, akkor a másik felét én minden
nehézség nélkül el tudom olvasni. Nem kell az összes információ-
nak jelen lennie ahhoz, hogy mindazt, ami egy karakterben rejlik,
értelmezni tudjuk. A vakoknak ezt meg kell tanulniuk, hiszen soha
nem használták a látásukat, hiszen a hallás és a tapintás világában
éltek, az oktatás során is.

Ezt követôen két-három évig fordításból éltem, majd a rendszer-
váltás környékén a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálatnál he-
lyezkedtem el. Ez egy nagyon komoly segélyszervezet. A polgárhá-
borús szerb vidékekre vittünk élelmiszert, gyógyszert, mikor mire
volt szükség. Késôbb a kislányom aggódott, hogy mindig oda me-
gyek, ahol lônek, és ezért belföldön kezdtem dolgozni. Munkanél-
küliekkel, munkaközvetítéssel foglalkoztam, még mindig ennek a
szervezetnek a keretein belül. Több mint tíz évet dolgoztam ott, az-
óta pedig hajléktalanokkal foglalkozom. Egy hajléktalanszállón,
Közép-Európa legnagyobb intézményében vagyok szociális mun-
kás, már hatodik éve. Nemsokára  nyugdíjba megyek és akkor meg-
írom a hajléktalanságról szóló könyvet is.
– Csak ezt az egy könyvet tervezi a közeljövôben?
– Nem, szeretnék nekilátni egy a szocializmus szexualitásképé-
vel foglalkozó könyvnek is. Megvizsgálnám, hogy 1948-tól a
rendszerváltásig hogyan módosult a szexualitáskép, illetve hogy
hogyan jelenik meg az irodalomban, a mûvészetben, a filmben.
Eddigi kutatásaim alapján úgy tûnik, mintha 1948-tôl ’61-ig a
hazai szépirodalom hôsei, amolyan „genitália nélküli emberek”
lettek volna, mert egyetlen szó sem esik e mûvekben az intimi-
tásról. 1959–60-ban viszont már megjelentek olyan könyvek,
amelyben elég szaftos ágyjelenetek szerepelnek, ezek voltak az
elsô szocialista ponyvaregények. E könyvekben többek között
arról is olvashattunk, hogy a hazánkba beszivárgó ellenséges ké-
mek, milyen undorító szexuális ocsmányságokra kényszerítik az
ügynökként beszervezett nôket. A hatvanas években a regények
szereplôi ugyan rendelkeztek már genitáliákkal, de funkció nél-

kül. Hogy mi és hogyan történt
azokban az „édes órákban” arról
– a könyvekbôl legalábbis –,
semmit sem tudunk meg. A hi-
vatalos kritika persze még a fi-
nom utalásoktól is viszolygott.
Terveim szerint miután idézem
az e mûveket prûd bírálattal ille-
tô kritikákat, megszólaltatom
kortársaimat is, így reprezentálva, hogy mennyire különbözött a
hivatalos szexualitás-felfogás az egészséges magánélettôl. 

– Rendszeresen publikál az Élet és Irodalomban.
– Igen, már a kezdetektôl fogva rendszeresen publikálom a készü-
lô könyveimnek egy-egy részletét. Mint már említettük, dolgozom
egy hajléktalanokról szóló könyvön, ennek néhány részlete már
megjelent az ÉS-ben. Mivel az eredeti szakmám erdész, az ÉS fô-
szerkesztôje pedig a mindennapokról kért riportokat, elmentem a
vadászcimborákhoz, halászcimborákhoz, erdészekhez, keményen
dolgozó, nehéz életû gazdákhoz – és ezekbôl a találkozásokból is
születetett egy-egy írás.
– Milyen módszerrel készülnek ezek az interjúk? Hogyan tudja
rávenni a válaszadóit arra, hogy ennyire ôszintén beszéljenek
ilyen intim dolgokról?
– Elôször is különbséget kell tenni a Tiszántúli és a Nagyvárosi
Emanuelle között. 
– Gondolom, vidéken sokkal nehezebb volt.
– Nem, ott volt a könnyebb. Érdeklôdésem indulati töltést szaba-
dított fel. Nagyon szerencsésen kezdtem hozzá, az egész onnan in-
dult, hogy Kungyalun van egy tanyám, harminc éve vettem, és az-
óta szépen megcsináltam. Rendszerint márciustól december elejéig
ott élek. A barátom kislánya, aki Pesten járt egyetemre, de Kungya-
luról való, mesélt arról, hogy mennyire nehéz normális férfipartnert
találni egy kis faluban. Elmondta nekem ezt magnóra, késôbb pe-
dig sikerült megszólaltatnom egyik barátnôjét is. Miközben a barát-
nôvel beszélgettem, édesanyja ott sertepertélt körülöttünk. A végén
a mamának is megköszöntem, hogy hozzájárult az interjúhoz, mert
eleinte bizony eléggé gyanakvó volt. Ô pedig azt válaszolta, hogy
ha tényleg komolyan érdekel ez a téma, akkor errôl neki is lenne
mondanivalója. Ez a hölgy hat hónappal korábban vált el, és összes
megaláztatását kiöntötte nekem, aztán mindjárt tovább ajánlott ba-
rátnôinek. Tehát soha nem ismeretlenül mentem interjút készíteni,
egy-két szerencsés presszóbeli, vagy vonaton történô ismeretségtôl
eltekintve. És alanyaim mindig valami nagyon fontosat és nagyon
személyeset akartak elmondani nekem, hiszen akiben nincs közlé-
si vágy, azt nem lehet szóra bírni.

A Tiszántúli Emanuelle egyébként óriási sikert aratott, ma már a
második kiadásánál tart. Hiánypótló szerepet töltött be a könyvpi-
acon, mert akkoriban nem nagyon lehetett ilyenfajta könyvvel ta-
lálkozni.
– Nagyon jól vissza tudja adni az interjúalanyai beszédmódját,
a monológok élônyelviek és ezáltal igen hitelesek.
– Ezek szerkesztett interjúk, tehát azokat a nyelvi fordulatokat, ame-
lyek annyira jellemzôek a beszélôre, azokat nagyon megjegyzem, és
közlöm, hiszen azok teszik érvényessé az egészet.

Jolsvai Júlia
Szilágyi Gyula: Nagyvárosi Emanuelle
Mérték Kiadó, 160 oldal, 2499 Ft 1
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„Akiben nincs közlési vágy,
azt nem lehet szóra bírni”
Beszélgetés Szilágyi Gyulával



– Mibôl fakadt az elhatározás,
hogy összegyûjti és megjelenteti
Szentkuthy Miklós dedikációit?
– A kötet Szentkuthy Miklósné
visszaemlékezésével kezdôdik: „Jó
néhány éve, sôt most már évtizede,
a »kárbaveszés-félelem« azt sugallta,
hogy lemásoljak minden dedikációt,
melyet férjem írt könyvbe, folyóirat-
ba, cikk vagy tanulmány fölé. Néha
közelharc folyt, mert a dedikált
könyv tulajdonosa, barát vagy akár
félig ismeretlen olvasó, már vitte
volna a zsákmányt, és én a hóna alól
könyörögtem vissza.” Mindennek
az alapja, mint egy piramis négyzet-
alapja, tehát az volt, hogy Szentku-
thy Miklós felesége, Dolly, a maga
törékenységében szívós, állhatatos
munkával összegyûjtötte a dedikáci-
ókat, alázatosan és következetesen,
amint az idézett bevezetésben olvas-

ható. Sajnos nem tudott többet írni. Ha-
lála elôtt néhány héttel született ez a rö-
vidke bevezetés. A dedikációk leírása és
megôrzése nélkül nem készülhetett volna
el ez a rendkívüli írói válogatás. 

Nem tudom, hogy a mûfaj, dedikáció
könyv alakban, a világirodalomban lé-
tezik-e egyáltalán, de mint mû, mégis
rendkívüli jelentôségû. Összehozta a
Sors, úgy összerendezôdött az anyag,
mint egy tökéletes gömb.
– Szentkuthy Miklós hogyan fogadta
Dolly szorgalmas gyûjtômunkáját?
– Boldogan vette, csak úgy mellékesen;
de mindaz, ami mellékes, egy idô után
fontossá válik.
– A könyv borítója maga is olyan,
mintha Szentkuthy alkotása volna.
Az író dedikációi, jellegzetes és szim-
bolikus csillagai közé zárva ...
– Marafkó Bence, aki a könyv tipográ-
fiáját készítette, nagyon leleményes és

ötletes volt. Az utolsó
fotón, amit Molnár Edit
készített, Szentkuthy
olyan, mintha cinkosan
kikacsintana ránk; szin-
te csak a szeme látszik. 

Az is nagyon érdekes,
hogy a csillag mennyire
fontos volt Szentkuthy-
nak a kézirat grafikus
kompozíciójában. A
Szentek élete címû
könyvében Szent Do-
monkos fején ott a csil-
lag, és Szentkuthy szél-
jegyzete: „az én kézje-
gyem...”. Beato Angeli-
co albumában utána-
néztem, az ô képeirôl
vette a példát: sok szent
feje fölött egy csillag
látható. 

interjú

Örök közelség, ezer emlék
Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi
Beszélgetés Tompa Máriával

Nemrégiben jelent meg Szentkuthy Miklós születésének 100.
évfordulójára egy szokatlan témájú kötet, mely egyedülálló az

irodalomtörténeti könyvkiadásban. A kiadvány a Hamvas Béla
Kultúrakutató Intézet gondozásában látott napvilágot, korláto-

zott példányszámban.  Szentkuthy Miklós egykori könyvtár-
szobájában beszélgettem Tompa Máriával a kötet születésének

körülményeirôl és az író hagyatékának e különleges voltáról.
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– Mi volt a dedikációk
csoportosításának ren-
dezôelve?
– Sokat gondolkoztam
a csoportosításon:
Szentkuthy mûveinek
idôrendi sorrendjét ve-
gyem alapul, vagy azo-
kat a személyeket ve-
gyem egy csokorba,
akiknek szól az ajánlás?
Mert ez utóbbi esetben
sokkal jobban átélnénk
egy-egy emberhez fûzô-
dô viszonyát. Végül
azért döntöttem a mû-
vek idôrendi sorrendje
mellett, mert elképzel-
tem, ahogy Szentkuthy
dedikált: Ô egy könyve
megjelenésekor, sok-
szor a kötet témájára összpontosítva, csillagszórószerûen
szórta szét egymás után, két-három óra leforgása alatt, legkü-
lönbözôbb emberekre gondolva a megemlékezô és ajánló
szövegeit. Így ez utóbbi csoportosítás valósabban visszaadja
az író lelkiállapotát, amikor egy-egy mûve megjelenése után,
vagy akár több emberrel történt találkozása kapcsán könyvé-
be ajánlást írt. A mûveket kronologikus sorrendben, s azon
belül, akiknek dedikált, ábécé sorrendben szerepeltettem.

– Már volt róla szó, hogy a Szentkuthy-féle dedikációknak
van egy különleges látványa: ornamentikaszerû, de az így
ábrázolt szöveg egyben kotta is, ami az intonációt jelzi: az
aláhúzások, csillag a szöveg elején és a végén, nagy betû, kis
betû, filctollas színezések, ha az ember elolvassa mindezt,
szinte hallja az eufóri-
kus, személyhez szóló
sztentori hangot. Nála a
dedikáció egy ünnepi,
megkomponált szemé-
lyes rituálé volt? Egyfaj-
ta szétosztásmágia?
– Igen. Miklós nagyon
szeretett ajándékot adni.
Boldog volt, ha dedikál-
hatott. Hallatlanul
ôszinte ember volt, sze-
rette a teatralitást,  a
harsány, széles gesztuso-
kat. Az adott pillanatot
és érzéseit tükrözi vala-
mennyi ajánlása; szemé-
lyes, impresszív közlései
voltak, igaz a lehetô leg-
tömörebb formában.
Sokszor büszkén vallot-
ta, hogy a tömörséget fô-

leg naplójában, könyveibe írt lapszéli jegyzeteiben és a dedi-
kációiban valósította meg. Dedikációi színességét, gazdagságát
pedig az adja, hogy rajongói között egyaránt akadt lakatos, fi-
atal, elsôkötetes költô, piaci elárusító, ezermester, komoly iro-
dalomtudós. Egyetlen dedikációhelyzetet sem volt képes sab-

lonosan felfogni és el-
nagyoltan megfogal-
mazni. Minden szituá-
ció „itt és most” és
megismételhetet len
volt. Intim szférába tar-
tozó gesztusnak érezte
a dedikációkérést is, és
az adást is.
– Tágas idôkeretet
ölel fel ez a mérhetet-
len derût sugárzó szö-
vegegyüttes; tükrözik
ezek a szövegek az író
világszemléletét is?
– A szemléletét kevés-
bé. Inkább a jellemét.
A dedikációi sugároz-
zák a kapcsolatai mi-
nôségét. Szentkuthy
képtelen volt a gyûlö-

letre, szakmai féltékenységre; az ironikus megjegyzések a szö-
vegekben inkább szellemességgel, meleg humorral vannak be-
csomagolva. Azt vallotta, hogy mindenkitôl kap valami érté-

ket, minden egyes embertôl mást és
mást, ehhez mérten ô is egyénileg kö-
zeledett minden egyes baráthoz. Eb-
ben hasonlít a dedikáció a naplójára
vagy egy fotó pillanatfelvételére.
– Az írói dedikációk többségét a sze-
retet és a barátság jellemzi. Vajon ré-
szesült-e hasonló ihletettségû aján-
lásban a Mester?

– A neki írt dedikációk közül a legdúsabb és a leghasonlóbb
az, amit a költô Lakatos István írt.
– Megvan esetleg ez az ajánlás? 
– Igen, 1987-ben írta az alábbi sorokat A sötétség virágai cí-
mû kötetébe: „A drága Miklósnak (ifjú feleségeinek, szeretô-

inek, törvényes és tör-
vénytelen gyermekei-
nek, törvénytelen és tör-
vényes termékeinek:
unokáinak, utódainak,
1.000.000 oldalas Nap-
lóinak, stb.), híve, barát-
ja, csodálója, tanítvá-
nya, ösztönzôje, ösztön-
zöttje Lakatos István,
abban a reményben,
hogy 2027 április 26-án
rokkantkocsidon tizen-
éves rajongóid kigördít-
hetnek még a Farkasréti
Temetôbe, ahol Te
mondod fölöttem, nem
pedig én Tefölötted, a
jókedvû sírbeszédet –
vagy fordítva...”

Illényi Mária 1
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„... a végtelen változatosságkészség, tömör
sokszínûség, a jelen pillanat gyöngyszemeinek
kiemelése az idô szürke folyamatosságából”



Az idei esztendô a reneszánsz éve, gondolhat-
nánk, hogy a budai várban ezért nyílnak meg

márciusban gyors egymásutánban a Mátyás-
korral foglalkozó tárlatok, és sejthetnénk, hogy
az is serkentette létrejöttüket, hogy negyedszá-

zada a Galéria Hunyadi Mátyást és a reneszánsz
mûvészetet bemutató kiállítása mindmáig a leg-

látogatottabb hazai tárlatnak bizonyult. 

■ Az Országos Széchényi Könyvtárban Monok István fô-
igazgatótól azonban azt tudtuk meg, ôk már korábban,
2004-ben döntöttek arról a Budapesti Történeti Múzeum-
mal és a Nemzeti Galériával közösen, hogy 2008-ban témá-
jában egymáshoz kapcsolódó kiállításokkal lepik meg a kö-
zönséget, Mátyás király udvarát korai szakaszában, virágko-
rában ábrázolva, illetve a Mátyás-örökséget tárva elénk.  Az
ötlethez késôbb az Iparmûvészeti Múzeum is csatlakozott,
Beatrix hagyománya címmel majolikatárgyak bemutatójára
készül. 
A nemzeti könyvtár Csillag a holló árnyékában címmel Vi-

téz János személyiségének állít emléket március 14-én
megnyíló kiállításán. Monok István így indokolja válasz-
tásukat:

– Számunkra 2008 nemcsak Mátyás trónra választásának
évfordulóját jelenti, (a koronázást tévesen mondják!), ha-
nem Vitéz János születésének hatszázadik évfordulóját is.
A magyar mûvelôdéstörténetben ô köti össze a két nagy
uralkodót, Zsigmondot és Mátyást.  Nevéhez fûzôdnek a
humanizmus magyarországi megjelenésének eredményei.
A nagyváradi püspöki udvarban kialakított könyvtára, a
humanista neveltetésre rávett rokonok, akik közül Janus
Pannonius a legismertebb, mind Vitéz János jelentôs sze-
repét bizonyítják. Nemzetközi hírû tudósokat hívott Ma-
gyarországra, az ô udvarában rendeztek szimpóziumokat,
vagyis lakomákat, s ezeken a magasröptû beszélgetéssel te-
lô összejöveteleken még az akkori leghíresebb csillagász,
Janus Regiomontanus is részt vett. Az esztergomi rene-
szánsz annak köszönheti létét, hogy Vitéz esztergomi ér-
sek lett. Könyveket gyûjtô és olvasó ember volt, méghoz-
zá firkálós olvasó, aki hódolt az emendáció humanista
szokásának, vagyis a sorközökben vagy a margón kijaví-
totta a hibás, homályos értelmû latin szavakat. Sok kóde-
xét ennek köszönhetôen tudta azonosítani Csapodiné
Gárdonyi Klára.
– Hogy lehet mindezt bemutatni egy kiállításon?
– Abból indulunk kis, hogy miként tárta ki a Magyarorszá-
gon nagyon szûk rétegnek számító értelmiségi világot Eu-
rópa számára a maga kapcsolatrendszere segítségével,
amely tevékenységének komoly eredményei akkor látszot-1
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tak meg, amikor Mátyás ténylegesen a hatalom csúcsára
ért. Ezért Mátyás uralkodásának az elsô évtizedét és a Bib-
liotheca Corviniana kialakulásának korai szakaszát is igyek-
szünk bemutatni. Megvan Vitéz János Leveleskönyve,
amely fényt derít nemzetközi kapcsolataira. A vele üzene-
tet váltó tudósok arcképét is megjelenítjük, s a gyérülô to-
pográfiai ismereteket gazdagítjuk azáltal, hogy térképen is
mutatjuk a levélforgalom irányait. Szerencsére sok könyve
megmaradt Vitéz Jánosnak, tizennyolcat hozunk haza a ki-
állítás idejére, a legtöbbet Münchenbôl és Bécsbôl, de ér-
kezik a Vatikánból és Salzburgból is kódex, amelyekhez
hozzájönnek még az Egyetemi Könyvtárban és a nálunk
ôrzött darabok, így összesen ötven kötetet mutathatunk be.
Igyekszünk természetesen a korból fennmaradt építkezés-
töredékeket, szoboranyagot, képanyagot is a közönség elé
tárni. Ezenkívül lesz játszószoba a gyerekeknek, ahol meg-
tanulhatnak scriptorrá válni, írhatnak humanista könyve-
ket, számítógépes játékok segítségével állíthatnak össze kó-
dexeket, teljes terjedelmükben tekinthetik meg a tárlókban
természetesen csak egy oldalnál kinyitott dokumentumo-
kat. Országos Mátyás-mesemondó-versenyt tervezünk, s
létrehozunk a határokon túlra is eljutó vándorkiállítást,
amelyen akár háromszor három méteresre is kinagyítjuk az
iniciálékat, hogy mindenki hozzáférhessen az élményhez,
miközben az ötszáz éves kódexeket a mi termeinkben nagy
óvatossággal kezeljük, ügyelünk az ôket érô fényerôre, biz-
tosítjuk az állandó hômérsékletet és páratartalmat.
– Milyen újdonsággal tudnak szolgálni a korszakról
azoknak, akik huszonöt éve látták a nagy reneszánsz ki-
állítást?
– A nyolcvanas években a schallaburgi kiállítás és utána a
magyarországi tárlat még hagyományos humanizmus és re-
neszánszképet mutatott. A mostani kiállítás elôkészítése
folyamán több nemzetközi találkozó zajlott le, ahol az elô-
adásoknak csak kisebbik része volt magyar tudóstól való, a
többiben a világ más tájáról érkezett kutatók mondtak vé-
leményt Vitéz János és Mátyás király, fôleg könyvgyûjtésre
és mûvészeti mecenatúrára utaló tevékenységérôl. Bizton
állíthatom, hogy sok újdonságot tudunk mondani, s ennek
kutatástörténeti okai vannak, mi vagyunk ugyanis az elsô
olyan generáció, amelynek tagjai a rendszerváltás után
ténylegesen hozzá tudtak férni az európai kutatómûhelyek
által megírt anyaghoz. Egészen más úgy beszélni egy kó-
dexrôl, hogy az azt elôállító mûhely egyéb termékeit is
meg tudjuk nézni, az arra vonatkozó szakirodalmat is ta-
nulmányozhatjuk. A nyugati kutatómûhelyek a vasfüg-
göny idején sajnos a szakmai ügyekrôl is úgy gondolkoz-
tak, hogy véget ér a világ Bécs alatt, tehát rengeteg kutatá-
si irány csak a téma nyugat-európai vonatkozásait jelölte ki.
De tetszik, nem tetszik, Mátyás budai vára kulturális nagy-
hatalom központja volt a 15. században, s Krakkó, Prága
ugyancsak beletartozik ebbe a körbe, ahogy sok kisebb is,
mint Ozorai Pipo udvara vagy Vitéz János nagyváradi, il-
letve esztergomi rezidenciája. Annak a királyságnak ko-
moly vonzereje és fizetôképessége volt, s szándéka mutat-
kozott, hogy kényeztesse a humanistákat. A Bibliotheca
Corviniana a hatalmi reprezentációnak is része volt, ko-
moly presztízst jelentett. Nem véletlen tehát, hogy amikor
Mátyás elfoglalta Bécs városát, rögtön a császári könyvtár
megalapításán kezdett el dolgozni. Miksa folytatta ezt a
munkát. Az osztrák hagyományokban a 17. századi forrá-
sokban élt még a közös alapítás emléke.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

A média hatni akar
■ Kezdhetnénk akár
úgy is, hogy jó ideje és
váltig mind jobban
tudható, a diszciplí-
náknak egyre inkább
befellegzik, helyüket
rohanvást veszik át az
interdiszciplináris tu-
dományok, ezeknek
egyik igen nagyra nôtt
példánya ez a bizo-
nyos médiatudo-
mány. Szinte, mint a
mesebeli kisgömböc,
akkora az étvágya, a
jövôje pedig (lesz-e
bicska, amely…) be-
láthatatlan.
Szerzônk komoly és

elszánt donkihóte lehet, hiszen szövege leírásakor pontosan
tudhatta, hogy éppen választott témája a legefemerebb állí-
tások biztos lerakója a „ma reggel még talán érvényes volt”
kezdetû gyûjtôhelyen. Amit tegnap leírt például az internet-
rôl, az ma már  a múlt árnya legfeljebb.

Másfelôl pedig nem, mert Gripsrud nem bolond, és nem is
akart kérészéletû kultúrtörténeti akármit összehozni imponá-
ló tudásából. De nézzük, mirôl és hogyan is szól. Horizontot,
vertikumot kíván összenyalábolni, és nem eléggé dicsérhetô
módon a történetiséget helyezve megközelítése tengelyébe. A
szerzô mûvének egyik alaperénye, már most „letudhatjuk”:
úgy didaktikus, hogy nem szájbarágós, hanem szórakoztató. 

A hatásról van szó alapvetôen, hiszen errôl szól igazándi-
ból az egész könyv. A média lényegébôl adódóan hatni akar,
a másik térfélen pedig a „hatandók” vannak. Persze éppen a
kölcsönhatás okán, amely, minden látszat dacára, megkerül-
hetetlen. Tehát nem „mi” is „ôk”, ennél több fonású szövet-
rôl van szó. Az egyén a maga habitusa által van „fel-„  vagy
éppen – ez bizony nem kis mértékben nézôpont kérdése –
„lefegyverezve”, mindenesetre, választási lehetôségek ide
vagy oda, pályánk, ergo választásaink módfelett determinál-
tak, ne is áltassuk magunkat.

Ám vissza az alapokhoz, a jelekhez, tehát újfent elô a sze-
miotikával, ez oly tágas tartománnyal. Innentôl pedig már
nem lehet megállni, akkor már újabb és újabb nyuszik pat-
tannak elô a kalapból: a kommunikációra lendül a herme-
neutika tapsija, rá a retorika meg a narratológia, logikusan,
követhetôen. Szerzônk nem restelli sorra venni a nagy elô-
döktôl-kortársaktól – Webertôl Bourdieu-n át, mondjuk Ha-
bermasig, Lyotard-ig –  merítve-elfogadva az ô narratíváikat,
keresni a maga szintézisét, ami nem más, mint egy pompá-
san olvasható összefoglalás, amely – szerencsére: természete-
sen újra visszakanyarodik a maga történetiségéhez.

Itt-ott talán túl sokat markol a szerzô, ám ez igen csak ébren
tartja az olvasót. (Néhol fordítói-szerkesztôi következetlenség
észlelhetô: aki például „doménnevekrôl” ír, annak számára
miért Anwar Sadat az egykori egyiptomi államfô?)

Sz. J.
Jostein Gripsrud: Médiakultúra, médiatársadalom
Új Mandátum Könyvkiadó,
325 oldal, 3200 Ft
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Az amerikai elnökválasztás jó idôre az Egyesült
Államokra fordította a világ tekintetét. Itt Közép-
Európában a távoli szemlélôben persze könnyen

megszólal a kisördög, hogy ez is csak a kontinens-
méretû show része, aminek, mint tudjuk, mindig

folytatódnia kell.

■ Akik emlékeznek még Kulcsár
István Legország címû könyvére,
amelyet a nyolcvanas években
óriási érdeklôdéssel olvastak ide-
haza, azok ma jót mosolyoghat-
nak akkori ámuldozásainkon, ho-
gyan is mûködik a tengerentúli
világ. Kulcsár a Magyar Rádió tu-
dósítójaként szerezte és írta meg
tapasztalatait az amerikai hétköz-
napokról: az autójuk nélkül moz-
dulni sem tudó lakosságról, a
gyorsétterem-hálózatok rendsze-
rérôl, a televízió hatalmáról, a
reklámok özönérôl, és mindar-
ról, ami ma már bennünket is a
legtermészetesebben vesz körül.
Talán észre sem vettük, de a
„show-nak” már mi is rég fo-
gyasztói vagyunk…

Az Újvilág ôrültségei
Így húsz évvel késôbb már jóval kevésbé hat meg-
hökkentôen ifjabb Fekete István – klasszikusunk
1956-ban emigrált író, újságíró fia – eredetileg he-
lyi lapokban közölt publicisztikája az Újvilág
visszásságairól. Ahogy a Lazi Kiadó gondozásában
megjelent kötet címe is sejteti, Amerika ez is, szer-
zôje a „vajaskenyér” vaj nélküli oldalát fordítja fe-
lénk, anélkül, hogy álszent önsajnálatba fulladna
az emigráns magyarság sorsát és az amerikai de-
mokráciát illetôen. Sôt: megkapó ôszinteséggel
nyilatkozik – és a legkevésbé sem titkolt politikai
hovatartozással, ami a hazai zsurnaliszta-kultúrá-
ban szokatlan szókimondást eredményez – az
amerikai demokrácia és polgárság viszonyrendsze-
rérôl: „A kommunista és egyéb diktatúrák és a ka-
pitalista-imperialista államformák között csakis az
a különbség, hogy a demokráciákban szólás- és saj-
tószabadság van. (…) Az összes diktatúrák közül
az USA »mosolygós-álarcos« parancsuralmi rendszere talán a
legelviselhetôbb.” A kemény tollú elemzések szórakoztató és
mulatságos tárcák között bukkannak fel: Fekete jól ötvözi a
helyi „ôrültségeket” karikírozó történeteit a megdöbbentô
elemzésekkel, például az USA Államügyi Minisztériuma (Sta-
te Department) alkalmazotti létszámának megharmincszoro-
zódásáról 1940 óta, ami közel kétszázezer embert jelent. A
túlduzzasztott államgépezeten kívül az olvasó igen sok ha-
sonlatosságot fedezhet fel az elmúlt húsz év Magyarországá-
val a meghökkentô mesékbe illô esetekben is: a giccses tévé-
show-ban felmagasztalt ittas autóvezetô, a tévedésbôl lábat
amputáló, büntetést megúszó orvos, vagy az üzleti szeánszon

magát hol János apostolként, hol Florence Nightingale-ként
megjelölô „médium” történetei a tömeges porhintés és ügyes-
kedés klasszikus példái. A sokféle, színvonalában váltakozó
írásból a helyi magyarság megosztottsága is kiviláglik, nem
beszélve azokról a cikkekrôl, amelyben Fekete a magyar
nyelvhasználat kétségbeejtô romlásáról tudósít az amerikai
magyar sajtóban. És publicisztikájának talán ez a legfonto-
sabb találkozási pontja édesapja szellemével.

A szatíra „fenegyereke”
A tengerentúli élet szintén európai gyökerû, ám iga-
zi amerikaivá vált klasszikusa a tavaly elhunyt Kurt
Vonnegut, akinek életmûsorozata a Maecenas Kiadó
gondozásában jelenik meg. Talán valóban európai
gyökerek szükségesek ahhoz az ironikus éleslátáshoz,
amelynek segítségével Vonnegut mindig pontosan a
lényegénél képes megragadni az ôt – és földrajzi kö-
töttségektôl függetlenül mindannyiunkat – körülve-
vô zajos-ricsajos állatkerthez hasonlatos világot. A
most megjelent Isten hozott a majomházban! címû kö-
tete rövidebb írásainak javából válogat a legkiválóbb
fordítók tolmácsolásában. Vonnegut nem adja kön-
nyen szatíráinak titkát: a többrétegû szövegek kiindu-
lópontjukból, olykor egy-egy szellemes bon mot-ból
sokszoros asszociációkkal gyûrûznek egyre távolabb
a nagyobb összefüggésekhez, míg végül egy ügyes
csavarral visszakanyarodnnak a történet kezdetéhez.
„Nemrégiben Amerika egyik legpatinásabb könyvtár-

épületénél megállt egy enciklo-
pédiaárus. (…) A némiképp
megszeppent könyvtárosnak
kifejtette, hogy mennyire hely-
telen, hogy a könyvtári gyûjte-
mény legfrissebb lexikonja az
1938-as Britannica, ezenfelül
hozzáférhetô még az 1910-ben
kiadott Americana. Mint arra
az enciklopédiaárus rámuta-
tott, jó pár fontos dolog tör-
tént 1938 óta. Egyéb példák
mellett megemlítette a penicil-
lin felfedezését, és hogy Hitler
csapatai bevonultak Lengyelor-
szágba” – kezdi Ahol élek cí-
mû novelláját. 

Vonnegut sokszor a valósá-
got ügyesen kifordítva, jelleg-
zetes nyelvi leleményekkel va-
lósítja meg az utópia-irodalom

klasszikusainak remeklését megidézô jóslatait a jövôrôl és a vi-
lágvégérôl. Például, amikor a Titán szirénjeiben a haladás szó
helyett következetesen halódást használ, s e halódás jegyében
keresik fel az amerikai elnököt a kétségbeesett kereskedôk,
akiknek már telve vannak raktáraik autókkal, repülôkkel, kony-
hagépekkel és egyéb kacatokkal. Az elnök azzal biztatja ôket,
hogy mivel a Föld lakosságának létszáma úgyis megkétszerezô-
dik a következô húsz évben, bôven számíthatnak majd vásár-
lóerôre. Vonnegut nem választja szét a globális és speciálisan
amerikai problémákat, a hazátlan ember – ô maga nevezi így
magát egy kötete címében – keserûen kacag és kacagtat a világ
abszurditásán, miközben mélységes humanizmus hatja át írá-1
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sait, amelyen nem sokat változtat a
bírálói által gyakran szemére vetett
amerikaellenessége. (Dehogy az. Tes-
sék csak elolvasni.) Valami olyan or-
vosság születik a keze között, amelyet
fogyasztva megnyugszunk, mint egy
sajátos, Pangloss mester-szerû meglá-
táson, hogy végtére is senki nem nor-
mális ezen a nemnormális világon.

Nos, és hogy sikerrel járt-e végül is
az az enciklopédiaárus? Mivel Ameri-
kában járunk, természetesen a happy
end nem maradhat el, ám hogy köz-
ben hogyan rajzolódik ki egy Cape
Cod-i falu suta maradiságba oltott,
mégis szeretnivalóan mókás képe, ar-
ra már adja meg a választ Vonnegut
tollának mesteri vonalvezetése. 

A sötét mélyben
Míg Vonnegut a megingathatatlan derû fe-
lôl közelít az amerikai léthez, az újabb ge-
nerációt képviselô Elizabeth Wurtzel klasszi-
kussá vált regénye, a Prozac-ország a – szer-
zô esetében szerencsésen végzôdô – tragi-
kus lejtô állomásain vezeti végig olvasóját
(Európa Kiadó). 

A Vonnegut utáni generációváltás traumáját
az írónô maga foglalja össze kultuszregénye
elején: „Amikor azt kutattam magamban,
hogy az én életemben hol volt ez az útelága-
zás, ahol rossz irányba indultam, nem tudom
elhessegetni magamtól a gondolatot, hogy a
dologban valahogy az is közrejátszott, hogy
1967. július 31-én, a szerelem nyarának a kel-
lôs közepén születtem, amikor a közös meg-
egyezéses válástól a szabad szerelmen keresz-
tül a vietnami háborúig nagy társadalmi föld-
indulások mentek végbe, s hogy idôvel mind-
ennek a punk, rock meg a Rea-
gan-korszak lépett a helyébe.”
A címadó Prozac az az antidep-
resszáns gyógyszer, amellyel a
90-es évektôl rohamosan nö-
vekvô mértékben kezdték ke-
zelni a depressziós betegeket, s
míg Wurtzel esetében szeren-
csés stabilitást eredményezett,
addig nagyon sokaknál a való-
ságos bajok elfedésének és kon-
zerválásának eszköze lett. E ba-
jok szálait bogozza a szerzô sa-
ját életének eseményeiben, egy
pszichológusokkal és pszichiá-
terekkel gazdagon ellátott, még-
is depressziósoktól hemzsegô
országban. 

Wurtzel teljes nyíltsággal be-
szél fiatalkora képletes és szó
szerinti „kivetkôzéseirôl”: az alkohol és a drogok ördögi körérôl,
a közös bulikat és a pasikat hajszoló, valójában önmaguk elôl
menekülô lányok egyre kétségbeesettebb hajszolódásáról. Mind-
ezek a problémák már Európában, Magyarországon is rég ismer-
tek, az Extasy-partikat és következményeit részletesen bemutató

szövegrészek nem a tényekkel hathatnak újdonság-
ként például kamasz gyermeket nevelô szülôkre, ha-
nem a hitelességnek a legmagasabb szépirodalmi
szintre emelt elbeszélô módozatával, melynek ered-
ményeképp az írót Sylvia Plath-szal és William Sty-
ronnal szokták együtt emlegetni. A környezetük szá-
mára nehezen vagy alig érthetô, a tépelôdés, gyötrô-
dés majd kínlódás fázisait bejáró depressziósok lelki
állapota a regényben a dantei pokol sokrétû és szerte-
ágazó amerikai világaként épül fel. A fiatalok nagy ré-
szét az amerikai társadalom e mélységektôl csak olyan
vékony hártyaként védi, mintha égô házból kifeszített
selyempapírra kellene ugraniuk. A Prozac-ország meg-
jelenése utáni idôszakban gyorsan terjedô blog-mûfaj
és a sokasodó nôi naplókönyvek kitárulkozó ôszinte-
sége ugyan a Wurtzel által kitaposott úton jár, de a
szövegek minôsége többnyire csak a felszínén suhan
annak az alagútnak, amit a szerzô megjárt, alakított, és
amibôl szerencsésen kimenekült. E menekülésben
megmentôje pedig épp az írás volt számára. 

Sziklaperem, ablakpárkány
Az amerikai barangolás megkoronázása-
ként feltétlenül érdemes kézbe venni
egy lenyûgözô képeskönyvet: Sáros
László Canyon – New York címû fotóal-
bumát. Az Officina ’96 gondozásában
megjelent könyv címe sajátos tipográfiá-
val sejteti a borítón, hogy egy hagyomá-
nyos albumhoz képest valami mást és
kölönlegesebbet láttatnak a képek. 
A fotómûvész, vallja, 1981-ben szüle-

tett másodjára New Yorkban, s a Grand
Canyon vidékén érezte, hogy hazatalált.
A szerzô-fényképész kötete elején feltár-
ja azt az intuíciót, amelybôl a fotók szü-
lettek: minden, ami New Yorkban fel-
épült, már ott volt régesrég Arizona,
Utah, Colorado canyonjaiban. S min-
den másképp van az amerikai önképet és

múltat megtépázó, átértékelô és alapjaiban újraíró szep-
tember 11-e után. „New York zseniális epigon – írja Sá-
ros a bevezetôben, amelynek minden mondata olyan
fontos és súlyos, mint maga a kötet. – Felépítette a völ-
gyek (canyonok) lényegét, csak az irányt tévesztette el.”
Az oldaltükrökön elhelyezett képpárokat megpillantva
világos lesz a mûvészi koncepció: gazdagon graffitizett
manhattani falrészlet és sziklarajzok az Emlékhely-
völgybôl; a WTC kettôs tornya és a Pókszikla kettôs kô-
meredélye; egy New York-i párkány és egy csipkés szik-
laperem… Sáros László lépten nyomon felfedezi az em-
berkéz alkotta mû mását, pontosabban fordítva: a termé-
szet lenyûgözô formáiból és színeibôl kibomló akár a
klasszikus formákat, akár az ultramodernitás páratlan
momentumait. Mindeközben hullámzunk a mélységek
és magasságok között: a képek a piszkos járdáról egyszer-
csak felrántanak a felhôkarcolók tetejéig, egy fûszáltól
egy szikla csúcsáig. És közben Amerika: a szélben külön-
féleképp lobogó zászlók tanulmánya, a Szabadság-szo-

bor részleteinek nagyítása a genius locit teremtik meg a  képek-
hez. Majd a búcsúképként teljessé összeálló szobor az égbolt
végtelenjével. Ahogy a fotómûvész írja: „Mert csak remélni tu-
dom, hogy a részekbôl összeáll az egész.”
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Február 15-én a Mûcsarnokban Kákosy Csaba minisz-
ter nyitotta meg a március 12-ig tartó Low Festivalt.

Az egy hónapon át zajló rendezvénysorozaton elsôsor-
ban a kortárs holland-flamand képzômûvészet,

komoly-, jazz- és  popzene, formatervezés, színház és
mozi képviselôi mutatkoznak be, de vendégül látunk

ezelatt írókat is. Lapunk ebbôl az  alkalomból –
történetesen a Gondolat Kiadónál – megjelent „német-

alföldi” könyvújdonságokat mutat be.

■ A holland-flamand irodalom je-
len van nálunk majd’ 120 éve:
címrôl legalábbis sokan ismerik
Multatuli Max Havelaarját. A két
világháború között is jelentek meg
hollandok, flamandok  nálunk, de
a feledés pora lepi mûveiket, s mél-
tán. 1945 és 1990 között – értelem-
szerûen – elôbb a baloldali elköte-
lezettségû írók kötetei vagy fôleg
történelmi regények jelentek meg,
igazán jó (köztük gyerek-)könyvek
csak a 70-es, még inkább a 80-as években,
-tôl. Míg  korábban az Európa, a Magvetô
volt ezek gazdája, az utóbbi két évtized-
ben az Európa mellett a Pont, Pesti Sza-
lon, Széphalom, Filum is adott ki szépiro-
dalmat a „Low Contries”-ból. (A  költészet
természetesen továbbra is háttérbe szorul.)
Mostanság a JAK világirodalmi, és a  Gon-
dolat Akcentusok c. sorozata gondoskodik
holland-flamand szépírók kiadásáról. Kü-
lön fejezet Jan Huizinga, akitôl és akirôl
hál’isten több kötet is megjelent (Osiris, Balassi és most  Gondo-
lat.) Gera Judit, az  ELTE Néderlanisztikai tanszékének vezetôje pe-
dig regények tolmácsolásán kívül a flamand ill. holland festészet és
irodalom kapcsolatával foglalkozó köteteket is publikált (az ELTE
Eötvös és  a Fekete Sas Kiadónál).

Az ô fordításában jelent meg Leon de Winter SzuperTex c. bestsel-
lere is, amely a   szerzônek már a harmadik magyarul is napvilágot
látott regénye. Aki a Ki látta Eileen W.-t? és a Szerenád után elo-
vassa ezt az olvasmányos, pergô cselekményû, elôbb csak köny-
nyed-elegánsnak ható, közben azért lépten-nyomon meghökkentô
mûvet, az végül elgondolkodik, tényleg: mire jó ez az örökös, esz-
telen rohanás. Miután egy 39 éves, 90 kilós multimiliomos, akinek
ellenállhatatlan szükséglete az üzletelés, szombat délelôtt Amszter-
dam belvárosában  százhússzal szágulva majdnem elütött egy, a zsi-
nagógába igyekvô haszid fiút, lám, megáll, és azt kérdezi magától:
Ki vagyok tulajdonképpen? Mirôl is szól az életem? KZ-túlélô volt
az  apám, akit csak egyik oldaláról ismertem, öcsém éppen most vá-
lik zsidóvá – Marokkóban. Ugyanezt tette a szerelmem, Jeruzsálem-
ben. Simon Breslauer egy pszichiáternél mesél az  életérôl... (De
Winter itt lesz a Fesztiválon.) 

A flamand Willem Elsschot néhány verse után most – Gera Judit és
Wekerle Szabolcs fordításában – egy  kisregénye és egy hoszszabb el-
beszélése olvasható egy kötetben: a Sajt (1933) és a Lidércfény

(1946). A flamand próza, mondhatjuk, klasszikusa egy szatirikus és
egy tisztán lélektani-realista remekkel ajándékoz meg bennünket. A
Sajt fôhôse, egyben mesélôje Frans Laarmans, a General Marine
and Shipbuilding Company fogalmazója, azaz senki. Amikor or-
vos bátyjának  barátja, Van Schoonbeke meghívja a szokásos szer-
dai  tracspartira, így mutatja be: „Laarmans úr a hajóiparból.” A ba-
rátai ugyanis egytôl egyig gazdag emberek. Amíg Laarmansból, per-
sze jóakarója közremûködésével, nem lesz egy amszterdami cég zsí-
ros edamijának kizárólagos  forgalmazója, addig keresztülnéznek
rajta, a nevét sem  jegyzik meg. Ám mikor Van  Schoonbeke így
kezdi emlegetni: Laarmans úr élelmiszer-nagykereskedô – minden-
ki szóba áll  vele. Egy kis alkalmazott hogyan próbál vállalkozó len-

ni, ezt írja le a lehetô legegyszerûbb, leghatá-
sosabb eszközökkel, kesernyésen szórakozta-
tó, lebilincselô elbeszélésében Elsschot.  Laar-
mansnak hívják a Lidércfény fôszereplôjét
(narrátorát) is, aki három, egy indiai hajón
szolgáló afgán fiatalembernek segít keresni
egy bizonyos Mariát. A lány, aki zsákokat fol-
tozott a hajón, egy gyufásdobozra írta föl a ne-
vét s címét. Laarmans  presztízskérdést csinál

a lány megtalálásából, annál is inkább,
mivel barátait ferde szemmel nézik civi-
lek, rendôrök, félvilági figurák. Biztos
nyomon járnak, de valami zavaró furcsa-
ság, már-már azt mondanám, titok hú-
zódik meg kudarcuk mögött. Aztán Mo-
hamedrôl és Jézusról kezdenek beszél-
getni. És ebbôl, meg a fehér férfi szenve-
délyes keresésébôl Ali különleges követ-
keztetésre jut...

Johan Huzinga klasszikus – jelenti ki
Rend és hûség. Johan Huizinga szellemi
DNS-e c. kötete elején Willem Otterspeer –,

ha „klasszikus az, amit még ma is olvasunk.” A középkor alkonya,
az Erasmus, A holnap árnyékában, A homo ludens, a Hollandia kul-
túrája a 17. században és még kisebb írásai szerencsére magyarul is
olvashatók (a Huizinga, a rejtôzködô c. kötetben). Egy olyan kultúr-
történészrôl szól e világos gondolatvezetésû, szabatosan, de nem szá-
razon megszövegezett könyv, aki jobban hasonlít az írókhoz, mint
a történészekhez. A  leideni professzor a középkor alkonyáról, a re-
neszánszról írta legolvasottabb, legismertebb  könyvét: a régi és új
ellentétérôl. S hogy mi avatja  klasszikussá Huizingát? Alighanem
az életmû egészének harmóniája – adja meg a saját kérdésére a pon-
tos választ elegáns monográfiájában az eszmetörténész szerzô. A
kötetet a fordító, Balogh Tamás utószava zárja.

Herman Vuijsjét – akitôl most roppant izgalmas és tanulságos
esszét kapunk Korrekt Hollandia címmel – fordítója, Bérczes Tibor a
legeredetibb gondolkodású és  legszellemesebb holland szociográ-
fusnak nevezi A szerzô az utóbbi évtizedekben a Hollandiában szo-
ciális, politikai és morális területeken lezajlott változásokról ír e mû-
vében. A 60-as években, lelkiismereti okokból született tabukkal
kezdi, de napjaink égetô problémáiról szól: a 90-es évektôl ezekrôl
a tabukról szabad a vita. A bevándorolók integrációja nem kizáró-
lag hollandiai probléma, Németország és Franciaország minden-
napjait is jellemzi. (A szerzô ugyancsak  vendége lesz a Fesztivál-
nak, T. G. M-mel fognak  beszélgetni-vitatkozni a Merlinben.)

Cs. A.1
7
6

háttér

Biznisz, tabuk és a reneszánsz
Könyvek holland és flamand földrôl

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

Johan Huizinga



Megrendezte a Typotex Kiadó az elsô
Összeomlás-olvasókört (lesz majd má-

sodik, sôt harmadik is). Jared Dia-
mond új mûvének megbeszélésére

vagy huszonöten jöttek el. Vonakod-
va érkeztem, és tervekkel távoztam.

Talán meg tudom menteni a világot.
Ha megértem.

■ Meleg esô esett. Globális felmelegedés – gondoltam, miköz-
ben sétáltam a Váci utcán az olvasókör helyszíne felé. Úgy érez-
tem magam, mint a rossz tanuló, aki nem készült, nem tudja,
hogy mi lesz, hogyan lesz. A könyv címét – hosszan memorizál-
va az e-mailben kapott meghívót – megjegyez-
tem: Jared Diamond földrajzprofesszor Össze-
omlás címû írásának elsô két fejezetét fogjuk
megbeszélni. Nem olvastam, odafele beugrot-
tam az Írók boltjába, és belelapoztam: nagyon
hosszú, majdnem hatszáz oldal. A letûnt civi-
lizációk pusztulásának okát keresi. Hideg té-
ma számomra, nagyon hideg. Jobb is, ha meg-
beszéljük. 

A bevásárlóközpont eldugott sarkában az Ol-
vasók boltjában egy lélek sem volt. Üres szé-
kek asztalok körül, rajta pogácsa, ivólé és a mû. 

A szemközti kávézóban húztam meg magam,
volt még tíz perc. Lassan színesedett a könyvesbolt, ki határozot-
tan, ki tétován foglalta el a helyét. Belenéztem az arcokba, hátha
elárulja valaki magát egy mosollyal, hogy tudja, mit érzek.  Ment
körbe a pogácsás tál, szorongattam
a könyvet. Talán segít.

Votisky Zsuzsa emelkedett ki szé-
kébôl, hogy kiadóként bemutassa
a szerzôt, így kerültek le Diamond
egyéb könyvei is a polcról: példá-
ul a Pulitzer-díjas Háborúk, járvá-
nyok, technikák. Volt, aki már olvas-
ta, mások hümmögtek csak. Aztán
a könyvbe és Jared Diamond élet-
mûvébe elmerülve, mindig a kör-
nyezetvédelemnél, az újrafelhasz-
nálásnál, a környezettudatos élet-
módnál lyukadtunk ki. Vassy Zol-
tán, a fordító az amerikaiakkal pél-

dálózott, a könyvben is
szereplô montanai társada-
lom problémáit feszegette
volna. Szinte hiába. 

A legalább negyedóráig
csendben üldögélô körta-
gok lassan oldódtak. Kide-
rült, hogy bölcsész, köz-
gazdász, mérnök is van az
olvasók között. Egyetemis-
ták és nyugdíjasok is. Van,
aki angolul, más nem is ol-

vasta a könyvet. Néhányan Diamond-rajongók, páran ismerked-
nek a névvel. 
Vita kialakult, de alig az írásról. Mindenki a saját tapasztalata-

it osztotta meg a környezetvédelemmel kapcsolatban. Az olva-
sók között sokan kutatási területük, munkájuk felôli ismereteik-
kel egészítették ki az olvasottakat. Hideg Éva, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem jövôkutatási tanszékének docense pedig megfej-
tette a szakkifejezéseket: például az ökológiai lábnyomot. Amit
elôször furcsállottam, majd amikor megtudtam, hogy nekem is
van ilyen, boldogan érdeklôdtem eredetérôl. Dióhéjban: az
ökológiai lábnyom az erôforrásmenedzselésben és a társada-
lomtervezésben használt érték: kifejezi, hogy adott technológi-
ai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyi-
ségû földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a
megtermelt hulladék elnyeléséhez. Ezt le lehet osztani egyének-
re is. Az enyém – szégyellem magam – hatalmas: 6,7-es. Ennyi-
szer nagyobb területet foglalok el a helyesnél.

De vissza a könyvhöz! Ugyanígy kalandozott az olvasó-
kör-válságstábunk is, megoldást keresve a társadalmunk
megmentésére. 
Másfél óra múlva elégedetten simogattam a könyv fedôlap-

ját: tudom, hogy Montanában miben hi-
báznak, tudom, mekkora az ökológiai láb-
nyomom, hallottam arról, hogy a Húsvét-
sziget társadalma hogyan tûnt el (kivágták
az utolsó fát is a szigeten.) És alig vártam,
hogy megvegyem a könyvet, amelyet az
ölemben tartok, hogy tovább olvashas-
sam, mert egy hónap múlva a hármas és
négyes fejezetrôl fogunk beszélgetni.
A pénztárnál senki sem mert mûanyag
szatyrot kérni…

Ócsai Dorottya
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Olvasókör-válságstáb

FOLYTATÓDIK AZ ÖSSZEOMLÁS OLVASÓKÖR, ahogy ígérte a Typotex
Kiadó,  minden hónap harmadik keddjén, most március 18-án, kedden,
18 órától, az Olvasók Boltjában (Budapest, 1052, Pesti Barnabás utca 4.
Millennium Center Budapest üzletház, megközelíthetô a Váci utca
19–21. bejáraton keresztül is, Telefon: 266-0018. www.olvasokboltja.hu)

Diamond Összeomlás c. könyvének következô két (ötödik, hatodik)
fejezetérôl folyik majd a beszélgetés, melyet Vassy Zoltán, a könyv
fordítója és Vág András az öko-kérdések odaadó szakembere vezet.

Az olvasókörök alkalmával a könyvet 30%-kal olcsóbban kínálják az
Olvasók Boltjában.

1
7
7



Fekete Sas Kiadó
Tel: 332-89-31
www.feketesas.hu
feketesas@feketesas.hu

Egy katona meg a lánya
Futaky János: Takarodó
Futaky Hajna: Távol mégis közel

■ A közel-
múlt jelentôs
t ö r t é n e l e m -
formáló sze-
mélyiségeinek
emlékiratait,
naplóit, fel-
jegyzéseit, il-
letve a róluk
szóló munká-
kat nagy
számban is-
m e r h e t t ü k

meg az utóbbi másfél-két évtizedben. A
történések azonban nemcsak az ô elha-
tározó tetteikben léteznek, hanem azok
élete, törekvései által is, akik hátukon
viszik a történelmet.

A Takarodó címû részben, Futaky János
visszaemlékezéseibôl, katonatiszti pálya-
futásán keresztül megismerkedhetünk a
múlt század eleji, katonai karrier tipikus
példájával. Érdekes, a hadtörténet számá-
ra is eddig ismeretlen részletek tárulnak
fel elôttünk az 1944. szeptemberi erdélyi
hadmûveletekrôl. 

Lánya, Futaky Hajna a Távol mégis kö-
zel címû írásában, a katonacsaládba szü-
letett lánygyermek, és civil szempontjá-
ból meséli el, milyen volt egy katonacsa-
lád élete. Ezek a fejezetek kiegészítik,
folytatják az édesapa által kezdett család-
történetet egy másik nézôpontból. 

(X)
A/5, kötött, 416 oldal
2490 Ft

Sheila Hocken: Emma meg én
■ Sheila
H o c k e n
gyengénlátó
családba szü-
letett. Vele-
s z ü l e t e t t
szembetegsé-
ge az évek
alatt annyit
r o m l o t t ,
hogy húsz-
éves korára
teljesen meg-

vakult. Ez mindannyiunknak nehezen
kezelhetô tragédia lenne, Sheila azon-
ban erôt merített belôle. Dolgozott,
sportolt, szórakozott, mint bármely látó

ember. Így a tudatos lány jutalma, hogy
egymásra találtak Emmával, a játékos,
vakvezetô labrador kutyával. Megismer-
kedésük és egy életen át tartó barátságuk
történetét írja le Sheila Hocken, a
boldog feleség és családanya, aki az or-
vostudomány fejlôdésének köszönhetô-
en közben visszanyerte a látását. Sheila
Hocken Notthingamben vakvezetôku-
tya-iskolát nyitott, hogy megadja má-
soknak is azt az általa is tapasztalt sza-
badságot, amit egy jól képzett vakveze-
tôkutya, barát nyújthat egy gyengénlátó
vagy vak ember számára. Az egész vilá-
gon nagy sikert aratott könyv a Fekete
Sas Kiadó gondozásában, az Öregbetûs
Sorozat köteteként lát napvilágot.

(X)
A/5, kartonált, 320 oldal, 1900 Ft

Szeretettel meghívjuk a kötet bemutatójára,
melyet 2008. február 21-én, 15 órakor
tartunk a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetségének kis-elôadótermében
(1146 Budapest, Hermina út 47.)

A sorozat további köteteirôl az alábbi
elérhetôségeken nyújtunk információt
Telefon: 332-89-31, www.feketesas.hu
feketesas@feketesas.hu

FRIGORIA Könyvkiadó
1119 Budapest, Pajkos u. 66.
Tel./fax: 203-0915
frigoria.kiado@t-online.hu, 
www.frigoriakiado.hu

Tisza-tó, Hortobágy
kerékpáros és vízitúra-kalauz

■ A kerékpá-
ros útikalauz-
sorozat új kö-
tete a Tisza-tó
és Hortobágy
t ö b b n y e l v û
kerékpáros és
vízitúra-kalauz
egyéb szabadi-
dôs ajánlatok-
kal (természet-
járás, horgá-
szat, lovas tu-

rizmus). A Tisza-tó környékén csodála-
tos természeti környezetben különbözô
sportolási és szabadidôs lehetôségek kö-
zül választhatunk, így mindenki aktívan
töltheti szabadidejét: megépült a Tisza-
tó körül a bicikliút és a Hortobágyon is
kerékpártúra-útvonalakat jelöltek ki; a
vízisportolásra is rengeteg lehetôség kí-
nálkozik: kajakozás, kenuzás, vízisíelés,
vitorlázás, jet-ski; lehetôség van a Tisza-
tavi vízi sétány és tanösvény bejárására

kis teljesítményû motorcsónakkal;
lovas vagy gyalogtúrákat tehetünk és a
horgászat szerelmesei is hódolhatnak
szenvedélyüknek. Túraajánlatok, M
1:80 000-es turistatérkép a kerékpáros,
lovas és vízitúra-útvonalakkal, várostér-
képek, látnivalók leírása, hasznos infor-
mációk.

(X) 
104 oldal, spirálkötés
Ára: 2690 Ft

Göncöl Kiadó
1114 Budapest, Ulászló u. 18.
Tel.: 361 43 70
Fax: 279 04 91

Szun Ce: A hadviselés tudománya
■ A kínai iro-
dalom mint-
egy három-
ezer éves egy-
séges folya-
matot alkot.
Ôsi  rituális
szövegek, köl-
tôi mûvek
mellett fenn-
m a r a d t a k
olyan „szak-
könyvek” is,

mint  a Kr. elôtti 5. században élt Szun
Ce hadtudományi munkája. Kései kom-
mentátorai szerint valóban katonaként
gyûjtötte  tapasztalatait, hiszen roppant
tájékozottnak mutatkozik a katonaélet
mindennapjaiban. „Munkáját Kínában
a legjobb katonai szakkönyvként tartot-
ták számon, és a katonák kézikönyve
lett több mint egy évezreden keresztül.”
Európában a 18. században vált ismert-
té egy francia jezsuita szerzetes, sinoló-
gus által, aki hevenyészve lefordította.
Az elsô gondos, szakszerû, tehát  hite-
les kiadás a 20. század elején született
meg – ebbôl az angol verzióból készült
Édes Bálint  fordítása. (Ô írta az elô-
szót.) Szun Ce hadtudományi mûve
mára filozófiává nemesedett. A mai ol-
vasó éppen azt élvezi ebben a tizenhá-
rom fejezetre osztott írásban, amit ko-
rábban sokan kritizáltak: az egyszerû,
világos fogalmazást. A tömör, rövid
mondatok nagy emberismeretrôl tanús-
kodnak. Stratégiai gondolkodása, meg-
látásai, éles logikája és ismeretei az em-
beri természetrôl napjainkban az üzleti
„hadviselésben” nyújthatnak segítséget.
A kiadványt 18. századi kínai fametsze-
tek díszítik.

(X)
112x164 mm, keménytáblás, papírkötés,
125 oldal, 1290 Ft1
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■ A Tenger Katedrálisa Arnau Estanyol lenyûgözô élettörténete.
Erôszakban fogant 1320-ban, apjának, Bernatnak Navarcles vára
mellett fekvô tanyáján. Jobbágynak született, és szolgaságban cse-
peredett, de szabad emberként öregedett meg. Szélsôséges íveket
követô sorsa – tiszta szíve, a szerencse, az égi és földi szerelem
hatására – a szívbemarkoló gyerekkori nyomorúságtól az irígylés-
reméltó gazdagságon, sikeren, hírnéven át a bukásból való fel-
emelkedésig vezérelte. Megélte a középkori Katalónia világának
brutális kegyetlenségeit: a földesurak jogosított önkényét, az ink-
vizíció kínzatásait, a királyok és nemesek embernyúzó törvénye-
it. Üldözött zsidókat mentett, majd ôt mentették, volt háborús
hôs, látott zendülést, pestisjárványt, gazdasági válságot. Ahogy az
ô ideje telt, úgy épült naggyá ötvenöt év alatt Barcelona legszebb
temploma, a Santa María del Mar, A Tenger Katedrálisa

(Részlet a regénybôl)
A három elöljáró az egyik kôfejtôvel tárgyalt, aki mást se tett,
csak rázta a fejét. A négy férfi a kôhalmot fürkészte, és a tömbök-
re mutogattak, aztán megrázták a fejüket. Arnau próbált nyelni
egyet, de a torka teljesen kiszáradt. Egész testében remegett! Nem
reszkethet éppen most! Megmozgatta az ujjait, aztán körzött
egyet a karjával. Nem lehet, hogy meglássák, mennyire remeg!

Josep, az egyik elöljáró, kiszemelt egy követ. A kôfejtô közö-
nyösen legyintett egyet, Arnaura pillantott, és megingatta a fe-
jét, aztán intett a munkásoknak, hogy emeljék rá. „Mindegyik
ugyanakkora”, ismételte unalomig.

Arnau, mikor látta a munkások kezében a követ, eléjük lépett.
Elôrehajolt, és teste minden izmát megfeszítette. A jelenlévôk
elnémultak. A munkások finoman engedték rá a követ, és segí-
tettek a markával megtámasztani. Ahogy a teljes súly ráneheze-
dett még jobban meggörnyedt, és a lába megroggyant. Arnau
összeszorította a fogát, becsukta a szemét. „Tartsd meg!”, mint-
ha valaki ezt mondta volna. Nem szólalt meg senki se, de mind-
annyian ezt kiáltották némán, amikor látták, hogy remeg a fiú
térde. Fel! Fel! Arnau felegyenesedett a súly alatt. A többiek fel-
lélegeztek. De képes lesz-e elindulni? Arnau szorosra zárt szem-
mel várt. Képes lesz-e elindulni?

Egyik lábát elmozdította. A kô súlya lendítette tovább a mási-
kat, és megint az egyik… és a másik. Ha megáll… ha megáll, elô-
rezuhan a kôvel együtt.

Ramon szipogott egyet, és a megtörölte a szemét.
– Hajrá, fiú! – hallotta az egyik fuvarost, aki rájuk várt.
– Elôre, bátran!
– Képes vagy rá!
– Szûz Máriáért!
A kiáltások visszhangot vertek a kôfejtôben, és elkísérték Ar-

naut, aki magányosan lépkedett a városba vezetô úton.
De mégsem volt egyedül. Az utána induló hordárok, könnyen

elérték, de mindegyikük, az elsôtôl az utolsóig Arnauhoz igazí-
totta a lépteit néhány percig, hogy biztassák és dicsérjék; amikor
beérte a következô, az elôzô saját ritmusában folytatta az útját.

De Arnau nem is hallotta ôket. Gondolkodni sem volt ereje. Csak
arra tudott figyelni, hogy a hátul lévô lába elôre kerüljön, és ami-
kor látta, hogy elôrelendül, és az útra lép, már a következô lépésre
gondolt, egyik lába a másik után, legyôzve a szörnyû fájdalmat.

Sant Bertran veteményesei között járva már egy örökkévalóságnak
tûnt, amíg egyik lábáról a másikra lépett. Minden hordár lehagyta.
Eszébe jutott, hogy Joan és ô hogyan adtak vizet nekik, miközben
a hordárok a hajó szélének támasztották a nehéz követ. Szemével
valami hasonló támaszték után kutatott, és hamarosan talált is egy

olajfát, és alacsony ágainak
tudta dönteni a terhét; ha a
földre teszi, soha többet nem
tudja felemelni. A lába egy
merô görcs volt.

– Ha megállsz – tanácsolta
Ramon –, ne hagyd, hogy a
lábad elzsibbadjon, mert nem
fogsz tudni továbbmenni.

Arnau megszabadulva a te-
her egy kis hányadától, meg-
mozgatta a lábait. Kifújta ma-
gát egyszer, kétszer, és még ki
tudja, hányszor. Szûz Mária viszi a tömeg egy részét, ezt is hallot-
ta. Ha ez igaz, Istenem, akkor micsoda súlya lehet ennek a kônek?
Nem merte megmozdítani a hátát. Nagyon fájt, rettenetesen fájt.
Hosszú ideig pihent. Vajon képes lesz-e folytatni? Arnau körülné-
zett, egyedül volt. A fuvarosok nem ezen az úton jártak, hanem a
Trentaclaus-kapun keresztül.

Képes lesz rá? Az égre nézett. Hallgatta a mindent betöltô csen-
det, aztán egy mozdulattal a hátára billentette a követ. A lába meg-
mozdult. Lépett egyet elôre, aztán még egyet, kettôt, hármat…

A Cagalellnél újabb pihenôt tartott a követ egy sziklapárkány-
ra támasztva. Ott érték be az elsô hordárok, akik már visszafelé
jöttek. Senki se szólt hozzá. Csak egymásra néztek, Arnau össze-
szorította a fogát, és hátára vette a követ. Volt, aki odabiccentet,
de senki sem állt meg. „Ez a próba”, mondta késôbb az egyikük,
mikor Arnau már nem hallhatta, és hátrapillantott a lassan ha-
ladó alakra. „Egyedül kell megküzdenie vele”, bólintott a másik.

Amikor átkelt a nyugati falon, és maga mögött hagyta a Framenorst,
Arnau szembe találta magát a Barcelona utcáin kavargó tömeggel. De
ô csak a lépteire ügyelt. Már a városban volt! Tengerészek, halászok,
asszonyok és gyerekek, a hajóépítô mûhelyek munkásai és a hajó-
ácsok csendben nézték a kô alatt görnyedô fiút, akinek egész testét ki-
verte a veríték, és az arca eltorzult az erôlködéstôl. Mindenki az ifjú
hordár lábait figyelte, Arnau is csak a lépteit vigyázta, semmi mást, és
a többiek néma csendben biztatták: még egyet, még egyet…

Néhányan csatlakoztak hozzá, mögé szegôdtek szótlanul, lép-
teiket az ô ritmusához igazítva, így érkezett meg a fiú a Santa Ma-
ríához, több mint két óra iszonyatos erôlködés után, nyomában
a néma kísérettel. Mindenki félbehagyta a dolgát. A kômûvesek
kilestek az állványokon, az ácsok és kôfaragók letették kezükbôl
a munkát. Albert atya, Pere és Mariona a templom elôtt várták.
Ángel, a ladikos fia, aki azóta felügyelô lett, odalépett hozzá.

– Gyerünk! – kiáltotta. – Már majdnem vége! Mindjárt megér-
kezel! Hajrá!

Az állványok magasából egyszer csak biztató kiáltások érkeztek.
Akik pedig a nyomában érkeztek, üdvrivalgásban törtek ki. Az egész
Santa María del Mar ujjongott; még Albert atya is csatlakozott az
általános ünnepléshez. Arnau azonban továbbra is a lépteire ügyelt,
egyik, másik, egyik, másik… amíg a kôrakodó helyhez nem ért; ott
az inasok és felügyelôk leemelték a nyakáról a súlyos terhet.

Arnau csak ekkor nézett fel, még mindig elôrehajolva és remeg-
ve, de elmosolyodott. A többiek körülvették, és gratuláltak neki.
Arnau nem tudta, ki ez a sok ember, csak Albert atyát ismerte fel,
aki a Las Moreres temetô felé nézett. Arnau követte a pillantását.

– Érted tettem, apa – suttogta.

Ildefonso Falcones: A Tenger Katedrálisa. Fordította: Cserháti Éva
Kiss József Könyvkiadó, Kötött, 486 oldal, 2990 Ft

Ildefonso Falcones
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Bevezetés
A most induló cikksorozat célja, hogy a könyves szakmához tar-
tozó kis- és mikro vállalkozások vezetôi számára korszerû gaz-
dálkodási szemléletet, és ehhez mindig kéznél levô eszköztárat
közvetítsünk. Reméljük, hogy a közölt ismeretek segítenek sike-
resebbé tenni vállalkozásaikat.

A siker olyan, mint egy ötvözet, az alkotó elemek mindegyi-
ke összefügg a többivel. Egy sikeres könyv szakmailag kiváló
minôségû, gazdaságilag eredményes, és sokan keresik, veszik,
azaz egyben piaci siker is. A siker elérése kemény munka.  Mi
ebben a sorozatban a gazdasági oldalát nézzük a tennivalóknak. 

Az angol „to control” szó jelentése felügyelni, irányítani, sza-
bályozni, vezérelni. Gazdasági értelemben a kontrolling olyan
tágan értelmezett információs rendszer, amely saját maga kiala-
kításnak elvein túl (mérési rendszer szabályozása), tartalmazza a
gazdálkodási  információk rendszeres gyûjtését (mérés), a terve-
zést, a terv és tényadatok eltérésének elemzését, a vezetôi dön-
tések elôkészítését.

Tudom, hogy a könyvkiadás jövedelmezôsége nem magas, a
kiadók alacsony létszámmal mûködnek, és többségüknél nincs
kontrolling osztály, sem kontroller alkalmazva. De ez nem is
szükséges, ha észrevesszük, hogy minden cégben van egy köte-
lezôen elôírt gazdasági információs rendszer – a számvitel –
amelyre lehet építeni.  A másik segítségünk a világkultúrává vált
információs technológiából, az irodai alkalmazásokból jön. Ki-
próbálásra váró programok sokasága érhetô el. A kontrolling jó-
zan paraszti ésszel és egy kis EXCEL táblázatkezelô tudással
mindenki által mûvelhetôvé lett. Végül, pedig meggyôzôdésem,
hogy minden vezetô akkor is kontrolling elemeket alkalmaz,
amikor nem így hívja, de például tervez, kalkulál, értékel.

Ebben a cikkben két eredménytervezési eljárást tekintünk át, a
fedezetipont-számítást, és  a hagyományos önköltség- ill. árkal-
kulációt.

Fedezeti pont számítás
A fedezetipont-számítás logikáját egyszerû példán keresztül mu-
tatom be. Egy könyv tervezett eladási ára 4000 Ft/pld. A kiadó-
nál a kereskedôi árrés és áfa levétele után eladott könyvenként
2000 forint marad  A nyomda gyártási ajánlata 500 Ft/ pld.
Jogdíjakra, szerkesztôi és mûszaki elôkészítési munkákra
1 500 000 forint lett kifizetve. Mennyi példányt kell eladni, hogy
az elôállítási költségek megtérüljenek. Kétezer példány eladása
után mekkora eredmény keletkezik?

A fedezetszámítás alapja a költségek szétválasztása a mennyi-
séggel kapcsolatos összefüggésük szerint.

Mennyiséggel egyenes arányban változik az elérhetô bevéte-
lünk. Mennyiséggel arányos  költségnek tekinthetjük  a nyom-

dai elôállítási árat is.  Egy termék eladásából, a gyártási költség
levonásával,  1500 Ft jut a többi költségre és eredményhez.

A jog- és munkadíjakra, stúdióra kifizetett  kiadások fixek, füg-
getlenek a rendelt, eladott mennyiségtôl.

Látjuk, hogy  1 500 000 Ft fix költség megtérüléséhez 1000 pél-
dány elôállítása és eladása elegendô.  Ha a nyomdától 2000 pél-
dányt rendelünk, és sikerül mind eladni, az elsô ezer példány be-
vétele fedezi az összes fix költséget, a második ezer példány min-
den egyes darabja 1500 forint tiszta nyereséget fog hozni. 

A fedezeti pont, más néven kritikus pont 1000 példány, alatta
veszteséges a kiadás, felette nyereséges. Ez a gondolkodásmód a
fedezetszámítás lényege. 

Fedezeti pont (mennyiség)  =  Fix költségek  /  (egységár –
egységnyi változó költség)

A könyvkiadás mennyiséggel egyenesen  arányos (változó)
költségeiként vehetjük még figyelembe a royalty típusú jogdíja-
kat, jutalékokat, a kulturális járulékot, hiszen az eladási ár száza-
lékaként egy példányra meghatározhatók. Direkt értékesítésnél
az expediálási, postaköltség is változó költség lehet. Raktáron lé-
vô könyv utókalkulált elôállítási önköltsége ugyancsak ilyennek
tekinthetô.

Bemutatom a fedezetszámítás alkalmazását a direkt-mail
akciókra.

Az akció reklámkiadása fix költség. Fedezetszámítással megha-
tározhatjuk azt a megrendelésszámot, amelynél ez a marketing
kiadás megtérül. 

Kritikus megrendelésszám  =  Akció fix költségei / (akciós
egységár – önköltség – akció változó kts.)

A fedezetszámításhoz felraktam egy kalkulátort a www.euro-
audit honlap Újdonságok rovatába, melyet az olvasók figyelmé-
be ajánlok.

A hagyományos önköltségi és árkalkuláció
Míg a fedezetszámítás sajátos költségkategóriákat használ, a ha-
gyományos kalkuláció a számviteli fogalmakra épül, sôt a köz-
vetlen költségek és közvetett költségek fogalmát a számviteli
törvény definiálja. Alapelv, hogy minden olyan elôállítási és
gyártási kiadás, amely a közvetlenül a termék érdekében merül
fel, vagy arra utólag naturális mutatókkal ráosztható (pl. szer-
kesztôségi munkaóra alapján a bérköltség) közvetlen költség-
ként számolandó el.

A könyvre elszámolható közvetlen költségekbe tartoznak a
nem értékesítésfüggô jogdíjak (egyszeri, vagy pausálé) és ezek já-
rulékai, a szerkesztési, lektorálási, mûszaki elôkészítési munkadí-
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jak, mindezekhez kapcsolódó anyagok költségei, a nyomdakölt-
ség, a kiadóba beszállítás fuvarköltsége. Ide számítható a vagyo-
ni jogként elhatárolt kiadói jogokból az adott mûre jutó érték-
csökkenés is. 

A könyvhöz kapcsolódó értékesítési közvetett költségek a mar-
ketingköltségek, a royaltyk és jutalékok, a vevôk részére történô
expediálási, posta- és szállítási költségek.

A könyvkiadás kalkulációs sémájának felépítését az ábra mutatja.

Az eladási ár meghatározása szakmai sajátosság, hiszen ez nem
a kiadó bevétele lesz, mégis szükséges a bizományosi rendszer
miatt, továbbá a könyvek, mint egyedi termékek összehasonlítá-
sához (statisztika). És itt van egy specialitás is, a többcsatornás
értékesítés. A kiadónak lehet saját boltja, saját direkt vevôköre,
amely tôle rendel, és természetesen nagy és kiskereskedôknek
adja át termékét. Különbözô árréseket és engedményeket ad az
eladási árból. A kiadói árbevétel értékesítési csatornánként ter-
vezhetô a példányszámok megosztásával, egy példányra vetítve
pedig egy átlagár jön ki.

A könyvár-kalkuláció készítése két számítási munkafeladatra és
egy összekötô döntési részre osztható:

– Költségérték számítása:
A kiadói részleg meghatározza az elôállítási költségeket és ön-
költséget, pótlékolhatja a szükséges közvetett és rezsi költséggel.
A közvetlen költségtételek tervezéséhez szerzôdésekkel, ajánla-
tokkal kell rendelkezniük.

– Árbevétel és átlagárszámítás:
Az értékesítô részleg kiindulva egy becsült – de a könyv paramé-
terein és piaci ismereteiken alapuló –  eladási árból, az értékesí-
tési irányok különbözô árréseivel, engedményeivel megtervezi a
kiadói árbevételt.

A kiadó vezetôje hivatott eldönteni, hogy a két érték közötti ho-
zam és eredmény megfelelô-e.

Ha igen, akkor az eladási ár jóváhagyható. Ha nem elég az
eredmény, vagy a költségértéket kell  pontosítani, vagy az árbe-
vételtervezést felülvizsgálni. Ilyen iteratív könyv-árkalkulációra
alkalmas Excel alkalmazás szintén letölthetô honlapomról.

Az a tapasztalatom, hogy az általános rezsiköltség egyes mû-
vekre történô ráosztására nincs megfelelô módszer. Szokásos a
bázisadatokból szorzókulcsot számítani, amellyel  a közvetlen
önköltséget pótlékolják fel. 

De az is elfogadható eljárás , ha a kiadó nem osztja fel a mû-
ködési rezsit termékenként (régi gazdasági szakszóval:
FNOK, azaz fel nem osztható költségek). Ez esetben arra kell
figyelni, hogy a kiadó összes termékének hozamtömege fe-
dezze az idôszak rezsijének és a cégszinten kívánatos nyere-
ségnek összegét. Magam részérôl a hozammutató szerinti ár-
meghatározást jobbnak tartom, mint a jövedelmezôség (nye-
reségmutató) szerintit. 

Az olvasók ebben a témában részletesebb anyagot találnak a
honlapomon, a www.euro-audit.hu internet címen.

dr. Bódis Béla

■ Az elmúlt 2-3 évben szo-
morú aggodalommal vártam
és hallottam a híreket Bélá-
ról, aki méltósággal és legyôz-
hetetlen kedéllyel viselte gyó-
gyíthatatlan betegségét. Janu-
ár 25-én bekövetkezett, amire
sajnos számítani lehetett.
Szelle Béla 74 évet élhetett. 
Megtisztelô volt a  barátsá-

ga. „Testvérlapunk” a Ma-
gyar Könyvgyûjtô szerkeszté-
se, kiadása idején értékes
szakmai tanácsaival, tudo-
mányos cikkeivel pótolhatat-
lan segítséget jelentett. Jó

volt vele megbeszélni a könyv- és lapkiadási gondjainkat, ter-
veinket, mert igazi filológusként átérezte helyzetünket, könyv-
szakmai ismereteit pedig önzetlenül osztotta meg velünk. 

Utoljára január 5-én találkoztunk, betegágyából is felkelt a
vacsoraasztalhoz és halk, erôtlen hangon, de folytatta az évek
óta zajló könyves beszélgetésünket. 

Szakmai múltja három helyszínhez kapcsolódik. Az ELTE
Könyvtártudományi tanszékén közel 50 évig tanított. „Aki
ebben a szakmában megfordult, az vagy hallgatója volt dr.
Szelle Bélának, vagy tanult valamelyik könyvébôl” – írja Csa-
bay Károly a könyvtárosok internetes oldalán. Az Akadémiai
Kiadó Lexikonszerkesztôségét vezette 1985–1990 között. Iga-
zi büszkesége ezekbôl az idôkbôl az Akadémiai kislexikon,
melynek fôszerkesztôje volt, de nevéhez fûzôdik a Magyar
Nagylexikon elindítása is.  Az ELTE BTK Központi Könyv-
tárának igazgatójaként (1990-2000) az integrált könyvtári
rendszerek bevezetésében játszott kimagasló szerepet. Nyug-
díjasként 2000–2004 között is folytatta tanári pályáját, a meg-
újuló PhD-képzésben önálló tárgyat oktatott, opponensként,
bizottsági tagként vette ki részét a doktori képzés feladataiból. 

Véget ért egy tevékeny, tudós élet. Hagyatékaként ránk ma-
radtak tudományos mûvei és baráti emléke.

Kiss József 

Fôbb mûvei:
– A 325 éves Budapesti Tudományegyetem képekben / [szerk.

Szelle Béla] 1960 
– Katalogizálástörténet 1: kéziratosság kora / Szelle Béla, 1963 
– Katalogizálástörténet 2: könyvnyomtatás kora / Szelle Béla, 1964 
– Bevezetés a katalogizáláselméletbe / Szelle Béla, 1967 
– Harminc éves az egyetemi könyvtárosképzés. Könyvtáros,

29. évf. 1979. 6. sz. 
– Könyv és társadalom Magyarországon / Fülöp Géza, Szelle

Béla, 1981 
– Kovács Máté emlékkönyv / [szerk. Szelle Béla] 1983 
– Olvasók, könyvkiadás, tömegolvasmányok az önkényuralom

idôszakában. In: Kovács Máté emlékkönyve, 1983 
– Akadémiai kislexikon / [a szerkesztôség vez. Szelle Béla] 1990 
– Cambridge enciklopédia / fôszerk. David Crystal; [magy. ki-

ad. fôszerk. Szelle Béla] 1992 
– A tudomány térképe : kisenciklopédia a tudomány egészérôl /

[szerk. Szelle Béla] 1995 
– Pedagógiai lexikon / [a lexikon-szakmai szerkesztôi munkát

Szelle Béla végezte] 1997 
– Mezei Zsolt: Pápai könyvtárak a századfordulón (lektor) 1999 
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Búcsú dr. Szelle Bélától



Milyen különleges, mondhatni misztikus
kapcsolat fûzi egymáshoz a gyermekiro-
dalmat és a labdarúgást? A foci az egyik

legkedveltebb gyermekjáték, a foci ugyan-
akkor a kezdetektôl fogva harc, elég csak a

magyar sportkommentátorok kifejezéseit
megnéznünk (támadás, védekezés, csatár,

védô, letámadás, kiharcolja a tizenegyest),
s máris átélhetjük a két küzdôfél élethalál-
harcát. A 21. század második felében for-

málódó új sportág legelsô ütközetei in-
kább hasonlítottak utcai verekedésre, mint
strukturált sportférfiúi mérkôzésre. A sza-
bályoknak köszönhetôen aztán végül ne-

mes, fair játékká szelídült.

■ Rongylabda, bôrlabda és a szobában is játszható gomb-
foci – világszerte egyformán meghatározó élményforrásai
a II. világháborút követô idôszak gyermekeinek. Puskás
Öcsiék gyermekkorában, és még utána is sokáig a foci a
grund, a beépítetlen telkek nélkülözhetetlen kelléke volt.
Napjainkban egyre kevesebb a grund, egyre kevesebbet
mozognak a gyerekek (helyette tévéznek, „gépeznek”), a
foci mégis megmaradt örömforrásnak, mert egyéniség és
közösség, küzdelem, bukás és katarzis vegyül benne,
olyan, mint a népmese: a hôs elindul a pályán, hogy le-
gyôzze az ellenfelet és elnyerje a végsô gyôzelmet. Szóval,
a mese és a foci nincs is olyan messze egymástól.

Mindig is szerettem a focit: játszani, nézni, olvasni. Elsô
kedvencem Eduard Báz A csodacsapat címû könyve volt.
Amikor a Delfin Könyvek vékonyka kötete a kezembe ke-

rült, már sokat hallottam az Aranycsapatról, számtalanszor
lejátszottam fejben a berni VB-döntôt – persze, mindig mi
nyertünk! –, Bozsik, Puskás, Grosics életérôl szóló könyvek
ott sorjáztak a polcomon. A csodacsapatot olvasva a le-

gyôzhetetlen magyar váloga-
tott mesebeli társára leltem,
Csupaláb Csaba 11 gyerme-
kébôl alkotott válogatott arra
is képes volt, amire a valósá-
gos magyar csapat nem: so-
hasem, még a legfontosabb
mérkôzésén sem kapott ki.
Fontos észrevétel: senki nem
szeret kapus lenni! A kapus
nem sztár, szükséges kelléke
a csapatnak, nevükre ritkán
emlékeznek, a gyerekek in-
kább Ronaldinók, mint Di-
dák… Pedig a kapus fanatiz-
musa, szent ôrülete kell ah-
hoz, hogy megôrizze a hálót,

beleálljon a félelmetes
erejû lövésekbe. Mal
Peet Ôrzô címû ifjúsági
regényének hôse El
Gato, a Macska, ka-
pus. Aki kapus akar
lenni, erdôbe kell an-
nak menni! Dél-Ame-
rika a mágikus realiz-
mus hazája, a szerzô
ezt a poétikai eszközt
használja fel történeté-
nek elmondására; azt a
misztikus létélményt
meséli el, ahogyan egy
cingár tizenhárom
éves fiúból, igazi ka-
pus (és felnôtt) válik.
Két éven keresztül nap
mint nap felkerekedik,

és elmegy egy esôerdei tisztásra, hogy ott leckéket vegyen
a titokzatos Ôrzôtôl. Valóság és misztikum szövedékébôl
életmese íródik, csodálatos karrier ôsi gyökerekbôl táplál-
kozva, tanulságul számunkra is: merjünk kapusok, ôrzôk1
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Foci, az élet játéka
„Amikor életemben elôször fociztam, én voltam
mind a két csapat. Végül én nyertem.”

„Rongylabda, bôrlabda és a szobában is játszható gombfoci – világszerte
egyformán meghatározó élményforrásai a II. világháborút követô idôszak
gyermekeinek. Puskás Öcsiék gyermekkorában, és még utána is sokáig

a foci a grund, a beépítetlen telkek nélkülözhetetlen kelléke volt. Napjainkban
egyre kevesebb a grund, egyre kevesebbet mozognak a gyerekek

(helyette tévéznek, »gépeznek«), a foci mégis megmaradt örömforrásnak...”



lenni, mert a foci életjá-
ték, van mit megôriznünk
az ellenségtôl.

A Vad Banda tizenhá-
rom tagjának történetét
Joachim Masannek tollá-
ból sok, a focit könyvben
is élvezettel végigélô fia-
tal ismeri – Németország-
ban. Hazánkban is egyre
népszerûbb a sorozat, hi-
szen könnyed olvasmány,
komoly, a fiatalokat is ér-
deklô-érintô kérdésekrôl.
Alaptételünk – a foci az
élet játéka – jelen esetben
is igaz: a történet szerep-
lôinek saját önzôségüket,
félelmeiket, kudarcaikat
kell legyôzniük, hogy a

CSAPAT tagjaivá válhassanak. Vili bá, a kiérdemesült lab-
darúgó keze alatt csapattá formálódik a gyereksereg, rá-
jönnek arra, hogy értékesek, és csak egymást segítve érhe-
tik el a célt, a gyôzelmet. Külön érdekessége a könyvfo-
lyamnak, hogy mindegyik rész más-más szereplôt helyez
a középpontba, az ô szemszögébôl, az ô szavaival (E/1)
meséli el a kalandokat, ezáltal személyesebbé, átélhetôb-
bé válik a nagy kaland.

Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnikájában Ipiapacs és a
bandája igazi vad banda: útonállók, rablók. A szerzô me-
sevilágában azonban még ezeknek az ízig-vérig gonosz em-
bereknek is van lehetôségük a változásra. A vándorló sze-

relmesek megmutatják nekik,
hogyan tudnák konstruktívan
használni erejüket: megalakul
belôlük a világverô Szegény
Dzsoni SC. A szerzô egy másik
elbeszélésben (Foci) transzcen-
dens vonatkozásai is lesznek a
labdarúgásnak. Az elbeszélô és
gyermeke közötti párbeszéd
(„Apu, Isten szokott focizni?”)
kiemeli a játékot a földi világ-
ból, és a túlvilági dimenzió já-
tékba hozásával a földi és az
égi univerzum összeér, a ma-
gyar csapatot („balsors, akit ré-
gen tép”) megmenti a mennyei
csodacsatár.

Edzô nélkül nincs csapat.
Csupaláb Csaba, az Ôrzô és
Vili bá (sôt még Szegény
Dzsoni is!) kiváló pedagógus:
céltudatosak, kiváló szakmai

ismeretekkel és szilárd értékrenddel bírnak, melyet tanítvá-
nyaik számára át is tudnak adni, ûzik-hajtják a csapatot,
ugyanakkor a kritikus pillanatokban lehet rájuk számítani.
Ôk a felnôttek a gyermekkönyvekben, példamutatásuk,
bölcsességük nemcsak a történet szereplôit segítik a gyôze-
lemhez, alakjuk a gyermek olvasó számára is pozitív meg-
erôsítés lehet napjaink példaképhiányos világában. Így
erôsíti a foci a szociális kompetenciákat, a jó Edzô pedig
segít megtalálni önmagunkat.

Pompor Zoltán

háttér

greenfo.hu
zöld iránytû a neten

– Naponta friss környezet- és

természetvédelmi hírek,

– állásbörze

– kiadványfigyelô

– programajánló…

… és még sok további

szolgáltatás egy helyen.

Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az Öngyógyítás mûvészete egy magyarországon praktizáló mongol
orvosnô kutatómunkájának az összegzése.

Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi hagyományok alapján
szervek illetve betegségek szerinti bontásban kereshetjük benne a
megfelelô gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy példányszámban fogyott
a betegek körében.

Ára: 2200 Ft   Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220   E-mail: ddanima@yahoo.com   Honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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kertész
ndré Malraux írja a Conditions
humain címû regényében, hogy
egy emberbôl annyi a mienk,

amennyit változtattunk rajta. Gondolj a
gyerekedre. Ha nem változtattál rajta ta-
nítással, példamutatással, szeretettel
(néha szigorral is), akkor csak genetikai-
lag a tiéd, és annak alig van jelentôsége.
Gondolj a szerelmedre. Pontosan annyi
a tiéd belôle, amennyit változtatni bírtál
rajta – akarva vagy akaratlanul –, és még
ha el is szakadtok egymástól, az a része
örökké a tiéd marad… (Vigasz? Nem er-
rôl beszélek. Tény.) 

Tanár, népszónok, politikus, akár edzô
is; tanítványait, követôit, híveit annyira
mondhatja magáénak, amennyit a gon-
dolkodásukon, a magatartásukon vál-
toztatni tudott. Ja, és még valami… ezt
nem biztos, hogy Malraux is leírta: akin egy jottányit is vál-
toztattál, azért felelôs vagy. 

A média egyik kedvenc botránytémája, hogy a kutya em-
berre támadt. Széttépte a gazdáját vagy az udvarba betévedt
szomszéd gyereket – a variációk száma végtelen. Mert annak
nincs hírértéke, hogy a
krokodil evett meg valakit,
ez a dolgok rendje. De a
kutya a miénk. Ô az ember
legjobb barátja. Az ember
kreatúrája, nemhogy vál-
toztattunk rajta, de jófor-
mán mi csináltuk! Nem
fordulhat ellenünk, és ha
mégis, az skandalum! Az
már hír! KUTYATARTÓK
RETTEGJETEK! (Többen
veszik a lapot, nô a tévé-
ben a nézôszám!) 

A farkas közeli rokona, féltestvére vagy unokatestvére, az ôs-
kutya falka követni kezdte az emberhordát a hulladék miatt.
Az ember rájött, hogy ez a falka kész takarítóbrigád, és meg-
tûrte. Majd az együttmûködés elmélyült. A kutya ugatott, je-
lezte az ellenséget is, a zsákmányt is, segített szagolni és hal-
lani. Késôbb már vadászni is segített, a végén a kölykök be-
pofátlankodtak a gyerekkölykök vackára. Nem lehetett elza-
varni ôket, olyan kedvesek voltak. 

Innen az ember kézbe vette a kutya evo-
lúcióját. Belenyúlt a természetes kivá-
lasztásba, maga válogatta és pároztatta
az ô céljainak legjobban megfelelô
egyedeket. Ezzel elkezdôdött a tudatos
tenyésztés, melynek során igen mélyen
és alaposan, jóformán genetikailag vál-
toztattunk a kutyán, hihetetlen sok dol-
got megtanítottunk neki, hogy szociali-
záljuk, hogy az emberrel való együtt-
élésre alkalmassá tegyük. És persze azo-
kat az egyedeket szaporítottuk, amelyek
tanulékonyak voltak, sôt, jó kedvvel,
örömmel tanultak. Az a béna ötlet,
hogy küllemre válogassuk az egyes fajtá-
kat, csak legújabb kori civilizációs elme-
baj az ebtenyésztôk körében. A fajta-
tiszta kutyák közé akkor kerülnek gyil-
kos egyedek, amikor csak a nyerészke-

dés vezérli a tenyésztôt, és a külsô alapján kiállításra válogat
a szép, de rossz természetû, megbízhatatlan, „hamis”, gyön-
ge idegzetû kutyák között. 

Mindig mondom: nem a pitbull, a staffordshire terrier, a bull-
terrier tehet róla, hogy gyilkos, vérengzô kutya, hanem az em-

ber, aki a harci kutyát a kutya-
viadalokra „gladiátornak” ki-
tenyésztette. A harci kutya az
ember véres névjegye. 

Persze mindent elkövettem,
hogy a kutyáim hallgassanak
rám, szófogadóak legyenek,
hogy ne csak a jutalomfalatot
várják, hanem a szeretetet, a
dédelgetést is. És minél keze-
sebb a kutyám, minél jobban
érzem a szeretetét, annál na-
gyobb a felelôsségem iránta.

Kutyát elverni a háztól, kidobni a kocsiból, elaltatni, ha nekem
terhes, ahelyett hogy kivárnám, amíg az élet neki terhes…? 

Ember az ilyen? Nem. De nem is állat. Szörnyeteg!
Elhanyagolható kivételtôl eltekintve kutyát teremtettünk,

de nem a képünkre és hasonlatosságunkra, sokkal jobban si-
került, mint az ember.

Egyetlen sanszunk lehet: a legtitkosabb vágyainkat alkottuk
meg a kutyában, olyanok szeretnénk lenni, mint ô. És akkor
talán nem vagyunk reménytelenek…

Kertész Ákos

Legtitkosabb
vágyaink?

A

A szívöröm titka

■ Hódos Mátyás önéletrajzi
ihletésû esszéregénye, egy idôs
házaspár, Ákos és Vera történe-
tén keresztül mutatja be, hogy
mi adja az úgynevezett szívörö-
möt. A szívöröm szót Vörös-
marty „Merengôhöz” címû ver-
sébôl vette („Mi az, mi embert
boldoggá tehetne?”). A szív-
öröm forrása a szerzô szerint
elsôsorban a párkapcsolat,
majd a szûkebb és tágabb család, a kisebb közösségek (bará-
tok, lakótársak, munkatársak), a nemzet, sôt végsô soron az
emberiség.

A regény hôsei, Ákos és Vera nemcsak boldog házasságuk-
ban találták meg a szívörömöt, hanem egyáltalán jól be tud-
tak illeszkedni a folyamatosan változó társadalomba – ami
az 1950-es évektôl kezdôdôen nem kis teljesítmény. Ákos a
Szovjetunióban folytatott tanulmányai során talált rá az
orosz Verára, majd Magyarországra költöztek, s itt neveltek
fel két gyereket. Az idôs korban is megélhetô életöröm tit-
kainak feltárása a szerzô fô célja, de mûvében sorra veszi a
jó párkapcsolatot megrontó „démonokat” is. Gyakorlatias
tanácsai, példái gyakran közhelyszerûek, ám a mû minden
olyan olvasónak ajánlható, aki családi boldogságához meg-
erôsítést könyvbôl remél.

K. S. A.
Hódos Mátyás: A Kék Madár fészke
Egy boldog házasság igaz története
Tinta Könyvkiadó, 134 oldal, 1490 Ft
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A Typotex Kiadó könyvei akár 20%-os kedvezménnyel is megvásárolhatók a kiadóban (Bp. 1024 Retek u. 33-35. 316-3759) vagy
az Olvasók boltjában(Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. 266-0018. www.olvasokboltja.hu)

Rembrandt, Frans Hals, Vermeer és az ô sok-sok kortársuknak, a 17. századi holland életképfestôk képeinek elsô pillantásra
talán hétköznapinak tûnô jelenetei sokkal több titkot,  illetve érdekességet rejtenek magukban, mint azt elsô közelítésben
gondolnánk. Az utóbbi idôben azonban világossá vált, hogy ezek a festmények többségükben korántsem az akkori való
világ pontos másolatai, hanem álcázott üzenetek, moralizáló képrejtvények. A realista allegóriák megfejtése különösleges
társadalmi, nyelvi, szellemi csemege.

Németh István: AZ ÉLET CSALFA TÜKREI
Holland életképfestészet Rembrandt korában                                       Typotex Kiadó, 180 oldal, 2300 Ft

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. január 18. – 2008. február 14.

Szépirodalom
1. Hugh Laurie: A balek

Kelly Kft.
2. Danielle Steel: A kettes lakosztály

Maecenas Könyvkiadó
3. Ian McEwan: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Vámos Miklós: Utazások Erotikában

(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó

5. Agatha Christie: Poirot elsô esetei
Európa Könyvkiadó

6. Nora Roberts: Délidô
Gabo Könyvkiadó

7. Leslie L. Lawrence: Thumo 1–2.
Gesta Könyvkiadó

8. Varró Dániel: Szívdesszert
Magvetô Könyvkiadó

9. Cecelia Ahern: Ui.: Szeretlek
Tericum Kiadó

10. Nora Roberts: Határtalan vágy
Harlequin Magyarország Kft.

Ismeretterjesztô
1. dr. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
2. Rhonda Byrne: The Secret / A titok

Édesvíz Kiadó
3. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
4. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
5. Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál üzenete

Alexandra Kiadó
6. Michael J. Losier:

Így mûködtesd a vonzás törvényét!
Édesvíz Kiadó

7. Carla Serra, Silvia Bombelli:
80 csoda a Föld körül
Alexandra Kiadó

8. Vujity Tvrtko: Pokoljárás
Alexandra Kiadó

9. Stahl Judit: Gyors ételek sorozat
Kulinária Kiadó

10. Robert J. Moore: Idôtlen csodák
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Joanne K. Rowling:

Harry Potter és a halál ereklyéi
Animus Kiadó

2. Philip Pullman: A titokzatos kés
Alexandra Kiadó

3. Philip Pullman:
Az északi fény – Az arany iránytû
Alexandra Kiadó

4. Philip Pullman: A borostyán látcsô
Alexandra Kiadó

5. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék
Egmont-Hungary Kft.

6. Marék Veronika: Boribon autózik
Pozsonyi Pagony Kft. 

7. Geronimo Stilton: Idôutazás
Alexandra Kiadó

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

9. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Könyvkiadó

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

Bookline sikerlista
2008. január 1. – január 31.

Szépirodalom
1. Laurie, Hugh: A balek

Kelly Kft.
2. McEwan, Ian: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Kiadó
3. Harris, Joanne: Csokoládécipô

Ulpius-Ház Kiadó
4. Vámos Miklós: Utazások Erotikában

(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó

5. King, Stephen: A Setét Torony
Európa Könyvkiadó

6. Méhes György: Emmi
Ulpius-Ház Kiadó

7. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Varró Dániel: Szívdesszert
Magvetô Könyvkiadó

10. Márai Sándor:
Füves könyv – gyógyító gondolatok
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó
2. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok

Édesvíz Kiadó
3. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
4. Felsôoktatási felvételi tájékoztató

Educatio Kht.
5. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford: 

A PH Csoda – Étkezzen kiegyensúlyozottan
és nyerje vissza egészségét!
Bioenergetic Kft.

6. Stahl Judit: Gyors sorozat 1–3. (dísztokban)
Kulinária Kiadó

7. Stahl Judit: Gyors szárnyasételek
Kulinária Kiadó

8. Caro, Mike: A póker titkai
I.A.T. Kiadó

9. Marton Kati: Kilenc magyar, aki világgá ment
és megváltoztatta a világot
Corvina Kiadó

10. Ranschburg Jenô: Szülôk könyve –
A fogantatástól az iskolakezdésig
Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

2. Awdry, W.: 
Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 5.
Egmont Kiadó

3. Awdry, W.:
Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 6.
Egmont Kiadó

4. Awdry, W.:
Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 1.
Egmont Kiadó

5. Sam, a tûzoltó nagykönyve
Egmont Kiadó

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

7. Awdry, W.:
Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 3.
Egmont Kiadó

8. Potter, Beatrix: Kacsa Jolán kalandjai
General Press Kiadó

9. Marék Veronika: Boribon autózik
Pozsonyi Pagony

10. Potter, Beatrix: Nyuszi Benjámin kalandjai
General Press Kiadó

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája
2008. január 1. – január 31.

Szépirodalom
1. Harris, Joanne: Csokoládécipô

Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Kulcsár Ildikó, V.: Rózsa a széfben

Sanoma Budapest 
3. Méhes György: Emmi

Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Sheldon, Sidney: A másik énem

I.P.C. Kiadó
5. Moldova György:  Az utolsó töltény 9. kötet

Urbis Könyvkiadó 
6. Marton Mária: Mese Lázár Ervinrôl

Könyvmolyképzô Kiadó
7. Krentz, Jayne Ann: Csiszolatlan gyémánt

Európa Könyvkiadó 
8. Macomber, Debbie: Angyalhaj

Harlequin
9. Macomber, Debbie: Csütörtök 8 óra

Harlequin
10. Courths-Mahler, Hedwig: Fény és árnyék

Ex-BB Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Boros Gábor fôszerk.:

Filozófia (Akadémiai kézikönyvek)
Akadémiai Kiadó

2. Martel, Jacques:
Lelki eredetû betegségek lexikona
Partvonal Kiadó

3. Goleman, Daniel: Társas intelligencia –
Az emberi kapcsolatok új tudománya
Nyitott Könyvmûhely

4. Bosco, Peter I.: Az elsô világháború – Amerika
Goold Book

5. Schott, Ben: Schott-féle sokmindentudó
Magvetô Kiadó

6. Kara Pál:  Amit a hazai önkormányzati
rendszerrôl tudni kell
ETK Szolgáltató Zrt.

7. Romsics Ignác: Magyarország története
Akadémiai Kiadó

8. Szöôr Anna: Az erôszak neve: fenség
Kairosz Kiadó

9. Farkas Csaba: Windows vista és office 2007
felhasználóknak
Jedlik Oktatási Stúdió Bt.

10. Bártfai Barnabás: Office 2007
BBS-Info Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Csukás István: Aszpirin és Lucifer

Gesta Kiadó
2. Lange, Harald: Sivatagok

(Mi micsoda 38.)
Tessloff és Babilon Kiadó

3. Egan, Kate: A legsötétebb rémálom
(A tini boszik 17.)
Egmont Hungary Kft.

4. De la Bedoyére, Camilla:
100 állomás – 100 kaland lovak
Lilliput

5. Brezina, Thomas: A tiltott város titka
(A kincskeresô hármas ikrek)
Deák és Társa Kiadó

6. Minte-König, Bianka: SMS-románc
Deák és Társa Kiadó

7. De la Bedoyére, Camilla:
100 állomás – 100 kaland ragadozók
Lilliput

8. Boyne, John: A csíkos pizsamás fiú
Ciceró

9. Bailey, Helen: Topaz rivaldafényben
Alexandra

10. Firth, Rachel: Lovagok és fegyverzetük
M-Érték
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Paulo Coelho:
Veronika meg
akar halni
Libri sikerlista,
szépirodalom, 9.
■ A népszerû
szerzô töretlenül
ôrzi helyét az él-
bolyban régeb-
ben megjelent
mûveivel is,
újonnan megje-
lenô, A fény har-
cosának kézi-
könyve c. mûvé-
nek is nagy sikert
jósolunk.

Szöôr Anna:
Az erôszak neve:
fenség
Könyvtárellátó
sikerlista,
ismeretterjesztô, 8.
■ Népszerû lehet
egy jogi, mûvelô-
déstörténeti mû
is: ez a kötet a
családon belüli
erôszak különbö-
zô aspektusait jár-
ja körül, európai
uralkodócsaládok
történetébôl is
véve példáit. 
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Libri sikerlista
2008. január 1. – január 31.

Szépirodalom
1. Harris, Joanne: Csokoládécipô

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
2. Lessing, Doris: A fû dalol

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
3. Méhes György: Emmi

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
4. McEwan, Ian: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
5. Kornis Mihály: Lehetôségek könyve + CD

Pesti Kalligram
6. Lessing, Doris: Az ötödik gyerek

Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Harris, Joanne: Csokoládé

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
8. Pilcher, Rosamunde: Szeptember

Ulpius-Ház Könyvkiadó
9. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni

Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
10. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Könyvkiadó

Ismereterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó
2. Byrne,  Rhonda: A titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
3. Kô András: A Grosics

Apriori International Könyvkiadó
4. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták

Kulinária Kiadó 
5. Horváth Ilona: Szakácskönyv

Pannon Literatúra Kiadó
6. Stahl Judit: Gyors édességek

Kulinária Kiadó 
7. Révai Gábor:

Beszélgetések nem csak gyerekekrôl
Park Könyvkiadó 

8. Somerville,  Neil: Kínai horoszkóp 2008
Édesvíz Kiadó

9. Szepes Mária: A vörös oroszlán
Édesvíz Kiadó

10. Csíkszentmihályi  Mihály:
A fejlôdés útjai (a Flow folytatása)
Nyitott Könyvmûhely

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, W. – Awdry, Christopher: Thomas,

a gôzmozdony – válogatott mesék 5–6.
Egmont-Hungary Kft.

2. Marék Veronika: Boribon autózik
Pagony Könyvek

3. Gnone, Elisabetta: Az ikrek titka – Fairy Oak
Könyvmolyképzô Kiadó

4. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.

5. Von Ziegesar, Cecily: Bad Girl 3.
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

6. Szabó Magda: Tündér Lala
Európa Könyvkiadó 

7. Brezina, Thomas:
Hogyan varázsoljunk szupersrácot?
Egmont-Hungary Kft.

8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca zenél
Pagony Könyvek

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

10. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

Líra sikerlista
2008. január 1. – január 31.

Szépirodalom
1. Hugh Laurie: A balek

Kelly Kiadó
2. Vámos Miklós: Utazások Erotikában

Ab Ovo Könyvkiadó
3. Joanne Harris: Csokoládécipô

Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Varró Dániel: Szívdesszert 

Magvetô Kiadó
5. Méhes György: Emmi

Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Paulo Coelho: Az alkimista – új borítóval

Atheneaum Kiadó
7. Ian McEwan: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Francois Lelord: Hector utazása

Athenaeum Kiadó
9. Lôrincz L. László:

Thumo I–II – A szrinpók völgyében
Gesta Könyvkiadó

10. Danielle Steel: A kettes lakosztály
Maecenas Könyvek

Ismeretterjesztô 
1. Kati Marton:

Kilenc magyar, aki világgá ment
Corvina Kiadó

2. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó Kft

3. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó

4. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Könyvkiadó

5. Susanna Sarti: Görög mûvészet
Corvina Kiadó

6. Alexander von Schönburg:
Pénz nélkül gazdagon
Holistic Kft

7. Magyarország mozdonyai
Indóház

8. Magunkfajták –
Morvai Krisztinával beszélget Kovács Zsolt
Kairosz Kiadó

9. Asztrológiai útmutató 2008.
Mandala Véda Kiadó

10. Robert O. Young dr – Shelley Redford Young:
A PH csoda – CD-vel
Bioenergetic Kft

Gyermek, ifjúsági
1. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve

Egmont-Hungary Kiadó Kft
2. Micimackó – Foglalkoztatókönyv

Egmont-Hungary Kiadó
3. Thomas Brezina:

Hogyan varázsoljunk szupersrácot?
Egmont-Hungary Kiadó

4. Malacka – Foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kiadó

5. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

6. Geronimo Stilton: A bátorság titka
Alexandra Kiadó

7. Thomas Brezina: Eltûnt póni kerestetik!
Napsugár és Holdsugár Kft.

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

9. Színezd ki ... és számolj Te is
Göncöl Kiadó 

10. Eric Kästner: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

Kati Marton:
Kilenc magyar,
aki világgá ment
Líra sikerlista,
ismeretterjesztô 1.
■ Magyarország-
ról a második vi-
lágháború rémsé-
gei elôl elmene-
kült, és késôbb
világhírûvé lett
magyarok törté-
nete olvasható a
kötetben. Siker-
könyv sikeres
emberekrôl.

Felsôoktatási
felvételi
tájékoztató 2008
Bookline
sikerlista,
ismeretterjesztô, 4.
■ Az egyetemi
jelentkezéseket
megelôzô idô-
szakban min-
den esztendô-
ben komoly si-
kerre számíthat-
nak a továbbta-
nulás irányának
e l d ö n t é s é h e z
segítséget nyúj-
tó kiadványok.

Interjúk
Lázár Ervinnel

■ „A kötet legizgalmasabb része az
1956-os események, majd az azt
követô évek leírása, ennek az idô-
szaknak nem maradt munkásságá-
ban irodalmi lenyomata, csupán
néhány novellába épült be a sza-
badság és az elnyomás emberpró-
báló kettôsségének gondolata. Szá-
mos interjú készült Lázár Ervinnel,
de nem emlékszem arra, hogy egy-
ben is ilyen ôszinteséggel vallott
volna huszonéves önmagáról, arról
az eufóriáról, amit a forradalom
alatt átélt, és arról az erkölcsi tartás-
ról, amely arra kényszerítette, hogy
itthon maradjon, szülôföldjén. A
gyermek Lázár Ervin szemünk
elôtt változik intézôgyerekbôl új-
ságíróvá, majd elsô- (második, so-
kadik) kötetes íróvá. Majd példaké-
pekre, irodalmi hatásokra terelôdik
a szó, megtudjuk, hogy Szabó Ist-
vánnal egy kollégiumi, Nagy Lász-
lóval pedig egy szerkesztôségi szo-
bában töltötte napjait. Szerkesztô-
ségekbe pillantunk be, írószövetsé-
gi kulisszatitkokra derül fény, ám
sejtjük, mégsem ez a lényeg: az
utolsó gondolatok a családé.”

(Részlet Pompor Zoltánnak lapunk
137. oldalán olvasható recenziójából)

Marton Mária:
Mese Lázár Ervinrôl
Könyvtárellátó sikerlista,
szépirodalom, 6.

Kôszeghy Elemér
A magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig

2043 ötvösjegy hasonmásával, 48 szövegközti ábrával,
30 mûmelléklettel

2. reprint kiadás, 464 oldal, 8479 Ft

Az 1936-ban kétnyelvû – magyar és német – kiadásban
napvilágot látott mû a történelmi Magyarországhoz tartozó
városok szerinti csoportosításban tartalmazza a mûkincsek
ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.
Magyarország különbözô részein már a XIV. századból meg-
találjuk egymástól eltérô bélyegzések nyomait korabeli ötvös-

mûveken. A XVI. századtól kezdve az ötvöstárgyak
bélyegzése általánossá vált a céhekben, ha a bélyegzés módja
nem is vált egységessé. 1867-tôl a fémfinomság vizsgálata álla-
mi hivatalok hatáskörébe került, s e téren az osztrákokéhoz
hasonló fémjelzési rendszer lépett életbe. Ez az oka annak,
hogy a Magyarországi ötvösjegyek... c. munka csak eddig az
idôpontig ismerteti a jeleket, hiszen azon túl már alig érdekli
a mûvészettörténeti kutatást az ötvöstárgyak származása.
A mû közismert, ám nehezen hozzáférhetô, mégis nélkülöz-
hetetlen kézikönyv becsüsök, gyûjtôk, ötvösök, történészek
számára.

KAPHATÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN!



A Librotrade Kft. ajánlja

New Matrix Intermediate Hungarian Workbook Gude/Duckworth 1875 Ft
New Matrix Intermediate SB Gude/Duckworth 3602 Ft
New Matrix Pre-Intermediate Hungarian Workbook Gude/Duckworth 1875 Ft
New Matrix Pre-Intermediate SB Gude/Duckworth 4958 Ft
Oxford Angol Nyelvtan – Megoldókulcs Nélkül Coe/Harrison/Paterson 2500 Ft

A könyvek megrendelhetôk:

BOOKSHOP KFT.   1052 Budapest, Gerlóczy U. 7.  
Telefon: 318-8633   e-mail:info@oupbooks.hu 

LIBROTRADE KFT. 1173 Budapest, Pesti Út 237.
Telefon: 254-0273   Fax. 257-7472   e-mail: books@librotrade.hu

A VÁROSHÁZA KIADÓ AJÁNLJA
Perczel Anna
Védtelen örökség – Unprotected Heritage
Lakóházak a zsidó negyedben – Residential
buildings in the Jewish quarter

A város arcai sorozat 
magyar és angol nyelven, egy kötetben
B/5, 452 oldal, kb. 380 színes képpel, kartonált
4800 Forint 

Budapest utcavezetésben, telekszerkezetben
és beépítésben egyaránt egyik legrégibb,
legizgalmasabb és leghangulatosabb város-

részét, egyben egyetlen zsidó kereskedônegyedét mutatja be a
könyv. A rövid történeti bevezetést utcáról utcára, épületrôl épület-
re haladó, színes képekkel illusztrált ismertetés követi.
A kötet fotográfusa Lábass Endre.

Révay Mór János

ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK

Egy magyar könyvkiadó
emlékiratai (1920)

Reprint kiadás, I–II. kötet,

408+496 oldal, 8500 Ft

A Révai Testvérek Rt. igazgatójának,

a Révai Nagy Lexikona

fôszerkesztôjének emlékirata 1920-ból.

Thomas Gifford
ASSASSINÓK
(Fordította Sóskuthy György)
664 oldal, 2990 Ft
Nyolc gyilkosság. Nem tudni,
miért... A nyomok az egyházon
belüli titkos csoporthoz, az
assassinókhoz vezetnek.

Pogány György
A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ
KALAUZA
317 oldal, szövegközti illusztrá-
cióval, 4400 Ft
A bibliofíliáról, a könyvgyûjtés, a
bibliofília gyakorlati tudnivalóiról. 

Julia Navarro 
A SZENT LEPEL TITKOS

SZÖVETSÉGE
(Fordította Cserháti Éva)

464 oldal, 2980 Ft
Gyilkos és öngyilkos küzdelem a

torinói lepelért, Jézus halála óta...
Mindenki a Szent Leplet akarja. 

Judy Allen
FANTASY ENCIKLOPÉDIA
(Fordította Gálvölgyi Judit)
144 oldal, 400 színes fotó,
kép illusztrációval, 4480 Ft
Tündérek, sárkányok, varázs-
lók, mágia és bûbáj –
ismeretterjesztô képeskönyv
gyerekek számára az
emberiség képzeletében létezô
lényekrôl, a fantázia világáról.

Kicsi Sándor András
MAGYAR KÖNYVLEXIKON

360 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4900 Ft 

„A magyar könyv” betûrendben,
függelékként A könyv filozófiája 

Csak keresni kell – a könyvesboltokban



Pardi Anna
BACH ÉS AZ ANTIANYAG
212 oldal, 2400 Ft
A dolgok három létezési módja az
anyagban, az elmében és az örök
teremtô mûvészetben nyilvánul
meg. A fölfogóképesség edzése pe-
dig maga a zene. Pardi Anna Bach
életrajzszerû történetén keresztül
élvezetesen, lírai hangnemben,
nagy meggyôzôdéssel bizonyítja
számunkra mindezt.

Szalay Károly
KUTYAREGÉNY
Egy boldog életû törpetacskó
emlékiratai
160 oldal, 2500 Ft
Ha a regény fôszereplôje kalandos
élete alkonyán feltenné magának a
kérdést: mi tette boldoggá, azt vá-
laszolná, az, hogy rajongásig szeret-
hette gazdáit. Az a kutya, aki nem
szeret, aki nem ragaszkodik, bol-
dogtalan. Lehet, hogy így van ez ve-
lünk, emberekkel is?

Hamar Péter
MÓRICZ ZSIGMOND UTOLSÓ
SZERELME 
260 oldal, 2800 Ft
Elôször Árvácskának hívták, aztán
Csibe lett belôle, majd Litkei Erzsé-
bet, végül Móricz Erzsébet, mivel

Móricz Zsigmond lányává fogadta.
Ô nemcsak modell volt Móricz szá-
mára, hanem sokkal több annál. In-
dokolt Litkei Erzsébet – Móricz Vi-
rág által rajzolt – arcképének átraj-
zolása, Móricz Zsigmondhoz fûzôdô
kapcsolatának újraértelmezése.

Walter Nigg
VINCENT VAN GOGH
Napba vetett pillantás
200 oldal, illusztrált, 2800 Ft
A teológus számára hatalmas vonz-
erôt jelentett Vincent van Gogh, a 
zseniális festô, aki gondolkodó, is-
tenkeresô és eretnek éppúgy volt
egy személyben, mint próféta. Az
író életét, vallási és mûvészi fejlôdé-
sét szinte egybeolvasztva veszi na-
gyító alá.

Bene Éva
EMANCIPÁCIÓS BUMERÁNG
160 oldal, 2800 Ft

„Valljuk be, szánalmas bohócot
csináltak belôlünk, az életünket a
feje tetejére állították, mi pedig
balga fejjel, önként és dalolva
tesszük tönkre magunkat, egy-
mást és a gyermekeinket. Le kell
leplezni, a nevén kell nevezni, és
szembe kell fordulni a világot el-
árasztó, életünket megnyomorító
tévtanokkal.” 
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Az idei Könyvhét meghívott vendége Kí-
na. Nagyon sok keleti témájú szépirodalmi,

illetve filozófiai, vallás- és kultúrtörténeti
könyv jelenik meg Magyarországon a Trivi-
um Kiadó gondozásában. Zádor Zsolttal és

Zádorné Szaniszló Juliannával, a Trivium
Kiadó igazgatójával és kereskedelmi vezetô-

jével többek közt a keleti könyvek mind
nagyobb vonzerejérôl, illetve a kiadó keleti

tárgyú könyveirôl beszélgettünk.

■ – 17 évvel ezelôtt alapítottuk a kiadót. Kezdetben mindenekelôtt
magyar szerzôk mûveit adtuk ki, illetve tíz éven keresztül négy
könyvklubbal dolgoztunk, így számtalan színes kiadványunk jelent
meg a lakberendezéstôl kezdve az illemtanig és a szakácskönyvekig.
A keleti vonal valamivel késôbb, Dr. Hetényi Ernôn keresztül ke-
rült a látóterünkbe. A buddhizmus magyarországi apostola Dr. He-
tényi Ernô volt, aki sokat tett a keleti vallás/filozófia meghonosítá-
sáért. Munkájának egyik legfontosabb dokumentuma a Tibeti taní-
tók titkos tanításai c. buddhista lexikon, melyet Benedek professzor-
ral együtt állítottak össze. Ennek a kiadását a mi kiadónk vállalta
föl. A hatalmas tudásanyagra támaszkodó, nagy sikerû lexikonnak
azóta sem jelent meg folytatása Magyarországon.
– Miért láttak a kezdet kezdetén fantáziát ebben a mûben?
Netán volt valami személyes kötôdésük a buddhizmushoz?
– A dalai láma nevével elsôként a nagyszüleim házában találkoz-
tam. Nem vagyok buddhista, de közel áll hozzám annak szem-
léletmódja, életfilozófiája. A dalai láma olyan értékeket közve-
tít, melyekbôl mindenki – vallási hovatartozástól és világnézet-
tôl függetlenül – meríthet a mindennapok során. Nem is köz-
vetlenül a vallásról szól, mint inkább az életrôl, arról, hogyan
gyôzzük le a negatív érzelmeket, és fedezzük fel a pillanat örö-
meit, illetve miként viszonyuljunk másokhoz. Mikor Hetényi
kézirata a kezembe került, nagyon megörültem neki, s habár
nem tudtam, milyen lesz a fogadtatása itthon, úgy gondoltam,
egy ilyen értékes anyagot nem szabad veszni hagyni. A könyv si-
kere végül felülmúlta a várakozásokat. 
– Önök szerint mennyire ültethetô át a keleti szemléletmód
az európai nyugati/keresztény kultúrkörbe?
– Nem gondolom, hogy feltétlen át kellene ültetnünk, hiszen
fontos, hogy megôrizzük a saját gyökereinket, ugyanakkor úgy ér-
zem, van mit tanulnunk belôle. A keleti emberek szemléletmód-
ja ugyanis – úgy tûnik – kiegyensúlyozottabb és derûsebb,
könnyebben veszik az akadályokat. A buddhizmus ökumenikus,
toleranciára és mások elfogadására tanít. Érdekesek azok a köny-
vek, melyek a keletet jól ismerô, nyugati szerzôktôl származnak.
Ilyen például a tavaly kiadott Boldog élet tibeti mûvészete, mely-
nek írója egy amerikai pszichológus, aki hosszú éveket töltött el
Tibetben a buddhista szerzetesek között. Ô valóban azt mutatja
meg, hogy a nyugati, felgyorsult civilizációban élô emberek ho-
gyan építhetik be a gondolkodásukba a keleti bölcsességeket.
– Hogyan jelentkezett a keleti tematika a buddhista lexi-
kon után?
– A keleti tematika egyrészt a vallási/filozófiai/kultúrtörténeti köny-
vek formájában jelenik meg a kiadónknál, másrészt pedig a kortárs
szépirodalmi mûveken keresztül. Régi vágyam volt, hogy kiadjuk a

dalai láma mûveit, ez ’99-
ben el is kezdôdött, A bol-
dogság mûvészete c., több tíz-
ezer példányban elkelt siker-
könyvvel. Nagyon jó volt a
fogadtatása, ezért magával
hozta a további láma-köny-
veket. Ôszentségének ez
idáig öt kötete jelent meg.
Karácsonykor került a köny-
vesboltokba a Tibet története,
ami gyönyörû fotókkal il-
lusztrált, komoly, átfogó, si-
kergyanús munka.

Érdekes módon A boldog élet mûvészetével párhuzamosan jelent
meg az elsô Gésa könyv, az Egy gésa emlékiratai ’99-ben. Arthur
Golden regénye, a világ számos országában bestseller lett, hóna-
pokon keresztül az eladási listák élén állt. Nálunk 13 kiadást élt
meg, 2006-ban pedig köztudottan végre a belôle készült film is
eljutott Magyarországra. A sikerét valószínûleg több dolognak is
köszönheti. Egyrészt nagyon jól megírt, illetve lefordított mûrôl
van szó a keleti írók jellegzetes stílusjegyeivel, a misztikával, né-
mi melankóliával fûszerezett líraisággal. Másrészt vonzóvá teszi,
hogy egy ismeretlen, titkokkal övezett, zárt és egzotikus, nagyon
emocionális és érzéki világba kalauzol. A Gésa „sorozat” követ-
kezô kötete Mineko Iwasaki: Gésák gésája. A regény keletkezéstör-
ténete Arthur Golden könyvéhez kapcsolódik. Golden ugyanis
az emlékiratokban Iwasaki életét dolgozta fel. A hölgy azonban,
aki Japán elsô számú gésája volt, zokon vette, hogy az író – élve
az irodalmi fikció lehetôségével – több epizódot tetszés szerint
átalakított. Ezért úgy döntött, hogy ô maga írja meg életének hi-
teles történetét. A gésa-témában további két könyvet adtunk ki,
az egyik szintén egy memoár jellegû regény, a másik Ursula Rich-
ter: A gésa mosolya kultúrtörténeti mû, mely bemutatja e sajátos
világ kialakulását. Túllépve a gésa-témán tovább keresgéltünk a
kortárs keleti szerzôk munkái között. Rengeteg kivételes mûre
akadtunk, ezek közül például a Tavirózsa színház Nemzetközi
Irodalmi Nagydíjat nyert. Szintén sikerkönyv lett Lisa See Hóvi-
rág és a titkos legyezô c. két nôi sorsot bemutató regénye. Fölvállal-
tuk a kortárs japán irodalmat is, melyet Banana Yoshimoto neve
fémjelez. A lírai mûvek mellett másik keleti sorozatunk a rejtel-
mek, a bûnügyek világába vezet. 
– Mivel készülnek az idei Könyvfesztiválra?
– Kettô keleti témájú, új kötettel jelentkezünk. Az egyik az említett
krimi-thriller vonalhoz tartozik, Az illatos kimonó és a Gyilkos érintés
után a sorozat harmadik darabja a hasonlóan lebilincselô Hócsászár-
nô. Szerzôje az egyik legnépszerûbb krimiíró, Laura Joh Rowland. A
másik könyvünk A fivérek. A varázslatos és izgalmas történet két fi-
vér élesen elkülönülô életútját járja be. A könyv alaptónusát jelzi a
kezdô sor: „Mao tábornoka volt az egyik nagyapám, Mao bankára
volt a másik nagyapám.” Remélem, hogy ez a könyv – a külföldi
könyvpiacokhoz hasonlóan – itthon is átütô sikert arat. 
– Ezek szerint a kiadó tartja magát a keleti vonalhoz a jö-
vôben is.
– Igen, konzekvensen, hiszen ez a fô profilunk. Ugyanakkor
nem szeretem leszûkíteni keleti és nyugati területre az érdeklô-
dést. Igyekszünk „nyugati vonalon” is maradandó értékeket köz-
vetíteni.
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