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73. ÜNNEPI KÖNYVHÉT Az alázat dicsérete
POLITOLÓGIA,
TÖRTÉNELEM

Pócs Éva
Hiedelmek Közép-és Kelet-Európa határán 
L 'Harmattan, 260 oldal, 1950 forint

Szabad György
Kossuth irányadása
Válasz, 304 oldal, 2850 forint

Szakály Sándor
Honvédség és tisztikar 1919-1947 
Ister, 240 oldal, 1750forint

Szita Szabolcs 
A Gestapo Magyarországon 
Korona, 240 oldal, 2990 forint

Tari István
Akarsz egy Jugoszláviát?
Fórum, 206 oldal, 1800 forint

SZOCIOLÓGIA,

SZOCIOGRÁFIA

Beke László-Gábor Eszter- 
Prakfalvy Endre- 
Sisa József-Szabó Júlia 
A magyarországi művészet története 
1800-tól napjainkig 
Corvina, 508 oldal, kb. 5800forint

Kovács András Bálint 
A film szerint a világ 
Palatínus, 360 oldal, 3200 forint

Murádin Jenő 
Fadrusz
Polis, 180 oldal, 3300forint

Tarkovszkij, Andrej 
Napló
Osiris, 600 oldal, 3880forint

Valkay Zoltán
Zenta építészete
Fórum, 508 oldal, 3500 forint

Zórád Ernő 
Tabán
Fekete Sas, 164 oldal, 4480 forint

TERMÉSZETTUDOMÁNY
Almási Miklós 
Korszellemv@dászat 
Helikon, 250 oldal, 2000 forint

Hankiss Elemér 
Új diagnózisok 
Osiris, 150 oldal, 1780forint

Réger Zita
Cigány gyermekvilág 
L Harmattan, 180 oldal, 2190 forint

Spéder Zsolt
A szegénység változó arcai 
Századvég, 240 oldal, kötve 3864 forint

Szilágyi Gyula 
Júlia és Júlia
Könyvklub, 128 oldal, 1590forint

Vajda Júlia-Kovács Éva 
Mutatkozás. Zsidó identitástörténetek 
Múlt és Jövő, 280 oldal, 1950 forint

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, 
NÉPRAJZ_______________

Bosnyák István (szerk.)
A honfoglalástól Mohácsig 
JMMT, 225 oldal, 1450forint

Bodrossy Leó 
A Balaton regénye 
Minerva, 608 oldal, 6800 forint

Czövek Judit (szerk.)
Ha mi meghalunk
Kalligram, 194 oldal, 1900forint

Miklóssy Endre (szerk.) 
ffamvas Béla
Új Mandátum, 350 oldal, 3200forint

Ozogány Ernő-Lacza Tihamér- 
Öllős László-Dusza István 
A mi 20. századunk 
LiliumAurum, 230 oldal, 2400forint

Turczel Lajos 
Visszatekintések
Lilium Aurum, 240 oldal, 1900forint

MŰVÉSZETELMÉLET

Hans Knoll (szerk.)
A második nyilvánosság
(XX. századi magyar művészet)
Enciklopédia, 440 oldal, 2900 forint

Nagy Ferenc (szerk.)
A Bolyai—Gauss levelezés 
(A teljes levélváltás első 
magyar kiadása)
Better-Püski, 300 oldal, 2800forint

Glatz Ferenc (szerk.)
Föld, víz, levegő
(Magyarország az ezredfordulón) 
MTA, 550 oldal, 7990forint

Kiss László-Lacza Tihamér- 
Ozogány Ernő
Gondolatokból épült katedrális 
Madách-Posonium, 624 oldal,
3500forint

GYERMEKKÖNYVEK

Havasok mesemondója 
(Jakab István meséi)
Akadémiai, 800 oldal, 4500forint

Hervay Gizella 
Kobak könyve
Koinónia, 100 oldal, 1500forint 

Hónapsoroló
(Óvodások verseskönyve)
Intermix, Ungvár, 110 oldal, 500 forint

Kányádi Sándor 
Küküllő kalendárium 
Pallas-Akadémia, 35 oldal, 565 forint

Kovács Dénes 
Az ezüstcsengő 
(Erdélyi népmesék)
General Press, 64 oldal, 1800 forint

Lázár Ervin 
Manógyár
Osiris, 80 oldal, 1680 forint

Páll Lajos 
A legszebb tányér 
Pallas-Akadémia,
40 oldal, 440forint

Podonyi Hedvig 
Zöldföld és Mohónia 
Móra, 64 oldal, 890forint

Tóth Imre
Mesél a palóckirály 
Ciceró, 144 oldal, 2400 forint

Géczi Lajos (szerk.)
Ungi népmesék
Madách-Posonium, 68 oldal, 980 forint

Korszellemv@dászat
Almási Miklós a paradigmaváltás Tinódi 
Lantos Sebestyénje. Látom magam előtt, 
ahogy egy jelenség mellé érve megáll, né
zegeti, körbejátja, esetleg megpiszkálja ki
csit, majd a hangszer hangolásába fog, mi
közben fejében már illeszkednek a sorvé
gek, mintegy maguktól alakulnak a rímek.

Írásaiban következetesen halad egyén
től társadalomig, és ha teheti, bemutat, 
nem ítél, miközben az ítélet óhatatlanul 
ott lebeg mindazon dolgok fölött, miket 
megénekel.

Szerencséje van, mert semmit sem bíz 
a szerencsére: akkor sem tűnik mindenkit 
kioktató őslénynek, noha már a rendszer- 
váltás előtt is sok mindent megélt, amikor 
a húszévesek generációjáról beszél -  né
hol már-már szabadversi magasságokban 
kalandozó írásában - ,  amikor pedig hazai

pályára ér, verhetetlen és tiszta gondola
tokkal szórakoztatja olvasóit.

Nem kívülről nézelődik. S nem is a 
szereplés, az öntanúsítás kényszere hajt
ja, hanem a kíváncsiság. Az hogy felte- 
hesse a miért? hogyan? hová? kérdése
ket. Ráadásul hajlandó meghallgatni a 
válaszokat is, képes megérteni, mit kia
bálnak a tárgylemezen a bacilusok, és ha 
kell, módosítani a lencsék beállítását.

Megállapításainak, megfejtéseinek 
egy részével vitatkozni kell, azaz vitat
kozni lehet, tehát vitatkozni is fognak, és 
csak remélni tudom, hogy kellő muníció
val rendelkeznek majd, mert nem ígérke
zik könnyűnek, viszont rendkívül szóra
koztató lesz, mint mindig, ha gondolkoz
ni kell. (Helikon, 250 oldal, 2000forint) 

Para Kovács Imre

M a r t i n  B u b e r :  A n g y a l- ,  s z e lle m -  és d é m o n tö r t é n e te k
P a u l  K le e  r a jz a iv a l

Martin Buber után nyomozni kellett. 
Könyvtárba menni, életrajzokat boga
rászni, s így megtudni: milyen hatással 
volt is ez az 1878 és 1965 között élt né
met nyelven alkotó zsidó filozófus a vi
lág gondolkodására, a haszidizmus taní
tásainak bemutatásával, a dialogikus fi
lozófia tanításaival, s ennek nyomán 
még azzal a talán politikainak is nevez
hető szerepvállalással, amellyel dacolva 
mindenkivel kiállt zsidók, keresztények, 
arabok-palesztinok párbeszéde mellett.

Gyanítom, így a XXI. század elején, 
egy olyan országban, ahol a párbeszédes 
gondolkodás -  úgy látszik, éppen végleg 
talaját veszti, nem sokan fogják Buber 
nagy filozófiai művein átrágni magukat, 
s meglehet ez így is van rendjén.

Most azonban megjelent egy százol
dalnyi sincs kötetecske, amelyben mind
össze hat, hosszúságában kicsiny, szel
lemében azonban annál terjedelmesebb 
írás kapott helyet, s amely kötet szöve
gei és Paul Klee rajzai megérdemlik a 
közfigyelmet.

Mindegyik történetet a múlt század 
elején jegyezték le és adták közre kü
lönböző lapokban. A zsidó, közelebb
ről pedig a haszid zsidó kultúrkör több
százados történeteinek feldolgozásai, 
átköltései ezek, szomorú angyalokról, 
démonokról, szellemekről, akik maguk 
is segítségre szorulnak. Buber még tud 
a Harminchatokról, azokról az igazak
ról, akik mindennap látva Isten színét, 
megmentik a világot. Az illusztrációul 
szánt Klee rajzain feltűnő angyalok 
már nem igazán hisznek az Igazak lé
tezésében, abban: megvan-e még a 
világ?

Szomorú angyalok, szomorú démo
nok, szomorú szellemek uralják e rövid 
írásokat, amelyek mélyéből az alázat 
tisztelete sugárzik. Az angyalé, aki az 
Úr akaratából a világ ura lesz egy évre, 
s látszólag gazdag békességet hoz a 
Földre, de akinek csalatkoznia kell sa
ját nagyotgondolásában. S akit az Úr 
így vigasztal: „Az én dolgom, s egye
dül az enyém elejitől fogva -  ami, ked
ves cimborám, túlságosan nehéz és 
iszonyatos volna a te gyengéden adako
zó kezeidnek - ,  hogy rothadással táp
láljam és árnyékba borítsam a földet,

hogy megszülethessen a magvakból, te
hát hogy vérrel és fájdalommal termé
kenyítsem meg a lelkeket, hogy életre 
kelhessen belőlük a mű.”

Az egyenes gerincű alázat, az okulni 
vágyó párbeszéd szövegei ezek: a volt- 
van-lesz elfogadása, az igazság keresé
sének keserűsége, gyengeségünk beis
merése, ami erőnk legnagyobb forrása.

Miklós Tamás, fordította és tervezte 
ezt a gyönyörű, tisztító szellemi aján
dékot. (Atlantisz, 100 oldal, 1695 fo 
rint)

Friss Róbert

Tévhitek ellen bizalom
R o m s ic s  I g n á c  ( s z e rk .)  M í to s z o k ,  l e g e n d á k ,  té v h i te k

a  X X . s z á z a d i  m a g y a r  tö r té n e l e m r ő l

Hány nyelven mondott beszédet 1920-ban Apponyi Albert 
Párizsban? Igaz-e, hogy Georges Clemenceau-nak, a Tigris
nek magyar menye volt s az ő iránta érzett gyűlölet testesült 
meg a számunkra oly tragikus döntésekben? Melyik ver- 
sailles-i Trianon-palotában is kötötték meg a számunkra oly 
végzetes békeszerződéseket? Igaz-e, hogy a tudatlan antant 
politikusokat azzal csapták be az ármánykodó csehek, hogy 
az Ipoly és a Ronyva patak hajózható folyók, ezért húzták 
meg ezek mentén jelenleg is érvényben lévő határainkat? 
Igaz-e, hogy a románok kéjnők és hazafias szellemű bojárlá
nyok szolgálataival igyekeztek az antant államférfiainál és 
szakértőinél számukra kedvező döntést elérni Párizsban?

Olyan kérdések ezek, amelyek nyolcvan esztendeje moz
gatnak magyar fantáziákat. Ámde nemcsak Trianonnal kap
csolatban születtek ilyenek. Huszadik századi történelmün
ket — talán nagyobb mértékben, mint az előzőekét -  míto
szok és legendák övezik. Ezek eloszlatására tesz kísérletet az 
Osiris Könyvtár című sorozat tíz fiatal történészt felvonulta
tó új kötete. Jegyezzük föl nevüket, mert érdemes: Ablonczy 
Balázs, Békés Csaba, Ifj. Bertényi Iván, Olasz Lajos, Papp 
István, Püski Levente, Romsics Gergely, Ungváry Krisztián, 
Valuch Tibor, Zeidler Miklós. Az új és legújabb történész
nemzedékek e képviselői nemcsak a mostani könyvvel, ha
nem más műveikkel is annak a reményünknek adnak tápot, 
hogy mégiscsak az elfogulatlan, tárgyilagos történetírásé 
lesz a jövő.

Ebben megerősít bennünket a szerkesztő Romsics Ignác be
vezető tanulmánya is. Egyebek között ezt írja: „Azok, akik ele
ve hisznek valamilyen végletesen szubjektív történelmi olva
sat, egy legenda vagy egy mítosz vagy akár tudatos ferdítés ki
zárólagos magyarázó erejében, természetesen könnyen félre
söpörhetik, sőt denunciálhatják is a szakmáját a »céhes szabá
ly o d  szerint művelő »kézműves-történész« gyakran szerény 
és a végső, nagy válaszokat olykor nem is tartalmazó eredmé
nyeit. A történész és közönsége közötti kapcsolat ezért nem 
alapulhat máson, mint kölcsönösen megelőlegezett bizal
mon...” (Osiris, 100 oldal, 1380forint)

Hovanyecz László
A debreceni Győrffy István Kollégium kollégistáinak egy 
csoportja, 1943

Paul Klee: Kételkedő angyal 1940


