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A család könyvespolcára

A

Móra Kiadó
ajánlja

Janikovszky Éva

Már óvodás vagyok
56 oldal, ill. Réber László
Az óvodai életrôl, annak mindennapi történéseirôl, örömeirôl és szorongásairól szól
Janikovszky Éva játékosan megírt kötete.
1690 Ft

Gajdar, Arkagyij

Csuk és Gek
(Zsiráf könyvek)

72 oldal, ford. Szöllôsy Klára, ill. Zsoldos Vera
Csuk és Gek, a két rosszcsont Moszkvában lakik a mamával, apjuk pedig egy távoli kutatóállomáson dolgozik. Annyi a
munkája, hogy még karácsonyra sem látogathat haza, így hát a család kerekedik fel
a hosszú és kalandos utazásra. Csakhogy a két kis gézengúz
eltitkol egy fontos táviratot, s ebbôl nagy galiba lesz…
980 Ft

Salten, Felix

Bambi gyermekei
256 oldal, ford. Stark Ferenc, ill. Szecskó Péter
Ahogy hajdanán Bambi, a népszerû állatregény hôse bársonyos bundájú kis ôzgidából
erôs és okos bakká nôtt, úgy érik felnôtté szemünk láttára két gyermeke. Mire letelik az
esztendô, a félénk és túl óvatos Genóból
bátor bak, a kis család elismert feje lesz, aki
vidám és vállalkozó szellemû kis húgával,
Gurrival együtt kezdhet önálló életet.
1390 Ft

Összefoglalók és gyakorlatok
felsô tagozatos angoltanulóknak
Ára: 2167 Ft

G. Szabó Judit

A macskát visszafelé
simogatják
(Móra X Könyvek) 120 oldal
„Amikor te lettél a mi mamánk, akkor én
még kis hülye voltam, és nem tudtam, hogy
engem nem fogsz szeretni. Csak aztán mindig jobban megnôttem, és mindig jobban
rájöttem.” Ilyet persze hangosan soha nem
mondana a nevelôanyjának Judit, de éjszaka, a kórházban, ahol az ember úgysem tud aludni, sok minden kimondható, vagy legalábbis végiggondolható.
1590 Ft

Janikovszky Éva

Aranyesô

287 oldal
A múlt század hatvanas éveiben játszódik a
népszerû leányregény cselekménye. A mai
olvasó számára ez már szinte történelmi távlat. A legfontosabb azonban nem változott:
minden generáció átéli azt a fájó ütközést,
amellyel az illúziók és a valóság szembesülése jár. Szerelemrôl, szeretetrôl, barátságról,
örömökrôl és csalódásokról ma is érvényes módon, ôszintén, közvetlenül szól Janikovszky Éva.
1590 Ft
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Az anglicizmusok megértését és helyes használatát
segítô magyar nyelvû gyakorlókönyv
Ára: 1896 Ft

Keresse az Oxford University Press

KÖNYVESBOLTJÁBAN
Budapest, V. ker. Gerlóczy u. 7.
Tel.: (06-1) 318-8633 Fax: (06-1) 411-0404

Jó világ
■ Ilyenkor a nyári szabadságok elôtt szoktam volt eltöprengeni a könyvszakma aktuális helyzetén. (Ezt onnan tudom, hogy
megnéztem a tavalyi évfolyamunk szabadságra vonulásunk elôtt lezárt s utána
megjelent számát). Ezen elgondolkodtam
egy kicsit, mert eléggé a szokásaim rabja
vagyok (mondják rólam barátaim és szeretteim), de hogy ennyire az lennék, azt
állítani mégiscsak túlzás volna, hiszen akkor nagyjából-egészében eme kis jegyzetek témáinak már hetedik éve kellene ciklikusan ismétlôdniük, s ez azért talán még
nekem is feltûnne.
Miért érzek mégis leküzdhetetlen késztetést, hogy a nyár elsô felét elérvén, a
könyvszakma pillanatnyi állapotát tegyem meditációm tárgyává?
Eljutottam egy lehetséges válaszig: a
Könyvhét sorsa és a könyvszakma állapota szorosan összefügg, így aztán, ha a
könyvszakma sorsán gondolkodom el, akkor tulajdonképpen a Könyvhét kilátásai
foglalkoztatnak (ennek oka érthetô).
Mindez pedig azért a nyár elsô felében,
mert ugye, ekkor vagyunk túl az elsô féléven, és az elsô félév utolsó legnagyobb
könyves erôfeszítésén, az Ünnepi Könyvhéten, tehát elegendô tapasztalat összegzôdik ahhoz, hogy az aktuális folyamatokról némi hiteles képet alkothassunk.
Hát, kérem szépen, örömmel jelenthetem:
ha elôzô okfejtésem helytálló, akkor a
Könyvhét kilátásai elkerülhetetlenül rózsásak. A könyvszakma nyilvánvalóan prosperál az Ünnepi Könyvhét után is, nem következett be a nyári eltunyulás, sôt mi több, feltételezhetôen a szakma szereplôinek „konjunktúra prognózisa” is kiválóan jó lehet.
Mire alapozom optimizmust sugárzó vélekedésemet?
Nem másra, mint a Könyvtárellátó Kht
adatbázisára, amely június 6. (az Ünnepi
Könyvhetet követô elsô nap) és július 8.
(lapzártánk napja) között 1195 mû beérkezést regisztrálta. (Vegyük ehhez figyelembe a másik adatot: az év elsô napjaiban, január 9. és 22. között mintegy 60 mû érkezett be.) 1195 mû nagyon sok az Ünnepi
Könyvhét után, még akkor is, ha szerepel
közöttük késve szállított vagy utánrendelt
mû, továbbá térkép, elektronikus adathordozó is. Hol itt a nyári hullámvölgy?
A szakma korifeusai tudnak valamit!
Jó világ jön ránk.
Kiss József
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„A megnevezhetetlent
varázsolja közénk”
Beszélgetés Tóth Krisztinával
 – Elsô kötete megjelenése óta
másfél évtized telt el: ez egy
Energomatnyi idô (© T. K.).
Önálló kötetei, ha nem is szabályos idôközökben láttak napvilágot, egy mérsékelt, de biztos
munkatempóról, a verseket olvasva, kiérleltségrôl, igényességrôl, formafegyelemrôl, a kötet-egészeket nézve jó arányérzékrôl
és visszafogott magabiztosságról tanúskodnak. Nemzedékének ismert és elismert képviselôje, a könyvei jól fogynak, a kritikai visszhangot is megfelelônek érezheti, a számos díj pedig
a szakmai elismerést bizonyítja.
Hogy érzi magát mostanában?
– Nahát, mennyi szépet
mondott egy kérdésben…
Köszönöm, rendben folyik
az életem. A szakmai elismerésnek mindig nagyon örül
az ember, hiszen olyan szerzôk, szerkesztôk ismerik el a
munkáját, akik „belülrôl” értékelik a verseket, akik mögött komoly, általam is tisz-

telt szakmai teljesítmény áll.
Az, hogy az „olvasó” felfigyel-e, hogy hogyan jut el
hozzá egy-egy vers, vagy egy
kötet, titokzatos, nehezen átlátható folyamat. Mert a kiadók – jó esetben – gondoskodnak a reklámról, a könyvhöz hozzá lehet jutni. De
nekem az a benyomásom,
hogy ritka a tudatos érdeklôdés, fôként, ha versekrôl van
szó. Inkább az történik,
hogy valaki valahol véletlenül hall vagy lát valamit, és
az megragadja, beléivódik,
megtörténik a találkozás a
szöveggel. És egy-egy véletlen találkozás aztán elvezet a
szerzôhöz: nekem is megvannak azok a kedvenceim,
akiket mindig elolvasok,
akikhez azonnal odalapozok
a folyóiratokban.
– Három évvel ezelôtt jelent
meg válogatott és új verseinek
kötete, amelyért elnyerte a rangos Palládium-díjat, és a Porhó

megjelenése alkalmából éppen
ilyenkor, nyár közepe táján készült interjú Önnel. Bár azt
nem én készítettem, folytassuk
onnan, milyen lényeges dolgok
történtek azóta.
– Most, az ünnepi könyvhétre jelent meg a Síró
ponyva. A kötet anyagával a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma által meghirdetett Édes anyanyelvünk
pályázatán elsô díjat nyertem négy másik szerzôvel
együtt. Elôtte pár héttel készült el a Fény, viszony címû
könyv, ami valójában egy fotóalbum.
– Ez az utóbbi könyv hogyan
született?
– Tulajdonképpen egy véletlen találkozásból. Az
imént beszéltünk róla, hogy
a vers néha telibe talál valakit, hogy villanásnyi idôre az
olvasó átéli azt a kegyelmi
pillanatot, amit tulajdonképpen a szerzô is, amikor létrejön, összeáll egy vers. Csortos-Szabó Sándor egyszer egy
e-mail üzenetben megírta,
milyen sokat jelentett neki a
Porhó kötet. Késôbb megmutatta a fotóit, és úgy éreztem,
ezek a képek elindítanak bennem valamit. Nagyon jók, de

Tóth Krisztina

1967-ben született Budapesten. Tanulmányait a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskola
szobrász szakán kezdte, érettségi után pedig az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatta. 1993-ban végzett. 1987
óta publikál. Elsô kötete, az Ôszi kabátlobogás, amelyre
Radnóti-díjat kapott, 1989-ben jelent meg a Móra Kiadó
Kozmosz könyvek sorozatában.
1990–92-ben ösztöndíjasként Párizsban tanult. 1992-ben a
Soros Alapítvány egyéves ösztöndíját nyerte el, 1993-ban
Móricz-ösztöndíjat kapott, 1996-ban Graves-díjat és Déry
Tibor jutalmat, 2002-ben pedig József Attila díjat, amelyet
2003-ban a Vas István díj követett.
További verseskötetei a Magvetô gondozásában: A beszélgetés fonala (1994), Az árnyékember (1997), Porhó
(2001), Síró ponyva (2004). Gyerekvers-kötete: A londoni
mackók (2003). A Fény, viszony c. kötetét, Csortos-Szabó
Sándor fotóival, az EBP Média adta ki (2004). Kortárs francia irodalmat fordít.
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nem csak jók, árad belôlük
valami titokzatos melankólia. Akkor támadt az ötletem,
hogy az egymástól független
képeket összefogjam egy prózai szöveggel, mintha ezek
valakinek a tudatában fölmerülô emlékkép-foszlányok,
helyenként pedig az életébôl
felbukkanó valódi fotók volnának. Így állt össze ez a kis
kötet.
– Tavaly nagy sikert arattak a
gyerekversei. Lesz-e folytatása
ennek?
– Igen, tervezem, hogy írok
még a kisfiamnak. A londoni
mackók egyébként idén elnyerte az Év könyve díjat
gyerekkönyv kategóriában.
Ez természetesen nem pusztán a verseknek szólt, hanem
az illusztrációknak, és egyáltalán a könyvészeti kivitelezésnek is, ami a Csimota
Könyvkiadót dicséri. Ami
pedig a verseket illeti, én
Marci fiamnak lehetek hálás,
ô nemcsak ötlet-alapanyagot
szolgáltat, hanem érzelmit
is. Csodálatos dolgokat
mond és mesél, sok mindent
felhasználtam ezekbôl a gyerekversekben.
Legjobban akkor szeretem
ôt hallgatni, amikor reggelente nyitva van a gyerekszoba
ajtaja: én még fekszem, ô pedig játszik, és a különbözô
szereplôk hangján beszél. Szigorú harcos, eltévedt kis állatka, beszélô felhô, amelyik
hangosan tûnôdik, hogy kiöntse-e a hátizsákjából az
esôt. Mindent meg kéne írni… Most éppen állatos verseket írok, ezeknek is Marci
az elsô olvasójuk, és általában
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nagyon tetszik neki. És jól
fogja a humoros részeket is,
nagyokat kacag a poénokon.
Mostanában éppen ritka, kevésbé ismert állatokról írok
verseket: oposszum, wombat,
szurikáta, stb. Ezeket is neki
szoktam elôször felolvasni.
– Akkor tehát ez lesz a következô kötet? Mik a további tervei?
– Tervezni nemigen szoktam, legföljebb az adott napot tervezem meg elôre, de
ahhoz sem mindig tudom
tartani magam. Mindig arra
figyelek, amit éppen csinálok.
Most éppen egy francia kisregényt fordítok, és nagyon szeretek bíbelôdni vele. Tavaly
jelent meg egyébként Camille
Laurens Ha átölel az a másik
címû regény az én fordításomban, azt a könyvet is nagyon szerettem. A cím lektûrt
sugall, de ez egy egyszerre komoly és keserûen humoros
könyv. Egyszóval: fordítok,
és írok mellette. Mostanában
inkább rövid prózákat, verset

kevesebbet. Mikor azt mondta, három év eltelt, kicsit meg
is lepôdtem: tényleg? Furcsa
dolog ez, valahogy nekem
nem tûnt fel. Persze, jönnekmennek az évszakok, kihullanak a fiam tejfogai, az utcánk
sarkán felnônek a kismacskák, és mindezt naponta átéljük, de valójában mégsem érzékelem, hogy telik az idô.
Közben az emberben rögzülnek képek, látványok, mondatok, és egy ideig keringenek
belül, aztán az egész egyszer
csak összeáll valami új összefüggésben, és versmondat
lesz belôle. És olyankor egyegy pillanatra madártávlatba
kerül az, ami egyébként az
ember mindennapi élete, a
sok kis részlet beágyazódik
egy nagyobb egészbe. Az ember pedig örül, mint amikor a
puzzle-ban pont az odaillô
darabot csippentette fel.
Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit

KÖNYVISMERTETÔ HIRDETÉS

Sue Monk Kidd
A méhek titkos élete

Jansson, Towe
Varázskalap
a Múminvölgyben

„A méheknek megvan a maguk
titkos élete, amirôl mi semmit
sem tudunk… akárcsak nekem.”

(Az én könyvtáram)
120 oldal, ford. Harrach
Ágnes, ill. a szerzô

■ A tizennégyéves Lily életét egy
sötét nap emléke árnyékolja be,
édesanyja halálának a napja. A kislány félárván nô fel az apja farmján, Dél-Karolinában, és csak a dadájától kap szeretetet.
Lily tudni akarja, hogyan halt
meg édesanyja.
Lilynek elege van érzéketlen
apjából.
Lily megszökik, hogy választ kapjon, és megszabaduljon a
gyötrô bûntudattól.
Anyja holmija közt rábukkan egy Fekete Madonna képre, s ez a
kép elvezeti oda, ahol igazi otthonra talál, és megtudja az igazságot.
Lily menedéket talál a méhészkedéssel foglalkozó fekete nôvéreknél, és új életet kezd. Milyen, ha az ember fehér a feketék között?
Mi a méhek titka?
A mézkészítés mûvészete mellett Lily fontos dolgokat tanul
meg: mi a szeretet, mi az, ami fontos az életben, hogyan lehet
túlélni a veszteségeket és a fájdalmat.

■ Múminvölgy nyugalmát
a ki tudja, honnan elôkerült cilinder zavarja meg.
Aki a fejére teszi a kalapot,
átalakul: hogy mivé, azt sose lehet kiszámítani, de a
változásból mindig galiba
lesz. Szabadulni sem lehet
a bûvös jószágtól, minden
kísérlet balul üt ki… Még szerencse, hogy idejekorán elôkerül a varázskalap tulajdonosa, és a béke helyre áll. Ám a világ
már nem a régi – fura kis hôseinknek nincs maradásuk a szûk
völgyben, a nyugtalanság kalandozni ûzi ôket…
Múmin a szeretet, az együttérzés, a segítôkészség erejével formálja környezetét, észrevétlenül lopja be magát a gyerekek szívébe. Toleranciára tanít, ami egyre inkább hiányzik már nemcsak a felnôttek körében, hanem a gyermekek egymás közötti
kapcsolatában is.
A Múminvilágot roppant népszerûvé tették a Jansson-mûvek
nyomán készült színes japán rajzfilmek.

432 oldal, 2570 Ft
Keménytáblás, védôborítós
Tericum Kiadó, 1036 Budapest, Evezô u. 1. Telefon: 453-0929
Fax: 240-5673, tericum@tericum.hu, www.tericum.hu
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A kötet Az én könyvtáram sorozatban jelent meg,
Harrach Ágnes fordításában, a szerzô illusztrációival. 1590 Ft
Móra Kiadó – www.mora.hu
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KÖNYVKILÁTÓ
Sándort, a valaha érdemén felül is,
az utóbbi évtizedekben viszont
méltatlanul alulértékelt, elfeledett
írót. Benedek István Gábor apró
mozaikokat rak ki, dokumentálható esetek koordinátáit hosszabbítja meg, képzeli tovább, teljes empátiával búvik bele a híres rokon
bôrébe s ennek köszönhetô, hogy
(a Bródy-regény címének szójátékos megfordításából eredôen A lovag napjai címet viselô kötet olvasója) úgy érzi, Bródy, az ember, „a
figura” személyes ismerôse lett.
Erénye a könyvnek a szerzô remekül mûködô arányérzéke: egy-egy
apró részt pontosan ott vág el, akkorára méretez, amennyit az ilymódon megsejtethetô tartalom elbír – „egyperceseit” olykor az telíti feszültséggel, ami kimarad belôlük, amit nekünk kell, magunkban, hozzáképzelnünk. Benedek
István Gábor tollát, noha vonzalma, sôt elfogultsága is nyilvánvaló, mégsem elvakult rajongás, hanem pici érzelmességgel ellenpontozott irónia vezeti, s épp ezzel éri el, hogy magunkba szálljunk: talán ideje volna újraolvasni, vagy ha nem olvastuk, végre
a maga teljességében is megismerni ezt a gazdag, s messze nem
csak a néhány favorizált opuszból álló életmûvet.
Nyerges András
Benedek István Gábor: A lovag napjai
Athenaeum 2000 Kiadó, Bp. 2004, 176 oldal, 1490 Ft

Magyar irodalom

Publicista
a frontvonalban
Györffy László új könyvérôl
■ Györffy László 19. könyve a
szépprózai munkáit sorozatosan
követô publicisztikai tevékenységének újabb gyûjteménye. Küzdelmet sugall, a zárójelbe tett H betû
után az ARCVONALBAN szó következik, vagyis a kötet címe így
összeolvasva Harcvonalban. Az író
bizonyos értelemben fronton érzi
magát, nyugtalan közérzettel él, figyel, és az írás fegyverével igyekszik
harcálláspontját fenntartani.
A harcálláspont egy nemzeti elkötelezettségû íróé, aki, mint
már hosszú esztendôk óta, kötelességének érzi, hogy napilapok
hasábjain és rádiós jegyzeteiben meggyôzôdése szerint ostorozza korát, szemügyre véve napjaink politikai visszásságait, az ország állapotáért felelôs emberek hitét vagy hitszegéseit.
Szenvedélyes ember, de éppen ez a tulajdonsága juttatta el a
publicisztikához.
Új könyvében bôséggel találunk a korábbi indulataihoz hasonlóan megítélt jelenségeket. Felháborodik a közéleti hamisságokon, a történelem meghamisításán, a politikai és gazdasági bûnözésen, az áruláson és hamiskodáson. Jelen- és közelmúltbéli
események elemzése közben hangja a felelôsségérzettôl szigorú.
Aggódik az ország sorsán az Európai Unióhoz való csatlakozás
napjaiban, felhívja a figyelmet az egyre nagyobb számban elszegényedô rétegekre, vizsgálja, kik és hogyan dôzsölnek a közvagyonból, herdálva az ország vagyonát. A Jelzôfények meg az Ellenszavazat ciklus darabjai felidézik a korábbi kötetekbôl jól ismert Györffyt. Mi történik velünk? – kérdezi, ám megpróbál választ is adni, arra buzdítván, hogy ne hagyjuk veszni szellemi
kincseinket. Máskor meg a tapasztalatai szatírára késztetik. Az
Állati dolgok? ciklusban La Fontaine-i szellemességgel ironizál
közéletünk nem éppen becses típusai fölött.
A publicisztika ugyan nem ér föl a széppróza esztétikai izgalmával, de érdekesség dolgában versenyképes lehet vele, hiszen Györffy arról ír, ami sokakat érdekel: milyen köznapjaink morálja, és élhetünk-e tisztességesen immár egy új korszakba érkezetten.
Szakonyi Károly
Györffy László: (H)arcvonalban. Esszék, közéleti írások
Kairosz Kiadó, 230 oldal, 2300 Ft

Útikönyvek

Három piros pont
■ Erdély: nosztalgia tárgya errefelé emberemlékezet óta, s tudjuk, miért. Aki egyetemista korában Sütô Andrást olvasott vagy
széki népzenét hallgatott s mezôségi táncházba járt, különös
izgalommal veszi útját arrafelé
manapság is.
Ha útravaló gyanánt magával
viszi a „Cartographia útikönyvek” most megjelent karcsú kis
kötetét, már Ártándnál vagy
Nagylaknál határátkelésre várakozva lesz ideje elolvasni a
hasznos és alapos bevezetô részeket. A karcsú kis kötet, amellett,
hogy a szerkesztés jó példája, iskolamunkája a tömörítésnek is,
például: „1222: A románság elsô
ismert okleveles említése Erdélyben.” Ion Lancranjan (Beszéd
Erdélyrôl) és eszmetársai nyilván nem értenének ezzel egyet, de
– túl azon, hogy nem nekik íródott-szerkesztôdött a ténytár – jó
ez így, elég ez így.
A farmernadrág farzsebében is elférô (alcíme szerint „Utazás –
szálláshelyek –térképek” tekintetében is eligazító) könyvecskében
szinte minden megtalálható, amit e történelmi tájról tudni kell,
persze, mindenbôl csak egy kicsi: a legszükségesebb, a legfontosabb, a legjellemzôbb. Nem pótolja Jósikát, Orbán Balázst, Kós
Károlyt, Tamásit, Kányádit – nem is célja –, de elvezet hozzájuk.

Egypercesek Bródyról
■ Kettôs jogon írja „talált és kitalált” történeteit Bródy Sándorról Benedek István Gábor: az íróén is persze, aki úgy érzi, ha már
a nagy elôd amúgyis, mint oly sokan jellemezték: „legendás
alak”, miért ne bírna el ez a legenda még néhány epizódot, újabb
variációkat életére, munkájára, tetsz- és valódi halálára? De – bár
ennyi is bôven indokolná e különös kis kötet létrejöttét – , van a
szerzônek másféle köze is ahhoz, akirôl ír: nagyapja másodunokatestvére volt Bródy Sándornak s így a családban megôrzôdött
történetek is hozzájárulnak, hogy az olvasó – még ha talán külön-külön nem is szavatolható minden história hitelessége – miután a történetfüzér végére jutott, egy kicsit jobban ismeri Bródy
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KÖNYVKILÁTÓ
Bedekkertôl ne várjon katarzist az ember, mégis felüdülés a
szükségszerûen száraz, földrajzi vagy történelmi leírások között olvasnivalónak is jó fejezetekre, mondatokra, kifejezésekre bukkanni. Akár csak effélékre is, mint „a Marosra lesietô patakok” meg „a patak mentén felkapaszkodó utunkat
bükkerdô, majd fenyves szegélyezi”. Házsongárd felé baktatva, Székelyfürdôn vagy Farkaslakán tisztelegve, netán a Fogarasi-havasok között autózva már inkább a használhatóságot
kéri számon az utazó: az áttekinthetôséget, a jól tagoltságot,
a könnyen kikereshetôséget.
Megkapja? Nézzünk egy példát! Vegyük, találomra, Erdély nagy
halottainak panteonját! Ha csak annyit tudunk, Házsongárd, bajban leszünk, a névmutatóban nem találjuk, a tartalomjegyzékben
sem. De aki tisztában van vele, hogy Apáczai Csere János, Kriza,
Reményik, Dsida és a többi nagy végsô nyughelyét hol keresse, az
majd a Kolozsvárt taglaló fejezetben, a 15. oldalon rábukkan a
vastagon szedett „Házsongárdi temetô”-re. Hát így valahogy.
Különben kipróbált dolog (mûfaj, szerkezet, kép- és térképanyag) ez, hiszen félszáz felé közelít immár e sorozat köteteinek
a száma, ha nem is A-tól Z-ig, de Amszterdamtól Velencéig íveltetve a látnivalók városait, országrészeit és országait. E kötetek
forgatói megszokták már a tipográfiai segedelmet: három piros
pont = feltétlenül nézzük meg, két piros pont = érdemes megtekinteni, s végül egy piros pont = ha jut rá idô, megéri.
Erdély? Három piros pont!
Juhani Nagy János
Dr. Elekes Tibor: Erdély
Cartographia Útikönyvek. Cartographia, Budapest, 2004. 264. oldal

Az autópálya és a vasútvonalak IC-vonatpárjai elérhetôbbé tették a hegységet az ország más vidékeirôl idelátogatóknak, s noha a kisvasút már nem zakatol végig a hegyköz mesés rétjein, valamelyest kárpótolja a csalódottakat a 2001-ben átadott magashegyi libegô.
Hasonló opusok legutóbbi megjelenése óta a tokaji borvidék
része az UNESCO Világörökségének (2002-tôl). Számos idegenforgalmi vállalkozás létesült Magyarország legészakibb kistérségében, már e-mail is küldhetô a bózsvai szálláshelyre, javult a tájékoztató rendszer, s nem kevésbé örömteli, persze, a hír, hogy
felújítottak számos borospincét is.
Csak az öregebb turista morog a kiadvány szövegét megtestesítô apró betûk miatt – de az végképp nem a Cartographia számlájára írandó, hogy mûfényes, neonos, monitoros világunkban
már 43 éves kortól diagnosztizálják a hajdanán csak a 70-80 évesek látását megnehezítô szürkehályogot.
J. N. J.
A Zempléni-hegység. Turistaatlasz és útikönyv
(1:40 000 turistatérkép, településismertetôk, túraleírások)
Budapest, Cartographia
Humor

A humor
is népmûvészet
■ Méghozzá nem is akármilyen s kiváltképp különleges,
ha erdélyi, azon belül is egészen sajátságos és egyedi a
székely humor. Hogy mitôl s
miért az, annak magyarázata
valószínûleg a történelemben
rejlik, de Nagy Pál, aki nemcsak válogatta és gondozta, de
pompás bevezetô tanulmánnyal is ellátta a Hargitán
innen – Hargitán túl címû kötetet, idézi Tamási Áronnak
egy remek mondatát az Ábel a
rengetegben lapjairól, amely
alighanem perdöntô szempont ama talány megfejtésében, hogy
mi a speciális a székelyek humorában: „Valami furcsa, titokzatos
szellem talán, amely emberben és tájban egyformán benne van”.
A táj az az összetevôje a különös kevercsnek, amirôl szokás megfeledkezni, holott – hogy a dolgot rövidre zárjuk – a székely viccek (számomra legalábbis) legragyogóbbikában is az adja a „poént”, hogy a két góbé, akik közül az egyik (tenyerébôl tölcsért csinálva) átkiabál a másiknak s azt kérdi: „Lesz esô?”, mire a másik
fölnéz az égre, aztán némán megvonja a vállát: két távoli hegycsúcson áll – talán éppen a Hargita csúcsain. Ezeknek a vicceknek,
meséknek, mondókáknak, vagy éppen a Farsangtemetésre született verses színjátéknak bája van, hamva, amely nem kopik el, s
közülük még azt is színeredetinek érezzük, amelyikrôl a tudós
folkloristák már rég bebizonyították, hogy Aesopusig vezetheti
vissza a családfáját. Az ógörög tanmese könnyedén válik székellyé, az anekdota rövid, kerekded novellának is beillik, egyszóval e kötet böngészôje, akármilyen kedvében van is, akármilyen
természetû az ízlése, biztosan talál a gazdag választékban olyan
darabot, amelyet eddig nem ismert, de ezentúl a kedvence lesz.
a –a
Hargitán innen – Hargitán túl (Székely népi humor)
Új Palatinus-Könyvesház, 275 oldal, 1990 Ft

Jó koncepció
■ A koncepció jó: térkép és
útikönyv egyben, túraútvonalakkal, az útba esô látnivalók ismertetésével, és némi képanyaggal is, annyival,
amennyit a terjedelem elbír.
A használhatóság, a hasznavehetôség mint koncepció
jónak bizonyult a Cartographia új kiadványának esetében éppúgy, min a sorozat
eddigi darabjainál.
A Zempléni-hegység címû
olvasható, lapozható és túratérképként kifordítható kiadvány praktikuma, hogy
kényelmesen elfér térképtartóban és túrakabát zsebében egyaránt, karcsún helyettesítve korábbi vastag útikönyvet és lepedônyi kartákat.
Ha turistaemlékeink nem csalnak, a füzéri vár látképe illusztrálja a borítót kedvcsináló gyanánt. Mi változott hazánknak ebben a – még – tiszta természeti környezetében, Tokajtól Eperjesig, amióta arra jártunk, s mennyire tükrözi a változásokat a górcsô alá vett kiadvány?
Húsz éve már, hogy természetvédelmi szempontokat érvényesítve óvja a táj képét a Zempléni Tájvédelmi Körzet
(ZTK). Ennek – a nagy kiterjedésû, háborítatlan erdôségek
nyugalmának – is köszönhetô, hogy a nyolcvanas években elsôként ide telepedett vissza szomszéd országokból a hiúz és
a farkas. A regionális fejlesztések során mind nagyobb figyelmet élveznek az ökoturizmus szempontjai, civil szervezetek
létesítenek tanösvényeket, s a kerékpározók sem mostohagyerekek már a természetjárók között.
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Füst Milán-életmû
sorozatunk
idôrôl idôre újdonságokkal bôvül!
Füst Milán
Kis regények I–II.
3860 Ft

A legújabb kiadványaink
a történelmet...
Fügedi Erik
Uram, királyom…
2730 Ft

Kóka Rozália
Katyika meg Matyika
980 Ft

...az irodalmat...
Füst Milán
Összegyûjtött
elbeszélések I–II.
3960 Ft

Bonaventura
Éjjeli ôrjáratok

Jólesz György:
Rejtély
Macskavárosban
1050 Ft

(elsô magyar fordítás!)

2100 Ft

...és a hegymászást,
természetet...
Zsigmondy Emil
Alpesi kalandozások
Füst Milán
összegyûjtött
levelei
5600 Ft

Mikszáth Kálmán
Két koldusdiák
1100 Ft

(elsô magyar fordítás!)

3500 Ft

...kedvelôk részére

Az Öregbetûs Könyvek sorozatunk
megkönnyíti az olvasást a gyengénlátó, a diszlexiás vagy a kezdô olvasók számára!
Fekete Sas Kiadó
1067 Bp. Csengery u. 51.
Telefon/Fax: 332-8931
Kedvezményes webáruház:
www.feketesas.hu
E-mail: feketesas@feketesas.hu

Aphrodité és Erósz szolgálatában
Erotika a mai magyar irodalomban 1.
■ A téma módszeres, alapos feldolgozása nem lehet célunk, de érdekességekkel és meglepetésekkel
szolgálhat egy kis körbetekintés
ezen a területen. Hogy nem pusztán az erotika, hanem az irodalom
érdekel bennünket mindenekelôtt,
azt szeretnénk bizonyítani majd az
irodalomtörténész-esztéta Szepes
Erikával készült interjúval is. Megpróbálunk megszólaltatni olyan
költôket, írókat, akik az utóbbi évtized(ek)ben kifejezetten erotikus
mûveket alkottak, vagy akiknek
erotikus részletek találhatók bôséggel bizonyos mûveikben. Talán sikerül megtalálnunk a rejtélyes Vadász Gézát is, akinek egész kötete
különféle mûfajú, hol finomabb,
hol már-már obszcén versekbôl áll.
A prózaírók közül Halloway János
nyomába eredünk.
Ha elméleti szempontokat szeretnék adni a praktikus bemutatáshoz,
akkor mindenekelôtt G. Bataille Az
erotika c. könyvére, Foucault A szexualitás története c. három kötetes
munkájára támaszkodhatnék. De
Clifford Bishop Szex, szerelem, szentség, Denis de Rougemont A szerelem a nyugati világban c. könyvét valamint a Fejezetek a szexualitás történetébôl c. tanulmánykötetet is haszonnal forgathatnám. Az egyetlen
irodalmi áttekintés Kemenes Géfin
László és Jolanta Jastrzebska közös
munkája: Erotika a huszadik századi
magyar regényben 1911–1947.
Voltaképpen miféle isteneket
szolgál a költô, aki nyíltan beszél
a testi vágyról, a nemi vonzódásról, az örömet szerzô szexualitásról. Az európai kultúrkörben maradva jó néhány „pogány”, görög
isten és istennô nevét említhetjük,
akiknek szimbolikus szerepük van
a testi szerelemnek áldozó emberek számára. A görög-római névsor nem teljes: Pothosz vagy Cupido, Aphrodité vagy Vénusz,
Erósz (akinek a neve annyit jelent:
vágy) vagy Ámor, s talán kevésbé
ismert Priapusz (Priaposz), a kertek istene, a termékenység
bálványa. Hogy kicsoda és milyen
Erósz (akinek nevébôl az erotika
szó származik), arról beszélgetnek, vitatkoznak Platón A lakoma
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Aragontól. (A hirtelen felfedezett
erotikus „emlékiratokról” és „naplókról”, legyen szerzôként feltüntetve akár Puskin, akár egy közönséges kis bécsi kurva, már szó se essék.) A francia irodalomban van
hagyománya ennek a mûfajnak, az
olaszról nem is beszélve.
De evezzünk hazai vizekre!
1989 után nagyon sok olyan „mû”
jelent meg, amely korábban szemérem elleni vétség címén a cenzúra áldozatává vált volna. A csupán üzleti fogásra spekuláló mesteremberek mellett persze igazi
írók és költôk is közre adtak erotikus, vagy részben erotikus alkotásokat, elég ha csak Határ Gyôzô,
Lator László, Nádas Péter, Oravecz Imre, Csukás István, Turczi
István, Görgey Gábor, Zalán Tibor, Temesi Ferenc, Cserna-Szabó
András nevét említem. Ôk a saját
színvonalukhoz méltó módon
gazdagították a magyar irodalmat.
Amúgy az olvasók még mindig a
Káma-Szútrára, A vörös szoba álma c. kínai regényre, Boccaccio
Dekameronjára, jobb esetben görög-latin költôk (Martialis, Catullus, Ovidius) mûveire hivatkoznának, ha szóba kerül az erotikus irodalom. Az etalon persze a Babits
fordította Erato c. kötet (amely
Zichy Mihály pornó képeivel illusztrálva népszerûbb, mint Borsos Miklós vagy Szalay Lajos erotikus grafikáival).
Örülhetünk, hogy poetessáink
között is akad olyan, aki a testi szerelmet is meg meri, és megint csak
fontos, magas szinten meg is tudja
örökíteni. Kaffka Margit, Lesznai
Anna, Hajnal Anna, Nemes Nagy
Ágnes után Rakovszky Zsuzsa, Fabó Kinga vagy épp Tóth Kriszta
„bátran” és szépen ír a testi szerelemrôl is - az anyaság csodálatos érzésének ábrázolása mellett.
Amúgy azt gondolom, a Magyar
Hírmondó sorozatban napvilágot
látott válogatás terjedelmének
mindössze a duplája elég volna,
hogy elférjen benne az erotikus
magyar költészet színe-java, attól a
Janus Pannoniustól kezdve, akinek
a latinul írt vaskos, trágár verseibôl
csak a 80-as években készültek hite-

címû örökbecsû mûvének szereplôi, Szókratész egy Diotima nevû
asszony felfogását is elôadja barátainak: „...a jóval együtt a halhatatlanságra is vágyakozunk, ha
egyszer a szerelem annak a vágya,
hogy a jó örökre a miénk legyen.
Ebbôl a tanításból szükségképpen
következik, hogy Erósz a halhatatlanság vágya is.”

Márvány szoborcsoport:
Aphrodité, Erósz és Pán
Az erotika az ember legnemesebb
tulajdonságaihoz, a szabadságvágyhoz, a szépségigényhez, a jóra törekvés erényéhez, a felelôsségérzethez kapcsolódik. A pusztán szexuális tartalmú irodalom még korántsem erotikus irodalom, vagyishogy
nem irodalom, mint például a pornográfia, amely nem mûvészi ábrázolásra, hanem a szexualitás serkentésére törekszik. Vagy egész egyszerûen öncélú a sikamlósság, a malackodás, az obszcenitás. A legnagyobb baj, hogy a pornográfia sérti
az emberi méltóságot, fôleg a nôkét. Bár olykor meglehetôsen nehéz megvonni a határt erotika és
pornográfia között, nem árt az óvatosság. Mivel az emberek felfogása
nagyon különbözik a pornográfiáról, az sem ritka, hogy valamit annak kiáltanak ki, holott nem az.
Egy „nagykorú” társadalom persze
rezzenéstelenül elviseli, hogy kiadók Erotikus Kiskönyvtár meg tabu. erotika címmel kizárólag felnôtteknek kínálnak olvasnivalót,
nem meglepô módon neves külföldi szerzôktôl is, pl. Apollinaire-tôl,
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les fordítások. A Magyar Erato tartalomjegyzéke azt mutatja például,
hogy Csokonai Vitéz Mihály és
Vajda János, Reviczky Gyula mûködése között, azaz a romantika
korszakában alig született erotikus
vers. (Petôfirôl és Aranyról lesz szó
a folytatásban.) S bár a kötet egy
harmada kortárs (vagyis: a közelmúltban elhunyt és élô) költôktôl
vett verseket tartalmaz, komoly áttörésrôl mégsem lehet beszélni,
úgy érzem. Várady Szabolcs vagy
Vadász Géza remek és erôteljes limerickeket ír, de ez személytelen
játék csupán. Persze, tudom, nem
mindenki képes, vagy hajlandó a
legintimebb dolgairól beszélni.
Hogy Berda József erotikus versei
csak most jelenhettek meg, az érthetô, de Kuczka Péter is rejtegette
ilyen témájú, meglepetést keltô kéziratát. „Subah Zoltán” Márta
(1988), illetve a két évvel késôbbi
Márta folytassuk! c., csak 18 éven felülieknek ajánlott versciklusa, verses regénye nagy sikert aratott. Ki
érti: a harmadik rész ennek ellenére sem tudott megjelenni. Ezt a
szerzô elôadásában kazettán élvezheti a közönség. Az elsô kötet zárszava tényleg – ahogy a címben áll
– szemérmes, így azt nyugodtan
idézhetem: „Olvasóm, vége! S nehogy vad bikának/ képzelj, ki bigott szipirtyókat bôszít,/s bús bömböléssel kergeti a város/ kihívó szemû, hamvas kis üszôit! // Márta
karjában vagyok nagylegény én./ Ô
szítja lángom. Csak övé az érdem:/
hisz teste minden porcikája élvez!.../ És élvez: ülve, állva, fekve,
térden!// Szeretkezésünk kis könyvén ha mégis/ megbotránkoznál:
PARDON! s újra: PARDON!/
Márta-csiholta dalok ezek, testvér:/
ô a nagy mûvész! Én csak ODATARTOM.”

(folyt. köv.)

Ha a politikus szépirodalmat ír…
Pellengéren a diktátorok monomániái
■ Az MDF-es politikusként,
korábbi pénzügyminiszterként ismert Szabó Iván immár
harmadik szépprózai mûvét
jelentette meg a Széphalom
Könyvmûhely. A rövidebb lélegzetû írásokat közlô elsô kötet 1990-ben látott napvilágot,
a második, elbeszéléseket és
két kisregényt magában foglaló Fagyöngy és jegenye tavaly
került a boltokba. Az idei Ünnepi Könyvhétre kibocsátott
könyv két kisregényt, a Tévedést és a Segner-kereket rejti
rózsaszínû betûs bordó borítója mögött. Kérdésem hát
magától értetôdött:
– Miként vezetett az útja elôbb
a mûszaki, majd a politikai pályától a kormányzati teendôkön
át a szépirodalomhoz?
– Fordítva történt. Az íróság
volt elôbb. Diákkoromban
komolyan fontolgattam, hogy
irodalommal foglalkozzam,
magyartanár legyek, csak késôbb esett a mûszaki egyetemre a választásom. Az elsô, szépirodalmi mûfajban íródott
könyvem gyermekkori és ’56os emlékeket elevenített fel,
de ezeket már a hetvenes években elkezdtem írni. Korábban, ha kedvem támadt, valamely konkrét témáról írtam
egy-egy cikket az újságba, de
az más mûfaj, csakúgy, mint
az általam szép számmal jegyzett egyetemi vagy szakkönyveké. Vagyis a grafománia már
akkor is bennem munkált.
Most, nyugdíjas koromban
van rá idôm, hogy azzal foglalkozzam, amit szeretek.
– Mi történt akkor, a hetvenes
években, amitôl egyszer csak tollat
ragadott?
– Akkor az Építôipari Gépesítô Vállalatnál dolgoztam,
részben az ott szerzett élmények kerültek bele a kötetbe,
valamint az ötvenes években
szerzett tapasztalatok. Úgy
éreztem, hogy azt a kort hangulatában is meg kell örökíteni, abban a reményben, hogy
legalább a fiókban megmarad.

Semmi más nem lehetett a célom, mert a hangvétele, a stílusa és a társadalomkritikája miatt a könyv abban az idôben
nem láthatott napvilágot. Várni is kellett vele ’90-ig. Kényes
témának számított akkor még
’56, amelyrôl a könyv megjelenése elôtti hónapokban
mondták ki, hogy népfelkelés
volt. Sokan a könyv szereplôiben magukra ismerhettek volna, így is vannak hajdani kollegáim, akik, elolvasva némelyik történetet, megkérdezik:
ugye ebben a hôsben azt az akkori ismerôst formáltad meg,
amabban pedig a másikat. Ha
nem is egyértelmûen róluk
szólt a történet, bizonyos közös élményanyag belekerült az
írásokba, s az emberek hajlamosak másokra ráismerni, önmagukra már kevésbé.
– Ez talán szerencse is, mert
nem biztos, hogy tetszenék nekik.
– Bizony elôfordulhat. Nomen est omen: Szabó Dezsôt
majdnem megkövezték otthon, amikor megírta az Elsodort falut, mert a maga szülôhelyének majdnem minden
lakosát kipellengérezte benne.
Engem inkább a társadalmi
korrajz érdekelt, az, hogy valami nyoma maradjon annak:
hogyan éltünk akkor és mit
gondoltunk.
– Korábbi szokásával ellentétben a Tévedésekben elszakadt a politikától. Ez inkább családregény,
amelybe, mint minden emberi életbe, belejátszik a történelem, egy-egy
munkahelyváltoztatás erejéig, de
ezekbe, sôt a kilakoltatás részleteibe sem bocsátkozott bele.
– Az emberi magatartás nem
független az élményektôl. Én
nem tudok arról írni, hogy a
magánhelikopteremmel miként repültem el ide vagy oda,
ha amerikai író volnék, ez is a
megtapasztalt valósághoz tartoznék. Arról szól a történet,
amit átéltem, megéltem és annak a hangulati leképzésérôl.
– Ön hol van ebben a kisregényben?

– Valószínûleg a háttérben
vagyok mindig, én éltem át
ezeket a dolgokat, s néha az
ember megjelenik úgy, mint az
egyik figura. Többnyire azonban a környezetem jellemeibôl összegyúrt szereplôk szájába adom a gondolataimat. Azt
hiszem, mások is így csinálták.
Úgy is szokták mondani, hogy
Dosztojevszkijnek ez és ez a
véleménye, holott éppen valamelyik hôse hangoztatta.
– A második kisregény kicsit elrugaszkodik a valóságtól: politikai szatíra. Érdekes, hogy amikor
megpróbáltam belehelyezni valamilyen társadalmi környezetbe,
több korszakba illett be, akár még
a közelmúltbeliekbe is.
– Mindig voltak, vannak, félek tôle, lesznek is olyan emberek, akik bizonyos részigazságokat hajlamosak a kizárólagos igazság rangjára emelni.
De a részigazság, amely tökéletesen megáll magában, nem
áll meg a kizárólagosság helyén. Bármilyen finom a dobostorta, egész nap, reggeltôl
estig dobostortát nem lehet
enni. Rettentô következményei vannak az ilyen hozzáállásnak. Nem véletlenül utaltam vissza a kisregényben egészen Savonaroláig, mert az ô
esetében ténylegesen idegesített engem, hogy abszolút hiteles ember, aki a tiszta erkölcsöt prédikálja, diktátorrá alakul át, mert monomániásan
egy dolgot próbál keresztülvinni, amire sem a korszellem,
sem a társadalom nem vevô.
Ezt a hatalom teszi és nagyon
határozott egyigazságúság.
Akár Kálvin genfi diktatúráját
is mondhattam volna példaként, ahol a jó erkölcs nevében elviselhetetlenné tette az
életet, függetlenül attól, hogy
az igazsága mennyire volt
igazság. A kisregény bizonyos
elemei egyébként késôi lecsapódásai az 1988-ban az utolsó
turistacsoport tagjaként ÉszakKoreában tett utazásomnak.
Phenjanban a szállodaablak-
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ból láttam, hogy minden gyár
katonai rendben, négyes csoportokban vonul leúszni a kötelezô kétszáz métert. Az
úszás nagyon egészséges, de
amikor öncélúvá kezd válni,
és annak is le kell úsznia a kétszáz métert, aki iszonyodik a
víztôl, akkor visszafelé sül el a
kezdeményezés. Arról szól a
Segner-kerék, hogy a legjobb
szándékkal is lehet rombolni.
Az egyigazságú emberek, a
monomániások, akikbôl diktátorok lesznek, azok a saját
igazságukat akarják rákényszeríteni egész népekre. Mindig is
izgatott ez a történet.
– Mikor lesz valakibôl diktátor? Benne van a génjeiben vagy
kiváltja valami?
– Azt hiszem, alapvetôen
személyiségjegy. Az ilyen emberben van egy nagy adag hivatásérzet, amely messiástudattá teljesedik ki, s akkor
úgy érzi, hogy meg kell tennie
valamit a többiek érdekében.
Akadnak lelkes követôi, akik
találnak helyes gondolatokat a
hirdetett eszmékben, s elmennek a ráció határáig. De ennek
a dolognak az a csapdája, hogy
semmilyen határon nem lehet
megállítani. Errôl szólt a 20.
század, amelyben bizonyos
részigazságokat alapigazságokká akartak tenni. Ha a monomániás eszmét olyan mércévé
teszik, hogy aki nem illik bele
az általuk meghatározott skatulyába, azt ki is kell irtani,
vagy ha büntetéssel, a társadalomból való kirekesztéssel
akarják rávenni az embert,
hogy úgy viselkedjék, ahogy
egyáltalán nem szeretne, akkor
már nagyon nagy baj van. A
2002 végén elkezdett kisregényben az összes ilyen jellegû
monomániát igyekeztem pellengérre állítani, a diktátor lélektanát megmutatni.
– Tartogat-e még nyomdakész
anyagot a fejében?
– Most is van egy pár írás,
amelybôl a jövô évi könyvhétre össze tudok egy kötetet állítani. A nagyon rövidtôl a nagyon hosszú kisregényig az
hozza össze ôket, hogy 2004ben ilyen gondolatokat támasztott az emberben az élet.
Mátraházi Zsuzsa
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Kiadók és jogutódok
A könyvpiacon sokszor anyagi ellentét feszül kiadók és írók, költôk
jogutódai között. Mindkét oldal a másik felet okolja, ha nem tudnak
megfelelô megállapodásra jutni.
■ – Az Artisjus Magyar Szerzôi
Jogvédô Iroda Egyesület szakemberét, dr. Mann Judit jogtanácsost kértük meg annak megválaszolására, véleménye szerint e
párharcban melyik fél érzi magát
jogosan kiszolgáltatottnak?
– Ahhoz, hogy a jogutód
helyzetét
meghatározzuk,
tisztáznunk kell a szerzô jogait.Hiszen a jogutód csak azt a
jogot gyakorolhatja, amit maga a szerzô. Ez esetben, irodalmi alkotásokról lévén szó,
a szerzôt mindenfajta felhasználás kizárólagos engedélyezési joga illeti meg. Ez igen
sokféle lehet, elsôdlegesen a
többszörözést, a terjesztést jelenti, de lehet szó átdolgozásokról,
dramatizálásokról,
manapság internetes felhasználásról is. A szerzôt ez a joga
életében illeti meg, – nincs
olyan szabály, hogy bármilyen sokáig is él, túlélje ezt a
jogát –, és halála után hetven
évig tart. Ezt az idôintervallumot úgy állapították meg,
hogy másfél generációt érintsen, a közvetlen leszármazottakat, a gyermekeket, majd az
unokák generációját, életük
körülbelül feléig. Ez indokolja a ma már hetven éves védelmet. A 20. században ez csupán ötven év volt, mert úgy
gondolták, hogy ez a másfél
generáció az akkori életkilátásoknak így felelt meg.
– Régi olvasmányaim alapján
úgy emlékszem, hogy egykor a
szerzô, ha úgy hozta a sora, még
életében eladhatta minden jogát
egy-egy kiadónak. Ez a gyakorlat
már a múlté?
– Az, hogy az író, költô életében eladja jogait, ma már
nem lehetséges. De szerzôi jogait gyakorlatilag arra hagyja,
akire akarja. Nincsenek erre
vonatkozólag külön öröklési
szabályok. Ha akar, végrendelkezik, ha nem, akkor a polgári
törvénykönyv szerinti törvé-
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nyes öröklés érvényesül. Ezek
lehetnek szülôk, gyermekek,
testvérek, a családi konstellációk igen sokfélék. Lehetett a
szerzônek több házastársa,
ezekbôl a kapcsolatokból
több leszármazottja. Az utódok között ezért felléphetnek
olykor komoly érdekellentétek is. Nehezíti a helyzetet,
hogy közös jogot kell együtt
gyakorolniuk, szorosan együtt
kell mûködniük. Azt szoktam
mondani az érintetteknek,
hogy meg kell tanulni jogutóddá válni.
– A mû megjelentetését illetôen
azonban nyilván más-más szempontok vezérelhetik magát a szerzôt, mint kései leszármazottjait.
– A jog nem tesz különbséget a szerzôi és a jogutódi engedélyezési jogosultság között. De el kell ismerni, hogy
a valóságban adódnak különbségek. Mert emberileg valóban mások lehetnek a szerzô szempontjai, másféle törekvés, indíték befolyásolhatja, más a viszonya a saját mûvéhez. Gyakran érzik úgy a kiadók, hogy a jogutódok csak
anyagi követelésekkel állnak
elô, megnehezítve a mûvek
megjelentetését. Pedig kizárólag velük tárgyalhatnak, az
1999. évi LXXVI. sz. szerzôi
jogi törvény rendelkezései
alapján. Más kérdés, hogy ki
hogyan gyakorolja ezt a jogot.
Valójában olykor az élô szerzôvel a kiadónak semmivel
sem könnyebb megalkudni,
de adott esetben az élô szerzô
ott rugalmasabb, ahol a jogutód merevebb, vagy fordítva.
Tudnunk kell azt is, hogy a
jogutódlásnak is különbözô
szintjei vannak. Irodalmi területen sokszor csak arra vár a
jogutód, hogy megkeressék és
automatikusan elfogadja a felhasználó által ajánlott feltételeket, másik szint, hogy alkuba is bocsátkozik az ôt megta-

láló felhasználóval. A harmadik szint, amikor aktívvá válik, elkezdi menedzselni a jogelôd mûveit, kiállítást szervez,
elfelejtett, kiadatlan írásmûvekre hívja fel az érdeklôdôk
figyelmét.
– Napi aktualitás a tankönyvek
helyzete. Amennyiben a tankönyvekben felhasznált idézetek is a
jogdíjak hatáskörébe esnek, fennáll az a veszély, hogy az árak magasabbra szöknek. De ennél sokkal nagyobb probléma, hogy értékes irodalmi mûvek egyszerûen
kimaradhatnak az iskolai tananyagból.
– Elôször is tisztázni kell,
hogy a saját mûbe beillesztett
idézetek mindig is szabadon
felhasználhatók voltak, és ebben ma sincs változás. Más a
helyzet a mûrészletek és a kisebb terjedelmû önálló mûvek
tankönyvekbe való átvételével. A viharokat az okozza,
hogy május elsejétôl a tankönyvek is az Európai Uniós
szabályozás alá esnek.
A világ minden szerzôi jogi
törvényében vannak olyan kivételek, amelyek a szerzô kizárólagos jogát korlátozzák, és
szabad felhasználást tesznek
lehetôvé. Azért, mert a szerzôvel el akar ismertetni a törvényhozó bizonyos más érdekeket is, például az iskolai oktatás, a tudományos kutatás érdekeit. Az iskolai oktatás céljából felhasznált, átvett kisebb
terjedelmû irodalmi vagy zenei részletek értelemszerûen
ide tartoznak, azon kiadványok esetében, melyeket tankönyvé nyilvánítanak. De szabad felhasználásúnak csakis
akkor tekinthetôk, ha a tankönyvet nem használják üzletszerûen. Ezen a ponton adódnak problémák a hazai tankönyvkiadóknál. A tankönyvek ugyanis kereskedelmi forgalomban kerülnek értékesítésre, bármennyire is az iskolai
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oktatás célját szolgálják. A tankönyvkiadás pedig nyereségorientált üzleti tevékenység. A
jogutódnak lehetôsége van arra, hogy adott esetben egy életmûre vonatkozó kizárólagos
kiadási jogot adjon valamely
kiadónak. Ebbe eddig a tankönyv nem tartozott, az említett szabad felhasználás okán.
Itt van lehetôség arra, hogy a
jogok valóban „piacosodjanak”, és ügynökségek kezébe
kerüljenek. Ennek nálunk még
a lehetôségeit keresik.
– Mi az EU gyakorlata ebben a
vonatkozásban?
– A szabályozás éppen az
EU irányelv miatt alapvetôen
azonos, de viták ott is zajlanak. Az oktatási célú szabad
felhasználás tárgyában jogtechnikai különbségek állnak
fenn. Az európai kontinentális jogrendszer úgy szabályoz,
mint Magyarország, meghatároz eseteket, és azokat nem
engedi túllépni. Az angol –
amerikai jogrendszer eseti szabályozást követ. A bírói gyakorlatra bízza, hogy tágítsa
vagy szûkítse a szabad felhasználás lehetôségeit. Az a tény,
hogy a szerzôt korlátozzák bizonyos engedélyezési jogában
a köz érdekében, mindenütt
ismert. Ennek mértékét illetôen az egyes országok maguk
döntenek.
– Végül is arra a kiinduló kérdésünkre, hogy ki a kiszolgáltatottabb, kiadó vagy a jogutód, mi a
megfelelô válasz?
– Mind a kettô kiszolgáltatott. Csak az a döntô, hogy a
pillanatnyi szituációban ki
tudja a másikat cselekvésében
akadályozni. Általában a jogutód van abban a helyzetben,
hogy tôle kell engedélyt kérni,
így a felhasználó szokta úgy
érezni, hogy hátrányos helyzetbe került. Nem ritka azonban, hogy a felhasználó megkapja a jogot, él is vele, de a
megállapodás ellenére végül
nem hajlandó fizetni. Tehát
adott esetben mindkét fél el
tudja lehetetleníteni a másikat. Meg kellene tanulni komolyan venni a szerzôdések
tartalmát, egymás jogainak
tiszteletben tartását.
Tausz Anikó

B

rúnó volt a legkedvesebb
kutyám. A boldogságtól,
hogy velem lehetett, úgy
csóválta a farkát, hogy az egész
gerince kígyózott tôle, a fejét belém fúrta (bárhová, ahol elért) –,
maga volt a szeretet sárga villáma.
Az elsô igazi kutyám, akinek a
gazdája is én voltam.
Csak a történet végét szeretném elfelejteni, de nem lehet,
mert megtörtént, és ami megtörtént, az van. Nem múlik el. Velünk marad. Egy állócsillag
százezer fényévnyire fölrobbant, és régen nincs már. De a
fénye most ért ide, látjuk. Az
egész mindenség, amit látunk,
elmúlt, már csak történelem: –
mégis itt van. Velünk.
Detti tudta, milyen régen szeretnék kutyát, és úgy döntött, megmutatja, hogy elvált nejemnél ô
sokkal különb: mellette kutyát is
tarthatok. Nyáron van a születésnapom, ilyenkor alom már nincs,
Detti fölhívta az ebtenyésztôket,
ahol ajánlottak egy öthónapos
magyar vizslát. Én olyan boldog
voltam, mint egy gyerek.
Azonnal egymásba szerettünk,
Brúnó meg én. Pont olyan gyanútlan volt, olyan átverhetô, a
nagy szeretetével pont olyan kiszolgáltatott, mint én. És hamarosan kiderült, miért volt eladó.
Alulharapásos volt, továbbtenyésztésre alkalmatlan. És még
túlmozgásos is, hát Detti, ha
már kan létére nem fedezhet, ki-

heréltette, hogy lehiggadjon.
Persze nem higgadt le. Én így is
imádtam, de Detti kezdte unni.
Túl sok baja volt ennek a szegény kutyának, és nem lehetett
büszkélkedni vele. Valami vadásznak megmutattuk, és azt
mondta, vadászatra nem jó, nagyon „lazán izmolt”. De hiszen
úgy fut, mint egy agár! Igen,
mondta a vadász, rövidtávon,

haszna. Kiállítani nem lehet, szaporítani nem lehet, dicsekedni
nem lehet vele, inkább szégyellni
való. Detti szabadulni akart tôle,
szerette volna elajándékozni, de
egy hibás kutya nem kellett senkinek. Titokban örültem, és nem is
álmodtam róla, hogy Detti már
radikálisabb megoldást fontolgat.
Aztán Brúnó félig megette a plédet, a vadonatúj plédet, és ez nem
volt megbocsátható. El kell altatni – mondta Detti határozottan
–, ez a kutya nem normális. Tudtam: kutyát tartani egy házaspár
csak egyetértésben képes, és ez a
második házasságom volt; bizonyítani akartam.

Nem mentem el velük. Derûsen jött haza, szép volt, sugárzott. Fogta a kezem, mosolya
kéken világított, szôke hajában
aranylott a napfény és mondta,
mondta selymes, búgó, okos
hangján, hogy egészséges önzés
nélkül minden élôlény elpusztul, ez alapvetô biológiai törvény. Egészséges ember azért
tart kutyát, hogy örömét lelje
benne, csak a mazochista vállal
értelmetlen terheket.
Három év múlva kirúgott; meg
kell értenem, mondta selymes,
búgó hangon, okosan, hogy neki
már nem jó velem. Megértettem:
csak mazochista vállal értelmetlen terheket…
De az én árulásom nem múlik
el azzal, hogy megbûnhôdtem érte. Ahogy Brúnó szeretettôl homályos sárga pillantása, meleg,
kutyaszagú lihegése, úgy a gyalázatom is velem marad az örökkévalóságig, akár egy százezer fényévnyire fölrobbant szupernova.

lembe kerültem, ami azt is jelenti, hogy (feltéve, hogy a marxi tétel még igaz) a tudatomat ez a
könyvárusi lét határozza meg. Jelenti továbbá azt is, hogy immár
több mint két évtizede az obsitos
könyvárusok kenyerét eszem.
Alig, hogy a szakmába csöppentem, fölismertem, hogy a könyvkereskedelem múltjának ismerete
(legalábbis számomra) elengedhetetlen követelmény, ezért is fogtam hozzá a magyar könyvszakma története forrásainak feltárásához. [...] És mivel kiderült, hogy
eme kutatásaim eredményei másokat is érdekelnek, e témakörben
két könyvem, tucatnyi tanulmányom és több száz cikkem látott
napvilágot.
Ezekben az írásokban a szerzô
neve: Varga Sándor, ugyanis a
II. József által adott nevemet

elôbb 1944-ben (az illegalitásban, a cionistáktól kapott iratokban), majd 1945-tôl (a belügyminiszter által „hivatalosan"
is engedélyezve) erre a névre
cseréltem fel. Ezzel kívántam jelezni a szándékomat, hogy a
végsô szakaszukban halálos ítéletet jelentô zsidótörvények alól
fölszabadulva, a magyar társadalom egyenjogú tagjaként akarok
élni. Miután azonban a közéletben a róthmanózás és egyes nevek kurziválása polgárjogot
nyert, belügyminiszteri engedéllyel, „visszavéve" régi nevemet, 1998 óta kettôs nevû vagyok. (A Varga elônév tehát
nem nemesi predikátum.)”
Varga Neubauer Sándort a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése saját halottjának tekinti.

Kertész Ákos

Csak ami volt,
annak van bokra…
de nem elég kitartó. Egyébként
is össze van nyomva a tüdeje.
Micsoda? Tényleg… eddig nem
vettem észre, hogy a mellkasa
jobb oldalon behorpadt. Kölyökkorában valami balesettôl eltörhettek a bordái. Az is késôbb derült ki, hogy idônkint tikkel a fejbôre, pontosabban a fülmozgató
izmai. Ez bizony egy gyógyult
szopornyicára vallott. A szopornyica agyvelôgyulladás, Brúnó
túlélte, de ettôl kicsit dilis lett.
Egyszer lenyelt egy olyan négy
centi átmérôjû tömörgumi labdát, meg kellett mûteni, a gumilabda mellett egy nagy építôkocka, kavics, pezsgôsdugó és egy

Elhunyt Varga Neubauer Sándor
■ 84 éves korában elhunyt Varga
Neubauer Sándor, a magyarországi könyvszakma történetének ismert kutatója.
Varga Neubauer Sándor pályáját röviden összefoglalják a hivatalos tudósítások, és ez azért lehetséges, mert egész élete a
könyvek között zajlott, „könyvek között egy életen át”, mert ô
is elmondhatta volna: „sorsom a
könyv”. Nyugdíjba vonulásáig
munkahelyein végigkísérte a magyar könyvszakma intézményrendszerének átalakulását: a
Könyvterjesztô Nemzeti Vállalat, az Állami Könyvterjesztô
Vállalat, a Mûvelt Nép Könyvterjesztô Vállalat, a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat vezetô
munkatársa volt.

egész luftballon volt benne. Igen,
flúgos volt egy kicsit…
Nekem természetes volt, hiszen ilyennek vállaltam. Valahogy rámbízta az Isten… a
Sors… – mit tudom én! Rámbízatott. Ahogy az ember a fogyatékos gyerekét is szereti, sôt.
Jobban szereti.
Dettinek azonban így már nem
volt ínyére. Hiszen így semmi

Varga Neubauer Sándor idôs
kora ellenére fáradhatatlanul kutatta a magyar könyvszakma közelebbi és távolabbi múltját, kutatásainak eredményeképpen jelent
meg A magyar könyvkiadás és
könyvkereskedelem múltja 19451957 c. mûve.
A Könyvhétnek és a Magyar
Könyvgyûjtônek is szerzôje volt,
a Magyar Könyvgyûjtôben jelentek meg részletek Zsidók a magyar könyvkiadásban és könyvkereskedelemben 1837-1945 c. tervezett könyvébôl, amelynek kiadási munkálatai elakadtak, így a
mû sajnos nem jelent meg. Ennek
bevezetôjébôl idézünk itt.
„Bemutatkozással
kezdem.
Öreg zsidó vagyok. Fél évszázada
is elmúlt, hogy a könyvkereskede-
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OLVASÓSZEMÜVEG

Szerelem
egy lexikonban
■ A szerelem vad, szertelen, szenvedélyes dolog, a lexikon precíz, tárgyilagos,
rendszerezett: a kettô (úgy általában)
nemigen fér össze. Én azonban találkoztam a szabályt erôsítô kivétellel,
vagyis Budapest teljes utcanév-lexikonának (pedig már az öt évvel ezelôtti is
lenyûgözô teljesítmény volt ebben a
slampos világban) új, kiegészített, szinte a tökélyig tökéletesített változatával.
Szakembereknek talán nem sokat
mond, hogy én, a laikus a többezer adat
közt mindössze két hibát s egy hiányosságot találtam, de (az „Olvasószemüveg” olvasói, akiktôl egyúttal el is búcsúzom), tudhatják: más tudományok
összefoglaló mûveiben, melyeknek
szintén nem voltam bennfentese, ennél
rendszerint jóval többet találtam. A két
hibát s az egy hiányt intézzük is el gyorsan, hogy bátran dicsérhessem már a lexikont: a Ferdinánd-hidat évtizedeken
át Élmunkás-hídnak hívták, Klotild hercegnô halálának évét sehogysem tudta
kideríteni a szócikk írója: az Új Idôk Lexikona szerint ez 1927-ben történt, s végül Hatvany Lajost illetôen tévedés,
hogy 1919-es emigrációjából csak 1947ben tért volna haza, visszajött ô bizony
1926-ban is, börtönbe csukták s csak betegségére tekintettel engedték ki 1928ban. Ezután még egy évtizedet tölthetett itthon s csak a harmincas évek végén, a zsidótörvények elôl ment el újra
külföldre.
Lám, még ez a hiba is olyasmire világít
rá, ami a lexikon értékei közé tartozik: a
Hatvanyra vonatkozó adat a Hatvanyról
szóló kis életrajzban téves, de az, hogy
az utcanév-lexikon nem pusztán (Mi az,
hogy „pusztán”? Emberfölötti gyûjtô- és
kutatómunka fekszik e „pusztán” mögött!) egy-egy utca, tér vagy út összes valaha volt nevét közli, hanem pár mondatos, a lényegre szorítkozó életrajzokat is
– párját ritkítóan fontos különadománya
ennek a könyvnek. És nemcsak ez: Buza
Péter illetve Prusinszki István tollából
amolyan kis „egyperceseket” is olvashatunk, melyek a szóbanforgó hellyel kapcsolatos történelmi adalékokat, anekdotákat, kultúrhistóriai érdekességeket mesélik el, föladva a szócikkírás kötelezô
személytelenségét, líraian, bensôségesen,
nosztalgikusan, humorral, olyasféle
meghitt modorban, mintha a szerzôkkel
egy presszó sarkában beszélgetnénk, s
nem a lexikont lapozgatnánk. Ettôl (is)
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több ez a kötet, mint utcanév-jegyzék:
igazi várostörténet, irodalmi és históriai
merítéssel. Fentiekbôl gondolom, hogy a
kis „keretesek” írói épp úgy, mint a formális elôszó helyett értékes, izgalmas
gondolatokkal teli tanulmányt író Ráday Mihály, az utcanevek históriájának
mindent tudó, de mindent tudásával is
elégedetlen kutatója: Mészáros György
Budapest iránti szerelmének lenyomata
ez a könyv. Nem is tagadják, hogy csöppet sem közömbösek a város iránt, felhevíti ôket bármi, ami a múltjával kapcsolatos vagy a jövôjét befolyásolhatja. Ettôl van, hogy amikor a lexikon olyan olvasóval találkozik, akiben hasonló érzések dúlnak, a közös szenvedély lángra
kap és elragadtatást szül. Fölteszem, nem
én leszek az egyetlen, aki elôbb összevissza csapong, szertelenül nézegeti öröme tárgyát, s fütyülve a betûrendre mindenek elôtt megkeresi azokat az utcákat,
melyekhez valamilyen saját emléke fûzôdik, amelyikben született, ahová iskolába járt, ahol a nagyszülei laktak, ahol egy
sarokkövön betörték a fejét, ahová randit beszélt meg és hiába várt, ahol most
lakik és így tovább. Amikor már mindezen túlvan, akkor kezdi el – jó szívvel
tudom ajánlani a nálam bevált módszert
– az elejétôl a végéig úgy olvasni, mint
valami regényt. És – tegyük hozzá! – ez
a história Á-tól Zs-ig regényes is. Én például – az vesse rám a elsô követ, aki
mindezt magától is tudta! – elámultam
azon, hogy az Amerikai út elnevezés
nem az USA iránti hódolatnak, hanem
egy itt mûködött, közkedvelt vendéglô
elismerésének a jele. Nevettem az Anker
köz építôjérôl, Alpár Ignácról közölt
anekdotán, eltöprengtem azon, hogy bár
késôbb egy idôre rosszu1 alakult, közvetlenül 1945 után jól indult Babits és az új
rendszer viszonya: ennek jeléül lett a
Horthy Miklós sétányból Babits Mihály
sétány. Sosem tudtam, hogy a Bakáts tér
tulajdonképpen Bakócz Tamás nevét ôrzi, történelmi igazságtételként fogtam
fel, hogy a nagy jogtudósról, Csemegi
Károlyról elnevezett s 1944-ben a tiszaeszlári per antiszemita vérbírájának: Bary Józsefnek adományozott út 1945-ben
újra Csemegi úttá lett, az is kedvemrevaló, hogy a budapestiek nagy elôszeretettel neveznek el utcákat közkedvelt irodalmi figurákról (mint Csongor, vagy
Bánk bán), azon viszont fennakadtam
(de csak egy futó pillanatra), hogy az Il-
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lés Béla kitalálta Guszev kapitánytól,
mint legendától, siettünk elvenni az utcáját, bezzeg Dobó Katica, aki épp
annyira csak a legendában létezett, mint
Guszev, megúszhatta... Amíg élek, nem
fogok megbékélni vele, hogy Eötvös Lorándtól elvették az utcáját, viszont hadd
szolgáljak némi felvilágosítással Farkas
Imrét illetôleg, akirôl – mint írják –
nincs semmiféle adat: alighanem „Mókuci”-ról, a felszínes, de népszerû pesti
költôrôl lehet szó. Boldoggá tett, amirôl
– bevallom – csak innen a lexikonból értesültem, hogy a fôvárosban már VAN
Füst Milán utca, az meg kifejezetten
büszkeséggel tölt el, hogy éppen Wolff
Károlynak, a huszas-harmincas évek keresztény színekben politizáló rossz szellemének utcáját kapta meg a hazai kereszténység egyik valódi büszkesége, az
antifasiszta Kálló esperes. Bájos tény (ezt
se tudtam), hogy lett Pesten Micimackó
utca is, most sem tudtam megérteni, mit
lehetett „leleplezni” az 1684 és 1745
közt élt Martinelli építészen s ezért el is
venni tôle a róla elnevezett aprócska teret, Mussolini szócikkével sorrendi gondom van: nem elôbb volt kormányfô,
„majd fasiszta vezér”, hanem fordítva,
azért lehetett miniszterelnök, mert fasiszta vezér volt. Meghökkentett, hogy a
Szövetség utca az 1814-es reakciós Szent
Szövetségrôl kapta a nevét, a Victor
Hugo utcáról pedig eszembe jutott a
15-ös busz egyik vezetôje (még kabaréba
is bekerült), aki azt kiabálta az utasoknak: „Ötödik Húgó utca!”: így, hosszú
ú-val. És eszembe jutott Gelléritôl a Hat
fillér, Hold utca, Krúdytól az Aranykéz
utcai szép napok, Kosztolányitól az Üllôi úti fák, Déry Befejezetlen mondatából a ködben vándorló Csáky utca,
Szerb Antal Budapesti kalaúza Mars-lakók számára és (evés közben jön meg az
étvágy), egyszercsak azt kezdtem kívánni, bár lenne az utcanév-lexikonnak egy
majdani kiadása, melyben minden utca
és tér mellett az is ott áll, hogy ki írt róla verset, regényt, novellát.
Budapest teljes Utcanév-lexikona
Sprinter Kiadó, 592 oldal

ÍRÓFAGGATÓ

N á d r a V a l é r i a megkérdezte

Zsávolya Zoltánt
■ – Amikor ezt az interjút (az Írófaggató-soro– Verseskötete, de novellái és regényei is bôvérû
zat utolsó darabját) megbeszéltük, figyelmeztetett,
humorral, sok-sok iróniával vannak teli, a mai
hogy Ön posztmodern mûveket ír. Mintha azt
hétköznapi élet, de még a napi politika, a média
akarta volna jelezni, hogy az ilyen „mivolt” nekétes értékû szenzációi is beépülnek szövegeibe.
hézséget jelenthet, riasztóan hathat az olvasóra?
Az olvasónak egy idô után úgy tûnik, hogy itt a
Ön szerint majd évtizeddel a posztmodern felbukposztmodernnek egy sajátos, életközelibb, a tragikanása, megizmosodása után még mindig a prekus beállítottságtól távol álló változata van kikoncepciózus, elôítéletes gondolkodás dominál?
alakulóban. Ez tudatos törekvése, vagy csak al– A posztmodernséget nagyon idézôjelben,
katából adódóan válnak – végeredményként –
az egyszerûség kedvéért használtam csak, de
ilyenekké a mûvei?
tényleg jelezni kívántam vele azt is, hogy
–Eleve nem tragikus szemléletû mindaz,
„munkás” befogadókra számítok. Sokkal inamit idehaza a „posztmodern” jelzôvel ilkább a magyarországi kultúrkommunikáció
letnek, ezen belül a magam értékelhetô
oltárán áldoztam a fogalom pontatlanságá„sajátosságában” legalábbis reménykedem.
val, egyben „keménységével”. Pontatlan,
Ennek egyik záloga lehet, hogy valamelyes
mert nálunk lényegében nincs, nem lett ame- kültek, a fiatalabbakat tekintve pedig szinte speciális drámaiságot helyenként igyekrikai, tehát eredendô értelemben vehetô egybemosódtak a minôségileg egyedüli alter- szem visszanyerni írásaimban. (Úgy látposztmodern irányzat, továbbá amit ilyesmi- natívájukat jelentô esztétista-konzervatív szik, már túl korán, és túlságosan figyelmeként mûveltek-mûvelnek, az korántsem egy- („nyugatos”) vonallal egyfelôl, másfelôl pe- sen olvastam Pilinszkyt…) A prózát, a reséges valami. Kemény pedig azért, mert a já- dig, akárcsak korábban, továbbra is hatéko- gényt tematikusan „etetni” kell, azaz fogtékosságot, a nagyon tudatos intertextualitást nyan, az élvezhetôség, az értelmezhetôség ha- ható, tapintható anyaggal ellátni, ezért
közegként mûködtetô, a kultúra-kritikát kö- tárain belül maradva tudják képviselni a ve- korindexként elkel benne a profanitás, színyörtelen szeretettel, nem andalító módon lük hol helyesen, hol tévesen, hol részben, nesíti pár napi esemény, a média megidévégrehajtó nyelvmûvészet Közép-Európában hol egészében azonosnak tekintett neoavant- zése. Afféle „realizmus” vagy életszerûség(máig elkerülhetetlenül vívja ki az irodalmat gárd – egyáltalán az önmagában befogadási kritika) gyanánt, azt hiszem. Tudatos alkat
áttételek nélküli ôszinteséggel tálalt érzelmi- szempontból bízvást életképtelen s így lénye- vagyok, de azt is tudom, hogy az irodaérzéki élmények, erkölcsi kinyilatkoztatások gében „nemlétezô” avantgarditás – bizonyos lomban az ösztönök és a rátalálás majdvagy politikai-nemzeti vezéreszmék megtár- (valóban fontos, konszolidálható) elemeit. nem fontosabb a tervezésnél. A helyes
gyalási terepeként használni kívánó, nagy szá- Azaz a „posztmodern” többek között kimu- egyéni törekvés a felismert alkat szükségmú „jó” ember ellenszenvét, akik a szövegal- tatható klasszika-kompatibilitása nem utolsó szerûen következetes fejlesztése…
kotás elôbb jellemzett gyakorlatát valamilyen azon jellemzôi közül, amelyek megadják az
– Szépírói munkássága, alkotóként szerzett taszóhasználati nehézkedésnek engedve éppen esélyét a „klasszicizálódásra”, a maradandó- pasztalatai befolyásolják-e, hogy tanítás illetve
„posztmodernnek” bélyegzik. Van tehát pre- ságra, úgy mégpedig, hogy az újítás, a meg- mûvek elemzése közben miként kezelje anyagát?
koncepciózusság, elôítéletesség bôven e terü- hökkentés partizán auráját se veszítse el vég– Kortársi magyar jelenségeket értelmezve
leten, szerintem egyébként pro és kontra egy- legesen… Persze, nem egészen ezt kérdezte.
úgy védekezem a lehetséges veszélyek ellen,
aránt, bár a felismert vagy
hogy nem irodalomtörtéfelismerni vélt „posztmomintázatban gondolZSÁVOLYA Zoltán író 1968-ban született Csornán. neti
dern” jelleg önmagában
kozom, amelybôl – ugye
nyilván senkit sem riaszt el Az ELTE Bölcsészkarán végzett 1992-ben. Ezt követôen – szükségszerûen ki kelleaz olvasástól. Nyugodtan
hagynom valakiket, ha1997-ig a Veszprémi Egyetem német nyelv és irodalom ne
maradhatunk ezért ennél a
nem egyes mûvek, mégincímkénél, a dolog lényege tanszékén tanársegéd. 1998 óta a Pázmány Péter Katoli- kább egyes életmûvek
korántsem
gyökértelen
részesítem
kus Egyetem esztétika tanszékének docense, 2001-tôl egy- vizsgálatát
vagy
veszélyeztetett.
elônyben. De általában
„Posztmodern” textusaink ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem magyar nyelv és igyekszem még ennél is
(vagy most már életmûve- irodalom tanszékének is vezetôje. Elsô önálló könyve A jobban akadályozni a gyaink) tradicionális folyamakorlat beszûrôdését: oktatokhoz, évszázados léptékû lábadozás ezüstje címû elbeszélésgyûjtemény 1997-bôl. tóként-kutatóként a filojelenkori trendekhez való Azóta váltakozva jelennek meg regényei és novellásköte- zófia, az esztétika, a képilleszthetôsége, szerves hazômûvészet-elmélet,
a
gyomány-kapcsol(ód)ása, tei, köztük A metró ördöge címû válogatás (2002). 2000- mûvészetpszichológia és a
ezzel együtt – hogy úgy ben Könnyû negyed címû kötetével költôként is bemutat- mûvészetszociológia felé
mondjam – „kontinuus katájékozódom.
nonizálhatósága” éppen kozik. 1999-tôl a Szépirodalmi Figyelô szerkesztôje, – Verset vagy prózát s ha
abban mutatkozik meg a 2000-ben az Életünk rovatszerkesztôje lesz. 1995-ben utóbbit, novellákat vagy relegjobban, hogy mára ezek
gényt olvashatunk Öntôl
a textusok, ezek az életmû- KAAD-, 2000-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjat kap. legközelebb?
vek – az idôsebb generációt Munkásságát 1997-ben Gérecz Attila-díjjal ismerték el.
– Regényt fejezek be
illetôen – lényegében kibémostanában.
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SZEMMAGASSÁGBAN

Hagyatékok
félcédulái
■ Mihail Afanaszjevics Bulgakov 1922 és
1925 között vezetett Naplója kinyomtatva
alig ötven oldal, de így is nélkülözhetetlen
felvezetése a Naplók, levelek 1917–1940 címû összeállításnak (Magvetô, fordította Kiss
Ilona). A gyûjteményben olvasható szövegek legtöbbjére a zaklatottság, a töredékesség, a kíméletlen irónia – helyenként a virágnyelv vagy a kicsikart játékosság –jellemzô. Viktor Loszev eredeti (1997-es) jegyzetei
nyomán a kevésbé ismert személyek kilétére, a sokszor hátborzongató események lefolyására fény derül, a sorskrónika mégsem
menekülhet egy sötét korszak homályából
és hálójából.
A Mester és Margarita írójáról eddig is
nagyjából tudott volt, hogy – korai haláláig
– embert próbáló élet és szinte állandó üldözöttség, mellôzöttség volt az osztályrésze, a fenyegetettség morbid tényeirôl azonban aligha lehetett képünk. Most érthetôvé
válik, miért vett fel (a levelezô) Bulgakov
olyan beszédmódot, amely (már 1923-ban
is) így indíthat egy küldeményt:
„…Eladtam a Nyedrának az Ördögösdit, és
a doktorok szerint mind a két térdízületem
reumás; ezenkívül vettem egy selyemkárpitos bútorgarnitúrát…”
Bulgakov maga természetesen különbséget tudott tenni hangsúlyos és hangsúlytalan között, ám azt nem vívhatta ki, hogy a
szovjet rendszer ritkábban engedékeny,
gyakrabban a különféle büntetések, tiltások
szigorát alkalmazó körülményei között ô,
korának egyik nagy írója ne a semmi felé
pörgetett játékszer legyen. A kötet (fölöslegesnek tetszô fragmentumaival együtt is) érdekes olvasmány: a kordokumentum mögött rendre felsejlik, a nagy Bulgakov-alkotások – a textus tudatos teatralizáltsága folytán talán fôképp a Színházi regény – világa.
Hajdani elsô egyetemi évünk két tárgyának végtelen türelmû jó tanára, Hollós Attila Csopey László élete és mûvei címmel írt
voltaképp kétnyelvû (az orosz ajkú olvasó
számára is megszólaló) könyvecskét. Az
irodalmi emlékezet
által elsôsorban orosz
mûvek fordítójaként
becsült
Csopey
(1856-1934) matematikát és fizikát tanult,
a bölcsészetbe is belekóstolt, volt „napidíjas lapszemlész” és
lett a tudományos népszerûsítésben érdemeket szerzô publicista. Az MTA pályáza-
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tára készített rutén-magyar szótár szerzôje,
egy (csak eltervezett) bolgár-magyar szótár
koncipiálója elôtt Hollós a teljes szerzôi
bibliográfia, valamint a tevékenységet megértetô életrajz közreadásával tiszteleg (a külföldön élô Csopey-utódokig néha egy-egy
névírásmód, az itthoniakhoz olykor egy telefonkönyv adattára vezette el ôt). Csopey
László nem közismert, de (utóéletét nézve)
nem is elfeledett szakember. Hollós Attila
róla szóló kis könyve olyan, mint egy kitûnôen sikerült mellszobor. (A Nyíregyházi Fôiskola kiadványában a „talapzatról” Udvari
István sorai gondoskodnak.)
A Csopeynál egy fél emberöltôvel fiatalabb Horváth János – ahogy sokan okkal vélik: „a legnagyobb magyar irodalomtörténész” – születésének (1878) 125. évfordulója kapcsán felhalmozódott tanulmányokat
tette közzé az Irodalomtörténet címû folyóirat 2004/1. száma. A hagyaték állapotáról
és anyagáról Korompay H. János írása tudósít. Az Osiris Kiadó – megkezdve a Horváth
János Összegyûjtött Mûvei címû sorozatot – a
tudós Verstani munkáit közrebocsátva máris
kiemelt két, eddig nem publikált eszmefuttatást a dossziékból. Ezek egyike, a Zács
Klára körül (Horváth, vitapartnerével és az
Arany János-kiadások konvencióival ellentétben a cs végû névalakot használja) a tán
csak a szakembernek érdekfeszítô verstani
problémát úgy intonálja, hogy indulatszavaink versbeli viselkedésérôl újszerût, a
szinkopéról és a triolról megfontolandót
mond. S hol van ez a röpke cikk A magyar
jámbus… – tanulmányhoz képest (így, ával), vagy a Rendszeres magyar verstan vitatkozni is megtanító organikusságától?! Korompay H. János és Korompay Klára remek
szerkesztôi munkája nyomán ez a „konzervatív” tomusz (különben valóban az – nemes értelemben), mely például oldalakon át
lajstromozza a citátumokat Arany, Vargha
Gyula és Kozma Andor rímeibôl, friss és
hatékony tudományos korpuszként jeleníti
meg a – saját szóképzésével szólva – „versész” Horváth János életmûvét.
Kántor Lajosnak nyilván sokszor voltak s
vannak keze ügyében Horváth munkái. A
kolozsvári irodalomtörténész most A kapu
(bévül a szövegben inkább: A Kapu) címû
könyvével (Balassi – Polis) emlékíróként
mutatkozik be. A Ház, utca, város (ország) alcímû kötet: „Családregény-vázlat, naplókkal, levelekkel hitelesítve”. Az egyik nagymama (fényképen is megtekinthetô) naplója
adta az ötletet. Az idézô, montírozó írástechnika finoman mossa össze a régmúltat,
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a félmúltat és a jelent – például a nagymama
épp száz évvel ezelôtti, 1894. augusztus végi nagy szomorúságát és komoly nekiszánakozását s az unoka a letûnt évtizedekben tett
ôrjáratait. Mivel a Tartalom nem fedi, hanem értelmezi, listázza a fôszöveg két nagy
fejezetét (a másodikban jobbára a Kántorhoz írt, kommentált,
kor- és sorsjelzô leveleket), érdemes mindig a
hátsó regiszter segítségére
támaszkodni.
Elég jó minôségû – a
familiáris kísérôszövegektôl is hangulatos –
fényképek teszik „albummá” az immár generációkat hûségesen
kiszolgáló, százéves ház, a kolozsvári Mikes
utca 15. gazdájának egy kicsit Parainesisszerûen testáló, mûfaji újdonságokkal is ékes
önéletrajzi, családtörténeti kalandozását.
Mosolyogva néz ránk a Magyar Népköltészet Tára sorozat (Balassi) IV. kötetének borítójáról A herencsényi mesemondó – a
most egyéként Vajdafalun élô – Bartusné
Szandai Teréz fotografált (népviseleti ruhadaraboktól övezett) arca. Herencsényi mesék, mondák és tréfás elbeszélések kaptak
helyet a gyûjtô, magyarázó (egyben sorozatszerkesztô) Magyar Zoltán gondozta lapokon. A kiváló mesefának már a mi néprajzos éveink vége felé is híre volt, de ha tehettük, persze inkább a neves (már életében
„legendává” lett) Tombácz János portájára
futottunk, Mátyás királyról, garabonciásról
s egyebekrôl hallani.
Szandai Teréz 125 szövege – állatmesék,
varázsmesék, legendamesék és apokrifek,
példázatok, tréfás mesék, történeti mondák, legendák, betyármondák, hiedelemmondák – hû képet nyújt arról, hogy a lokális szájhagyomány ágairól szedett mesék
akkor is megôrizhetik a külsô, a mûirodalmi hatásoktól való viszonylagos érintetlenségüket, ha a mesemondó és környezete
elég korán ambicionálni kezdi a nyilvános
szereplést. A nógrádi Herencsény meséinek tudója – aki részben a helység történetének egy lehetséges formáját önti szavakba – a külvilágnak nemigen engedett beleszólást a maga tudatába. Ha várról ejt szót,
az a vár ugyan „össze vót kötve” a budai
várral (nincs a hazában vár, amelyrôl ne
mesélnék ezt…), de a mesék alagútjai –
akármennyire is a „nagybetûs” Mese ásta és
hagyományozta ôket – a mesemondó fantáziája szerint kanyarognak.
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ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Clinton, Bill:
Életem 1–2.
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

1. Kriston Andrea –
Ruzsonyi Péter:
Kriston intim torna
Sanoma Kiadó

1. Mccann,
Leon Jesse:
Shrek 2
Szukits Könyvkiadó

2. Vavyan Fable:
Tíz kicsi kommandós
Fabyen Kiadó

2. Schobert Norbi:
A Norbi titok
Norbi Welness
és Média Kft.

2. Mason,
Tom-Danko, Dan:
Shrek 2 – Képeskönyv
a film alapján
Szukits Könyvkiadó

3. Havas Henrik:
Pornó I.
Alexandra Kiadó

3. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–V.
Animus Kiadó

3. Shan, Darren:
A lelkek tava
Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Leslie L. Lawrence: 4. Atkins, Robert C. Dr.:
A Fekete Anya kígyója
Dr. Atkins új
I–II.
szénhidráttáblázata
Gesta Könyvkiadó
Hl Studio Kft.

1. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
2. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
3. Coelho, Paulo:
A Piedra folyó partján ültem, és sírtam Athenaeum 2000 Kiadó
4. Kenneth, Claire: Halálos háromszög
Papp-Ker Kft.
5. Vavyan Fable: Tíz kicsi kommandós
Fabyen Kiadó
6. Szabó Magda: Az ajtó
Európa Könyvkiadó
7. Wass Albert: Eliza
Kráter Mûhely Egyesület
8. Esterházy Péter: A halacska csodálatos élete Magvetô Kiadó
9. Krúdy Gyula:
A vörös postakocsi. Válogatott regények
Arión Kiadó
10. Updike, John: A zeneiskola
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:
1. Révai Új Lexikona. XIII. L-Mag
Babits Kiadó
2. Sting: Széttört zene
Európa Könyvkiadó
3. Kriston Andrea –Ruzsonyi Péter:
Kriston intim torna
Sanoma Budapest Kiadó
4. Müller Péter: Jóskönyv
Ji-king mindennapi használatra
Doctor Herz Bt.
5. Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona: Karinthyról Noran Könyvkiadó
6. A mindig szép Balaton. Válogatás Cholnoky Jenô írásaiból
(1914–1944)
Balatonfüred Város Önkormányzata;
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény; Faa Produkt Nyomda
7. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness és Média Kft.
8. Deák Sándor Dr.:
Gyógyítás fény- és színterápiával
Szerzôi kiadás
9. Jelot-Blanc, Jean-Jacques: Louis de Funes,
a színészlegenda
Katalizátor Könyvkiadó
10. Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona:
Tüzes cipôben
Noran Könyvkiadó

4. Fekete István:
Vuk
Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Roberts, Nora:
Nyári álmok
Harlequin
Magyarország Kiadó

5. Popper Péter:
Az Írás
Saxum Kiadó

5. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô
naplója 4 és 1/2
Ciceró Könyvstúdió

6. Sting:
Széttört zene
Európa Könyvkiadó

6. Polcz Alaine:
Kit szerettem?
Mit szerettem?
Jelenkor Kiadó

6. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô
naplója 5.
Ciceró Könyvstúdió

7. Pahlavi, Farah:
A sah felesége
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

7. Csernus Imre Dr.:
Bevállalja?
Jaffa Kiadó

8. Márai Sándor:
Füves Könyv
Helikon Kiadó

8. Stahl Judit:
Gyorsan, valami
finomat!
Park Könyvkiadó

9. Coelho, Paulo:
Az alkimista
Athenaeum
Könyvkiadó

9. Raichlen, Steven:
Nagy kerti grill kalauz
Vince Kiadó

9. Wilson, Jacqueline:
Mi baj, lányok?
Animus Kiadó

10. Christie, Agatha:
Az álmok háza
Magyar Könyvklub

10. Lenkei Gábor Dr.
Cenzúrázott egészség
Free Choice Kiadó

10. Móricz Zsigmond:
Iciri-piciri
Pro Junior Kiadó

7. G. Szabó Judit:
Ez mindennek a teteje
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Cabot, Meg: Hajsza. Ketten a gonoszok ellen
Hívószám: 1-800
Ciceró Könyvstúdió
2. Ende, Michael: Momo
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 5.
Talpig rózsaszínben
Ciceró Könyvstúdió
4. Rowling,J. K.: Harry Potter és az azkabani fogoly Animus Kiadó
5. Fekete István: Tüskevár
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Saint-Exupéry, Antoine de:
A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Cser Gábor–Bérczi Ottó: Ez vagyok én! ADOC-SEMIC Kiadói Kft.
8. Rowling,J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó
9. Brückner, Julia: A Titkok Kapuja
Az Ördögoromvár rejtélye
Egmont-Hungary Kft.
10. Dékány András: Matrózok, hajók, kapitányok
Filum Kiadó

8. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Kiss János:

Élettani feladatok és megoldások
Az élettan olyan tudomány, mely az anatómia, a biokémia,
a rendszertan és számos más tudományterület ismereteire alapozva a „miérteket” és a „hogyanokat” igyekszik megválaszolni. Az izgalmas problémákat, elgondolkodtató kérdéseket felsorakoztató könyv pontosan ezt a szemléletmódot erôsíti. A téma szerint csoportosított kérdések és feladatok felölelik az élettan minden fontos területét.

Hirdetésfelvétel:
209-1875

6800 Ft, a kiadóban 15% kedvezménnyel
Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu

Korlátozott számban ismét kapható!
Osvát Ernô:

Megvásárolható
a Libri Kft. valamint

Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások

a Líra és Lant Rt.

302 oldal, kötve 1200 Ft

könyvesboltjaiban.

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.

Ára: 8479 Ft
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KOLOFON

Móra Kiadó

Cs. Tóth Jánossal
beszélget

Nádor Tamás

A névadó mesemondó, elbeszélô, publicista, földrajz-és természetrajztanár, könyvtáros, muzeológus sokoldalú humánus tevékenysége, éleslátása, szelíd humora mintája persze a kiadónak.
Több mint fél évszázada, ám a Móra Kiadó nagyapó korba jutva is megôrizte fogékonyságát, frissességét. Jelmondata: értékôrzés és -teremtés. Tartalmat ad e közismert mottónak, hogy a mórások kicsiny, nagyobbacska és serdülô olvasóikat szeretetteli
társuknak tekintik. Eszmélésüket segítve, képzeletüknek gazdag
terítéket kínálva a klasszikus és kortárs magyar és egyetemes
gyermekirodalomból. Az alkotásokat hozzájuk méltó játékos-vidám, vagy éppen lírai illusztrációba öltöztetve.
■ – A Móra Kiadó a változva maradó, illetve maradva változó kevesek
egyike. Minek köszönhetô, hogy annyi
társadalmi-gazdasági-szakmai viszontagság ellenére mindmáig élénken
mûködhetnek? A kiadóvezetônek
mennyiben lehetett része ebben?
– Kiadónk, akár a többi, állami
cég volt. 1950-ben alapították,
1957-ben vette fel Móra Ferenc
nevét. (Ne feledjük: az író éppen
125 éve született!) Akkoriban az
ifjúsági és gyermekkönyvek egyedüli kiadója volt. A hatvanas évek
közepétôl a hetvenes évek végéig
élte aranykorát. Monopolizált
helyzetének köszönhetôen, és hát akkoriban
többet olvastak a gyerekek, kamaszok, mint manapság. Ráadásul legjobb íróinknak valamiféle
ideológia- és politikamentes „menedékhelye”
volt ez a mûfaj. Olyan szerzôk írtak ide, mint
például Fekete István, Illyés Gyula, Mándy Iván,
Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Szabó
Magda, Tersánszky Józsi Jenô, Weöres Sándor,
Zelk Zoltán. S olyan grafikusok társultak melléjük, mint Bálint Endre, Hajnal Gabriella, Hincz
Gyula, Kass János, Réber László, Reich Károly,
Sajdik Ferenc, Szántó Piroska, Würtz Ádám.
Megteremtve a klasszikus illusztrációnak azt a
módját, amely sosem „nehezedett” a mesére,
versre, egyéb mûvekre, sôt továbbvitte, „felnyitotta” ôket, szabadságot adva a gyermeki képzeletnek. A piacgazdaság létrejötte kiadónkat is
megviselte. Cím- és példányszámaink drasztikusan csökkentek, szerzôk, szerkesztôk, mûszakiak
távoztak az akkor alakuló sok kis „Mórához”. A
Hermina úti épületet is el kellett hagyni, 1995-
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ben kerültünk mai helyünkre, a Váci útra. Kulturális
munkatársi elôzmények, a
Tevan Kiadó igazgatása után
1997. januárjától lettem a
Móra Kiadó irányítója. Akkor már csak heten voltunk:
hat – a szakma minden csínját-bínját ismerô – „gráciához” egyetlen férfiember.
Csôdhelyzetben összefogtunk. Évi 40 címmel kezdtük, idén elérjük a 130-at.
2000 elôtt 150 milliós, legutóbb 420 milliós volt a forgalmunk. Van olyan könyvünk, amely több tízezer példányban fogy el, de
átlagpéldányszámunk is eléri az ötezret. S jelenleg a gyermekkönyvpiacnak úgy 15 százalékát
birtokoljuk. Titok? Talán az, hogy goodwillje
van kiadványainknak. Jelmondatunk igencsak
hagyományos: értéket ôrizni, teremteni. Mondhatom így is: a minôség elôbb-utóbb kifizetôdik.
– Magas színvonalú, immár klasszikus mûvekben nem szûkölködnek, talán inkább a bôség zavara okozhat gondot. Ám a gyökeresen megváltozott
kulturális közegben nyilvánvalóan új igényekhez is
alkalmazkodniuk kell. Miben változatlanok s miben változnak folytonosan?
– Kezdjük a legkézenfekvôbbel: Móra Ferenc
hál'istennek a miénk; örökbecsû mûveit a mai
gyermekek éppoly szívesen olvassák, mint egykoron dédszüleik, nagyszüleik. A Dióbél királyfi, Az aranyszôrû bárány, a Kincskeresô kisködmön, A hatrongyosi kakasok „állatos” mesevilága, a Csilicsali Csalavári Csalavér, vagy akár a
Quintipor és Titanilla római kori szerelmét va-
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rázslatosan megjelenítô Aranykoporsó el nem
avuló érték. S a miénk Fekete István „természetbe ágyazott” életmûsorozata is: a Vuk, a Bogáncs, a Kele, a Tüskevár, a Téli berek ugyanúgy, mint mondjuk A koppányi aga testamentuma. Nem múlik fölöttük az idô. Immáron –
kivált mélyen fájlalt távozása óta – e klasszikus
sorba illeszkedik volt kollégánk, bölcs tanácsadónk Janikovszky Éva gyermekeknek, illetve
„gyermeklelkû” felnôtteknek írt életmûve. Köteteinek címét sem kell sorolni, a sikerlista élén
állnak. De egyébként is se szeri, se száma a hagyományos Móra-könyveknek: A Pál utcai fiúktól a Micimackón át A kis hercegig, a Bambiig,
A két Lottiig ível a sor. „Törzs-könyvünk” persze például a Gôgös Gúnár Gedeon, vagy a Mosó Masa mosodája is. És sikeresek régi sorozataink: a Nagy mesekönyvek, a Zsiráf könyvek
(kezdô olvasóknak), Az én könyvtáram (meseregények; nemzetközi díjnyertes széria), Pöttyös
könyvek (lányregények – nemcsak csitriknek),
Regék és mondák sorozatunk címe önmagáért
beszél: egyiptomi, mezopotámiai, görög, római,
héber, kelta, indiai, keleti szláv, finnugor s persze magyar képzeletvilágba viszik olvasóikat e
szájról szájra terjedt történetek. Nagylányoknak
szóló sorozatunkban olvasható például Szabó
Magda Abigél, Dénes Zsófia Zrínyi Ilona, vagy
Charlotte Brontë A lowoodi árva címû „patinás” könyve. Már a tínédzserek szeretnek „borzongani”, ôket viszik varázsvilágba Vámpír
könyveink. Tehát „régimódiak” éppúgy vagyunk, mint korszerûek, sôt: divatosak.
– Lackfi János, G. Szabó Judit és Békés Pál neve
is szerepel újdonságlistájukon. Van-e mód arra,
hogy kortárs, akár újdonat új szerzôket is kiadjanak? Vállalhatnak-e már ilyen kockázatot?
– Kiss Ottó kötete (Damó István illusztrációival) Az év gyermekkönyve elismerést nyerte el.
Muskát Zsuzsa verseinek (Rényi Krisztina rajzaival) is nagy sikere volt. Feuer Mária Sárkánymesék címû kötetét az év legszebb könyvei közé sorolták. Sohonyai Edit szintén népszerû
szerzônk, kivált tínédzserek körében. Fent említett kortársainkat is szívesen publikáljuk, mert
kiadónkat az írások értéke vonzza. Tehát akár
„keresztfinanszírozást” is vállalunk, ha a szerzô
a gyermekek kérdéseire (kik vagyunk, miért
élünk, kit, miért szeretünk, mi a varázslat, képzelet, mi a valóság stb.) szép, igaz, izgalmas válaszokat keres. S az új meg új írók szívesen hozzák a Mórához kéziratukat, mert tudják: minôséget garantálunk a szöveggondozásban, a kötet köntösében egyaránt. Tapasztalt munkatársainkhoz újak társulnak: lendületes „kiscsikók”.
Összjátékuk eredménye, hogy a Móra Kiadó
mindmáig frissen s fantáziagazdagon igyekszik
szolgálni a gyermekkultúrát.

A bokaperec története és a
Bölcs tanács Maduraiban
■ Valószínûleg az irodalom szakon végzett bölcsészhallgatók közül is csak kevesen tudnának megnevezni híres irodalmi alkotásokat
a tamil irodalomból, jóllehet ez a
kultúra ötezer éves és ma is virágzik. Magyar nyelven utoljára huszonhat éve jelent meg válogatás a
tamil irodalomból (A tamil irodalom kistükre címen), melynek szerkesztôje és fordítója, Major István
dravidológus, egyben a most megjelent két eposz egyik fordítója. A
dravida kultúra két gyöngyszeme,
az 5. századból való Silappadiháram (azaz A bokaperec története)
és a valamivel korábbi, 3-4. századi
Maduraikándzsi (Bölcs tanács Maduraiban) sorra pontos, a vers csíráit is tartalmazó, magyar nyelvû tolmácsolása a magyar olvasó számára jól reprezentálja a tamil irodalom szépségeit. A prózafordítások a
mai olvasó számára könnyebbé teszik a befogadást, a cselekmény pedig – különösen a Silappadiháramé
fordulatos, akciókkal teli; van benne szerelemi háromszög, mágia,
szépség, aszketizmus, bûn és vér,
tragédia és istenné válás.
– Már az i.e. 3. században emlegetik Asóka császár feliratai a tamil királyságokat és nyelvet. A három tamil királyság – a Csóla, a Pándija és
a Cséra – illetve a három fôváros –
Puhár, Madurai és Vandzsi – a biblikus idôk óta találkozási helye volt
a Nyugatnak és a Keletnek. A római
legionáriusok, a görög kereskedôk
éppúgy megfordultak itt, mint a kínaiak, és más távol-keletiek. A Közel-Keletre és Európába különféle
luxuscikkeket, fôként drága fûszereket szállítottak innen az ú.n. monszun hajózási útvonalon – magyarázza Major István egyetemi tanár.
A helyi, tamil közösségek mellett
kimutathatóan voltak szír keresztény és zsidó közösségek is a nyugati, malabári partvidéken. A két
eposz a 3-5. századból származik,
abból az idôszakból, amikor az önálló tamil kultúra kezdi átvenni az
északi szanszkrit vallási tradíciókat
és kulturális elemeket. A Maduraikándzsi ennek a hatásnak a korai
idôszakát dokumentálja, míg a Silappadiháram már a tamil irodalom

beállását jelzi az összindiai irodalomba. Az idôben korábbi Maduraikándzsiban nincs valódi cselekmény és az elbeszélô egyfajta „zoomolásos” technikával közelít a kozmoszból indítva, a tamil földön, a
király országán, fôvárosán, a királyi
udvarra és a király személyére, majd
vissza a kozmoszba. A másik mûben viszont bonyolult cselekményt
találunk, van hetérakultusz és dominálnak az északi elemek – folytatja Major István. Az indiai irodalomról tudni kell, hogy szájhagyományon alapult és írásbeli lejegyzésére csak virágzása után jó félezer
évvel került sor a dzsaina szerzetesek jóvoltából. Két nagy szuper antológiában írták össze a korai mûveket, ezek egyikében tíz eposz kapott
helyett, közülük a Maduraikándzsi
az ötödik.
Miért fontos megjelentetni a 21.
században egy ókori mûvet? Ráadásul igényes kiadásban, a régi tamil
paloták színét idézô téglavörös borítóban, Kádár Kata ihletett illusztrációival kísérve. Bethlenfalvy Géza
egyetemi tanár szerint ezekkel az
eposzokkal egy olyan kultúrát ismerhet meg az olvasó, amikbôl sokat tanulhat a Nyugat a Keletrôl.
Azokat a ténylegesen mûködô értékeket például, mint a megértés, az
elfogadás, a vallási szinkretizmus és
a vallások békés egymás mellett élése. Olyanokat, amelyek ma is aktuálisak. A Silappadiháram, mint Gáthy Vera, a mû fordítója összefoglalta, nemcsak kiváló irodalmi olvasmány, hanem benne egy koherens,
tiszta erkölcsi világ, a vallási tolerancia is megjelenik és nem csupán a
dél-indiai dravida kultúra, de az
északi szanszkrit irodalom értékeit
is megjeleníti. Gáthy Vera egyébként, aki elsôsorban a modern Indiával, például a függetlenségi mozgalmakkal foglalkozott és ritkán
nyúl szépirodalomhoz, személyes
indíttatásból fordította le a mûvet.
Nem a tamil eredetit, hanem a tamil származású svéd Laksmi
Holmström angol nyelvû prózafordítását használta, amely a versfordítás szépségeinek mellôzésével is képes volt megôrizni az alkotás atmoszféráját. – Lényegében egy pu-

hari ifjú pár tragédiájáról van szó,
akik fiatalon összeházasodtak – a
házasság a szülôk által kiválasztott
párral történik –, majd a férj nem
sokkal az esküvô után összekerül
egy jól képzett kurtizánnal, akire elherdálja a családi vagyon nagy részét. Amikor összevesznek, félig
szegényen visszatér a feleségéhez. A
feleség felajánlja a család legnagyobb értékét, egy bokaperecet,
hogy ebbôl kezdjenek új életet egy
másik városban, Maduraiban. Nem
tudja, hogy Maduraiban a király ékszerésze egy pontosan ilyen bokaperecet lopott el a királynôtôl és aki
a fôhôst, a megjelenô idegent vádolja meg a lopással, akit meg is ölnek. Amikor a feleség ezt megtudja,
rettenetes haragra gerjed, elmegy a
királyhoz és bebizonyítja férje ártatlanságát, megátkozza a királyt és az
istenek segítségével felgyújtja a várost. A király belátja tévedését, és
mivel szakrális királyként hibázott
és nem tartotta be az ôsi törvényeket, feleségével együtt szörnyû halált hal. A mû mindhárom tamil királyságot bemutatja, ami egy korai
nemzettudat létezését bizonyítja –
foglalja össze az eposz tartalmát
Major István. Az eposz lényege a
nôi erkölcs megdicsôülése, fôhôse
Kannahi férje iránti állhatatos hûségének eredményeképp istennôvé
válik. A Silappadiháram egyik, valószínûleg folklór eredetû szövegének
régi magyar verses fordítását átemelték a kötetbe, Kóvalan és Mádavi szerelmi civódása ízelítôt ad a
mû eredeti szépségébôl. Major István és Tótfalusi István tolmácsolása
(A tamil irodalom kistükre, 1978) a
mûfordítások történetében elôször
tett sikeres kísérletet a tamil költemények eredeti versmértékben való
lefordítására. Az eposz ugyanakkor
ékes példája a dzsaina filozófiának,
melynek tengelyét a karma adja.
Vagyis minden cselekedet magában
hordozza a jutalmát vagy büntetését még ezen a világon, vagy egy elkövetkezô életben, így tehát csakis
az egyén erôfeszítésétôl függ, hogy
megszabadul-e a születés és újraszületés kerekétôl. Kavundi, a mûben
szereplô dzsaina apáca a dzsaina
etikát testesíti meg, de az eposzban
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megjelennek a tamil vallás védikus
istenei, a helyi istenségek, a buddhizmus, vagy az ádzsivika szekta is.
Egy-egy család tagjai szabadon választhatnak a különféle vallások közül a szektás indulatok legcsekélyebb jele nélkül. Hasonló toleranciát mutat a máik mû, a Maduraikándzsi is. A Maduraikándzsi lényegében az uralkodó, a szakrális
király körül forog. A szakrális királynak az a szerepe, hogy alattvalóit
boldoggá tegye. Ehhez az kell, hogy
az ôsök által meghatározott törvényeket betartsa, ha kell, harcoljon,
és lényegében kiegyensúlyozott államháztartást tartson fenn. A szöveg a kozmoszból indul és a királynál köt ki. Panegirikusz jellegû a
szöveg, a királyt dicsôíti, elmondja
a hôstetteit, a kapcsolatait a szomszéd uralkodókkal és Madurairól, a
fôvárosról adott leírás is bizonyítja
országa gazdagságát és virágzó kereskedelmét. Minden társadalmi réteg megjelenik benne, a kor teljes
keresztmetszetét adja, tehát a szöveg kultúrtörténeti emlékként is felfogható. Szinte leltárszerû felsorolásban ír a földmûvesekrôl, iparosokról, tisztviselôkrôl, katonákról,
vagy a különbözô vallások képviselôirôl, akik egyenjogon mûködtek
egymás mellett. Kultuszokat, ünnepségeket is leír – magyarázza Major István. A tamil irodalom kistükre annak idején négyezer példányban jelent meg, és kétszer kellett utána nyomtatni. A kiadó arra
számít, hogy vannak kuriózumgyûjtôk, és az indiai kultúrának az
idôsebb generációban akad érdeklôdô közönsége. A fiatalabb generáció ezoterika felé hajló csoportját
szintén érdekelheti a két eposz.
Szénási Zsófia
Silappadiháram és Maduraikándzsi
Két tamil eposz prózafordításban. General Press Kiadó, 269 oldal, 2500 Ft
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100 sztárRecept. [...ahogy ôk szeretik]. Híd
Rádió Rt. Kötött: 3900 Ft
15+10 Rómától Athénig. Statisztikai elemzés.
KSH. Fûzött: 1300 Ft

A
A fény felé. Nôk imakönyve. Szt. István Társ.
Kötött: 1000 Ft
A Herman Ottó Múzeum Képtára. HOM: BAZ
M. Múz. Ig. Kötött: 7000 Ft
A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig. Áron. (Recepció és kreativitás:
nyitott magyar kultúra) Kötött: 2880 Ft
A képzelet ráfogásai. Szlovákiai magyar szép
próza, 2004. Lilium Aurum – SZMÍT.
(SZNÍT-könyvek 2.) Fûzött: 1400 Ft
A láthatatlan megismerés. Gondolat. (Kognitív
szeminárium) Fûzött: 2680 Ft
A reprezentáció szintjei. Gondolat. (Kognitív
szeminárium) Fûzött: 2980 Ft
A téri megismerés és a nyelv. Gondolat Kiadói
Kör. (Társadalomtudományi könyvtár) Kötött: 3190 Ft
A XVIII–XIX. század magyar költôi. Válogatás.
Madách Irod. Társ. Fûzött: 1400 Ft
Abraham ibn Dá'ud: A magasztos hit. Logos.
(Historia diaspora 6.) Fûzött: 3000 Ft
Ádám Sándor: Magyarként a világban. Szerzô. Fûzött: 2500 Ft
Adorjáni Zoltán: Ót és újat. Koinonia. (Areopágosz könyvek) Kötött: 1480 Ft
Ágoston Vilmos: A konvenció vendégei. Pallas-Akadémia. (Nobile officium) Fûzött:
1350 Ft
Alapszókincs 11 nyelven. Német, angol, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, svéd,
lengyel, cseh, magyar: [több mint 20000
kulcsszó]. Akkord. (Talentum szótárak) Kötött: 6500 Ft
Albert Gábor: Hullámok és a part. Öt kisregény. Pont. Kötött: 2220 Ft
Amado, Jorge: Az éjszaka pásztorai. General Press. (Nagy siker volt sorozat) Kötött:
2300 Ft
Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány és jövendô. Népismereti tanulmányok. Antológia.
(Hazai mûhely könyvek 2.) Fûzött: 2500 Ft
Angyalosi Gergely: Romtalanítás. Kritikák,
esszék, tanulmányok. Kijárat. Fûzött:
2500 Ft

Apor Klára: Vándormadarak. Visszaemlékezés. Argumentum. Fûzött: 2200 Ft
Appleyard, Diana: Szülés vagy szabadság!
Pannonica. (Vénusz & Mars) Fûzött:
1890 Ft
Arany János: Toldi; Toldi estéje. Puedlo. Fûzött: 420 Ft
Ardagh, Philip: A szörnyû vég. (1. kv.) Móra.
Fûzött: 1790 Ft
Ars moriendi. Arcticus. (Libri religionis 3.) Fûzött: 2450 Ft
Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás,
emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. [Új kiad.] Atlantisz. Fûzött:
2195 Ft
Az Antikrisztus halála. Lengyel esszék Dosztojevszkijrôl. Napkút. Fûzött: 1490 Ft
Az emberi megismerés kibontakozása. Társas kogníció, emlékezet, nyelv. Gondolat.
(Kognitív szeminárium) Fûzött: 2680 Ft
Az esztétikai tapasztalat medialitása. Ráció K.
Kötött: 3300 Ft
Az irodalomtörténet esélye. Irodalomelméleti
tanulmányok. Gondolat. Kötött: 2680 Ft

B
Bacsó Béla: Kiállni a zavart. Filozófiai és
mûvészetelméleti írások. Kijárat. Fûzött:
1800 Ft
Bajor Andor: Mióta nem tudnak számolni a
varjak? Koinonia. Kötött: 1480 Ft
Baksa Nándor: Torzó. Zöld Henrik. Kötött:
2000 Ft
Balázs Ildikó: Wass Albert életmû-bibliográfia,
1923-2003. Kráter Mûhely Egyes. Fûzött:
800 Ft
Bardon, Franz: Frabato. Önéletrajzi regény.
Tabula S. Kötött: 2100 Ft
Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserjefajai. Mezôgazda. Kötött: 2800 Ft
Bassó Lídia: Intrastat adatszolgáltatói kézikönyv. KSH. Fûzött: 4900 Ft
Bay Zoltán emléklemez [Elektronikus dok.].
Interaktív multimédia, BME OMIKK. (A magyar tudomány és technika nagyjai)
Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 19451990. Gondolat. Fûzött: 2480 Ft
Békés Sándor: Emlékekbe kapaszkodva.
Másféle vadásztörténetek. Nimród Alapítvány: Nimród Vadászújság Szerk.: DNM K.
Kötött: 2900 Ft
Bencsik Klára – Gaálné Labáth Katalin: Szakácskönyv az egészségért. Diétás és
egészségmegôrzô receptek, tanácsok. 3.
kiad., Rittler-Jajczay BT. Fûzött: 2990 Ft
Benczúr Csaba: Auschwitz – ma. Kisregény.
Antológia. Kötött: 2000 Ft
Benzoni, Juliette: A templomosok kincse. (3.
köt.) , Geopen. Fûzött: 2490 Ft

Bernád Ilona: Egészségünkért. [Magyar népi
egészségtan és gyógyászat, természetgyógyászat, hagyományos orvoslások, gyermekáldás, bábáskodás]: második kötet.
Uránia. Fûzött: 2800 Ft
Besze Flóra: Reggeltôl estig. Feszültség.
JAK: Ulpius-ház. (JAK 131.) Fûzött: 1390 Ft
Bielinski, Sonia: A geomantikus horoszkóp.
Földjóslás és asztrológia. Lárky. Fûzött:
1200 Ft
Bihari Sándor: Egymást diktáló versek. Mondják az életem. Orpheusz. Fûzött: 2000 Ft
Blake, Jennifer: Vad álmodozás. Aquila. (Vadrózsa könyvek) Fûzött: 1000 Ft
Bogárdi Szabó István: Közelítések és közeledések. Koinonia. Kötött: 1480 Ft
Bogdán László: Az erdélyi madonna. Fejezetek egy regénybôl. Pallas-Akadémia. Kötött:
2300 Ft
Bognár Irma: "Adjanak hálát a sorsnak...". Deportálásunk története. Sík. Fûzött: 1200 Ft
Bohlman, Philip V.: A világzene. M. Világ.
(Summa sorozat) Fûzött: 1660 Ft
Bókay Antal: József Attila poétikái. Gondolat.
Kötött: 2680 Ft
Bóna László: Szenvedésben hasonló. Az élet
homeopátiás rendje. Új Paradigma. Kötött:
3500 Ft
Borsi-Kálmán Béla: Kérdések és álkérdések.
Gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a
nemzeti önkép és a globális stratégiák
összefüggéseirôl. Akad. K. (Politológia és
társadalom-lélektan) Fûzött: 2960 Ft
Broks, Paul: A csend birodalma. Utazás a tudat és az én világában. Trivium. Fûzött:
2190 Ft
Brontë, Anne: Wildfell asszonya. 3. kiad., Palatinus. Kötött: 2490 Ft
Brückner, Julia: A titkos alagút. Egmont-Hungary. (Az Ördögoromvár rejtélye) Kötött:
1399 Ft

C
Camilleri, Andrea: A víz alakja. Magus Design Studio. (Gyilkosság sorozat 3.) Fûzött: 1780 Ft
Casella, Maria Grazia – Bourbon, Livio: Thaiföld. Az örök mosoly országa. Gabo. Kötött:
6990 Ft
Christie, Agatha: Gyilkosság Mezopotámiában. Európa. (Európa krimi) Kötött: 1300 Ft
Clarke, Arthur C.: Randevú a Rámával. Ulpius-ház. Fûzött: 2480 Ft
Czigány György: Tizedek. Ötszáztíz mondat, tíz
új madrigál. Szt. István Társ. Fûzött: 980 Ft

Cs
Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan
alapjai. 2. jav. kiad., Napvilág. Fûzött:
3100 Ft

Csáky Zoltán: Hagymakupolás honfoglalás
avagy Van-e magyar jövô a Székelyföldön?
Püski. Kötött: 1680 Ft
Csapody Tamás: Ne az én nevemben! A
balkáni háborúk, az iraki háború és
Magyarország. Nyitott Könyv. Fûzött:
2100 Ft
Cselenyák Imre: Fuldokló augusztus. Regény.
Magyar Napló. Fûzött: 1890 Ft
Csépes Ildikó – Együd Györgyi: The speaking handbook. [Prepare for modern English exams]. Teleki L. Foundation: British
Council (Into Europe) Fûzött: 3990 Ft

D
Dalí, Salvador: Dalí közelrôl. Rajzok, feljegyzések és gondolatváltások kortárs alkotók
között. Helikon – Fundació Gala-Salvador
Dalí. Kötött: 4990 Ft
Dedik János: Katonakiszúrások. Humoros
esetek, komoly történetek. Krúdy Irod. Kör.
Fûzött: 1400 Ft
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Puedlo. Fûzött: 525 Ft
Design a 21. században. Vince: Taschen.
(Ikon) Fûzött: 2795 Ft
Dessewffy Tibor: A kocka el van veszve. 2.
bôv. és átd. kiad. Gondolat. (Információ és
társadalom) Fûzött: 2480 Ft
Disney, Walt: A kis hableány. [Olvasd és hallgasd!]. Egmont-Hungary. Fûzött: 2649 Ft
Disney, Walt: Az Oroszlánkirály. [Olvasd és
hallgasd!]. Egmont-Hungary. Kötött: 2649 Ft
Dluhopolszky László: Lúdas Vagyok. Dluhopolszky László karikatúrái. God Bless. Fûzött: 1995 Ft
Donnelly, Chris N.: Nations, alliances and security. A collection of writings by C. N. Donnelly. Akad. K. Kötött: 6510 Ft
Dörgô Tibor: Czakó Zsigmond és világértelmezô drámái. Napkút. Fûzött: 1890 Ft
Drvenkar, Zoran: Halálos ajtó. Magus Design Studio. (Gyilkosság sorozat 1.) Fûzött: 1980 Ft

E
Eddings, David: A prófécia gyermeke. A Belgariad ciklus elsô könyve. Beholder. Fûzött:
1698 Ft
Eddings, David: A zafír rózsa. Az Elenium trilógia harmadik könyve. Beholder. Fûzött:
1998 Ft
Egy csonk maradhat. Tanulmányok az 1920as évek magyar irodalmáról. Ráció K. Kötött: 2800 Ft
Erdélyi Lajosné: Gyümölcsök, zöldségek házi
tartósítása. [Rakjuk el télire!]: [házias ízek,
családi hagyományok]. 2. jav. és bôv. kiad.,
Mezôgazda. Kötött: 1900 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

Megvásárolható a szerkesztôségben
680 forintért.
Kedvezményes elôfizetési díj
2004. évre (10 szám) 4500 Ft

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.

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
MEGRENDELÉS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2004. évre (10 lapszám)
4500 Ft elôfizetési díjért.

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

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

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

CÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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F
Faludy György: Testek vonzásában [Hangdok.]. Villon Books Kft. (Erotikus versek 18.)
VBCD 001: 3658 Ft
Feinek György: A szemüvegtok. Novellák,
1994-1995. Krúdy Irod. Kör. Fûzött: 1400 Ft
Fekete István: Tíz szál gyertya. Móra. (Fekete
István mûvei) Kötött: 1590 Ft
Felekezeti egyházjog. ELTE ÁJK Egy. Államés Jogtört. Tanszék: HVG-ORAC. (Acta
Wenzeliana 1.) Fûzött: 4200 Ft
Fellinger Károly: Fészek az égen. Lilium Aurum. Kötött: 1150 Ft
Ferenczes István: Túlexponált fényképek.
Pallas-Akadémia. Kötött: 2300 Ft
Fischer Ernô: A funkcionális sejttan alapjai. 3.
jav. kiad., Dialóg Campus. (Dialóg Campus
tankönyvek) Kötött: 2480 Ft
Fodor Gábor, G.: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat. L'Harmattan. (Posztmodern politológiák) Fûzött: 1950 Ft
Freedman, J. F.: Bukott bálványok. General
Press. (Világsikerek) Kötött: 1500 Ft

G
Gala, Antonio: Török szenvedély. Ulpius-ház.
Fûzött: 2480 Ft
Gara Imre: A szívinfarktus megelôzése. Tények, hitek, távlatok. Agroinform. Fûzött:
2800 Ft
Garwood, Julie: A menyasszony. Gabo. Fûzött: 1490 Ft
Gedeon Alajos: Német hôsmondák. az ifjúság
számára. Repr. kiad., Nemzetek Európája.
Kötött: 1980 Ft
Gergye László: Az arckép mágiája. A magyar
mûvészregény a XIX. és a XX. század fordulóján. Universitas. Fûzött: 1890 Ft
Giacometti, Alberto: Giacometti, 1901-1966.
[Mûvek a zürichi Alberto Giacometti Stiftungból és más gyûjteményekbôl]: [Szépmûvészeti Múzeum, Budapest 2004. március 23.
– június 15.]. Szépmûv. Múz. Fûzött: 8200 Ft
Goda Imre: Szerepváltás a katedrán. Tanításkultúra ma és holnap: [irodalompedagógia].
Savaria Univ. Press. (Bár könyvek) Fûzött:
1480 Ft
Gödöllô [Kart. dok.]. Várostérkép. (1: 14 000)
Topo-Press. (Budapesti kerülettérkép – sorozat) 350 Ft
Goldberg, Bruce: Energiavámpírok. A lelki önvédelem alapvetô technikái. Édesvíz. Fûzött: 2190 Ft
Göncz Árpád: Sodrásban. Egy politikus-író
töprengései. (1. köt.) 2. átd. és bôv. kiad.,
Ulpius-ház. (Életmûsorozat 2.)
Göncz Árpád: Sodrásban. Egy politikus-író
töprengései. (2. köt.) 2. átd. és bôv. kiad. Ulpius-ház. (Életmûsorozat 2.)
Gressman, Thomas S.: A háború árnyai. Beholder. (A klánok alkonya 6.) Fûzött: 1598 Ft
Gruber László: Ausztrália, Óceánia és az Antarktisz természeti földrajza. Dialóg Campus. (Studia geographica) Kötött: 3980 Ft
Gur, Batya: Gyilkosság szombat reggel. Magus Design Studio. (Gyilkosság sorozat 2.)
Fûzött: 1980 Ft
Gutai Magda: Fiam könyve. Dávid, 19731989. Orpheusz. Fûzött: 1200 Ft

Gy
Gyôrffy Ákos: Akutagava noteszébôl. JAK: Ulpius-ház. (JAK 130.) Fûzött: 990 Ft

Hazai okmánytár. (3. köt.) [Repr. kiad.] Fûzött:
2250 Ft
Hemgesberg, Hanspeter: A bodza mint természetes gyógyszer. A bodza virágának, levelének és termésének gyógyászati felhasználása mindennapos panaszokra. Mérték K.
(Egészség a természet patikájából) Fûzött:
1290 Ft
Hervada, Javier: Kritikai bevezetés a természetjogba. Szt. István Társ. Fûzött: 1800 Ft
Hesse, Hermann: Gertrud. regény. 3. kiad.,
Cartaphilus. Kötött: 2500 Ft
Hettinger, Gudrun: Márványozás könnyedén.
[mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek)
Fûzött: 690 Ft
Hettinger, Gudrun: Modellezôfilc. Mókás figurák és dekorációk: [2 kivehetô mintaívvel].
Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Hettinger, Gudrun: Szalvétatechnika habfestékkel. [mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Hímes tojás csak annak jár. Húsvéti locsolóversek. 2. bôv. és jav. kiad., Státus. Fûzött: 420 Ft
Hódosy Annamária: Shakespeare metaszonettjei. Gondolat Pompeji. (deKon-KÖNYVek: irodalomelméleti és interpretációs sorozat 30.) Fûzött: 1590 Ft
Hoffmann Tamás: Bábel tornya. A néprajztudomány székháza. Gondolat: Osiris. Fûzött:
1980 Ft
Hoffmann Tamás: Mindennapi történelem az
ütközôzónában. Vázlat a parasztok, a kereskedôk és az iparosok életmódjáról a 618. századi Keletközép-Európában. BAZ M.
Múz. Ig. Fûzött: 1000 Ft
Homer-Dixon, Thomas F.: Környezet, szûkösség, erôszak. Typotex. (Az ökológiai gondolat 2.) Fûzött: 2650 Ft
Horányi Károly: Eredet és jelkép. Kodolányi
János és kortársai. Argumentum. Fûzött:
1500 Ft
Horváth Viktor: Át avagy New York-variációk.
Útikönyv. JAK: Ulpius-ház. (JAK 132.) Fûzött: 1390 Ft

I
Illésné Balázs Edina: Észak-Olaszország. Velencétôl Riminiig, Firenzétôl Milánóig. Ketzal Kft. (Magyar szemmel) Fûzött: 2980 Ft
Illyés Mária: XIX. századi francia mûvek.
Szépmûv. Múz. (A Szépmûvészeti Múzeum
gyûjteményei 4.) Fûzött: 3300 Ft
Ionesco, Eugéne: A fehér és a fekete. Orpheusz. Fûzött: 1500 Ft
Iser, Wolfgang: Az értelmezés világa. Budapest, Gondolat: ELTE Összehasonlító Irodalomtud. Tanszék, 2004. Kötött: 2890 Ft

J
Jarábik Balázs: KÁN kán-kán. Önmegtartóztató útinapló Vámbéry földjérôl. Lilium Aurum.
Fûzött: 2650 Ft
Jókai Mór: A nagyenyedi két fûzfa; Sárga
rózsa. Puedlo. Fûzött: 420 Ft
Jókai Mór: Óceánia és más elbeszélések. Unikornis. (Jókai Mór munkái: gyûjteményes
díszkiadás 109.) Kötött: 3500 Ft
Jordan, Robert: Az alkony keresztútján. (1.
köt.) Beholder. (Az idô kereke sorozat 10.)
Jordan, Robert: Az alkony keresztútján. (2.
köt.) Beholder. (Az idô kereke sorozat 10.)
Juhász Miklós: Sereg. AB-Art. (Kenguru zsebkönyvek 6.) Kötött: 1600 Ft

H

K

Hajdú Farkas-Zoltán: Szászok – egy árulás.
Koinonia. Kötött: 1280 Ft
Halmágyi Takács István: Magasban vadásztam. Alaszkától Afrikáig. Nimród Vadászújság [Szerk.]. Kötött: 3200 Ft
Hárs Ernô: Palacküzenet. Orpheusz. Fûzött:
2000 Ft
Havas Henrik: A bûnrôl és a bûnhôdésrôl. 13
beszélgetés a rács mögött. Alexandra Média Iroda. (Tények és titkok) Fûzött: 1999 Ft
Havas Henrik: Kurvaélet. Alexandra. (Tények
és titkok) Fûzött: 1999 Ft
Havas Henrik: Negyvenkilencesek. Beszélgetések. Alexandra. Fûzött: 1790 Ft

Kajkó Péter: Váraink a török hódoltság korában. XVIII. századi metszetekkel. Barnaföldi G. Archívum. Fûzött: 900 Ft
Kalász Márton: Más esték, más rurália. 19912003. Orpheusz. Fûzött: 1200 Ft
Kállai János: A téri tájékozódás és a szorongás. Janus: Gondolat. (Janus/Gondolat
könyvtár. Pszichológia) Fûzött: 1890 Ft
Kaposi Zoltán: A 20. század gazdaságtörténete. Dialóg Campus. (Studia oeconomica)
Kötött: 3980 Ft
Károlyi Amy: Hazatérés. Válogatott versek. Argumentum: Károlyi A. örököse. Kötött: 2800
Ft

Károlyiné Baka Gyöngyi: Hengerbucska és
Hátraszaltó. Családi mesekönyv. M. Kvklub.
Kötött: 2290 Ft
Karvalics László, Z.: Bevezetés az információtörténelembe. Gondolat: Infonia. (Információtörténelem) Fûzött: 2390 Ft
Kästner, Erich: Május 35 avagy Konrád a
Csendes-óceánhoz lovagol. Holnap. (Ifjúsági könyvek) Kötött: 1500 Ft
Kasza, Peter: Amikor a futball történelmet ír. A
berni csoda, 1954. Alexandra. Kötött: 1999 Ft
Katona Imre: Tisza szélin, Duna hosszán. Úti
feljegyzések, utolsó beszélgetések. Masszi.
Fûzött: 1590 Ft
Kava, Alex: A Gonosz. Harlequin. (A New York
Times sikerszerzôje) Fûzött: 1796 Ft
Kava, Alex: Sötét lelkek. Harlequin. (A New
York Times sikerszerzôje) Fûzött: 1795 Ft
Kenson, Stephen: Keresztutak. Beholder.
(Árnyvadász) Fûzött: 1598 Ft
Kenson, Stephen: Technobábel. Beholder.
(Árnyvadász) Fûzött: 1598 Ft
Kenyeres Dénes: Kecskemét és a hadak.
Honfoglalástól az elsô világháborúig. Szerzô. Fûzött: 2450 Ft
Kertai Zalán – Kárpáti Gábor Csaba – Turok
Margit: Hunok – magyarok. Rokon népeink
harci kultúrája. Hun-idea. Fûzött: 3000 Ft
Keszeli Ferenc: Pozsony... Anno.... Századfordulós évtizedek, hangulatok képes levelezôlapokon. Méry Ratio. Kötött: 6900 Ft
Kilenc szerzô színt keres. Mai magyar drámák. S&S Karakter Kft. Fûzött: 2440 Ft
Kis Filokália. A szívbéli imádság könyve. Filosz. (Magnificat könyvek) Fûzött: 1550 Ft
Kiss Csaba: Világtalanok. Öt dráma. Neoprológus. Kötött: 2400 Ft
Kiszely Gábor: Bemutató. Masszi. Fûzött:
1980 Ft
Klinger Lôrincné: Arbeitsheft. (1.) Fûzött: 1380 Ft
Klinger Lôrincné: Német nyelvkönyv gyermekeknek. (1.) [Átd. kiad.] Fûzött: 2200 Ft
Kodolányi János: A néma város. Elbeszélések. Szt. István Társ. (Kodolányi János mûvei) Kötött: 2800 Ft
Kôfalusi Pál – Szôcs Károly – Varga Ferenc:
Fékrendszerek. 2. bôv. kiad., Maróti. Kötött:
6300 Ft
Kôhalmi Éva – Kôhalmi Mariann Tünde: CorelDRAW 12. angol és magyar változathoz.
ComputerBooks. Kötött: 5590 Ft
Kôrösi Csoma Sándor és magyar keletkutatás. KCSKME. Fûzött: 2625 Ft
Korpershoek-van Wendel de Joode, A.: Az
óceán ura. Michiel de Ruyter admirális élete. Koinonia. Kötött: 2450 Ft
Kosztolányi Dezsôné: Kosztolányi Dezsô.
Életrajzi regény. ASPY Stúdió. (Nagy élettörténetek) Kötött: 2780 Ft
Kotsis Domokos – Szabó Sándor – Várhelyi
Iván: Hogyan tanuljuk? Informatikai írástudás – ECDL. Krea. (Krea intelligens könyvtár) Fûzött: 1590 Ft
Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár. Versek kicsiknek, nagyoknak. Koinonia. Kötött:
1980 Ft
Kovács Ferenc, F.: Magyarul, csak magyarul!
Antológia. Fûzött: 1800 Ft
Krasznai Sándor: Jelen idô. Versek és prózák.
Urán
Krúdy Gyula: Pesti nôrabló. Válogatott kisregények. Arión. Kötött: 3690 Ft
Kuncz Aladár: Felleg a város felett. Regény.
Kráter Mûhely Egyes. (Re-vízió 2.) Fûzött:
1600 Ft

L
Lacza Tihamér: Az ókor emlékezete. A sziklarajzoktól az ábécéig. Lilium Aurum. Kötött:
2300 Ft
Ladik Katalin: Fûketrec. Bestiárium: versek.
Orpheusz. Fûzött: 1500 Ft
Laing, Ronald David: Bölcsek, balgák, bolondok. Egy pszichiáter útja. Könyvfakasztó K.
Fûzött: 2790 Ft
Lampeitl, Franz – Kieá, Karl: Méhészkedés.
64 színes fényképpel, 58 rajzzal. Hogyf.: Ulmer. Fûzött: 2600 Ft
Lane, Allison: Rokon lelkek. Aquila. (Vadrózsa
könyvek) Fûzött: 1000 Ft
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Láng Zsolt: A szomszéd nô. Koinonia. Kötött:
1950 Ft
Láng Zsolt: Berlinév. Koinonia. Kötött: 1650 Ft
László Klára: Egy szerelem naplója. Versek
három tételben. Uránusz. Fûzött: 2100 Ft
Lázár Lajos – Lévay György: A gólkirály. Szusza Ferenc életútja. Alakart. Fûzött: 1490 Ft
Lenau, Nikolaus: Élet és álom. Válogatott költemények. BAZ M. Múz. Ig. (Poétai gyûjtemény 3.) Kötött: 800 Ft
Ligeti Katalin: Büntetôjog és bûnügyi együttmûködés az Európai Unióban. KJK-Kerszöv. Fûzött: 4410 Ft
Limerick. Akkor jó a limerick, ha a költôt megismerick. DFT-Hungária. Kötött: 1260 Ft
Liszt Ferenc: Czigányokról és a czigány zenérôl Magyarországon. Hasonmás kiad. M.
Mercurius. (Magyar roma történeti könyvtár
2.) Fûzött: 1800 Ft
Lukács Márta: Árpádházi Mária nápolyi királyné és magyar szentjeinek története. Püski.
Fûzött: 680 Ft

M
MacGregor, T. J. – MacGregor, Rob: Az álmok
mindentudó nagykönyve. [Mit jelentenek az
álmok, miként emlékezhetünk vissza rájuk,
és hogyan befolyásolják mindennapi életünket?]. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft
Magyary Ágnes: Periton. Antológia. Kötött:
2000 Ft
Majoros István: Vereségtôl a gyôzelemig.
Franciaország a nemzetközi kapcsolatok
rendszerében, 1871–1920. ELTE Eötvös K.
Fûzött: 3333 Ft
Makai Mihály: Merre vagy szellem napvilága?
A megismerés rögös útjai. Typotex. Fûzött:
3800 Ft
Márai beszél. Interjúk, nyilatkozatok. Bíbor.
Kötött: 1800 Ft
Marék Veronika: A csúnya kislány. 2. kiad.,
Móra. Kötött: 1290 Ft
Mason, R. H. P. – Caiger, J. G.: Japán története. Püski. Kötött: 2520 Ft
Massenkeil, Angelika – Panesar, Pammi:
Szalvétatechnika textilanyagokra. Cser K.
(Színes ötletek 2004/100.) Fûzött: 698 Ft
Mátsik György: Kalifornia. [Útikönyv több mint
300 fotóval]. Intern. Média Group Kft.: Csomagküldô Kft. (IMG útikönyvek) Fûzött:
2970 Ft
Maturáné Rátkai Rita – Szénásiné Steiner Rita: Angol munkafüzet gyermekeknek.
(1/[b].) [Átd. kiad.] Fûzött: 1380 Ft
Maturáné Rátkai Rita – Szénásiné Steiner Rita: Angol nyelvkönyv gyermekeknek. (1/[a].)
[Átd. kiad.] Fûzött: 2200 Ft
Mayle, Peter: Hajsza a Cézanne-ért. Ulpiusház. Kötött: 2480 Ft
McKenna, Juliet E.: Kétélû fegyver. (5/1. köt.)
Fûzött: 1998 Ft
Melegh Gábor: Gépjármûszakértés. Maróti.
Kötött: 18585 Ft
Menedékidô, 2004. Pályakezdô költôk, írók
válogatott mûvei. Accordia. Fûzött: 2400 Ft
Menz, Nicole: Akrilfestés. Fantáziavirágok lépésrôl lépésre: [vázlatmintaívvel]. Holló.
(Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Merton, Thomas: Hétlépcsôs hegy. [Egy világjáró megtalálta az utat hazafelé]. Szt. István
Társ. Fûzött: 1950 Ft
Mészáros György: Budapest teljes utcanévlexikona. Sprinter. Kötött: 5999 Ft
Mezei Ottó: Nánay Szilamér táguló univerzuma. Szín-Tézis M.A.K.E. Kötött: 4900 Ft
Miedzinska, Ewa: Lolka és Bolka állatatlasza.
Alexandra. Kötött: 1699 Ft
Miedzinska, Ewa: Lolka és Bolka világatlasza.
Alexandra. Kötött: 1699 Ft
Mihók Sándor – Pataki Balázs: Lófajták. Mezôgazda. Kötött: 2700 Ft
Mijnders-van Woerden, M. A.: A könyves asszony. Koinonia. Fûzött: 1280 Ft
Miklóssy Gábor: A szépség a szellem rangja.
Mûvészeti írások, levelek. Komp-Press. Fûzött: 2500 Ft
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Puedlo.
Fûzött: 420 Ft
Mikszáth Kálmán: Gavallérok; A Sipsirica. Puedlo. Fûzött: 420 Ft
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MEGJELENT KÖNYVEK
Mirtse Zsuzsa: Égforgató csodagyûrû. Méry
Ratio. Kötött: 5900 Ft
Mittag, Martin: Épületszerkezettan. Kézikönyv
a szerkezeti rendszerekrôl, építési elemekrôl és módokról építészek, tervezôk, kivitelezôk és az egyetemi oktatás számára. Dialóg Campus. (Dialóg Campus szakkönyvek)
Kötött: 22029 Ft
Molnár Géza: A Tiszánál. Gondolatok természetrôl, történelemrôl.... Ekvilibrium. Kötött:
3990 Ft
Molnár László Miklós: A híres Vadnyugat. [2.
kiad.] Dabasi Ny. Kötött: 5999 Ft
Molnár Szilvia, Sz.: Narancsgép. Géczi János
(vizuális) költészete és az avantgárd hagyomány. Ráció K. (Aktuális avantgárd 18.) Fûzött: 1700 Ft
Monaldi Rita – Sorti, Francesco: Imprimatur.
Egy inas naplója: [történelmi thriller]. M.
Kvklub. Kötött: 4490 Ft
Monspart Éva: Fôzni jó! Szakácskönyv gyerekeknek. 4. átd., bôv. kiad., Mezôgazda. Kötött: 1700 Ft
Moras, Ingrid: Dekoratív üvegfigurák. [mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött:
690 Ft
More, Thomas Sir: Erôsítô párbeszéd balsors
idején. Szt. István Társ.: Dunánál Kvk. Kötött: 3200 Ft
Mrena Julianna: Kilenc élet. Versek. FÍSZ:
Széphalom Kvmûhely. (FÍSZ könyvek 26.)
Fûzött: 1300 Ft
MSZPénz. a bankárkormány titka. Kairosz.
Fûzött: 2500 Ft
Müseler, Wilhelm: A lovasoktatás kézikönyve.
Mezôgazda. (Lovasakadémia 7.) Kötött:
2500 Ft
Myers, Norman – Simon, Julian Lincoln: Mi a
helyes válasz, ha a Föld jövôje a tét? Typotex. Fûzött: 2200 Ft

N
Nagy Botond – Péter László: Szeged. Grimm.
Kötött: 3900 Ft
Nagy István: Vezetô az Egyiptomi Kiállításhoz. Szépmûv. Múz. (A Szépmûvészeti Múzeum gyûjteményei 2.) Fûzött: 3200 Ft
Nagy László – Sebô Ferenc: Sebô – Nagy
László. [verseskötet CD-melléklettel]. Helikon. (Hangzó Helikon) Kötött: 4490 Ft
Nagy Réka: A Néprajzi értesítô repertóriuma,
1900-2000. Népr. Múz. Fûzött: 1990 Ft
Németh Lajos: Csontváry. 8. kiad., Corvina.
Kötött: 6200 Ft
Németh László: Irgalom. Regény. Kráter Mûhely Egyes. (Németh László szépirodalmi
munkái: életmûsorozat 1.) Fûzött: 2300 Ft
Németh László: Széchenyi. Polis. (Kettôs tükörben) Fûzött: 1850 Ft
Névjegy. Válogatás Kondor Katalin mûsorából. M. Rádió Rt.: Masszi: Püski. Fûzött:
2490 Ft
Novák Barna: Mallorca. Ibiza, Menorca, Formentera. [Ketzal Kft.]. (Magyar szemmel)
Fûzött: 2980 Ft
Növények a lakásban. Aquila. Kötött: 1400 Ft

O
Olaszy Kamilla: Elöljárószók. Tesztfeladatok
megoldásokkal éa magyarázatokkal. Holnap.
(Tesztet öltött feladatok) Fûzött: 1500 Ft
Olimpiai játékok Athéntól Athénig, 1896-2004.
Kossuth. Kötött: 6990 Ft
Oravec János: Baráberek. Bíbor. Kötött: 1800 Ft

P
Papp Gyôzô – Baranyi Edina, H.: Palotai, az
elsô magyar sztárbíró. Gyôri ETO FC. Kötött: 2490 Ft
Papp Lajos: A régvolt kert. Versválogatás,
1963-2003. Bíbor. Kötött: 1500 Ft
Papp Tibor: Avantgárd szemmel költészetrôl,
irodalomról. M. Mûhely. Fûzött: 1700 Ft
Páral, Vladimír: Gyilkosok és szeretôk. A
szenvedélyek és a kielégülés magazinja a
2000 elôtti évekbôl. (1.) Ulpius-ház.
Páral, Vladimír: Gyilkosok és szeretôk. A
szenvedélyek és a kielégülés magazinja a
2000 elôtti évekbôl. (2.) Ulpius-ház.
Pass Ferenc: Hétköznapok. Kráter Mûhely
Egyes. Fûzött: 760 Ft
Péczely Dóra: Összenézett írások. FÍSZ.
(FÍSZ könyvek 27.) Fûzött: 1600 Ft
Perlaky Lajos: A boldog élet filozófiája. Szt.
István Társ. Fûzött: 950 Ft
Péterffy Gabriella: Juhász Jácint arcai. Bíbor.
Fûzött: 2980 Ft
Pomogáts Béla: A költészet szigettengere. Littera Nova. (Magister könyvek 3.) Fûzött:
2800 Ft
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R
Rajneesh, Bhagwan: Férfiak könyve. A "férfi
válsága" mint az önkifejezés lehetôsége.
Amrita. Fûzött: 1900 Ft
Rajneesh, Bhagwan: Nôk könyve. Kerülj kapcsolatba a nôiség spirituális erejével. Amrita. (Osho könyvek) Fûzött: 1700 Ft
Ranschburg Jenô: Gepárd-kölykök. Gyermekismeret. Urbis Kvk. (Mesterek mesterei) Kötött: 2700 Ft
Reato, Danilo: Velence. Gabo. (A világ legszebb helyei) Kötött: 4990 Ft
Regôs Sándor: DiktatúrTOTÓ. 13+1 kérdés a
magyar szocializmusról. Masszi. Fûzött:
1490 Ft
Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam
vonzásában. L'Harmattan. (A múlt ösvényén) Fûzött: 2250 Ft
Révay Mór János: Jókairól és Mikszáthról bizalmasan. Palatinus. Kötött: 2390 Ft
Roberts, Nora: Nyári álmok. Harlequin. (A
New York Times sikerszerzôje) Fûzött: 1795
Ft
Roberts, Wiliam Owen: Ragály. Koinonia. Kötött: 1790 Ft
Rodriguez, Abraham: A füves füzet. Ulpiusház. Fûzött: 2480 Ft
Rozvány György: Jordánia. Séta a történelemben. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft

S
Sachau, Susanne – Kogoj, Vitko: Isztria, Kvarner-öböl. Corvina. (Marco Polo) Fûzött:
1990 Ft
Sajó Endre: Mezôgazdaság és mezôgazdasági iparok szakszótára. Francia-magyar, magyar-francia. Agrober. Kötött: 13333 Ft
Sajó László: Dögcédulák. Nyitott Könyv. Fûzött: 1280 Ft
Sarusi Mihály: Balatoni fiúk. 15–18 éves Balaton-felvidéki ifjak az 1956 elôtti nemzeti ellenállásban. Püski. Fûzött: 350 Ft
Sáry Pál: Keresztre feszítés az ókorban. Jogtörténeti tanulmány. Szt. István Társ. Fûzött:
1200 Ft
Schaefer, Barbara: Garda-tó. Corvina. (Marco
Polo) Fûzött: 1990 Ft
Schobert Norbert: A Norbi titok. [Az update módszer]: [ég veled fogyókúra, avagy Hogyan fogyasztott le egy fiatalember 95 000 embert?!].
Norbi Welness és Média Kft. Kötött: 2999 Ft
Schramm, Ulrik: Az elrontott ló utóidomítása.
Mezôgazda. (Lovasakadémia 3.) Kötött:
2500 Ft
Sebôk Éva: Hazacsavargó. Mesehúszas.
Masszi. Kötött: 1190 Ft
Segan, Francine: Shakespeare konyhája. Reneszánsz receptek mai szemmel. M.
Kvklub. Kötött: 6900 Ft
Selyem Zsuzsa: Szembe szét. Humor és
szentség összefüggése Esterházy Péter
prózájában. Koinonia. Kötött: 1750 Ft
Seneca, Lucius Annaeus: Seneca prózai mûvei. (1. köt.) (S.P.Q.R.) Kötött: 8000 Ft a 2.
kötettel együtt
Seneca, Lucius Annaeus: Seneca prózai mûvei. (2. köt.) (S.P.Q.R.) Kötött: 4600 Ft
Seneca, Lucius Annaeus: Seneca prózai mûvei. (2. köt.) (S.P.Q.R.) Kötött: 8000 Ft az 1.
kötettel együtt
Simonyi Mária: A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság területén. Logos. Fûzött: 2900 Ft
Singer, Israel Joshua: Az askenázi fivérek. (1.
köt.) Ulpius-ház.
Singer, Israel Joshua: Az askenázi fivérek. (2.
köt.) Ulpius-ház.
Sós Judit – Farkas Zoltán: Bolgár tengerpart:
útikönyv. [Az új európai riviéra]. JEL-KÉP
BT. Fûzött: 2400 Ft
Stein Aurél: Ázsia halott szívében. Válogatott
írások. 2. jav. kiad. Helikon. Kötött: 2290 Ft
Sting: Széttört zene. Európa. Kötött: 2900 Ft
Sugawara, Makoto – Musashi, Mijamoto: Mijamoto Muszasi. ["A nyughatatlan géniusz"].
Szenzár. (Harcosok ösvényén) Fûzött: 2400 Ft
Sugliano, Claudia: Prága. Gabo. (A világ legszebb helyei) Kötött: 4990 Ft
Supka Magdolna: Tóth Menyhért. Centenáriumi kiad. Bács-Kiskun M. Múz. Szerv. Kötött:
6500 Ft

goljon a gondolat!" Emlékképek, riportok,
publicisztikai írások. Püski. Fûzött: 1260 Ft
Szabó Sándorné – Horváth Ildikó: Kenyérsütés. Aquila. (Receptvarázs: ízletes ételek
kezdôknek és haladóknak) Fûzött: 450 Ft
Szabó Sándorné – Horváth Ildikó: Szabadtûzön. Aquila. (Receptvarázs: ízletes ételek
kezdôknek és haladóknak) Fûzött: 450 Ft
Szájer József – Laky Zsuzsanna – Tapasztó
Szabolcs: Európa. Az Európai Parlament és
az Európai Unió további intézményei és mûködésük. M. Egy. K. (Polgári kiskönyvtár sorozat 1.) Fûzött: 490 Ft
Szalai Zsolt – Sütô Csaba András: A romantika posztulálása. Versek és versfordítások.
FÍSZ. (FÍSZ könyvek 29.) Fûzött: 1450 Ft
Szellemi alkotások joga. Eötvös J. Kvk. Fûzött: 2520 Ft
Szenved-éj. Fiatal ír elbeszélôk. M. Világ. Kötött: 2500 Ft
Szigethi Ágnes: Régi francia festmények. XVIXVIII. század. Szépmûv. Múz. (A Szépmûvészeti Múzeum gyûjteményei 6.) Fûzött:
5600 Ft
Szilágyi János György: Antik mûvészet. vezetô az Antik Gyûjtemény állandó kiállításához. Szépmûv. Múz. (A Szépmûvészeti Múzeum gyûjteményei 5.) Fûzött: 3500 Ft
Szilvási Zsuzsanna: A labdarúgás négy nyelvû szótára. Magyar, angol, német, francia.
Carinia. Fûzött: 2500 Ft
Szöllôsi Zoltán: Angyal lépked föld fele. Szt.
István Társ. Fûzött: 1200 Ft
Szônyi Szilárd: Pokorni Zoltán. Dialóg Campus. (VIP kiskönyvtár) Fûzött: 980 Ft
Szûcs Teri: Hogyan lett füle az erdônek? Koinonia. Kötött: 1480 Ft

T
Tarts nyugatnak! A világirodalom legszebb novellái magyar írók ajánlásával. Arión. Kötött:
2300 Ft
Teleki Flóra: A napsugár utolsó csókja. Tudományos-fantasztikus elbeszélések. Ignácz
Kvk. Fûzött: 2000 Ft
Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az
identitás kérdéskörébôl 2., Akad. K. (Az
MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének évkönyve 2.) Kötött: 3465 Ft
Természetes gyógymódok. Komplementer
medicina. 4. jav., átd. kiad., K.u.K. K. Kötött:
2980 Ft
Tillmann, József A.: Levelek tengere avagy A
távlat távolra váltása. Koinonia. Kötött:
1450 Ft
Tollbamondás 1. osztályosok részére. Filum.
Fûzött: 495 Ft
Tolnai-symposion. Tanulmányok Tolnai Ottó
mûveirôl. Kijárat. (Kritikai zsebkönyvtár 3.)
Fûzött: 1800 Ft
Tompa Gábor: Lidércbánya. Versek,
1997–2004. Pallas-Akadémia. Kötött:
1600 Ft
Tornai József: Csillaganyám, csillagapám.
Összes versek. (1. köt.) Gondolat. Fûzött:
Tornai József: Csillaganyám, csillagapám.
Összes versek. (2. köt.) Gondolat. Fûzött:
Tóth Ferenc: A Bryan Montgomery Gyûjtemény. Szépmûv. Múz. (A Szépmûvészeti
Múzeum gyûjteményei 3.) Fûzött: 2700 Ft
Tóth József – Héda Tamás: Bali. az istenek
szigete: [Indonézia]. LPI Produkciós Iroda.
(Odysseia útikönyvsorozat) Fûzött: 2500 Ft
Tudományos és mûszaki tájékoztatás [Elektronikus dok.]. Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat: válogatás, 1954–2003.
Szöveg és képek, BME OMIKK.
Tusnády Gábor: Sztochasztika. Egy kaland.
Typotex. Kötött: 1800 Ft
Tusor Péter: A barokk pápaság, 1600-1700.
Gondolat. Kötött: 3490 Ft

Sz
Szabadi Judit: Rippl-Rónai. 4. kiad., Corvina.
Kötött: 5400 Ft
Szabó Ferenc: Szállj velem. Egy vadászrepülô visszaemlékezései. Szabó F. Fûzött:
2625 Ft
Szabó Gyula-Jenô: Villanások könyve; "Vilá-
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V
Varga Csaba: A jogi gondolkodás paradigmái.
2. átd. és bôv. kiad., Szt. István Társ. Kötött:
2980 Ft
Varga István: Japán – magyar társalgás
[hangdok.]. Gold Bridge. 4167 Ft
Varga István: Japán – magyar társalgás. Gold
Bridge. Kötött: 7416 Ft
Vári Attila: Sztálinvárosi idill. Pallas-Akadémia. Fûzött: 2000 Ft
Vasné Tóth Kornélia: Egyetemes történelem:
a 19. század, a 20. század. 1630 kérdés és
felelet. (3.) Fûzött: 1690 Ft
Vass Ági: Mandala ablakképek matrica festékkel. (2.) (Paradigma kreatív meditáció: füzetsorozat) Fûzött: 950 Ft
Vázsonyi Miklós: Sztálini sólymok árnyékában.
szárnyaló gondolatok. Szerzô. Fûzött: 2625 Ft
Végh Attila: A láthatatlan part. Versek. Ráció
K. Fûzött: 980 Ft
Végvári Lajos: Tempesta. Naplóregény. Bíbor.
Fûzött: 900 Ft
Verni, Piero: Tibet. Gabo. (A világ legszebb
helyei) Kötött: 4990 Ft
Vígh Anita: Szex és Budapest. Provider. Fûzött: 1490 Ft
Visky András: Ha megh. Koinonia. Kötött:
1580 Ft
Visky Ferenc: Szerelme szorongat. Koinonia.
Fûzött: 1480 Ft
Voigt Vilmos: Magyar, magyarországi és nemzetközi. történeti folklorisztikai tanulmányok:
[felsôokatatási tankönyv]. Universitas. Kötött: 2940 Ft

W
Wass Albert: Magyar pólus. Újabban fölkutatott versek, novellák, tárcák, közéleti írások,
interjúk és levelek. Kráter Mûhely Egyes.
(Wass Albert életmûve 34.) Kötött: 2300 Ft
Widemann, Elias: Icones illustrium heroum
Hungariae. Wien, 1652. Helikon: OSZK:
Blende. (Magyar helikon)
Wodehouse, Pelham Grenville: Rengeteg pénz.
Európa. (Vidám könyvek) Fûzött: 1600 Ft
Wodehouse, Pelham Grenville: Talált pénz.
Európa. (Vidám könyvek) Fûzött: 1600 Ft

Z
Zagajewski, Adam: Bármi is történt. Válogatott
versek Zsille Gábor fordításában. Orpheusz
Kv. Fûzött: 1500 Ft
Zalán Tibor: Azután megdöglünk. Kilenc drámai szöveg. Napkút. Fûzött: 1890 Ft
Zathureczky Gyula: Erdély, amióta másképp
hívják. Tanulmánykötet, 1939. Kráter Mûhely Egyes. (Re-vízió 3.) Fûzött: 1600 Ft
Zelei Kata: Tündérvilág. Ablakképek üveg- és
matrica festékkel. Vizsom: Paradigma P. Kft.
(Paradigma kreatív meditáció: füzetsorozat)
Fûzött: 950 Ft
Zelk Zoltán – Benjámin László – Csanádi Imre: Tûzbôl mentett hegedû. Válogatott versek. Papirusz Book. Fûzött: 1600 Ft
Zöld recept. (1.) (Ínyenc családi szakácskönyvek) Fûzött: 672 Ft
Zomotor Ádám: Gépjármû menetdinamika. A
jármûre ható erôk, kormányzás, fékezés,
vizsgálati módszerek, közlekedésbiztonság.
SZIE: IbB Hungary. Kötött: 6300 Ft

Zs
Zsé arca. Szlovákiai magyar szép versek,
2004. Lilium Aurum – SZMÍT. (SZNÍT-könyvek 1.) Fûzött: 1400 Ft
Zseleznyikov, Vladimir Karpovics: Bocsáss
meg, Madárijesztô! Móra. (Móra X könyvek)
Kötött: 1690 Ft
Zsidi Sándor: Vissza a szeretethez. Ezoterikus és spirituális gondolatok. Zsidi S.
Fûzött: 770 Ft

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!

A Maecenas Könyvkiadó nyári ajánlata
esôs napokra és vízparti sütkérezéshez

1650 Ft

1650 Ft

1650 Ft

1250 Ft

1298 Ft

1398 Ft

999 Ft

999 Ft

999 Ft

Jó pihenést, jó szórakozást kívánunk!
Maecenas Könyvkiadó, 1054 Budapest, Szemere u. 21.; Telefon/fax: 311 28 36; e-mail: maecenas@hu.inter.net

