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Kiadói mûhelyek

– A polcokon a Háttér Kiadó szinte vala-
mennyi eddig megjelent kötetébõl látok né-
hány példányt.  Miért fontos önnek, hogy a
korábbi mûveket is forgalmazza?
– Sajnos a piac újdonság-centrikus, ezért a
könyvesbolti kereskedõk nem kívánják rak-
tározni a régebbi könyveket. Én azonban úgy
gondolom, hogy elõbb-utóbb minden kiad-
vány gazdára talál, s ha nem is villámgyor-
san, de folyamatos tempóban elfogynak a
kötetek. Nálunk soha sincs leárazás, hiszen
nem megszabadulni akarunk a készlettõl,
hanem – akár darabonként is – eljuttatni a
könyveket a megfelelõ olvasóhoz.
– A kiadónak jól körülhatárolt profilja van,
mégis néha egészen különleges mûfajok felé
kalandoznak…
– Alapvetõen pszichológiával, mûvelõdés- és
kultúrtörténettel, valamint szépirodalommal
foglalkozunk, de közel áll hozzánk a humor,
sõt annak groteszk válfaja is. Ha a személyes
ízlésemrõl kérdez, az én kedvencem a me-
moár- és az életrajz-irodalom. Frederico
Fellini: Játszani, mint a gyermek címû könyve
volt talán az elsõ meglepetés, amely szokat-
lan oldaláról mutatta be a mûvészt. A rende-
zõ összegyûjtött írásaiból elõtûnik az örök gyer-
mek, aki  kicsit koravén ugyan, káprázatos
ismeretekkel büszkélkedhet, mindent tud, és
mindenrõl van véleménye. Ám mindezt azzal
az üzenettel tölti meg, hogy: ne vegyétek na-
gyon komolyan,  amit mondok, én sem ve-
szem mindig komolyan önmagamat. Fellinit
James Lord követte, akitõl elõbb a Picasso és
Dorka kapcsolatát örökítette meg, majd Egy
Giacometti portré címmel, különleges kötet-
tel rukkolt elõ. A könyv szerzõje tizennyolc
napon át ült modellt a világhírû képzõmûvész-
nek, és portréja készítése közben feljegyezte,
ahogyan az idõs mester morfondírozott ma-
gában, dühöngött a világra és önmagára,
örült és kétségbeesett néhány perc leforgása
alatt, hogy aztán egyszerre két portré is meg-
szülessen: egy Giacometti-festmény a szerzõ-
rõl s egy sajátos lélek- és személyiségrajz a
mûvészrõl. E kötet megjelenését a tavaly meg-
rendezett Giacometti kiállításra idõzítettük.
Idén – immár a Háttér-kismonográfia sorozat
részeként – két hasonló mûfajú könyvünk van
nyomdában. Az egyik Salvador Daliról, a
másik Steven Hallkingról szól.  Elõkészületben
van a harmadik kötet is, amely Albert Einsteint
mutatja be.
– Néhány évvel ezelõtt komoly együttmûkö-
dést alakítottak ki a Nõk az erõszak ellen
(NANE) egyesülettel. Közös munkájuk nyo-

mán már több kötet is napvilágot látott. Mi-
lyen olvasói táborra számítanak e könyvek
kiadásakor?
– A sorozat a több jelentésû Tûz-hely köny-
vek nevet kapta. Magyarországon is egyre
nagyobb nyilvánosságot kap a családon be-
lüli erõszak, és a nõk védelme, sorozatunk
ezeket a témákat járja körül. Olvasótábora
ma még viszonylag szûk, elsõsorban a szak-
emberekre és érdeklõdõkre számítunk.
Elsõ közös könyvünk, Judith Herman: Trau-
ma és gyógyulás címû munkája volt, amely-
bõl az olvasó megértheti a családi és a köz-
szférában történõ erõszak hatásait, az áldo-
zatok tüneteit és azt, hogy miként lehet ma-
gunk mögött hagyni a trauma okozta káros
személyiségváltozásokat. Helen
Benedict: Csak okosan! címû
könyve közérthetõ nyelven,
megtörtént példákkal mutatja
be az önvédelem, pontosabban
a szexuális önvédelem alapja-
it. Végül Patricia Evans:  Szavak-
kal verve címû kötete a párkap-
csolatokban tetten érhetõ szó-
beli erõszak elemzését és meg-
akadályozásának lehetõségeit
tárja az olvasók elé.
– A pszichológia iránt érdeklõ-
dõ olvasók számára, minden
bizonnyal a Lélek-kontroll sorozat kötetei a
legismertebbek a kiadó munkái közül. Mely
témákkal foglalkoznak a legfrissebb lélekta-
ni könyvek?
– Judit Viorst: Szükséges veszteségeink
címû kötetében a születéstõl halálig azt
követi nyomon, hogy az életben elszenve-
dett veszteségek és megpróbáltatások, mi-
ként segítik személyiségünk kialakulását.
Dalma Heyn: A vágy csendje címû mun-
kájában a párkapcsolati problémákat, „a
férjes asszonyok hallgatásának tartalmát”
elemzi. Desmond Morris: Bensõséges kö-
telékek címû könyvében a társas kapcso-
latok rendszerét, az érintkezési módokat és
a gesztusokat  fejti meg. Ez a bölcs és egy-
ben nagyon szórakoztató, szellemes, sõt
helyenként egyenesen frivol könyv renge-
teg olyan ismerettel ajándékoz meg ben-
nünket, amelyeknek voltaképpen mind-
annyian a birtokában vagyunk. Csak ép-
pen azt nem tudjuk, honnan, miért és mi
módon…  Végül a sorozat legfrissebb da-
rabja, Robert D. Hare: Kímélet nélkül címû
mûve, a köztünk élõ pszichopaták sokkoló
világát tárja elénk.

A Lélek-kontroll kedvelõinek elárulom, hogy
fordítás alatt áll James W. Pennecker:
Opening up – magyarul: Rejtett érzelmeink,
valódi önmagunk címû kötete, amelynek lé-
nyege, hogy a személyes írás révén felfedez-
hetjük a bennünk lakozó írót, és szöveggé
alkothatjuk mindazt, amire korábban talán
nem is találtunk szavakat. A könyvbõl meg-
tudható, hogyan tették ezt elõttünk mások,
hogyan tegyük mi magunk, és hogyan for-
málódhatnak homályos emlékfoszlányaink
történetekké.
– A lélek és a humor nem áll messze egy-
mástól. A kiadó kalandozásai során fel-fel-
tûnik egy-két abszurd, groteszk vagy egysze-
rûen humoros kötet.

– Az elsõ extravagáns próbál-
kozásunk Werner Pieper:
Kakadémia címû, humorral
megírt ismeretterjesztõ mûve
volt, amely nem más, mint az
emberi ürülék kultúrtörténete.
A szerzõ döbbenetes gyûjte-
ményt, ugyanakkor humoros
olvasmányt állított össze e ta-
butéma kapcsán. Mindezt  a 
könyvben  fotók  és   kaján 
rajzok   teszik még   szemléle-
tesebbé. Hasonlóan szellemes
stílusban íródott a Puccpará-

dé, amely nem más, mint útmutatás a heti
takarításhoz. A könyv alkotói – az amerikai
egyetemistákból álló Clean Team – tudomá-
nyos módszerrel, lépésrõl lépésre elemzi a
lakás 42 perces teljes takarításának mozza-
natait. A Zalán Magda fordításában készült
magyar változatot, Kelemen István karikatú-
rái kísérik.
A humor egészen más kategóriáját képviseli
Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája címû
kis paródiakötete, amelyet sokáig elveszett-
nek hittek. A könyv utószavában Ascher Osz-
kár, a jeles színész elmeséli, hogy 1936-ban
az író egy gépelt példányt nyújtott át neki,
hogy megtanulhassa a szöveget. Miután
Ascher az író barátai elõtt felolvasta a mû-
vet, Szász Menyhért újságíró egy napra köl-
csönkérte azt és szinte azonnal el is veszítet-
te. Karinthy erõsködött, hogy ez volt az egyet-
len példány. Az író halála után, a hagyaték
átvizsgálásakor, egy padlásról került a befe-
jezetlen Emberke tragédiája, amelyet a ké-
sõbb Karinthy Ferenc egészített ki. A kis kötet
a közeljövõben hasonmás kiadásban jele-
nik meg.
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