
információkezelés technikájának legfontosabb 
oktatói legyenek az iskolákban. 

A hivatkozott jogszabályok helyi megvalósí
tásának sikereiről, gondjairól is szólt Tamás Ilo
na, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
oktatási és kulturális főosztályvezetője. A kerü
let büszkélkedhet az Árpád Gimnázium nemrég 
átadott könyvtárával, s a rendezvénynek helyt 
adó Veres Péter Gimnázium könyvtárával is. 
Tizenkilenc oktatási intézményükben mindenhol 
van könyvtárostanár, ám a feltételeken van mit 
javítani, s ezt az önkormányzat erejéhez mérten 
igyekszik megtenni. A főosztályvezető szavai
ból elénk tárult egy kerület iskolai könyvtárain 
keresztül a hazai iskolai könyvtárügy jelene: az 
egyszemélyes, több száz felhasználót ellátó, az 
infrastruktúra gyakori elégtelenségével küzdő 
iskolai könyvtár képe is. Ám a könyvtárosi kö
zösség összefogásának is szép példája a kerület, 
ahol évek óta nyilvános és iskolai könyvtárak 
együttműködésével valósul meg a lakosság 
könyvtár- és olvasásfejlesztése. Nem véletlen, 
hogy rendezvényünket az önkormányzat által 
fenntartott Platán Könyvtár munkatársai is meg
tisztelték. 

Hock Zsuzsanna, a Mérei Ferenc Intézet 
munkatársa, a szakmai nap szervezője a 
könyvtárostanárok jelenét pályázatokon keresz
tül mutatta meg, s talán egy kicsit már a jövőt is 
megidézte. Párbeszédben vagyunk-e önmagunk 
munkájával, a szakma kihívásaival? Ezekkel a 
kérdésekkel foglalhatjuk össze mondandóját, 
amely a könvtáraink gondozásától (számítógé
pes feldolgozás) a könyvtárak közötti együttmű
ködésen át az olvasási projekten keresztül meg
valósuló olvasó országig ívelt. A könyvtár
pedagógiai szakértő lelkes szavai mindannyiun
kat a tevékeny, energikus együttgondolkodásra 
sarkalltak. Ahogy a képeken láthattuk: az egyes 
hangya hozzáteszi a maga munkáját a boly egé
széhez. A könyvtárostanár is ezt teszi, ám ha 
nincs meg bennünk a vadludak egymásrafigyelő 
képessége, munkánk talán hiábavaló. Nézete 
szerint az iskolai könyvtár, a könyvtári rendszer 
egészével közösséget vállalva, visszahozhatja az 
olvasást a családok életébe. 

Párbeszéd a jövővel. Valamennyi könyvtáros 
számára nagyon fontos, hogy szembenézzen a 
jövővel, a lehetőségekkel, az újdonságokkal. A 
magunk könyvtárának jövőjét meghatározza ter
mészetesen a szakma jövőképe, amelyet oly szé

pen fogalmaz meg a Portál program. Ebben is 
jelentős szerephez jut, mint a futó pályázatok
ban is, az informatika. 

A hallgatóság soraiban megnőtt a fiatalok 
aránya, jelzi ez azt is, hogy generációváltás kö
vetkezik sok iskolai könyvtárban. Mindezekért 
volt öröm számunkra, hogy a Könyvtári Intézet 
keretében megvalósult Könyvtárportált bemutat
ta Kardos András könyvtár-informatikus. A 
Könyvtárportál olyan lehetőségeket tár elénk, 
amelyek az információszolgáltatást egészen más 
dimenzióba emelik az iskolai könyvtárak eseté
ben is. 

Egy könyvtáros, könyvtárostanár naponta 
szembesül az Idővel. Ritkán van azonban mó
dunk végiggondolni magunkban, de közösen 
még kevésbé ennek dimenzióit, vetületeit. A 
szakmai délután, amelynek feltételeit Papp 
György igazgató teremtette meg, erre (is) al
kalmat adott. 

Köszönet a szervezőknek, köszönet az együtt
létért, és várjuk a márciusra ígért folytatást! 

Terdik István 

Mesemeraton 
Benedek Elek műveiből 
A Benedek Elek emlékév alkalmával mese
felolvasó napot szervezett a székelyud
varhelyi városi könyvtárban a helyi Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
a Cimbora Ház. 

Az idén 150 éve született mesegyűjtő tisz
teletére a február 17-ei mesemaratonon gyer
mekek és felnőttek választhattak ki és ol
vashattak fel meséket vagy szövegrészle
teket. 

Benedek Elek 1859. szeptember 30-án a 
székelyföldi Kisbaconban (Batanii Mici) 
született és ott is halt meg 1929-ben. Ottani 
emlékházát ma dédunokája vezeti. 

A magyar gyermekirodalom egyik meg
teremtője tiszteletére egész évben rendez
nek programokat Romániában: mesemondó-
és rajzversenyeket, könyvbemutatókat, iro
dalmi konferenciát, bábszínházi előadásokat 
és koncerteket. 

Forrás: prae.hu 
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Külhonból jelentjük 

Könyvvásár 
Kairóban 

A követségről kaptam a hírt, hogy könyvkiállí
tással egybekötött nemzetközi könyvvásár nyílt 
Kairóban. Ezt mindenképpen meg kell nézni, 
hiszen eddig csak a frankfurti könyvvásárt is
mertem, mint Európa legfontosabb könyvszak
mai eseményét, de egy arab országban megren
dezett, könyvvásárral egybekötött kiállítás min
den bizonnyal egészen más élményt jelenthet. 
Az idő gyönyörű, mint mindig, nincs túl meleg, 
ideális a kirándulásra. 

A kiállítás helyét gépkocsivezetőm, aki egyéb
ként nem igen jártas Kairóban, könnyen megta
lálja, hiszen az itteni „nemzetközi expo" terüle
tén van. t 

Az első meglepetés a kapunál ér. Hatalmas 
tömeg áramlik befelé. Két kapun. Egyikre 
„Ladies", másikra „Gentlemen" van kiírva. És a 
befelé igyekvő tömeg ezt be is tartja. Senkinek 
sem jut eszébe a „másik" sorba beállni. De va
lószínűleg nem is engednék, hiszen mint minde
nütt, itt is számtalan rendőr, biztonsági ember, 
rendező vigyáz a rendre. A tömeg nagy. Ami 
annál is inkább érdekes, mert az itteniek nem 
igazán a könyv iránti szeretetükről ismertek. 
Olyannyira, hogy amikor ismerősöket könyves
bolt felől kérdeztem, senki még címet sem tu
dott mondani. Itt azonban sokan vannak. Min
denféle rendű-rangú emberek. Öregek, fiatalok. 
Polgári kinézetűek, kevésbé polgári kinézetűek. 
Szülők gyerekekkel, akik minden bizonnyal ki
rándulásként fogják fel a látogatást. Sétaként 
érdekes épületek között. És hogy ez így van, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a pavilonok 
konganak az ürességtől. A vásár területe viszont 
telis-teli. 

Az egyik pavilonnál nagy mozgást látok. 
Vajon ott mi van? A válasz egyszerű, kevés 
könyv, viszont mindenféle vásári kacat. Cserép
edények. Bolgár motívumokat vélek felfedni. Az 
emberek érdeklődéssel forgatják a kitett árut. 
Pedig nagyon gyenge a kínálat. Mindenesetre 
nem egyiptomi, de nem is arab. Tehát valami 

más. Nagy meglepetésemre és örömömre felfe
dezem a kitett vásári holmik között a Rubik 
kockát. Sőt ennek egy változatát is, ahol a színe
ket számok helyettesítik, és feltehetően ezek alap
ján kell összerakni a kockát. A látogatók érdek
lődéssel forgatják, próbálják összerakni a rend
szert. 

Hogy éppen melyik kiállítónak a pavilonjá
ban vagyok, soha sem tudom. Ugyanis csak arab 
feliratok díszelegnek a bejáratok felett. Némi 
támpontot ad, hogy óriási betűkkel közlik az 
internetlinket is, és abból lehet következtetni. A 
következtetés azonban nem sokat ígér, ugyanis 
még az országot sem tudom beazonosítani. Állí
tólag néhány volt szocialista ország is kiállított, 
a pavilonokat azonban szinte lehetetlen megta
lálni, ugyanis katalógus nincs, a vásár területe 
ugyanakkor rendkívül nagy. Osztogatnak ugyan 
egy eligazító papírlapot, de azon csak a pavilo
nok száma van feltüntetve, semminemű további 
támpont nincs. 

Rengeteg a könyv, kazetta, videó, DVD, a 
választék mégis nagyon egyhangú. Bár felületes 
benyomásokra hagyatkozva szinte csak arab 
nyelvű könyveket látni. Talán tíz százaléknyi 
lehet latin betűs irodalom. A fedőlapokból, dí
szítő motívumokból következtetve a megjelente
tett könyvek a vallási irodalmat reprezentálják. 
Hát Koránból aztán van! Kicsi, nagy, közepes. 
Papírkötés, vászonborító, bőrkötés. Kis szatyor
ral, nagy szatyorral. Táskával. Táska nélkül. 
Zöldben, pirosban, aranyban. Szóval ebből nincs 
hiány. Az aláfestésből sem, melt szinte minden 
pavilonban a Korán szuráit recitálják. De ehhez 
már hozzászoktam. Mert mindegy, hol vagyok, 
kocsiban, vendéglőben, szupermarketben, ezt az 
elnyújtott éneklésszerű imádkozást hallgatom. 

Néhány pavilonban szótárakat árulnak. Kü
lön falat borítanak be az orvosi angol-arab, arab
angol szótárak. Megtalálom az Oxford szótárat, 
egy sor egyéb szótárat. Elvétve francia, német 
szótárakat is látni. 

Nagy örömmel találok rá a mesekönyvekre. 
Igaz, csak néhány darabot látok, viszont az an
gol nyelvű könyvek miről mesélnek? Itt, az 
Ezeregyéjszaka világában, a Grimm mesékről: 
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Piroska és a farkas, Csipkerózsi
ka, Hófehérke. Olyan illusztráci
ókkal, mintha Európában készül
tek volna. Ujabb meséskönyve
ket fedezek fel. Ezúttal modern 
arab meséket angolul. Mellette 
egy sor kisiskolásoknak készült, 
angol tanulást játékosan segítő 
könyv. Egyébként az angol tanu
lás újra nagyon fontos lett Egyip
tomban. Átmenetileg, az angol 
uralom vége után, az '50-es évek
ben háttérbe szorult, ma azonban, 
aki ad magára valamit, angol
amerikai iskolába járatja a gye
rekeit. Ez persze csak egy vi
szonylag szűk réteg számára el
érhető, ugyanis a tandíjak csilla
gászatiak. Egy félévre kétezer 
angol fontot is kitehetnek az ál
talános iskola legalsó osztályai
ban. Az utóbbi időben egyre di
vatosabb lett a német nyelv ta
nulása is. 

Ujabb pavilon. Látok kétféle, 
egyiptomi recepteket bemutató 
szakácskönyvet, és ezzel ki is 
merült a kínálat. Amin nem cso
dálkozom, mert az eredeti egyiptomi konyha 
csapnivaló. ízetlen, a lista nagyon rövid. Még a 
legjobb vendéglők is csak szűk választékot kí
nálnak. 

Boldogan fedezem fel, hogy az egyik pavi
lonra akadémia van kiírva. De csak kiírva. Benn 
a változatosság kedvéért Koránt árulnak. Néhány 
pavilonban gyermekjátékokat, fából készült 
puzzle-t kínálnak. Itt nagy a tolongás. 

Feltűnik egy pavilon, Naguib Mahfouz nevét 
látom rajta. Végre valami, ami egy európai szá
mára is érdekes lehet. 

Naguib Mahfouz, az egyiptomiak nagy büsz
kesége, 2006-ban elhunyt Nobel-díjas író. Kairó 
zsúfolt és lüktető iszlám városrészében, Gama-
liyában született 1911-ben. Hires Kairó trilógiá
ja ezt a világot ábrázolja. Első próbálkozásait 
európai hatás jellemezte, majd munkássága so
rán fokozatosan kifejlesztett egy egyedülállóan 
arab hangot, amelyhez a kávéházi beszélgetések
ből, illetve a kairói utcák nyelvéből merítette az 
inspirációt. Elete folyamán mintegy negyven 
novellát és száz rövid történetet írt. Próbálkozott 

The American 
U niversUy 

in Cairo 
Press 

színpadi írásokkal is. 1988-ban irodalmi Nobel
díjat kapott. . 

Mahfouz nagy érdeme, hogy a köznyelvet 
próbálta beemelni az irodalmi szférákba. Ez azért 
érdekes, mert - mint ismeretes - az egyiptomi 
beszélt arab köznyelvnek nincs írott változata. 
Az arab nyelv a sémi nyelvek nyugati csoportjá
ba tartozik. Tizenkét arab ország hivatalos érint
kezési formája, s több muzulmán ország liturgi
kus nyelve. A középkor kultúráját, irodalmát, 
történetírását, filozófiáját, földrajztudományát 
számos arab nyelven írt munka gazdagította, s 
az egyetemeken a latin mellett igen előkelő he
lyet foglal el az arab nyelv is. 

Egyiptom hivatalos nyelve az arab. Mindazo
náltal az utcákon hallható beszéd jelentős mér
tékben eltér a sajtóban és a rádióban használa
tos, pallérozott nyelvtől. így különböző nyelvi 
szintek alakultak ki, amit az Egyiptomban élők 
számára még az is nehezít, hogy az itt használt 
dialektus eltér a többi arab nyelvű országban 
használatos kiejtéstől és szóhasználattól. Az 
egyiptomi arab dialektusnak nem létezik hivata-

3 2 • K ö n y v t á r i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . f e b r u á r 

Interneten a sepsiszentgyörgyi 
könyvtár állománya 

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei 
Könyvtár állománya is tanulmányozható 
ezután az interneten. Majdnem a teljes állo
mány (könyvek, cédék, DVD-k) elérhető a 
világhálón. 

A könyvtár Romániában az elsők között 
kezdte el a számítógépes katalogizálást, így 
vált lehetővé, hogy a számítástechnika fejlő
désével megvalósult az internetre való kilé
pés. A katalógus javításán folyamatosan 
dolgoznak, a könyvtár állományában levő 
újságok, folyóiratok feldolgozását a közel
jövőben tervezik. (Forrás: Duna TV) 

los, írott formája, jóllehet erre semmiféle éssze
rű magyarázat nem kínálkozik. 

A Nobel-díjas író, Nagib Mafuz könyveiben 
oldalakon át könnyedén ír túlnyomórészt egyip
tomi (kairói) beszélt nyelven. Azoknak a külföl
dieknek, akik az egyiptomi arabot kívánják elsa
játítani, valamilyen oknál fogva mégis azt mond
ják, hogy ezt a nyelvet nem lehet írásjelekkel 
megjeleníteni, majd betű szerinti átírásra tanít
ják őket - ami szintén nem igazán megfelelő. 

Mahfouz az egyszerű emberek életét jeleníti meg 
munkáiban. A színhely rendszerint Kairó, ahol 
szegény emberek mindennapjait mutatja be. Leg
híresebb munkái az Életbölcsesség, a Karnak ká
vézó, Khan al-Khalil (a nagybazár neve), Modern 
Kairó, Esti és reggeli beszélgetések. Az író valójá
ban nem élt teljesen izgalommentes életet. 1994-
ben súlyos kimenetelű merényletet kíséreltek meg 
ellene. Szerencsére életben maradt, de részleges 
bénulást szenvedett. 2006-ban bekövetkezett halá
láig már csak korlátozottan volt képes írni. 

Nagy örömmel fedezem fel Hala El Badry 
legújabb könyvét, aki személyes ismerősöm. 
Ezúttal az angol uralom utolsó éveit villantja fel 
Muntaha című regényében. A név egy kis falura 
utal, ahol a világháború utáni turbulens élet és a 
falusi egyhangúság keveredik. A nagy világpoli
tikai események, melyek változatlanul hagyják a 
vidéki mindennapokat. Az élet az ősi mederben 
folyik tovább, halászat a Níluson, gyapotszüret, 
szamaragolás. Az írónő mestere a képszerű le
írásoknak. 2001-ben az angolul is olvasható 

Certain Women című novelláskötetével elnyerte 
az év legjobb novellája címet. 

A polcon látom Rafik Schami szíriai születé
sű író legújabb munkáját The Dark Side of Love 
címmel. Az író Németországban él, elsősorban 
németül jelennek meg művei. Leírásaiban érdeke
sen keveredik a bevándorlók identitáskeresése, az 
elzárkózás és az asszimiláció különös elegye. 

Továbbhaladva a polcok között elém tárulnak 
a kiállító igazi profilját képező könyvek, a gaz
dasággal, közgazdasággal, szociológiával, poli
tikatudománnyal foglalkozó munkák. A kiállító 
az American University in Cairo Press, a legel
ismertebb kiadó Egyiptomban. Profilja gazdag, 
hiszen a fenti tudományágakon kívül szépirodal
mat és művészeti, archeológiai kiadványokat is 
gondoz. 

Tüzetesen megnézem a közgazdasági köny
veket. Feltűnően sok a munkaerőkérdéssel, sze
génységgel foglalkozó tanulmány. Néhány köny
vet vásárolok, itt most féláron lehet venni, ami 
nagyon elkel, mert a könyvek ára az aranyéval 
vetekszik. Összehasonlításképpen: egy tudomá
nyos igényű, de egyszerű, „olcsó" kiadású szak
könyv ára kétszáz font körül mozog. Egy kezdő 
egyetemi asszisztens fizetése ötszáz font. 

Még ennél a kiadónál is meglepően sok az 
iszlám ihletésű vagy valamiképpen a valláshoz 
kapcsolódó könyv, angolul. 

A nemzetközi vásár valójában arab vásár. 
Jobban mondva arab lézengés. Mert vásárlót csak 
egyet láttam, az is én voltam. Angol nyelvű 
összeállítást vettem az egyiptomi gazdaságról, a 
Kairói Amerikai Egyetem Kiadója gondozásá
ban. 

Érdekes megfigyelést teszek. A vásár terüle
tén számtalan „érdekes" figura kóvályog. Sza
kállal, ápolatlanul, furcsán. Szemmel láthatóan 
van valami közük a kiállított „művekhez". Egy 
kis háttér-tapogatózás után kiderül, hogy szám
talan elvetélt „tehetség" kamatoztatja másutt nem 
jövedelmező ambícióit azzal, hogy szurákat re
citál szalagon, DVD-n. Miután a slágerszakmá
ban csődöt mondtak, erre a területre kanyarod
tak. Itt ugyanis kritizálhatatlanná váltak. Ki merne 
kétkedő szavakat ejteni arról, aki a szent Koránt 
recitálja? Senki. így sok „művész", bár se hang
ja, se hallása, hamarosan elhiszi magáról, hogy 
isteni elhivatottsággal rendelkezik. 

Hát Insaallah... 
Balázs Judit 
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Piroska és a farkas, Csipkerózsi
ka, Hófehérke. Olyan illusztráci
ókkal, mintha Európában készül
tek volna. Ujabb meséskönyve
ket fedezek fel. Ezúttal modern 
arab meséket angolul. Mellette 
egy sor kisiskolásoknak készült, 
angol tanulást játékosan segítő 
könyv. Egyébként az angol tanu
lás újra nagyon fontos lett Egyip
tomban. Átmenetileg, az angol 
uralom vége után, az '50-es évek
ben háttérbe szorult, ma azonban, 
aki ad magára valamit, angol
amerikai iskolába járatja a gye
rekeit. Ez persze csak egy vi
szonylag szűk réteg számára el
érhető, ugyanis a tandíjak csilla
gászatiak. Egy félévre kétezer 
angol fontot is kitehetnek az ál
talános iskola legalsó osztályai
ban. Az utóbbi időben egyre di
vatosabb lett a német nyelv ta
nulása is. 

Ujabb pavilon. Látok kétféle, 
egyiptomi recepteket bemutató 
szakácskönyvet, és ezzel ki is 
merült a kínálat. Amin nem cso
dálkozom, mert az eredeti egyiptomi konyha 
csapnivaló. ízetlen, a lista nagyon rövid. Még a 
legjobb vendéglők is csak szűk választékot kí
nálnak. 

Boldogan fedezem fel, hogy az egyik pavi
lonra akadémia van kiírva. De csak kiírva. Benn 
a változatosság kedvéért Koránt árulnak. Néhány 
pavilonban gyermekjátékokat, fából készült 
puzzle-t kínálnak. Itt nagy a tolongás. 

Feltűnik egy pavilon, Naguib Mahfouz nevét 
látom rajta. Végre valami, ami egy európai szá
mára is érdekes lehet. 

Naguib Mahfouz, az egyiptomiak nagy büsz
kesége, 2006-ban elhunyt Nobel-díjas író. Kairó 
zsúfolt és lüktető iszlám városrészében, Gama-
liyában született 1911-ben. Hires Kairó trilógiá
ja ezt a világot ábrázolja. Első próbálkozásait 
európai hatás jellemezte, majd munkássága so
rán fokozatosan kifejlesztett egy egyedülállóan 
arab hangot, amelyhez a kávéházi beszélgetések
ből, illetve a kairói utcák nyelvéből merítette az 
inspirációt. Elete folyamán mintegy negyven 
novellát és száz rövid történetet írt. Próbálkozott 
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színpadi írásokkal is. 1988-ban irodalmi Nobel
díjat kapott. . 

Mahfouz nagy érdeme, hogy a köznyelvet 
próbálta beemelni az irodalmi szférákba. Ez azért 
érdekes, mert - mint ismeretes - az egyiptomi 
beszélt arab köznyelvnek nincs írott változata. 
Az arab nyelv a sémi nyelvek nyugati csoportjá
ba tartozik. Tizenkét arab ország hivatalos érint
kezési formája, s több muzulmán ország liturgi
kus nyelve. A középkor kultúráját, irodalmát, 
történetírását, filozófiáját, földrajztudományát 
számos arab nyelven írt munka gazdagította, s 
az egyetemeken a latin mellett igen előkelő he
lyet foglal el az arab nyelv is. 

Egyiptom hivatalos nyelve az arab. Mindazo
náltal az utcákon hallható beszéd jelentős mér
tékben eltér a sajtóban és a rádióban használa
tos, pallérozott nyelvtől. így különböző nyelvi 
szintek alakultak ki, amit az Egyiptomban élők 
számára még az is nehezít, hogy az itt használt 
dialektus eltér a többi arab nyelvű országban 
használatos kiejtéstől és szóhasználattól. Az 
egyiptomi arab dialektusnak nem létezik hivata-
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Interneten a sepsiszentgyörgyi 
könyvtár állománya 

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei 
Könyvtár állománya is tanulmányozható 
ezután az interneten. Majdnem a teljes állo
mány (könyvek, cédék, DVD-k) elérhető a 
világhálón. 

A könyvtár Romániában az elsők között 
kezdte el a számítógépes katalogizálást, így 
vált lehetővé, hogy a számítástechnika fejlő
désével megvalósult az internetre való kilé
pés. A katalógus javításán folyamatosan 
dolgoznak, a könyvtár állományában levő 
újságok, folyóiratok feldolgozását a közel
jövőben tervezik. (Forrás: Duna TV) 

los, írott formája, jóllehet erre semmiféle éssze
rű magyarázat nem kínálkozik. 

A Nobel-díjas író, Nagib Mafuz könyveiben 
oldalakon át könnyedén ír túlnyomórészt egyip
tomi (kairói) beszélt nyelven. Azoknak a külföl
dieknek, akik az egyiptomi arabot kívánják elsa
játítani, valamilyen oknál fogva mégis azt mond
ják, hogy ezt a nyelvet nem lehet írásjelekkel 
megjeleníteni, majd betű szerinti átírásra tanít
ják őket - ami szintén nem igazán megfelelő. 

Mahfouz az egyszerű emberek életét jeleníti meg 
munkáiban. A színhely rendszerint Kairó, ahol 
szegény emberek mindennapjait mutatja be. Leg
híresebb munkái az Életbölcsesség, a Karnak ká
vézó, Khan al-Khalil (a nagybazár neve), Modern 
Kairó, Esti és reggeli beszélgetések. Az író valójá
ban nem élt teljesen izgalommentes életet. 1994-
ben súlyos kimenetelű merényletet kíséreltek meg 
ellene. Szerencsére életben maradt, de részleges 
bénulást szenvedett. 2006-ban bekövetkezett halá
láig már csak korlátozottan volt képes írni. 

Nagy örömmel fedezem fel Hala El Badry 
legújabb könyvét, aki személyes ismerősöm. 
Ezúttal az angol uralom utolsó éveit villantja fel 
Muntaha című regényében. A név egy kis falura 
utal, ahol a világháború utáni turbulens élet és a 
falusi egyhangúság keveredik. A nagy világpoli
tikai események, melyek változatlanul hagyják a 
vidéki mindennapokat. Az élet az ősi mederben 
folyik tovább, halászat a Níluson, gyapotszüret, 
szamaragolás. Az írónő mestere a képszerű le
írásoknak. 2001-ben az angolul is olvasható 

Certain Women című novelláskötetével elnyerte 
az év legjobb novellája címet. 

A polcon látom Rafik Schami szíriai születé
sű író legújabb munkáját The Dark Side of Love 
címmel. Az író Németországban él, elsősorban 
németül jelennek meg művei. Leírásaiban érdeke
sen keveredik a bevándorlók identitáskeresése, az 
elzárkózás és az asszimiláció különös elegye. 

Továbbhaladva a polcok között elém tárulnak 
a kiállító igazi profilját képező könyvek, a gaz
dasággal, közgazdasággal, szociológiával, poli
tikatudománnyal foglalkozó munkák. A kiállító 
az American University in Cairo Press, a legel
ismertebb kiadó Egyiptomban. Profilja gazdag, 
hiszen a fenti tudományágakon kívül szépirodal
mat és művészeti, archeológiai kiadványokat is 
gondoz. 

Tüzetesen megnézem a közgazdasági köny
veket. Feltűnően sok a munkaerőkérdéssel, sze
génységgel foglalkozó tanulmány. Néhány köny
vet vásárolok, itt most féláron lehet venni, ami 
nagyon elkel, mert a könyvek ára az aranyéval 
vetekszik. Összehasonlításképpen: egy tudomá
nyos igényű, de egyszerű, „olcsó" kiadású szak
könyv ára kétszáz font körül mozog. Egy kezdő 
egyetemi asszisztens fizetése ötszáz font. 

Még ennél a kiadónál is meglepően sok az 
iszlám ihletésű vagy valamiképpen a valláshoz 
kapcsolódó könyv, angolul. 

A nemzetközi vásár valójában arab vásár. 
Jobban mondva arab lézengés. Mert vásárlót csak 
egyet láttam, az is én voltam. Angol nyelvű 
összeállítást vettem az egyiptomi gazdaságról, a 
Kairói Amerikai Egyetem Kiadója gondozásá
ban. 

Érdekes megfigyelést teszek. A vásár terüle
tén számtalan „érdekes" figura kóvályog. Sza
kállal, ápolatlanul, furcsán. Szemmel láthatóan 
van valami közük a kiállított „művekhez". Egy 
kis háttér-tapogatózás után kiderül, hogy szám
talan elvetélt „tehetség" kamatoztatja másutt nem 
jövedelmező ambícióit azzal, hogy szurákat re
citál szalagon, DVD-n. Miután a slágerszakmá
ban csődöt mondtak, erre a területre kanyarod
tak. Itt ugyanis kritizálhatatlanná váltak. Ki merne 
kétkedő szavakat ejteni arról, aki a szent Koránt 
recitálja? Senki. így sok „művész", bár se hang
ja, se hallása, hamarosan elhiszi magáról, hogy 
isteni elhivatottsággal rendelkezik. 

Hát Insaallah... 
Balázs Judit 
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