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telésbôl játszottak
Szigligeten. Irodalmi
szövegei azonban sikert
sikerre halmoznak.
Legutóbb az Osztrák
Kulturális Fórum igaz-
gatónôjétôl vehette át az
ausztriai mûvek kimagasló
fordításaiért járó díjat. Az
elismerést Carl Mertz és
Helmut Qualtinger Karl úr
címû, eredetileg
tévéjátékként bemutatott
egyfelvonásosa átül-
tetéséért kapta. 
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Csalódtam Parti Nagy Lajosban. Civilben nem szi-
porkázik, átlagosan társalog. Sôt, mint mondta, ki

lehetne üldözni a világból azokkal a nyelvi társasjá-
tékokkal, amelyeket az általa nagyra becsült költô-,

írótársai naphosszat kedvtelésbôl játszottak Sziglige-
ten. Irodalmi szövegei azonban sikert sikerre hal-
moznak. Legutóbb az Osztrák Kulturális Fórum

igazgatónôjétôl vehette át az ausztriai mûvek kima-
gasló fordításaiért járó díjat. Az elismerést Carl

Mertz és Helmut Qualtinger Karl úr címû, eredeti-
leg tévéjátékként bemutatott egyfelvonásosa átülteté-

séért kapta. 

■ – Ismerte korábban ezt a mûvet? Sugallotta a kiadónak az
ötletet vagy csak nagyon közel áll a mû a személyiségéhez?
– Vannak szerencsés véletlenek, amikor az ember olyasvalaki-
vel találkozik, akihez mintha régóta szoros szálak kötnék. Ko-
rábban nem hallottam Qualtinger nevét, ami, természetesen
engem minôsít, de mentségemre szolgáljon, hogy Magyaror-
szágon alig ismerik. Qualtinger, a kabarettista megveszekedett
nyelvmûvész, akinek a szövegét, mint látjuk, ki lehet billente-
ni a saját nyelvébôl egy másik nyelvbe, de magam ellen beszél-
ve most is azt mondom: nem nagyon érdemes. Ugyanakkor
szükséges, s örülök, hogy elkészítettem a fordítást. A szövegek-
nek szükségük van erre a kalandra. A Karl úrnak mindeközben
az igazi formája az, amikor ez a briliáns színész, elôadómûvész
adja elô. Az általa nyújtott élménynél az osztrák leírt változat
is keveset tud visszaadni.
– Qualtingert sajátos nyelvhasználata élteti. Ön ugyancsak
virtuóz nyelvmûvész hírében áll. Lehet, hogy e közös jellem-
zô alapján szerette meg a mûvészetét?
– Feltehetôen, sôt, nyilván ezért
szólt nekem a Kortina Kiadó igaz-
gatója, Janni Magdolna, akit ré-
gebbrôl ismerek. Azt kérdezte, le-
fordítanék-e valamit, amit szerinte
csak én tudnék megcsinálni. Néz-
zük meg, mondtam. Amikor elô-
ször meghallgattam a videofelvé-
telt, egy vak hangot sem értettem a
„wienerisch”-bôl. Természetes,
hogy lefordítani nem lehet egy
ilyen szöveget, hisz nincs meg a ma-
gyar megfelelôje, a „pesterisch”-e;
a pesti nyelv nem úgy szociolektus,
pláne nem úgy dialektus, mint
a bécsi. Ezért ki kellett találni erre
valamit úgy, hogy túlzásba se
vigyem. 
– Miként jutott lépésrôl lépésre a
megoldáshoz?
– Ezt csak praktikusan, a gyakorlat-
ban lehet kitalálni. Az ember nézi a
szöveget, gondolkodik felôle és ak-

kor rájön, hogy egy új nyelvet kellene teremte-
ni. Ráadásul színházi szövegrôl van szó, amely-
nek ahhoz, hogy hiteles legyen, át kell mennie
a rivaldán. Maradt a slampos, beszélt köznyelv-
nek egy speciális változata, amelyet eléggé gyak-
ran használok a szövegeimben. Megkíséreltem
lefordítani, elmenve ugyan a fordítás legszélsô
határáig, de ez még nem átírás. Nem föltétlenül
akartam originálisan újat alkotni, mert e mû ap-
ropójából, mintegy Qualtinger-emlékmûként
meg szeretném teremteni, színpadra írni a ma-
gyar Karl urat.
– Milyen az osztrák Karl megalkotója?
– Qualtinger nem volt író a szó klasszikus értel-
mében. Magyarországon nincs megfelelôje, tán
Hofi áll hozzá legközelebb, de Hofi is messze
van tôle. A magyar kabaré másként alakult,
mint az osztrák, ott nemcsak nagy hagyomá-
nya, de jelene is van ennek a fajta „irodalom
alatti” irodalomnak. Nálunk megszakadt az
ilyesfajta tradíció. Ezért az osztrákoknál, azt hi-
szem, nem is kérdés, hogy ki a nagyobb mû-
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Parti Nagy Lajos
■ Költô, író, drámaíró, mûfordító. Szekszárdon született
1953. október 12-én. 1977-ben magyar–történelem szakos ta-
nári diplomát szerzett a Pécsi Tanárképzô Fôiskolán. 1977-tôl
két évig a Baranya Megyei Könyvtárban dolgozott.
1979–1986 között a Jelenkor szerkesztôje, 1991–93 között a
Magyar Napló munkatársa volt. 1986 óta szabadfoglalkozású
író. 1987-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjas volt. 2001-ben
Berlinben tartózkodott DAAD-ösztöndíjjal. 1983-ban meg-
kapta a Mûvészeti Alap Elsôkötetesek Díját és a Szocialista
Kultúráért kitüntetést. 1990-ben Déry-díjat kapott. 1991-ben
Graves-díjban és az Új magyar hangjátékért-díjban részesült.
1992-ben József Attila-díjjal tüntették ki. További kitünteté-
sei: Szép Ernô-jutalom (1993), Színikritikusok Díja (1993,
1996), Év Könyve-jutalom (1994) a Soros Alapítvány Alkotói
Díja (1995) a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja (1996), Mi-
kes Kelemen-díj (1996), Alföld Nívódíj (1997), Magyar Irodal-
mi Díj (2004).

A Fél korsó hiány c. antológiában megjelent verseivel tûnt
fel igazán 1980-ban. Elsô önálló verskötete a Magvetô Új Ter-
més sorozatában látott napvilágot, Angyalstop címmel 1982-
ben. További mûvei: Csuklógyakorlatok (versek, 1986), Szó-
dalovaglás  (1990), Se dobok, se trombiták (versek, 1993), A
hullámzó Balaton (novellák, 1994. 1999), Esti kréta (vál. ver-
sek, 1994, 2000), Ibusár. Mauzóleum (színmûvek, 1996), Sár-
bogárdi Jolán (néven) A test angyala (kisregény, 1997, 1999),
Europink (versek, Gedichte, Poems, Poémes, 1999), Hôsöm
tere (regény, 2000), Kacat, Bajazzo (2002), Fényrajzok, Buda-
pest (Bruno Bourellel, 2002), Grafitnesz (2003), Zsolnay
(2004), Legszebb versei (2005). 

(Forrás: ÚMIL, KMIK, KMI, KK 2006)



vész, Bernhard vagy Qualtinger. Az egyik
ilyen, a másik olyan. Qualtinger, Karl Mertz
nevû barátjával, 1961-ben fölforgatta Auszt-
riát ezzel az egyfelvonásossal. Hat évvel az ál-
lamszerzôdés, tehát a függetlenség után az
osztrákok elhitték magukról, hogy ôk csak ál-
dozatok voltak, nem vettek részt semmiben,
most pedig itt a nagy béke, amelyet a maguk
erejébôl kaptak meg. Karl úr leleplezte önma-
guk elôtt az osztrákokat. Végül is ezzel a té-
véjátékkal kezdôdött el Ausztriában az ön-
vizsgálat, a múlttal való szembenézés. Qual-
tinger érdekes típusú intellektus volt, de utá-
na, bármit csinált, mindig Karl úr maradt, ak-
ként vált legendává. Nekem meggyôzôdé-
sem, hogy színészként is világszám.
– Szeret fordítani?
– Nem, és kizárólag színházi munkákat válla-
lok, bár ezt inkább átírásnak nevezném. Olyas-
formán nyúlok az alapanyaghoz, ahogy egy
dramaturg vagy egy rendezô alakítaná, csak ôk
a színházhoz értenek inkább, én meg a szöveg-
hez, a mondathoz. Olykor teljesen átírom a
mûvet, olykor már kérdéses, hogy ki a szerzô.
Ad abszurdum viszem, amit meglehetôs
szkepszissel a fordításról gondolok, nevezete-
sen, hogy egyrészt képtelenség, másrészt pedig
egy mû „szellemének” az átültetése egy másik
nyelvi közegbe. Írok egy mûvet, ad notam az
eredeti mû. Beleírok, húzok stb. Szerintem ez
már átírás, nem fordítás, bár nem tudom, van-
e a kettô között világos határ. 
– Mivel indokolták, hogy Ön lett az idei ki-
tüntetett?
– Nem magyarázták, tetszett nekik. Ausztria, nagyon helyesen,
honorálja azokat a teljesítményeket, amelyekkel osztrák szerzôk
mûveit idegen nyelvre ültetik át. Sejtem, hogy a magyar kiadók
errôl kevéssé tudnak, de a Kortina egyszerûen beadta ezt a köny-
vet. Örültem a díjnak, de közben persze nem gondolom, hogy
azok az igazi mûfordítók, akik az elképesztôen jó osztrák irodal-
mat évtizedeken keresztül ültették át magyarra, ne érdemelné-
nek sokkal inkább ilyesmi díjakat.
– Még egy sikert aratott a közelmúltban. A filmszemlén fô-
díjas lett a Taxidermia, amelyet az ön novellái alapján ké-
szítettek.

– Ez nem az én sikerem, hanem Pálfi Györgyé és Ruttkay Zsófiáé,
meg Pohárnok Gergelyé, a színészeké és az egész stábé. Pálfi kere-
sett meg, hogy A hullámzó Balaton és A fagyott kutya lába c. novel-
lámból írnának egy forgatókönyvet. Már az elsô oldalak olvastán
láttam, hogy süt belôlük a tehetség, gondolnak valamit a világról,
a filmrôl, a mûvészetrôl. Tudtam, ha valakire, rájuk bátran bízha-
tom a szövegeimet, amelyeket honosítottak a saját világukba és
gondolatmenetükbe. Elsôrangú filmet készítettek belôle. Büszke
vagyok rá, hogy alapanyagot adhattam nekik

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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■ A 37. Magyar Filmszemle nemzetközi zsûrije a
fôdíjat a Taxidermia címû filmnek ítélte. A filmet
Pálfi György rendezte.
„Nagyon izgattak Parti Nagy Lajos novellái – a Fagyott
kutya lába és a Hullámzó Balaton. Egyszer csak bevil-
lant, hogy ezekbôl kellene összedolgoznom egy család-
regényt, és ezáltal meglenne az „Így jöttem” történet is,
mert ez egy jól körvonalazhatóan kelet-európai család
története, ami olyan kérdéseket vet fel, amik engem,
mint alkotót nagyon izgattak. Parti Nagy történetei
segítenek kifejezni azt, hogy mit gondolok az elmúlt
hatvan évrôl. Ez az idôintervallum pedig általam és
mindenki más által is belátható generáció-történet –
hiszen a saját nagyapjáig nagyjából mindenki vissza
tud emlékezni.” 

(Idézet Dorogman Hédi Pálfi Györggyel
készített interjújából – www.kontextus.hu)

Taxidermia



Magyar irodalom
Félúton a mesék
felé

■ Lázár Ervin korábbi írásai-
nak új, igényes kiadását a ta-
valyi évben kezdte el az Osi-
ris Kiadó, a Kisangyal és a
Csillagmajor után Lázár kisre-
génye, A fehér tigris és össze-
gyûjtött hangjátékai, A Fran-
ka cirkusz kerültek – vélhetô-
en terjedelmi megfontolásból
– egy kötetbe. Mindkét mûfaj
egyedülállónak nevezhetô a
lázári életmûben: sem elôtte,
sem azóta nem jelentek meg
regényei („csupán” meseregé-
nyei), hangjátékai a jobbára
csak meséirôl és fantasztikus-
ba hajló novelláiról ismert
szerzônek. 

A Franka cirkusz tíz hangjá-
téka másfél évtized termése, a
legtöbb szöveg motívumaival
a szerzô novelláiban is talál-
kozhatunk (például a Lenn a
kútban története azonos a
Csillagmajorban szereplô A
kút címû novelláéval), mégis
ezek a dramatikus alkotások –
éppen sûrített drámai párbe-
szédes voltuk miatt – na-
gyobb hatással tudnak lenni
az olvasóra, mint a novellák
narrátori magyarázattal ellá-
tott cselekményei. A tíz törté-
net közül a Krimi címû az
egyik legizgalmasabb és „leg-
lázáribb”. Az 1975-ben író-
dott mû egy misztikus nyo-
mozás leírása, melyben az
idôsíkok keveredése még fe-
szítettebbé teszi az amúgy is

rejtélyes történetet. Kerim
Jade és Jodo szerelme a nyo-
mozás elôrehaladtával egyre
bonyolultabbá, megfejthetet-

lenebbé válik, és amikor
már azt gondolnánk,
hogy mindent értünk, a
történet csattanója –
mint az „igazi” krimik-
ben – az egész eddigi
gondolatmenetünket
összedönti, és a megol-
dást a fantasztikum vilá-
gába helyezi. 
Lázár hangjátékainak –
csakúgy, mint a legtöbb
novellájának, novellame-
séjének – jellemzôje a
fantasztikum és a realitás
egymásba játszása, ezzel
a valóságot meseivé te-
szi, úgy mesél, hogy azt
közben hajlamosak va-
gyunk valóságként meg-
élni. Ugyanezzel az esz-

közzel él A fehér tigrisben is:
egy teljesen átlagos férfinek
egy teljesen átlagos napon a
nyomába szegôdik egy kü-
lönleges fehér tigris. A tigris-
rôl késôbb kiderül, hogy új-
donsült gazdájának minden
kívánságát képes teljesíteni,
ráadásul halhatatlan: nem
fogja a golyó. Gondolhat-
nánk, hogy ebbôl a kapcso-
latból csakis jó származhat,
azonban az emberek félni
kezdenek a tigrises embertôl,
a város vezetése börtönbe
zárja, majd számûzi Makos
Gábort a közeli erdôbe. A
tigrisben rejlô csodálatos le-
hetôségekkel kezdetben Ma-
kos egyáltalán nem tud élni,
késôbb is csak arra lesz ké-
pes, hogy miután a várost
megmenti a basáskodó Fô-
nöktôl, visszaéljen a fehér tig-
risben megtestesült erôvel, és
zsarnokabbá váljon a zsar-
noknál. A fehér tigris külön-
leges attribútumait (hatalmas
erô, nem táplálkozik, nincs
szaga) gazdája züllésével
együtt veszíti el, a különleges
állatban rejlô lehetôségek pe-
dig -– Makos határozott cé-
lok nélküli életébôl fakadóan
– kiaknázatlanok maradnak.

Az életmûsorozat legfris-
sebb kötete érdekes lehet
mindazok számára, akik a
népszerû meseírót más olda-
láról is szeretnék megismerni,

hiszen ezekben a szövegek-
ben – bizonyosan szándékol-
tan – nagyon kevés érzôdik
abból a gazdag nyelvezetbôl
és határozott morális világ-
rendbôl, ami miatt oly sokan
szeretik a mesélô Lázár Er-
vint. Ezekben a puritán szö-
vegezésû, néhány szereplôs,
drámai fordulatokban gazdag
írásokban az író a forma he-
lyett a tartalomra összponto-
sít, így kutatja az emberi lélek
mélységeit. Lázár történetei-
nek szereplôi bizonytalan, út-
jukat keresô hôsök, kicsit
olyanok, mint késôbbi mese-
hôsei, csupán itt még keve-
sebb boldogság éri ôket.

Pompor Zoltán
Lázár Ervin: A fehér tigris,
A Franka cirkusz
Osiris Kiadó, 364 oldal
2980 Ft

Rosszkedvû
nosztalgia

■ Jelentôségteljes valamint
„jól megcsinált” és mondani-
valót se nélkülözô novellák
egyaránt szerepelnek Györffy
László – ha jól számolom –
tizedik szépirodalmi köteté-
ben, ahová ô engedékenység-
bôl beválogatott jó néhány
takaros pályaindító zsengét is.
A válogatás másik különleges-
sége, hogy az elbeszélô ki-
csinykorát megörökítô írással
zárul. Ennek finomsága, ötle-
tessége és gyöngéd humora
vonzó, megkapó és felvilla-
nyozó. Nekem felveti azt a
kérdést is, hogy a szerzô mi-

ért nem kínál ebben a kollek-
ciójában ennél sokkal több
tiszta és áttetszô, sôt költôi
gondolkodásmódról tanúsko-
dó prózamûvet olvasóinak.
Ehelyett elônyben részesíti a
többnyire szociográfusi hátte-
rû és indítékú, illetve ripor-
tázs-szerûen fogalmazott sok-
szereplôs kompozíciókat.

Közülük ütôsre sikerült a
kórházban játszódó, humá-
nus odahajlásról tanúskodó
Villámlátogatás böjtidôben
címû, fenyegetô félmosolyú
életkép. Annak ellenére ere-
deti, hogy a témát elcsépelik
az ilyesféle „Isten-megôriz-
zen-tôle” tapasztalatokat be-
gyûjtô alkotók. Györffy Som-
fai Dávid nevû alteregója itt
töményen kapja férfitársai sû-
rített, ágytálmenti sorsát, s le-
vonja a rilkei életmegváltoz-
tatás lehetôségének ellent-
mondó, fanyar tanulságokat.
Hasonló formátumú de gyor-
sabb menetû a pesti Lehel pi-

ac felszámolása elôtti
Szabad a vásár. Benne a
pityizáló férfifazonok
galériáját egy-két kósza
nôi mellékfigura teszi
teljessé, az efféle helye-
ken kötelezô balhézá-
sokkal és épp-hogy
megúszásokkal együtt.
Kitûnô vállalkozás, értô
beavatkozás szülötte a
speciális Levelesláda cik-
lus. A valódi, ám felelôs
mûgonddal megemelt
küldeménysor egyszerre
továbbgondolandó és
megoldatlanul tragikus
esettanulmányok csok-
ra. Sajátos, mert ritkaság
az a dühös nosztalgia,

amivel írónk Szentlôrinc ko-
pott, de meghitt fertályainak
szétomlását elparentálja. Elár-
vult nénikék, félôrült reme-
ték, leskelôdô gyerekek és Ká-
dár-kori ázalagok evickélnek a
néha metszôen gúnyos szto-
rikban.

A keserûség s a kiúttalanság
általános hangulata a kispró-
záknak. Hogy ki és hol ron-
tott el bennünk emezt-amazt
(vagy mindent), azt legfeljebb
találgatni lehet, bár Györffy
olykor vakkantásszerû fél-
mondatokban érezteti, hogy
az esetek többségében kívül
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keresendô a magyarázat.
A könyv élére helyezett, hi-

bátlan közvetettséggel példá-
zatos újszövetségi történet –
a Krisztus-keresztet hurcoló
Simonról – a maga egyszerû,
párbeszédes formájában is
elit munka. Világdrámai töl-
tése célba talál, s célzata ma-
radandóan érvényesül. 

Iszlai  Zoltán
Györffy László:
Szabad a vásár
Kairosz, 350 oldal, 2500 Ft

Mégis kinek
az életrajza?

■ Elsô hallásra azt gondol-
tam, hogy a nálunk még ke-
véssé ismert szerzô kötete Pi-
cassóról és kedvesérôl szól. Ez
igaz is, de sokkal inkább ma-
gának a szerzônek az életében
betöltött szerepük az, amit
taglal. Lord ifjúkori naplóinak
felhasználásával készítette el
ezt a különös életrajzot, ami
így érthetôen szubjektív, de
nagy elônye, hogy ahogy má-
sokat, úgy ifjúkori önmagát is
nagyon kritikusan ábrázolja.

Alig huszonegy évesen, a
második világháború alatt ke-
rül Amerikából Európába
mint katonatiszt. Rajongója sa-
ját nemének, és ezt ugyan vé-
gig felvállalja a történet során,

túlzó részletekbe nem bocsát-
kozik. Annál inkább piedesz-
tálra helyezi Picassóhoz, majd
Dorához fûzôdô viszonyát. A
már 12 éves korában zseninek
kikiáltott festômûvész párizsi
lakásába nem hétköznapi mó-
don jut be. Lábsérülést színlel-
ve azért eléri, hogy Picasso fo-
gadja, majd innentôl mindent
megtesz, hogy bejáratossá vál-
jék hozzá. Kitartásával még azt
is eléri, hogy a mûvész portrét
rajzoljon róla. Mûpártolóként,
mûgyûjtôként felbecsülhetet-
len értéket jelent ez neki, de
nem éri be ennyivel. Része
akar lenni Picasso életének,

mint sokan, akiket magá-
hoz vonzott a festô zsenia-
litásának fényköre. Igazi
barátokká Lord minden tö-
rekvése ellenére sem vál-
nak. Talán ezért szorgal-
mazta a kapcsolatot a há-
ború után Picasso akkor
már elhagyott kedvesével.
Dora Maar nem csupán
rendkívülien szép nô volt,
hanem mûvelt és különle-
ges egyéniség is. Lord cso-
dálkozva veszi észre, hogy
a nála tizennégy évvel idô-
sebb nôbe lassanként bele-
szeret, és ha Dora akarná,
férfiakhoz való vonzódása
ellenére is feleségül venné.
Ebben a reményében

ugyan csalódnia kellett, de
évekig szoros barátságban él-
tek, egy ideig még együtt is
laktak  Dora  kastélyában,
amit annak idején  még Picas-
sótól kapott.  Ahogy Dora,
úgy Lord sem tudott érzelmi-
leg soha elszakadni a híres fes-
tôtôl, így beszélgetéseik fô té-
mája mindig Picasso volt. Do-
ra maga is festegetett, fotómû-
vészként elismerték, de Lord
szerint nem volt tehetsége át-
lagon felüli. Ezt azonban nyíl-
tan sohasem adta a tudtára.
Barátságuk, különös vonzal-
muk túlélte azt is, amikor az
író hosszabb idôre visszatért
Amerikába. Európába való
visszatérte után azonban meg-

rendítették a magyaror-
szági ’56-os események,
nyílt levelet írt hát Picas-
sóhoz, hogy mûvészi
hírnevét latba vetve tá-
mogassa a forradalmat,
holott tudott – bár min-
dig is kritikával illette –
Picasso kommunista el-
veirôl. Picasso szintén
nyílt levélben válaszolt,
elutasítva Lord kezdemé-
nyezését. Ez végleg eltá-
volította ôket egymástól,
noha Lord, mint írta,
mai napig álmodik róla.
Legnagyobb fájdalma
azonban, hogy az omi-
nózus cikkbeli támadás
után Dora közelébe sem ke-
rülhetett többé.

A mûvet a személyes hang-
nemen kívül az teszi még ér-
dekessé, hogy  a 40-es és 50-es
évek Párizsban élô mûvészei-
nek hétköznapjaiba is belelát-
hatunk. A kötet végén a mû-
ben  említett híres mûvészek
jól használható névjegyzéke
található.

D. K.
James Lord: Picasso és Dora
Vallomásos emlékirat
Ford.: Zalán Magda
Háttér, 308+17 oldal, 3498 Ft

A világpolitika
átrendezôdô
porondja
■ Magyarország szempontjá-
ból is folyamatosan átrende-
zôdik a világ. A két – vesztes
– világháborúból tanulva ébe-
ren kell figyelnünk szomszé-
dainkat, szövetségeseinket, a
távoli régiókat, s egyáltalán a
világpolitika eseményeit. Míg
a 20. század második felében
egy-egy ország elsôsorban az
Amerikai Egyesült Államok-
hoz és a Szovjetunióhoz ké-
pest határozta meg a helyét
a világban, mára az alapvetô
viszonyítási pont az USA. 

A Teleki László Intézetben
behatóan tanulmányozzák

egyes régiók nemzeti identitá-
sát, s vele szoros összefüggés-
ben történelmét, külpolitikáját.

Számos tudományágból is-
mert, hogy egy-egy dolgot
szigorúan csak környezete ál-
tal is jól jellemezhetünk. A
külpolitikai elemzés számára
azonban ez a módszer a leg-
kevésbé megfelelô: az illetô
ország struktúrájának legkü-
lönbözôbb aspektusait, nem-
zeti és vallási hovatartozását,
esetleges összetételét egyaránt
jól kell ismerni.

A Kiss J. László szerkesztette
kötet az Egyesült Államokat
és a jelenleg számunkra fon-
tosnak mutatkozó nyugat-eu-
rópai országokat mutatja be.
A franciák például már a II.
világháború vége óta tudato-
san távolságot tartanak az an-

9
5

panoráma

K
ö
n
y
v

KÜLÖNLEGES KÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK

JOHN KEAHEY: VELENCE A TENGER ELLEN
Velence születése óta küszködik a tengerrel; könyvünk azt
mutatja be, mikor, mit tettek a város megmentéséért.
304 oldal, ára: 2900 Ft, 130x210 mm, keménytáblás

EGYÉB KÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK

DAVID HOHNEN: HAMLET VÁRA,
SHAKESPEARE HELSINGÔRE

Vajon miért lett a Hamlet színhelye éppen Helsingôr?
224 oldal, ára:  2700 Ft, 165x165 mm, keménytáblás



golszász világtól, s ennek
eredményeit Kanadában, sôt
magában az USA-ban is meg-
mutatták. Az olaszoknál idô-
rôl idôre szinte az állam szét-
esésével fenyegetô regionális
mozgalmak nyernek teret.

N. Rózsa Erzsébet és mun-
katársai a közel-keleti és kelet-
ázsiai térség fontosabb orszá-
gait tárgyalják, melyek a ma-
gyarországi arabok és kínaiak
jelenléte miatt is különösen
fontosak számunkra. Mivel az
ázsiai és észak-afrikai ember
egészen sajátos értékrend
alapján ítéli meg a közép-eu-
rópait, az elemzôknek ebben
a külföldiek számára is elérhe-
tô kiadványban különös mû-
gonddal kellett eljárniuk. A
kötetben elsôsorban két, a vi-
lág nagyhatalmai között he-
lyet követelô országot leíró
szerzô, a sinológus Polonyi
Péter és a japanista Gergely
Attila alkotott maradandót.

A tanulmányok modern
történetírásunk remekei, s
jelentôs részük episztemo-
lógiai háttereként egy új fi-
lozófia, az ország, nemzet,
állam fogalmait vallás, faj
és nyelv tekintetében átér-
telmezô Bernard Lewis, S.
P. Huntington és más nyu-
gati gondolkodók eszméi
szolgáltak.

Kicsi Sándor András
Nemzeti identitás és külpolitika
a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiá-
ban. Szerk.: N. Rózsa Erzsébet.
Teleki László Alapítvány,
349 oldal, 2980 Ft
Nemzeti identitás és külpolitika
az euroatlanti térségben. Szerk.:
Kiss J. László. Teleki László
Alapítvány, 369 oldal, 2980 Ft

Kinôttelek – versek
kamaszoknak
■ A Sziget Kiadó néhány éve
megjelentetett versválogatásá-
nak (Ha majd hatéves leszek)
méltó folytatása a Kinôttelek
címû gyermekvers-antológia.

Azonban, míg a 10 év alatti
korosztály számára válogatott
versek leginkább a klasszikus
kánont idézték (Szabó Lôrinc,
Weöres Sándor, Nemes Nagy
Ágnes), addig a kamaszoknak
szánt kötet már az utóbbi né-
hány év gyermekvers-termésé-
nek legjavát is tartalmazza. 

Érezhetôen felpezsdült az
utóbbi években a gyermek-
verskiadás, a költôk kezdenek
rákapni a gyermekversírásra, a
kiadók pedig jó érzékkel je-
lentetik meg sorjában a „fel-
nôtt költôk” gyermekverseit.
Végre nemcsak kényszerûség,
hanem a gyermeki játékosság
iránti vágy és talán a nosztal-
gia is arra sarkallja a költôt,
hogy közös hangot találjon a
gyermekkel. Elég csak Varró
Dánielt, Lackfi Jánost, Eörsi
Istvánt, vagy Miklya Zsoltot
említenem azok közül, aki-
knek nevét a klasszikus gyer-
mekversköltôkkel egy sorban
emlegeti napjaink kritikája. (A
nemrég napvilágot látott Friss
tinta! antológiában az ô verse-
ik mellett számos friss új
hang is lehetôséget kap az or-
szágos ismeretségre. Ezután
már csak az kellene, hogy a
kritika és a szülôk, pedagógu-
sok is méltassák, bírálják ôket,
egyáltalán beszéljenek ezekrôl
az újdonságokról!)

A kamaszkor különleges
idôszaka az emberi élet-
nek: félúton a gyermek-
és a felnôttkor között, a
helykeresés, a hangkere-
sés ideje. A kamaszok
kritikusan viszonyulnak
a felnôttek világához,
könnyen megérzik, ha
nem ôszintén beszél ve-
lük a fölnôtt, ugyanakkor
példaképekre, hiteles sze-
mélyiségekre vágynak,
akiktôl tanulhatnak. A
népszerû ifjúsági regé-
nyekbôl ez a korosztály
ráismerhet saját örömeire
és gondjaira, azonban
véleményem szerint még-
iscsak a személyesebb

hangot megütni képes líra
az, ami igazán párbeszédké-
pes egy tizenéves számára.

A Kinôttelek legtöbb versé-
nek humora, szókimondó,
ôszinte gondolatai, valamint
versformáinak sokszínûsége
okán alkalmas arra, hogy utat
találjon a kamaszok lelkéhez,
szelleméhez. Ráadásul az
egyes „ciklusok” is úgy lettek
egybeszerkesztve, hogy azon
belül a klasszikus, már régrôl
ismert költôk versei kevered-
tek a maiakkal, így mindenki
a kedvére szemezgethet a
verstermésben. 

Az elsô fejezetben a család
témakörében kalandozhatunk
Kosztolányitól Szabó Lôrin-
cen át Csorba Piroskáig. Az
idillikus hatást keltô családi,
anyák napi poémák mellett
komolyabb, nehezebben be-
fogadható, felnôtthangra han-
golt verseket (Csoóri Sándor:
Anyám fekete rózsa) is talá-
lunk a kötet elsô részében. Ri-
gó Béla kiváló válogatásának
köszönhetôen a versek szinte
füzérré olvadnak össze, olyan
hatást keltve, mintha egyetlen
költô családról alkotott asszo-
ciációit olvasnánk.

A késôbbiekben aztán már
a humor az úr. Romhányi
József „rímhányt” versei
(Marhalevél, A teve fohá-

sza), Varró Dani limerickjei,
Phillipp István Nyeltörôje
hangos kacagásra (és termé-
szetellenes módon memori-
ter-tanulásra!) késztetheti a
fiatalságot. A Szigetországi
tragédia ciklus elbeszélô köl-
teményei a hosszabb versek
kedvelôit, Tolnai Sándor
kétsorosai a kevésbé kitartó-
kat veszik célba. Összességé-
ben elmondható, hogy re-
mek, hol szórakoztató, hol
elgondolkodtató, hol meg-
ható válogatás a Kinôttelek.

A kötetet a versekkel
egyenrangú Kállai Nagy
Krisztina-illusztrációk teszik
még igényesebbé. A Gyer-
mekkönyv-díjjal jutalmazott
illusztrátor képei hangula-
tukban jól illeszkednek a
legtöbb vershez, a grafikus-
tól megszokott igényességgel
kivitelezett rajzok azonban
sajnos nem minden esetben
tükrözik a versek hangulatát.
Az eggyel fiatalabb korosz-
tály számára készített könyv-
illusztrációi telitalálatnak bi-
zonyultak (Miklya Zsolt ver-
seskötetei, tankönyv-illuszt-
rációi), azonban a Kinôttelek
komolyabb témájú verseihez
nem illenek Kállai Nagy já-
tékos illusztrációi. Ráadásul
érthetetlen módon néhány
oldalon a világos színû alap-
ra fehér betûkkel szedték a
verseket, ami szinte lehetet-
lenné teszi az olvasást. 

Ezeket az apró hibákat a
következô kiadásig – biztos
vagyok benne, hogy lesz
ilyen – ajánlatos kijavítani,
hogy a kamaszok, akik ugye
hajlamosak a kötözködésre
is, nehogy (ki)fogást találja-
nak a róluk/nekik szóló vers-
gyûjteményben.

Pompor Zoltán
Kinôttelek
Versek kamaszoknak
Összegyûjtötte és válogatta: Rigó
Béla. Szerkesztette: Szele Ágnes,
Illusztráció, grafika: Kállai
Nagy Krisztina, Czétényi János.
Sziget, 159 oldal, 1980 Ft
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

bibliográfiák

KKôôsszzeeggffaallvvii  FFeerreenncc  eett  aall.. (szerk.):’A megôrzô megôrzése’. Németh László-bibliográfia,
1987–2003. Németh L. Vár. Kvt., 1667 Ft

ismeretterjesztô

AAnnttaallóócczzyy  AAddééll: Modern ünnepek. Anyák napjától Valentin-napig. Ardeola, 2990 Ft
BBeecckk,,  UUllrriicchh: Mi a globalizáció? Belvedere Merid., 2275 Ft
BBuurrttoonn,,  AAnntthhoonnyy: Az Orient Expresss története 1883-tól 1950-ig. Könyvklub, 3990 Ft
NNaaggyy  AAnnttaall (szerk.): Utolsók könyve. Események, tárgyak, történelmi személyiségek. Ven-
tus Libro, 6500 Ft
SSzzttuuddvvaa  MMóónniikkaa: Teakönyv. Teák a belsô harmóniáért. LPI, 1650 Ft
TTaammááss  JJeennôô;;  TTaammááss  EErrvviinn: Olíva. Egy csöppnyi egészség. Alexandra, 3499 Ft
TTaammááss  JJeennôô;;  TTaammááss  EErrvviinn: A tôkétôl a pohárig. Amit a szôlôrôl, borról tudni érdemes. Ale-
xandra, 5999 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás

DDeerrccsséénnyyii  SSzziillvviiaa (szerk.): Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában. Hatágú Síp,
1050 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia

AAllbbeerrtt  GGáábboorr: A lineáris ember. Esszék. Pont, 980 Ft
KKiisséérryy  AAnnddrrááss;;  MMiikkllóóssii  ZZoollttáánn (szerk.): Vándorló elmélet. Angolszász írások Lukács
Györgyrôl. Gond-Cura Al., 2200 Ft
KKrreennsskkii,,  TThhoommaass: Krisztus minden felôl. Hans Urs von Balthasar párbeszédei. Sík S. Köny-
vesbolt, 2180 Ft
MMaarrcceellllii,,  MMiirroossllaavv: Michel Foucault, avagy Mássá lenni. Kalligram, 1700 Ft
MMéésszzáárrooss  GGáábboorr (szerk.): A jellem tekintete és a Transporter-Life-Line életfelfogás. Hu-
szonhat kortárs festômûvész önarcképével. Huba, 2890 Ft
RRoossss,,  DDaavviidd: Kant etikája. Kommentár ‘Az erkölcsök metafizikájának alapvetésé’-hez.
Gond-Cura Al., 1400 Ft
SSzzaallaaii  MMiikkllóóss: Létezik-e Isten? Ateista érvek a mai angolszász filozófiában. L’Harmattan,
2100 Ft
TTóótthh--MMaattoollccssii  LLáásszzllóó: Mûhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontok Bibó István és Ra-
vasz László életmûvében. Argumentum, 2700 Ft
VViivvéékkáánnaannddaa,,  SSzzvváámmíí: Rádzsa-jóga avagy belsô természetünk meghódítása. Lazi, 2400 Ft
WWaallddeennffeellss,,  BBeerrnnhhaarrdd: A normalizálás határai. Tanulmányok az idegen fenomenológiájáról.
Gond-Cura Al., 2400 Ft
ZZiimmmmeerr,,  RRoobbeerrtt: Filozófusbejáró. Kulcs a klasszikus filozófiai mûvek jobb megértéséhez.
Helikon, 2490 Ft

okkultizmus

AAbbllaassss,,  WWeerrnneerr: Ne szenvedj, szeress! Bioenergetic, 1800 Ft
AAsscchheerr,,  UUllrriikkee: Mágikus lomtalanítás. Édesvíz, 2390 Ft
HHuuaa--CChhiinngg,,  NNii: I Ching. A Változások könyve és a változatlan igazság. Lunarimpex,
7650 Ft
JJeehhllee,,  MMaarrkkuuss: Bolygók a házakban. 144 égi történet. Bioenergetic, 1900 Ft
MMyyssss,,  CCaarroolliinnee: Az erô láthatatlan tettei. Édesvíz, 2690 Ft
NNaaggyy  AAnnddrrááss  PPááll (szerk.): A boszorkányok fehérmágiája. Pythia, 2300 Ft
PPoowweellll,,  AArrtthhuurr  EE.: Az éterikus test. Csakrák, prána, egészség. M. Teozófiai Társ., 2275 Ft
RRaavveennwwoollff,,  SSiillvveerr: Angyalmágia. Kipróbált technikák, kreatív, hatékony módszerek. Édes-
víz, 2790 Ft
SSpplleennddoorr,,  SSoorroorr: Numerológia mindenkinek. A számok titkos üzenete. Pythia, 1300 Ft
SSwweeddeennbboorrgg,,  EEmmaannuueell: Álomnapló. Pont, 1380 Ft
SSzzaabbóó  JJuuddiitt: Szent terek. A tértisztítás mûvészete. Bioenergetic, 1200 Ft
TTrreennttaaii  GGáábboorr: 120 híres magyar horoszkópja. Magellán, 4590 Ft

pszichiátria, pszichológia

BBaakkeerr,,  RRoobbiinn: Spermaháború. Hûtlenség, szexuális konfliktus és egyéb hálószobai csaták.
Magánkiadás, 3500 Ft
DDaauubbnneerr  BBééllaa;;  KKaalloo  JJeennôô: A tudattalan nehezen járható ösvényén I-II. Integratív Pszicho-
ter. Egy., 3990 Ft
FFaazzeekkaassnnéé  VViissnnyyeeii  IIrrmmaa: Pedagógiai grafológia 2. Regiografo, 3600 Ft
FFööllddii  RRiittaa,,  FF.: A hiperaktivitás organikus és lelki háttere. Comenius, 2940 Ft
FFrriicckkeerr,,  JJaanneett;;  BBuuttlleerr,,  JJoohhnn: Hipnoterápia. Scolar, 1330 Ft
FFüürreeddii  JJáánnooss;;  BBuuddaa  BBééllaa (szerk.): Múzsák a díványon. Pszichoterápia és kultúra. Medicina,
2600 Ft
GGuullááccssyy  ÉÉvvaa: Beszélgetések a családi életrôl. Bába, 1450 Ft
HHoorrttii  JJóózzsseeff;;  RRiisskkóó  ÁÁggnneess (szerk.): Onkopszichológia a gyakorlatban. Medicina, 4600 Ft
HHooyytt,,  MMiicchhaaeell  FF. (szerk.): A konstruktív terápiák kézikönyve. A terápiás gyakorlat mesterei-
nek újító törekvéseibôl. Animula, 2950 Ft
MMeennttzzooss,,  SSttaavvrrooss: A konfliktus-feldolgozás neurotikus módjai. Pszichoanalitikus neurózis-
tan klasszikus és új megközelítésben. Lélekben Otthon, 3500 Ft
MMeeyyeerr,,  JJoonnaatthhaann  MM..  eett  aall.. (szerk.): Belszervi betegségek és szkizofrénia. Lélekben Otthon,
2800 Ft
MMiinnooiiss,,  GGeeoorrggeess: Az életfájdalom története. Corvina, 3500 Ft

MMuusszzbbeekk  KKaattaalliinn;;  RRóózzssaa  IIllddiikkóó (szerk.): Pszichológia a rákbetegek szolgálatában. Rákbete-
gek és hozzátartozóik többlépcsôs pszichoszociális támogatása a Magyar Hospice Alapít-
vány szervezésében. M. Hospice Al., 1290 Ft
PPeeaassee,,  BBaarrbbaarraa;;  PPeeaassee,,  AAllllaann: Illünk egymáshoz? Párkapcsolati ki mit tud. Park, 1900 Ft
RRiihhmmeerr  ZZoollttáánn (szerk.): Magyar Pszichiátriai Társaság terápiás irányelvei. Lélekben Ott-
hon, 2900 Ft
SSaallkkoovvsskkiiss,,  PPaauull  MM.. (szerk.): A kognitív terápia térhódítása. Animula, 3450 Ft
SSppiittzzeerr,,  RRoobbeerrtt  LL.. (szerk.): Kezelési kézikönyv a DSM-IV-TR esettanulmányokhoz. Lélek-
ben Otthon, 5500 Ft
SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: Az önismeretrôl. Nyolc meditáció. Hermit, 1800 Ft
TTrriixxlleerr  MMááttyyááss;;  TTéénnyyii  TTaammááss: A szkizofrénia pszichoterápiája. A pszichiátria aktuális kérdé-
sei. Medicina, 3400 Ft
VVaassss  ZZoollttáánn: A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Projekció, kifejezés, mintázatok.
Flaccus, 5800 Ft
VVéérrtteess  GGaabbrriieellllaa (szerk.): Hipnózis – hipnoterápia. Medicina, 4200 Ft

VALLÁS

vallás

EErrddééllyyii  GGéézzaa: Erôt kaptok, és tanúim lesztek. Igehirdetések, tanulmányok, elmélkedések,
interjúk. Madách-Posonium, 1500 Ft
LLaasszzlloo,,  MMaarryylliinn;;  TThhoommaass,,  LLuuccii: Teljesíthetô küldetés. Igaz történet arról, hogy a lehetetlen
lehetségessé válhat. KIA, 1500 Ft
SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: János apokalipszise. Genius, 1890 Ft
WWeebbeerr,,  MMaaxx: Vallásszociológia. Helikon, 2990 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

felsôoktatás

GGaallaammbbooss  GGáábboorr;;  SSzzeeddeerrkkéénnyyii  AAnnttaall  eett  aall.: Lineáris algebra példatár. Matematika és szá-
mítástechnika szakos hallgatók részére. JGYF, 1600 Ft
KKiilléénnyyii  GGéézzaa;;  HHaajjaass  BBaarrnnaabbááss  eett  aall.: Fejezetek az alkotmányjog körébôl. Egyetemi jegyzet.
Rejtjel, 2980 Ft

globalizáció

SSzzeenntteess  TTaammááss  eett  aall.: Fejlôdés – Versenyképesség – Globalizáció I. Akadémia, 3675 Ft

hadtudomány

HHáábboorrúú,,  hhaaddsseerreegg,,  öösssszzeeoommllááss. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban.
Zrínyi, 4500 Ft
TTaakkááccss  JJuuddiitt;;  TTáállaass  PPéétteerr  eett  aall. (szerk.): Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai
dokumentumai III. ChartaPress, 2900 Ft

jog

BBookkoorr  JJóózzsseeff: Informatika jogi szabályozása. Livermore, 1610 Ft
AAzz  eelleekkttrroonniikkuuss  hhíírrkköözzllééssrrôôll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyy  mmaaggyyaarráázzaattaa. KJK, 17325 Ft
HHaajjddúú  JJóózzsseeff;;  LLôôrriinnccssiikknnéé  LLaajjkkóó  DDóórraa: Társadalombiztosítási jog. Dialóg Campus, 3280 Ft
HHoorrvváátthh  CCssaabbaa;;  PPrruuttkkaayy  JJáánnooss: Kegyeleti Jogtár. PolgART, 3334 Ft
JJóózzssaa  ZZoollttáánn: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Dialóg Campus, 3480 Ft
KKiirráállyy  LLiillllaa: Polgári eljárásjog II. Dialóg Campus, 3680 Ft
AA  kköözzaallkkaallmmaazzoottttaakkrraa  ééss  aa  kköözzttiisszzttvviisseellôôkkrree  vvoonnaattkkoozzóó  mmuunnkkaaüüggyyii  jjooggsszzaabbáállyyookk 2006.
Unió, 8925 Ft
NNóóttáárrii  TTaammááss: Jog, vallás és retorika. Studia Mureniana. Lectum, 2600 Ft
PPeettrréétteeii  JJóózzsseeff: Magyar alkotmányjog II. Államszervezet. Dialóg Campus, 3680 Ft
VVóókkóó  GGyyöörrggyy: Európai büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus, 3980 Ft
WWooppeerraa  ZZssuuzzssaa;;  WWaallllaacchheerr  LLaajjooss (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jo-
gában. Kommentár a polgári ügyekben való igazságügyi együttmûködés keretében elfoga-
dott közösségi normákhoz. KJK, 5460 Ft

közgazdaságtan

DDeellii  ZZssuuzzssaa: Nemzetközi marketing. Mûegyetem, 2205 Ft
FFaarrkkaass  SSzziillvveesszztteerr;;  SSzzaabbóó  JJóózzsseeff: A vállalati kockázatkezelés kézikönyve. Dialóg, 3480 Ft
FFrreennkkll  RRóóbbeerrtt: Töprengéseim. Egészségügy: értékek és veszteségek. Literatura Medica,
2940 Ft
HHaarraasszzttii  IIssttvváánn;;  HHuubbeerr  BBééllaa  eett  aall.: Projektfejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés.
Corvinus, 2000 Ft
HHiirrnn,,  WWoollffggaanngg: Kína a nagy falat. Miként változtatja meg életünket Kína felemelkedése.
HVG, 3200 Ft
HHoorrvváátthh  MM..  TTaammááss: Közmenedzsment. Dialóg Campus, 3980 Ft
KKiimm,,  WW..  CChhaann;;  MMaauubboorrggnnee,,  RReennééee: Kék óceán stratégia. A verseny nélküli piaci tér. Park,
4500 Ft
KKoommáárroommii  NNáánnddoorr: Marketinglogisztika. Utak a vevôhöz. Akadémia, 4200 Ft
KKoorroomm  EErriikk;;  OOrrmmooss  MMiihháállyy  eett  aall.: Bevezetés a számvitel rendszerébe. Akadémia, 4850 Ft
VVaassnnéé  EEggrrii  MMaaggddoollnnaa: Marketingdöntések a fejlett gazdaságokban. Aula, 4095 Ft

kriminológia

MMccMMaahhoonn,,  VVaanneessssaa: Gyilkosság Shakespeare Angliájában. Könyvklub, 3490 Ft

néprajz, népszokások

BBuurraa  LLáásszzllóó: Nevek tanúsága, szakmák emléke. Státus, 2430 Ft
BBuurráánnyy  BBééllaa: A juhászok így élnek, úgy élnek II. Egy juhászcsalád szellemi népi hagyomá-
nya. Forum, 2800 Ft
CCssáákkyy  KKáárroollyy: Katalin-naptól Gergely-napig. A téli ünnepkör szokásai és hiedelmei. KT,
3200 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

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

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

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

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai

a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
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FFaarraaggóó  JJóózzsseeff: Ismét a balladák földjén. Válogatott tanulmányok, cikkek. Kriterion, 3500 Ft
LLaacckkoovviittss  EEmmôôkkee,,  SS..;;  EEggeerrvváárrii  MMáárrttaa: Hímzések a Laczkó Dezsô Múzeum Néprajzi Gyûjte-
ményében. Hímzéssel díszített kultikus és ünnepi textíliák a Bakonyból és a Balaton-felvi-
dékrôl. Veszprém M. Múz. Ig., 2500 Ft
SSzzoobbiinnéé  KKeerreekkeess  EEsszztteerr: Felvidéki népviselet babákon. Ab-Art, 3900 Ft
VVooiiggtt  VViillmmooss (szerk.): Magyar folklór. Szöveggyûjtemény. Osiris, 4500 Ft

nyelvkönyvek

GGeerreennccsséérr  FFeerreenncc: 8000 Anglicizmus. Angol szólások és kifejezések. Tárogató, 516 Ft
OOllaasszzyy  KKaammiillllaa: Medizin. Grosses Testbuch. Fachsprachenreihe mit Lösungsschlüsseln.
Magánkiadás, 2800 Ft
OOllaasszzyy  KKaammiillllaa: Rechtswissenschaft -Verwaltung. Grosses Testbuch. Fachsprachenreihe
mit Lösungsschlüsseln. Magánkiadás, 2800 Ft
PPááttrroovviiccss  PPéétteerr: Angol tesztkönyv közép- és felsôfokú nyelvvizsgára készülôknek. Anno,
402 Ft
ÜÜzzlleettii  aannggooll  kköönnnnyyûûsszzeerrrreell. Brit és amerikai. Assimil, 5998 Ft

oktatás-nevelés

BBaarráátthh  TTiibboorr;;  VVáárraaddyy  EEsszztteerr (szerk.): Értékelés. A tanulás minôsége – a minôség tanulása.
OKI, 3667 Ft
BBuuddaa  MMaarriiaannnn: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió. Dinasztia, 1690 Ft
FFeeiisscchhmmiiddtt  MMaarrggiitt;;  NNyyíírrii  PPááll (szerk.): Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar isko-
lákban. Sík, MTA Kisebbségkut. Int., 1900 Ft
KKiissss  JJuuddiitt;;  MMoonnoossttoorrii  AAnniikkóó (szerk.): Médiaismeretek és felnôttoktatás. OKI, 3000 Ft
KKôôppaattaakkiinnéé  MMéésszzáárrooss  MMáárriiaa: Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés gyakorlatához.
OKI, 3667 Ft
MMaayyeerr  JJóózzsseeff;;  NNéémmeetthh  SSzziillvviiaa (szerk.): Fókuszban a roma többségû iskolák. OKI, 3000 Ft
NNéémmeettnnéé  DDáávviidd  IIrréénn: Gyermekem elsô munkafüzete. Felkészülés az iskolakezdésre 6 éves
korig. Bíbor, 990 Ft
PPrrááffff  CCssaabbaa;;  SSzzaabbóó  IImmrree (szerk.): Középiskola után... 2006. Tanácsok, javaslatok továbbta-
nuláshoz és munkába álláshoz. OKKER, 1400 Ft
RRoobbeerrttss  ÉÉvvaa (fôszerk.): Felvételi tájoló 2006. Agrár, orvos- és egészségtudomány, sporttu-
domány. Educatio, 945 Ft
VViirráágg  GGáábboorr: A feketicsi református iskola története. Dokumentumok és kommentárok. Fo-
rum, 1600 Ft
ZZssiiggmmoonndd  AAnnnnaa: Amerika: Társadalom és oktatás. Fordulópontok az amerikai oktatáspoliti-
kában. Gondolat, 2480 Ft

pénzügy

BBíírróó  TTiibboorr (szerk.): Számviteli kézikönyv 2006. Unió, 10080 Ft
VVáánnyyaaii  LLáásszzllóó (szerk.): A gépjármûvek költségelszámolása 2006. A 2005. évben forgalma-
zott személygépjármûvek fogyasztási adataival. Unió, 8190 Ft

politika

BBaayyeerr  JJóózzsseeff;;  KKoovváácchh  IImmrree (szerk.): Kritikus leltár. A rendszerváltás másfél évtizede. MTA
Pol. Tud. Int., 3000 Ft
CCiicceerroo,,  QQuuiinnttuuss  TTuulllliiuuss: Hogyan nyerjük meg a választásokat? A hivatalra pályázók kézi-
könyve. Lectum, 1390 Ft
CCssáásszzáárr  ZZoollttáánn: Média és globalizáció 9/11. E-11, 1090 Ft
DDrraabbaanncczz  MM..  RRóóbbeerrtt;;  FFóónnaaii  MMiihháállyy: A magyar kultúrpolitika története, 1920-1990. Csokonai,
2480 Ft
FFooddoorr  GGáábboorr,,  GG..;;  SScchhlleetttt  IIssttvváánn: Lú-e vagy szobor? Tanulmányok tudományról, politikáról,
politikatudományról. Századvég, 3675 Ft
GGiirróó--SSzzáásszz  AAnnddrrááss;;  TTöörröökk  GGáábboorr: Kettôs látás. Heti Válasz, 2490 Ft
LLaakkooffff,,  GGeeoorrggee: Ne gondolj az elefántra! Napvilág, 1990 Ft
MMiihháállyyii  GGáábboorr (fôszerk.): Szociáldemokrata perspektívák a 21. század elején. Új Világ, An-
tonin Liehm Al., 1500 Ft
PPaannkkoovviittss  JJóózzsseeff: Fejezetek a magyar–olasz politikai kapcsolatok történetébôl, 1956–1977.
Gondolat, 1980 Ft
SSáárrkköözzyy  TTaammááss: Államszervezetünk potenciazavarai. A betegség okai, a beteg állapota, a
gyógyulás útjai. Hvg-Orac, 5460 Ft
SSzzáállee  LLáásszzllóó: Ha Isten nem volna. Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársa-
ságban. M. Hivatalos Közlönykiadó, 3780 Ft
TToorrnnááddóó.. Nicolas Sarkozy politikai pályája. Political Capital, 1250 Ft

társadalomtudományok

BBeekkee  PPááll: Mindannyiunk mûvelôdési otthona. Közösségi mûvelôdési szöveggyûjtemény.
Kráter, 1901 Ft
FFaarrkkaass  PPéétteerr: Egymásba kapaszkodva. Település- és közösségfejlesztés a globalizáció ko-
rában. L’Harmattan, 2100 Ft
HHoorrvváátthh  DDeezzssôô: A fölfedezetlen Magyarország. Az ezredvég tanyáiról. Felsômagyarország,
Szépírás, 2500 Ft
JJaakkaabbffffyy  EElleemméérr: Kisebbségi sorskérdések. Kriterion, 2900 Ft
KKáánnttoorr  ZZoollttáánn;;  MMaajjttéénnyyii  BBaalláázzss  eett  aall. (szerk.): Szöveggyûjtemény a nemzeti kisebbségek-
rôl. Rejtjel, 4950 Ft
LLeecczzkkii  LLaajjooss: Magyarságról – a magyarságnak. Közéleti útjelzôk.
Püski, 1980 Ft
MMaajjttéénnyyii  GGyyöörrggyy: A tudomány lajtorjája. ‘Társadalmi mobilitás’ és ‘új értelmiség’ Magyaror-
szágon a II. világháború után. Gondolat, 2480 Ft
OOiisstteeaannuu,,  AAnnddrreeii: A képzeletbeli zsidó. Kriterion, 4500 Ft
OOrraavveecczz  ÉÉvvaa  CCssiillllaa: Tûsarkúban hátrafelé. Word Communications, 2150 Ft
PPiikkóó  BBeettttiinnaa (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban.
L’Harmattan, 2100 Ft
RRuuddaass  TTaammááss: Közvélemény-kutatás. Corvina, 1600 Ft
SSooóóss  ZZssoolltt: A szociális munka alapjai. Comenius, 1890 Ft
TTaakkááccss  JJuuddiitt (szerk.): A lélek mûtétei. Új Mandátum, 2480 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan

ÁÁllllaattvviilláágg. Az állatok nagy képeskönyve. Aquila, 5000 Ft
BBrreehhmm,,  AAllffrreedd: Ragadozók. Az állatok világa. Titán-Computer, 5500 Ft
NNoorrddmmaannnn,,  CChhrriissttiinnee: Állatok képeskönyve. Titán-Computer, 5500 Ft

biológia

KKuubbiinnyyii  EEnniikkôô;;  MMiikkllóóssii  ÁÁddáámm (szerk.): Megismerésünk korlátai. Gondolat, 2980 Ft

földtan és ôslénytan

LLóócczzyy  DDéénneess;;  VVeerreessss  MMáárrttoonn: Geomorfológia I. Földfelszíni folyamatok és formák. Dialóg
Campus, 4980 Ft

környezetvédelem

GGáássppáárr  LLáásszzllóó (szerk.): Másodlagos nyersanyagok az útépítésben. IHU, 2100 Ft
KKeeaahheeyy,,  JJoohhnn: Velence a tenger ellen. Az ostromlott város. General Press, 2900 Ft

matematika

LLáánngg  CCssaabbáánnéé: Számelmélet. Példák és feladatok. ELTE Eötvös, 2100 Ft

növénytan

WWaallkkeerr,,  AAiiddaann (szerk.): A faanyagok enciklopédiája. Amit a világ fáiról tudni kell. Cser,
6490 Ft

növénytermesztés

BBiirrkkááss  MMáárrttaa (szerk.): Földmûvelés és földhasználat. Mezôgazda, 4500 Ft
BBuuddaaii  CCssaabbaa (szerk.): Biológiai növényvédelem hajtató kertészeknek. Mezôgazda, 3200 Ft
CCssiizzmmaaddiiaa  ZZoollttáánn: A növényvédelem gépei. Mezôgazda, 3200 Ft
KKiissss  LLáásszzllóó,,  ZZ..;;  RRééddaaii  IIssttvváánn (szerk.): A zöldségtermesztés, -tárolás, -értékesítés szerve-
zése és ökonómiája. Mezôgazda, 2900 Ft
KKoovvááccss  GGéézzaa  JJ..  ;;  CCssaatthhóó  PPéétteerr (szerk.): A magyar mezôgazdaság elemforgalma 1901 és
2003 között. Agronómiai és környezetvédelmi tanulságok. MTA Talajtani és Agrokém. Kut.
Int., 3990 Ft
ZZaattyykkóó  LLaajjooss;;  MMáárrkkuuss  FFeerreenncc (szerk.): Étkezési és fûszerpaprika termesztése. Mezôgazda,
3900 Ft

természettudományok, általában

BBeecckk  MMiihháállyy: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetébôl.
Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika és orvostörténet körébôl (magyar-angol
ny.) Áron, 1600 Ft
FFoonntteenneellllee,,  BBeerrnnaarrdd  llee  BBoovviieerr  ddee: Beszélgetések a világok sokaságáról. Helikon, 1990 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

BBoollllee--KKlleeiinnbbuubb,,  IInnggrriidd: A westie. Kisállataink gondozása, ápolása. Cser, 1498 Ft
SSttaaddeellmmaannnn,,  PPeetteerr: Az akvárium. Kisállataink gondozása, ápolása. Cser, 1498 Ft
VVaaiinneerr  AAttttiillaa: Dr. Vau. Az állatorvos egészségügyi és tartási tanácsai.
Mezôgazda, 2990 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány

MMaarrttoonn  ZZssóóffiiaa: Lóherba. Gyógynövények lovaknak. Mezôgazda, 3900 Ft

betegápolás és gyermekgondozás

CCllaayyttoonn,,  VViiccttoorriiaa;;  FFiisscchhbbeeiinn,,  SSttuuaarrtt  eett  aall.: Terhesség félelem nélkül. Hajja, 1600 Ft
FFeerreenncczzii  ZZssuuzzssaa;;  SSzzaallaaii  LLáásszzllóó: Tinnitus – az ördögi kör (CD-melléklettel). Pro Die,
2500 Ft
RRiiggóó  JJáánnooss;;  GGyyuurrccssáánnéé  KKoonnddrráátt  IIlloonnaa: A daganatos betegek étrendje. Medicina, 1800 Ft
SSiillvveerr,,  MMaarrcc: Mellrákos a feleségem. Hogyan segítheti feleségét a diagnózis közlésekor, a
kezelés alatt és után? Reader’s Digest, 2990 Ft
SSttaannwwaayy,,  PPeennnnyy;;  LLeewwiiss,,  SSaarraa: Mit egyen a baba? Kisbabánk egészséges táplálása az elsô
három évben. Gabo, 1990 Ft

egészség és higiénia

BBiittttlleessttoonn,,  JJeennnniiee: Jóga. Scolar, 1330 Ft
BBrreeaalleeyy,,  EErriiccaa: Meditáció. Kossuth, 6990 Ft
CChhaarrlliisshh,,  AAnnnnee;;  RRoobbeerrttsshhaaww,,  AAnnggeellaa: Reiki. Scolar, 1330 Ft
CCllaarrkk,,  HHuullddaa  RR.: Meggyógyulhatsz. A betegségek valódi okai és gyógymódjai. Leviter, 4780
Ft
FFoorrddhhaamm,,  JJoohhnn  NN.: Oszteoporózis. Lélekben Otthon, 3990 Ft
FFooxxxx,,  RRaannddii: Szex 101. 101 pozitúra, mely megfûszerezi a szexuális életet. Libruna,
2490 Ft
LLaallvvaannii,,  VViimmllaa: Jóga alapfokon. Gabo, 1990 Ft
SSeellbbyy,,  AAnnnnaa: Gyógyfürdô otthon. Hétvégi tervek a méregtelenítésre, lazításra és erôgyûj-
tésre. Gabo, 1990 Ft
WWaarrrriieerr,,  GGooppii;;  VVeerrmmaa,,  HHaarriisshh  eett  aall.: Ajurvéda. Scolar, 1330 Ft

jármûvek

AAuuttooddaattaa  FFuuttóómmûûbbeeáállllííttáássii  aaddaattookk 2006. Maróti-Godai, 23000 Ft
KKuucchh,,  JJooaacchhiimm: Toyota. 1936 óta. Realsystem, 6000 Ft

mûszaki tudományok

TTööllggyyeessii  ZZoollttáánn: OBD fedélzeti diagnosztika. On-Board-Diagnostic. Maróti-Godai,
4480 Ft
ÚÚjjhheellyyii  JJáánnooss: Betonismeretek. Mûegyetem, 3150 Ft
WWhhiittee,,  CChhaarrlleess;;  RRaannddaallll,,  MMaarrttyynnnn: Hibakódok. Benzinbefecskendezô és motorirányító rend-
szerek. Maróti-Godai, 6000 Ft

orvostudomány

BBaarrtteennss,,  WWeerrnneerr: Orvosi tévhitek lexikona. Elôítéletek, féligazságok, kétes kezelések.
Partvonal, 2699 Ft
DDiinnyyaa  EElleekk: Humán gyógyszerfejlesztés. A molekulatervezéstôl a terápiáig. Medicina,
7900 Ft
FFeekkeettee  FFeerreenncc;;  GGyyuurrkkoovviittss  KKáállmmáánn (szerk.): Gyermekgyógyászati farmakoterápia. B+V,
4980 Ft
FFoollttyynniiee,,  TThhoommaass;;  LLeewwiiss,,  SSiimmoonn  eett  aall.: Parkinson-kór. Lélekben Otthon, 2990 Ft
JJaaccoobbss,,  DDaavviidd  SS..;;  OOxxlleeyy,,  DDwwiigghhtt  KK. (szerk.): Laboratóriumi vizsgálati kézikönyv. 
Lélekben Otthon, 12600 Ft
WWiillkkiinnssoonn,,  IIaann  BBooddeenn;;  WWaarriinngg,,  WW..  SStteepphheenn  eett  aall.: Hypertonia. Lélekben Otthon, 3390 Ft

sajtó

KKaarrvvaalliiccss  LLáásszzllóó,,  ZZ..;;  AAnnddrreeiiddeess  GGáábboorr: A Magyar Távirati Iroda története 1945–1948.
Napvilág, 1700 Ft
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szakácskönyvek

BBáálliinntt  IIssttvváánn  JJáánnooss: Szakácskönyve a régi magyar ételeknek, szép kövér asszonyoknak és
férfiembereknek... Magánkiadás, 2350 Ft
BBáárrttffaaii  LLáásszzllóó: Bártfai Laci bácsi nagy szakácskönyve. Vagabund, 598 Ft
BBeelllleeffoonnttaaiinnee,,  JJaaccqquueelliinnee: 100 újabb recept kenyérsütô géphez. Alexandra, 1999 Ft
FFoorrsscchhnneerr  RRuuddoollff: A Körös-völgye, Szarvas gasztronómiája. Mezôgazda, 3200 Ft
GGyyöörröökk  EEddiinnaa (szerk.): 1000 koktél a világ minden részérôl. Alexandra, 5999 Ft
HHoorrvváátthh  IIllddiikkóó;;  SSzzaabbóó  SSáánnddoorrnnéé: Házi sütemények. Aquila, 200 Ft
HHoorrvváátthh  IIllddiikkóó;;  SSzzaabbóó  SSáánnddoorrnnéé: Muffin 2. Aquila, 229 Ft
LLuu  JJüü: Teáskönyv. Terebess, 1850 Ft

számítástechnika

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Windows XP részletesen. BBS, 1970 Ft
BBíírróó  SSzzaabboollccss: Szövegfeldolgozás XML alapokon. Neumann, 2400 Ft
BBllaannttnneerr,,  DDaavviidd;;  SSmmiitthh,,  CChhrriissttoopphheerr  eett  aall.: Váltsunk indesignra! Panem, 2900 Ft
BBooaarrddmmaann,,  TTeedd: 3ds max 7. Alapvetô technikák középhaladóknak. Kiskapu, 6500 Ft
Debreceni Lajos: Multimédia, videó, tömörítés, rendszerarchiválás, internetes levelezés.
Dunaújv. Fôisk., 1100 Ft
DDuusszzaa  ÁÁrrppáádd: Algoritmusok Pascal nyelven. Az alapoktól az emelt szintû érettségiig. Ma-
gánkiadás, 1450 Ft
LLoonneeyy,,  KKeevviinn: Oracle Database 10g. Teljes referencia (CD-melléklettel). Panem, 8900 Ft
MMáárrkk  TTaammááss: Biztonságosabb Internet otthon. Dunaújv. Fôisk., 800 Ft
MMiittnniicckk,,  KKeevviinn  DD..;;  SSiimmoonn,,  WWiilllliiaamm  LL.: A legendás hacker 2. A behatolás mûvészete. Perfact-
Pro, 3360 Ft
RReevvoollyy  AAnnddrrááss: Fedora Linux. Panem, 1490 Ft
RRuusssseellll,,  SSttuuaarrtt  JJ..;;  NNoorrvviigg,,  PPeetteerr: Mesterséges intelligencia modern megközelítésben. Pa-
nem, 7900 Ft
SSeebbeessttyyéénn  PPááll: EuroOffice kézikönyv (CD-melléklettel). Útmutató a program használatá-
hoz. Informania, 7990 Ft
SSiikkooss  LLáásszzllóó: Internet mindenkinek. BBS, 1430 Ft

távközlési szolgáltatások

BBeerrtthhoo  LLaavveenniirr,,  CCaatthheerriinnee: A demokrácia és a média a 20. században. Csokonai, 2450 Ft

vegyipar

SSzzééppvvööllggyyii  JJáánnooss (szerk.): A vegyipar stratégiai kérdései. MTA TKK, 2150 Ft

vezetés és üzletvitel

SSaass  IIssttvváánn: Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akad., 5400 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés

CCsseennddeess  PPéétteerr;;  SSiippooss  AAnnddrrááss (szerk.): Bécs – Budapest. Mûszaki haladás és városfejlôdés
a 19. században. BFL, 2500 Ft

fényképészet

DDeezzssôô  TTaammááss: Józsefváros – Joseph Town (magyar-angol ny.). Városháza, 2500 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Kisbabák. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 1799 Ft
GGeeddddeess,,  AAnnnnee: Tisztaság. Alexandra, 4800 Ft
GGrreeiivvee,,  BBrraaddlleeyy  TTrreevvoorr: Az élet értelme. Gabo, 1490 Ft
HHáámmoorrii  GGáábboorr: Pécs madártávlatból – Pécs from Above – Pécs vom Vogelschau (magyar-
angol-német ny.) Alexandra, 3499 Ft

film és televízió

EEsszztteerrggáállyyooss  KKáárroollyy: Meztelen képernyô. A tv aranykora. Sirály, Mágus Design St.,
2980 Ft

labdarúgás 

DDéévvéénnyyii  ZZoollttáánn;;  HHaarrmmooss  ZZoollttáánn: Manchester United. Aréna 2000, 2990 Ft
MMaaccPPhheerrssoonn,,  DDaammiiaann: Golf. A golf alapjai... Golf Services, 7350 Ft

mûvészet, általában

BBaalláázzss  JJóózzsseeff. Pallas-Akad., 3700 Ft
BBáárrddoossii  JJóózzsseeff: Tulajdonságok nélküli mûvészet. Orpheusz, 2800 Ft
BBooeehhmm,,  GGoottttffrriieedd: Paul Cézanne, Montagne, Sainte-Victoire. Válogatott mûvészeti írások.
Kijárat, 2600 Ft
CCssuuttaakk  LLeevveennttee. Pallas-Akad., 3750 Ft
GGöömmöörr  BBééllaa: Kisplasztikai körkép. 41 mûvész 50 alkotása. GMR, 2800 Ft
HHoorrvváátthh  JJáánnooss: Kunffy Lajos. Somogy M. Múz. Ig., 2500 Ft
LLeeaappeerr,,  CChhllooee: Szobrászat kezdôknek. JLX, 2890 Ft
PPrryykkee,,  PPaauullaa: A virágkötés mûvészete. Kossuth, 7800 Ft
SScchhéénneerr  MMiihháállyy: Boldogságbetakarítás. Bába, 4001 Ft
SSttuurrcczz  JJáánnooss: A heroikus ego lebontása. A mûvész teste mint a metafora a magyar mûvé-
szetben a nyolcvanas évek közepétôl napjainkig. M. Képzômûv., 2600 Ft
SSzzeeiiffeerrtt  JJuuddiitt: Molnár Péter (magyar–angol ny.) M. Mûhely Al., 2500 Ft
UUrrbboonnss,,  KKllaauuss: Copy Art. Fénymásolás-mûvészet. M. Mûhely Al., 3500 Ft

numizmatika

GGyyöönnggyyöössssyy  MMáárrttoonn: Magyar aranypénzek I. ‘...hasznára és okulására szolgáljanak’. Martin
Opitz, 800 Ft

sport, általában

MMiillllaarrdd,,  AAnnnnee--MMaarriiee: Karcsú derék, feszes has 30 nap alatt. Alexandra, 1999 Ft
VVaarryy,,  PPeetteerr (szerk.): 137 Alapjáték és -gyakorlat kosárlabdázáshoz, labdarúgáshoz, kézi-
labdázáshoz, hokihoz, röplabdázáshoz. Kézikönyv. Dialóg, 1980 Ft

vadászat

GGyyiimmeessii  GGyyöörrggyy: Vadászataim a Kárpátokban. DNM, 4800 Ft
HHeellttaayy  IIssttvváánn;;  RRáácczz  FFooddoorr  GGáábboorr: Vadászatszervezés, vadászetika. Mezôgazda, 4600 Ft
MMiiccuu,,  IIoonn: A hargitai barnamedve. Mezôgazda, 2500 Ft

vízi sportok

CCoommppttoonn,,  NNiicc: Klasszikus vitorlások reneszánsza. Alexandra, 4999 Ft

zene

MMoollddoovváánn  DDoommookkooss (szerk.): Tisztelet Kurtág Györgynek. Rózsavölgyi, 3990 Ft
NNyymmaann,,  MMiicchhaaeell: Experimentális zene. Cage és utókora. M. Mûhely Al., 3200 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány

BBaalloogghh  LLáásszzllóó: József Attila. KLTE, 850 Ft
BBéénnyyeeii  PPéétteerr;;  GGöönncczzyy  MMoonniikkaa (szerk.): Nemzet – identitás – irodalom. A nemzetfogalom
változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban.
KLTE, 1600 Ft
BBeezzeecczzkkyy  GGáábboorr: Véres aranykor, hosszú zsákutca. Balassi, 2200 Ft
CCoolleerriiddggee,,  SSaammuueell  TTaayylloorr: Shakespeare. Gond-Cura Al., 2400 Ft
CCsseerrjjééss  KKaattaalliinn;;  GGyyuurriiss  GGeerrggeellyy (szerk.): Hoválettem – a párbeszéd helyzetébe kerülni...
Hajnóczy-tanulmányok. Lectum, 1800 Ft
FFrraanncceessccoo,,  AAmmeeddeeoo  ddii: Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban. Tanulmá-
nyok. Universitas, 2520 Ft
HHoovvaannyyeecczz  LLáásszzllóó: Eger két írócsillaga: Bródy Sándor és Gárdonyi Géza. Egri Önkorm.,
2350 Ft
JJáánnoossii  ZZoollttáánn: ‘Kô alatti fény’. Ratkó József és ‘két’ nemzedéke. Felsômagyarország,
2200 Ft
KKeelleemmeenn  ZZoollttáánn: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula mûveiben. Argu-
mentum, 1500 Ft
KKoommllóóss  AAllaaddáárr: Irodalmunk társadalmi háttere. Múlt és Jövô, 2300 Ft
LLiisszzttóócczzkkyy  LLáásszzllóó: Vonások Dsida Jenô portréjához. Tanulmányok és dokumentumok. Kri-
terion, 1950 Ft
MMoollnnáárr  FFeerreenncc,,  AA.: Balassi-kommentárok. KLTE, 1667 Ft
PPeetthhôô  JJóózzsseeff: Krúdy-tanulmányok. Tinta, 1470 Ft
SScchheeiibbnneerr  TTaammááss;;  VVaaddeerrnnaa  GGáábboorr (szerk.): Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bo-
dor Ádámról. L’Harmattan, 2300 Ft
SSeerrffôôzzôô  SSiimmoonn (szerk.): Móricz Zsigmond nyomában Zagyvarékason. Zagyvarékasi Ön-
korm., 1500 Ft
SSiimmoonnccssiiccss  PPéétteerr: Paradigmaváltás légüres térben. Karácsony Sándor, Lotz János és Lazi-
czius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben.
Tinta, 1680 Ft
SSzzaabbóó  LLáásszzllóó,,  CCss.: Kárpát kebelében. Szellemi utazás. Kriterion, 2900 Ft
TTuussnnááddyy  LLáásszzllóó: Torquato Tasso. Eötvös, 4200 Ft

nyelvtudomány

BBiibbookk  KKáárroollyy: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Tanulmányok a kognitív szementika
körébôl. Akadémia, 3465 Ft
PPéétteerr  MMiihháállyy: Nyelv, stílus, költôi beszéd. Válogatott tanulmányok. Tinta, 2100 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

életrajz, önéletrajz

AAddrriiáánnyyii  GGáábboorr;;  CCssííkkyy  BBaalláázzss: Nyisztor Zoltán. Argumentum, 3500 Ft
FFeesstteettiiccss  AAnnttaall: Konrad Lorenz világa. Természetbúvár Al., 5182 Ft
FFiilleepp  TTaammááss  GGuusszzttáávv;;  KKoovvááccss  LLáásszzllóó,,  GG.: Rákos Péter, 1925–2002. Nap, 950 Ft
HHeeiisslleerr--BBeerreecczz  DDoorriisszz: Mukik és kalandok. Pro Die, 1600 Ft
JJáálliiccss  KKáállmmáánnnnéé: Csodálatos fonal. Jálics Izabella önéletrajza. Korda, 1050 Ft
KKeerréékkggyyáárrttóó  IIssttvváánn;;  PPééllii  TTaammááss: Péli Tamás. M. Filmtört. Fotógyûjt., 7500 Ft
KKiinngg,,  KKaattee;;  VVáácczzyy  AAnnddrrááss: Varázslók titkai. Daniel, Rupert, Emma. Ringier, 1990 Ft
KKlleeiinn,,  EEddwwaarrdd: Az igazi Hillary. Amerika elsô nôi elnöke? JLX, 2490 Ft
KKoonnrraadd  LLoorreennzz  vviilláággaa. Természetbúvár Al., 5182 Ft
KKoovvááccss  GGyyôôzzôô: Dobos László. Balassi, 1600 Ft
LLaammbbrriicchhss,,  AAnnnnee: Vágó József, 1877-1947. Holnap, 9900 Ft
MMaannddeell  RRóóbbeerrtt (CD-vel). Rózsavölgyi, 3990 Ft
SSiillvveerrmmaann,,  KKeennnneetthh: Houdini. Weiss Erik élete. Park, 3500 Ft
SSzziirrmmaayy  GGáábboorr: A szirmai és szirmabesenyôi Szirmay család története. Déri Múz., 3500 Ft
SSzzööllllôôssyy  ÁÁrrppáádd: Csillagóráim. XX. századi találkozások. Új Horizont, 2625 Ft

földrajz

HHeellttaaii  NNáánnddoorr: Hunyadiváros. Porta, Kecskeméti Lapok, 2500 Ft
KKoonnccssooll  LLáásszzllóó (szerk.): A Csallóköz városai és falvai III. Lakszakállas-Vôk. Kalligram,
2700 Ft
SSzzaabbóó  JJóózzsseeff (szerk.): Gyôr-Moson-Sopron megye települései képeslapokon. Hazánk,
5000 Ft

mûvelôdéstörténet

GGaaaall  GGyyöörrggyy: Kolozsvár vonzásában. Pallas-Akad., 4050 Ft
HHoohhnneenn,,  DDaavviidd: Hamlet vára, Shakespeare Helsingôre. General Press, 2700 Ft
KKóóssaa  LLáásszzllóó (szerk.): Magyar mûvelôdéstörténet. Osiris, 4980 Ft
KKoovvááccss--MMaaggyyaarr  AAnnddrrááss: Gyógyító Táltosok nyomában. Táltos, 2900 Ft
KKoozzmmaa  LLáásszzllóó: Nemzeti kalendárium. Hit, haza, hagyomány. Korda, 1500 Ft
TTaakkááccss  EErriikkaa: Kalandozások Ázsia titokzatos világában. Titán-Computer, 2200 Ft

történelem

AAllffööllddii  AAnnddrrááss: Keresztény császárok, pogány Róma. Attraktor, 1900 Ft
BBaaggii  DDáánniieell: Gallus Anonymus és Magyarország. Argumentum, 1400 Ft
BBooddnnáárr  TTaammááss: Alsózsolca története. A honfoglalástól a XVIII. századig. Felsômagyaror-
szág, 1200 Ft
BBöösszzöörrmméénnyyii  GGéézzaa: Recsk, 1950–1953. Egy titkos kényszermunkatábor története. 
Széphalom, 3900 Ft
CCssaappóó  JJuulliiaannnnaa (szerk.): A mi Rákóczink. Délvidéki tanulmányok a szabadságharc 300. év-
fordulójára. JMMT, 1400 Ft
CCsseerreeii  MMiihháállyy: Erdély históriája. Kriterion, 1800 Ft
CCssoorrbbaa  CCssaabbaa: ‘Árpád jöve magyar néppel’. A magyarság ôstörténete és a honfoglalás.
Helikon, 3490 Ft
CCssoorrbbaa  CCssaabbaa: Árpád örökében. Szent Istvántól III. Andrásig. Helikon, 3490 Ft
KKoorreenn,,  JJeehhuuddaa;;  NNeeggeevv,,  EEiillaatt: Lélekben óriások voltunk. A Liliputi Társulat különös története
– hogyan élte túl egy törpe család Auschwitzot. Európa, 2500 Ft

KKoorrnnffeelldd  MMóórriicc: Trianontól Trianonig. Tanulmányok, dokumentumok. Corvina, 9
9
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3500 Ft
LLáásszzllóó  JJáánnooss: A Bukovinában élô (élt) magyarság és kirajzásainak története 1762-tôl 1914-
ig az elsô világháború kitöréséig. Kriterion, 2000 Ft
MMaaggyyaarr  KKáállmmáánn;;  NNoovváákkii  GGyyuullaa: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. Somogy
M. Múz. Ig., 5000 Ft
MMáállyyuusszz  EElleemméérr: A konstanzi zsinat és a magyar fôkegyúri jog. Attraktor, 1900 Ft
MMeesskkóó  GG..  ZZoollttáánn: A csendes összeesküvés. A politikai tisztogatás kommunista modellje a
pozsonyi szlovák egyetemen a második világháború után. Európa, 2000 Ft
MMoollnnáárr  GGiizzeellllaa,,  TT..: Kollektív bûnösség? A német nemzetiség a Duna–Tisza közén a máso-
dik világháború után. JGYF, 1926 Ft
OOsstteerrmmaayyeerr,,  HHiieerroonnyymmuuss: Erdélyi krónika, 1520–1570 + Dácia rövid krónikája, 1143–1571.
Kriterion, 1500 Ft

utazás

ÁÁccss  LLáásszzllóó: Bali. Édenkert a trópusokon. Alexandra, 5999 Ft
BBaajjoommii--LLáázzáárr  DDáávviidd;;  SSiimmeekk  ZZuuzzaannaa: Párizs. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna,
3990 Ft
FFáábbiiáánn  RRóóbbeerrtt: Lengyelország. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 3990 Ft
FFiinnttaa  JJóózzsseeff: Az én Kalotaszegem. Püski, 2800 Ft
GGaattttiinnggeerr,,  KKllaauuss: A Magas-Tátra. Metszetek, gerincrajzok négynyelvû névtárral. Kornétás,
5990 Ft
GGyyóóccssii  LLáásszzllóó: Zamatában fürdik a táj. Magánkiadás, 1800 Ft
HHoorrnneerr,,  JJeerreemmyy: Mediterrán szigetálmok. Officina ‘96, 6950 Ft
KKaarrvvaalliiccss  LLáásszzllóó (szerk.): Magyarország városai 4. Égisz, 6000 Ft
KKuuddaarr  LLaajjooss: Gewässer von Budapest – Budapest a vizek városa. Sprinter, 2499 Ft
LLaasszzlloovvsszzkkyy  KKaattaalliinn;;  PPoollggáárr  FFeerreenncc: Édes Erdély. Barangolás a végeken. Anno,
1565 Ft
RRoozzvváánnyy  GGyyöörrggyy: Dubai. Az arab világ gyöngyszeme. Alexandra, 3999 Ft
WWiillkkiinnssoonn,,  PPhhiilliipp: Jangce. Kossuth, 5990 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek

AAuuttóókk  aazz  uuttaakkoonn. Alexandra, 999 Ft
AAuuttóókk  mmuunnkkáábbaann. Alexandra, 999 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa: Bogyó és Babóca az óvodában. Pozsonyi Pagony, 1290 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk  mmeessééii 2. Szalay, 1820 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Nyeregbe, boszorkányok! Egmont, 1599 Ft
CCssiilllláámmkköönnyyvveekk. Ismerd meg a formákat. Alexandra, 999 Ft
CCssiilllláámmkköönnyyvveekk. Ismerd meg a számokat. Alexandra, 999 Ft
CCssiilllláámmkköönnyyvveekk. Ismerd meg a színeket. Alexandra, 999 Ft
DDaavviiss,,  GGuuyy;;  DDiicciiccccoo,,  GGiill: Muzsikáló kincsestár. Mesék a barátságról. Egmont, 3499 Ft
DDeevveeccsseerrii  GGáábboorr: Állatkerti útmutató. Papirusz Duola, 1790 Ft
DDiicckkeennss,,  CChhaarrlleess: Copperfield Dávid. Gyermekévek, ifjúság. Lektûr, 1400 Ft
DDiicckkeennss,,  CChhaarrlleess: Twist Olivér. Lektûr, 1400 Ft
FFáássii  KKaattaalliinn: A csigaverseny. Napsugár és Holdsugár, 998 Ft
FFeehhéérr  MMaajjzziikk  SSaarroollttaa: Az öt fiú. Accordia, 1000 Ft
FFeelllliinnggeerr  KKáárroollyy: Fûhárfa. Lilium Aurum, 2000 Ft
FFeennyyvveessii  FFéélliixx  LLaajjooss: Égig érô szélmalom. Littera Nova, 1390 Ft
GGeerrtthh,,  MMeellaanniiee: Tíz kicsi katicabogár. General Press, 1990 Ft
HHoorroowwiittzz,,  AAnntthhoonnyy: Láthatatlan Kard. Animus, 1980 Ft
JJaannccssiikk  PPááll: Mit tanácsolsz, cinege? Kriterion, 1700 Ft
KKaallmmáárr  OOrrssoollyyaa: Távoli ismerôsök. CEBC, 1490 Ft
KKoommoorrnn,,  JJuulliiee: Meridián fénye. Egmont, 1249 Ft
KKoovvááccss  ÁÁggnneess: A rókaszemû menyecske. Kovács Ágnes ketesdi népmesegyûjteménye. Kri-
terion, 2900 Ft
KKrriizzaa  JJáánnooss: Székely népmesék II. M. Mercurius, 1225 Ft
KKrriizzaa  JJáánnooss: Székely népmesék III. M. Mercurius, 1225 Ft
LLeennhhaarrdd,,  EElliizzaabbeetthh: Illúziók és hazugságok. Egmont, 1249 Ft
LLeennhhaarrdd,,  EElliizzaabbeetthh: Az utolsó könnycsepp. Egmont, 1249 Ft
MMaaccDDoonnaalldd,,  FFiioonnaa: Vikingek. Lilliput, 1650 Ft
MMaarréékk  VVeerroonniikkaa: Boribon kirándul. Pozsonyi Pagony, 1150 Ft
NNaaggyy  OOllggaa: Az almábúl lett leány. Széki mesék. Rézbong, 3490 Ft
NNóóggrrááddii  GGáábboorr: PetePite. Presskontakt, 1490 Ft
PPaajjoorr  AAnnddrrááss: Rongyosok. Prudencia Kör, 890 Ft
RReeeess,,  GGwwyynneetthh: Tündéri álmok. Varázslatos utazás Tündérországba. Egmont, 1599 Ft
SSccaarrrryy,,  RRiicchhaarrdd: Kalapos kalandok Tesz-vesz Városban. Lilliput, 1890 Ft
SSeebbeessttyyéénn  ÁÁddáámm: Tündér Erzsébet. Bukovinai székely népmesék. Rézbong, 3490 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Az eltûnt kincs rejtélye. Alexandra, 999 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: A nevem Stilton, Geronimo Stilton. Alexandra, 999 Ft
TTaattaaii  DDiiáánnaa (szerk.): Bambi 2. Az erdô királya. Egmont, 2649 Ft
TTaattaaii  DDiiáánnaa (szerk.): Igaz barátok. Képkeresô könyvem. Egmont, 3499 Ft
TTóótthh  EElleemméérr: Hol laknak a sünik? Versek, mesék, történetek kicsiknek és nagyoknak.
Lilium Aurum, 2350 Ft
TTóótthh  ZZoollttáánn;;  RRééttffaallvvii  EErriikkaa: Zokni macska kalandos utazása a városba. Hogyan lett tévé-
sztár? Mérték, 1999 Ft
TTuurrggeeoonn,,  SSttéépphhaannee: Elvarázsolt kastély. Matricás mesekönyvcsomag. Alexandra,
1999 Ft
UUttaassssyy  JJóózzsseeff;;  BBaalloogghh  FF..  AAnnddrrááss  eett  aall.. (szerk.): Csodavárók könyve.
Versek és prózai írások. Accordia, 1600 Ft
VVaalllliieerree,,  NNaatthhaalliiee;;  FFeerrrraarriiss,,  MMaarriioo: Állati kalandok. Matricás mesekönyvcsomag. Alexandra,
1999 Ft

költészet

BBoorrnneemmiisszzaa  AAttttiillaa: Tûzmadár. Cserhát Mûv. Kör, 1000 Ft
DDaannttee  AAlliigghhiieerrii  sszzoonneettttjjeeii (reprint). Glória, 1290 Ft
GGüüllcchh  CCssaabbaa: Profán zsoltár. Palatia, 2429 Ft
HHaarriiss  ÉÉvvaa: Vér és Vitorla, 1994-2004. Ab-Art, 1200 Ft
JJaaggaassiiccss  GGeerrggôô;;  MMaaggyyaarr  SSzziilláárrdd (szerk.): Jó pár pajzán limerick. DFT-Hung., 987 Ft
KKáárrppááttii  KKaammiill: A halhatatlanság nyomvonala. Stádium, 3150 Ft
KKaattoonnaa  ÉÉvvaa (vál.): 111 vers a szerelemrôl. Kriterion, 2500 Ft
KKuuttii  MMáárrttaa (vál.): 101 vers Marosvásárhelyrôl. Kriterion, 2500 Ft
KKüürrtthhyy  LLiiaa: Lianderek. Accordia, 1490 Ft
Mécs László: Fekete zúzmara. Madách-Posonium, 1200 Ft
MMoollnnáárr  JJuuddiitt (vál.): 101 vers Nagyváradról. Kriterion, 2500 Ft
NNaaggyy  AAttttiillaa: Sehol a hely. Mentor, 1260 Ft
NNyyiillaass  AAttttiillaa: Ráolvasások könyve. Válogatott és új versek. Felsômagyarország,
1200 Ft
RRéézz  PPááll;;  KKôôrröössssii  PP..  JJóózzsseeff (szerk.): Magyar Erato. Válogatás a magyar erotikus
költészetbôl. noran, 3500 Ft
RRiicchhtteerr  IIlloonnaa: Szemlélôdés. Pallas Athéné, 1600 Ft
SSuuhhaaii  PPááll: Kísértetek kora. Orpheusz, 1500 Ft
SSzzáásszz  IIssttvváánn  TTaass: Egy haza – két ország 8. Kockázat. Accordia, 1490 Ft
SSzzeennddrreeyy  MMaarróótt  EErrvviinn: A fénykor hajnalán. Áldás, 1990 Ft
SSzzeennttmmáárrttoonnii  JJáánnooss: A másik apa. Stádium, 2100 Ft
ZZaalláánn  TTiibboorr: Szállás rossz ágyon. Tiszatáj Al., 2100 Ft

naplók, levelek, riportok

CChhiikkáánn  ÁÁggnneess: Levelek a tudás fájáról. Beszélgetések hívô természetkutatókkal.
Agroinform, 1990 Ft
JJuunnggeell  ZZoollttáánn: Hol tanul németül a német? Kriterion, 2000 Ft
MMáátthhéé  ÉÉvvaa: Százszorszépek. Interjúk. Pallas-Akad., 2480 Ft

Szépirodalom

AAiicchh  PPéétteerr: Szerelmek. Elbeszélések. Madách-Posonium, 1500 Ft
AAnnddeerrssoonn,,  CCaatthheerriinnee: Megsebzett szív. General Press, 1990 Ft
AArraannyy  PPiirroosskkaa,,  ZZ.: Madárlátta. Marczibányi Téri Mûv. Közp., 1760 Ft
BBáálliinntt  PPéétteerr: Egy kretén vallomásai. Felsômagyarország, 2000 Ft
BBeennee  VViikkii: Eszterlánc. Egy ‘páratlan’ anya feljegyzései. Európa, 1700 Ft
BBeerrttaallaann  TTiivvaaddaarr: Hangok a papírgalacsinból. A ‘Szellemtések’ anyagával.
Agroinform, 3780 Ft
BBooddrrooggii  HHuusszzáárr  KKaattaalliinn (szerk.): Szavak hócsillámai. Versek és prózai írások.
Accordia, 2200 Ft
BBookkrrooss  LLáásszzllóó: Összetört. Accordia, 1490 Ft
BBoorrooss  BBáálliinntt: Újabb igazmesék. Hazánk, 1500 Ft
CCaammuuss,,  AAllbbeerrtt: A számûzetés és az ország. Európa, 1900 Ft
CCaanneettttii,,  EElliiaass: Káprázat. Európa, 3500 Ft
CCssééppáánn  DDáánniieell: Hercegnô(k). Bíró, 2000 Ft
DDiittttrriicchh,,  AAnnnnaa,,  RR.: Rácsok a gyerekszoba ablakán. Hazánk, 900 Ft
DDoorrooggii  EEddiitt: Ne nézzenek nyúlnak! Egy szingli anya akcióba lép. Európa,
1800 Ft
DDrraassnnaarr,,  JJiirríí: Forradalmakról, titkos társaságokról és a genetikai kódról.
Kalligram,
2200 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Barátok. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 1799 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Szerelmesek. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 1799 Ft
FFööllddéénnyyii  FF..  LLáásszzllóó: Berlin sûrûjében. Kalligram, 2500 Ft
GGrróóhh  GGáássppáárr: Nézve a láthatatlant. Felsômagyarország, Szépírás, 1500 Ft
HHaammzzáánnéé  FFaarrkkaass  MMáárriiaa: Gyógyszer az öngyilkosság ellen. Accordia, 1400 Ft
HHaavvaassookk  ccssöönnddjjéénn  ttúúll. Versek és prózai írások. Accordia, 2200 Ft
HHoollllóóss  KKoorrvviinn  LLaajjooss: Óbudai búcsú. Széphalom, 2000 Ft
HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: Az elcserélt gyerek. IPC, 1500 Ft
HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill: Egy osztályismétlô emlékezései. Európa, 2200 Ft
JJóóddaall  RRóózzssaa: Stigma. Forum, 1600 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Bölcsesség és bohóság. Jókai Mór füveskönyve. Lazi, 1400 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Egy asszonyi hajszál és más elbeszélések. Unikornis, 3750 Ft
JJoonneess,,  AAlleettttaa: Családi titkok. Pannon-Literatúra, 764 Ft
JJoonneess,,  AAlleettttaa: Összefonódott sorsok. Pannon-Literatúra, 764 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Szatírák VI. Akkord, 2190 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Szatírák VII. Akkord, 2190 Ft
KKiinnsseellllaa,,  SSoopphhiiee: Tudsz titkot tartani? Kelly, 2480 Ft
KKiippkkee  TTaammááss: Jegyzetkönyv. Vasárnapi publicisztikák. Új Ember, 1400 Ft
KKoolliimmáárr  GGyyöörrggyy: 75 esztendôm közérdekû tanulságai. Duna, 1998 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Elbeszélések 2. Kalligram, 2500 Ft
KKuunncczz  AAllaaddáárr: Fekete kolostor. Palatinus, 2900 Ft
LLéévvyy,,  MMaarrcc: Mint a mennyben. Kelly, 2480 Ft
LLóónnaayy  GGyyuullaa: A Gangesz ajándéka. Reinkarnációs szerelmi történet a Gangesztôl
a Tiszáig. Unisher, 2500 Ft
LLuukkááccss  IImmrree,,  SSzz.: Szülém mégis utazik. Bába, 1260 Ft
MMaaggyyaarrii  MMóónniikkaa: Szeles napok. La Ventana, 2190 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Féltékenyek. A Garrenek mûve II. Helikon, 3490 Ft
MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: Hamis játszma. Budakönyvek, 1198 Ft
NNeemmeessss  LLáásszzllóó: Józsua. Mentor, 2100 Ft
OOttttlliikk  GGéézzaa: Minden megvan + Hajnali háztetôk + Iskola a határon + Próza + Hajónapló +
Buda (díszdobozban). Magvetô, 17990 Ft
PPoolliiáákk  JJuuddiitt: Törpék között. Accordia, 1300 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Egy illúzió halála. Keserû gyógykönyv gyanakvó fiataloknak és csalódott
öregeknek. Saxum, 2480 Ft
PPrroouusstt,,  MMaarrcceell: Az eltûnt idô nyomában. Albertine nincs többé. (A szökevény).
Atlantisz, 2495 Ft
RRáácczz  IIssttvváánn: Ördögfija Pisze Matyi. Pannon-Literatúra, 573 Ft
RRáácczz  IIssttvváánn: Rózsa Sándor gatyamadzagja. Pannon-Literatúra, 573 Ft
RRaannkkoovv,,  PPaavvooll: Testközelben. Ab-Art, 1400 Ft
RReeiissiinnggeerr  AAttttiillaa: Frontbetörés. Accordia, 1290 Ft
RReeiissiinnggeerr  AAttttiillaa: Holtág. Accordia, 1290 Ft
RRiinnggwwaalldd,,  EErrwwiinn: Például Déva. Kriterion, 2500 Ft
RRoowwlliinngg,,  JJ..  KK..: Harry Potter és a Félvér Herceg. Animus, 3980 Ft
RRuuddaann,,  VVeeddrraannaa: Fül, gége, kés. L’Harmattan, JAK, 1800 Ft
SSoommooss  BBééllaa: A csendes európai. Felsômagyarország, 1600 Ft
SSppaarrkkss,,  NNiicchhoollaass: Az ôrangyal. General, 1990 Ft
SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Csoda. Maecenas, 1498 Ft
SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Mézescsók Cerberusnak. Európa, 2000 Ft
SSzzeerreetteettkköönnyyvv. Versek és prózai írások. Accordia, 1700 Ft
SSzziilláággyyii  CCss..  TTiibboorr: Útvesztô. Duna, 1980 Ft
TTéélliiddôôkk  ffeehhéérr  tteerreeiinn. Versek és prózai írások. Accordia, 1700 Ft
TTuurrccssáánnyyii  EErrvviinn: Sátánkoktél avagy Kis magyar mitológia. Püski, 980 Ft
TTyyiihháákk  KKaattaalliinn (vál.): Apa is csak egy van. Gondolatok édesapákról. Újhold,
1013 Ft
VVaallttoonn,,  AArrvvoo: Végjáték. Válogatott elbeszélések, 1980–2000. Széphalom,
1901 Ft
VVaarrggaass  LLlloossaa,,  MMaarriioo: Négy óra a Catedralban. Európa, 3500 Ft
VVaasszzaarryy  GGáábboorr: Hárman egymás ellen. Helikon, 1990 Ft
VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: A hamvaskék sárkány. Maecenas, 1750 Ft
ZZwweeiigg,,  SStteeffaann: Csillagórák. Portrék. Európa, 2500 Ft
ZZwweeiigg,,  SStteeffaann: Sakknovella. Elbeszélések. Európa, 2600 Ft
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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!



Laki János
A tudomány természete

Thomas Kuhn és a tudományfilozófia történeti fordulata
Gondolat, 272 oldal, 2890 Ft

Kuhn vitathatatlanul minden idôk legtöbbek által olvasott, legnagyobb hatású tudo-
mányfilozófusa volt. A tudományos forradalmak szerkezete címû 1962-ben megje-
lent munkája vagy huszonöt nyelven, milliós példányszámban kelt el, s máig a tíz
legtöbbet idézett könyv egyike. Könyve azonban nemcsak filozófiai bestseller, de
alapvetôen megváltoztatta a tudomány természetérôl kialakult felfogást is.
Kuhn történetileg alakuló, dinamikus képzôdményként jelenítette meg a tudomá-
nyos tudást, a tudományfilozófia figyelmét a változásra (a tudományos forradalmak-
ra) és a tudomány fejlôdésének valóságos folyamataira irányította, az elméletek
megalkotását és értékelését társadalmilag rögzített minták, standardok és kritériu-
mok által orientált tevékenységként láttatta. Individuális kutatók helyett a tudomá-
nyos közösségeket tekintette a tudomány mûvelôinek, s ebben kereste a tudomány
évszázadok óta tartó sikerének titkát. 
Életmûve körül a mai napig a rajongástól a lesajnáláson át a gyûlöletig váltakozó in-
dulatok kavarognak. Mi is a tudományos tudás: az ideális módszertani és ismeretel-
méleti szabályok által hatékonnyá tett univerzális és idôtlen ész legmagasabb ren-
dû, kortól, társadalomtól független megnyilvánulása – vagy pusztán az intellektuális
hagyományok egyike, politikai játszmák színtere, érdekek harcának eredôje? Ez a
könyv két korszak határán állóként mutatja be Thomas Kuhnt, olyan filozófusként,
aki döntô módon járult hozzá a tudományról alkotott elképzeléseink átalakításához.

Neumer Katalin
A lélek aspektusai

Wittgenstein a Filozófiai vizsgálódások után
Gondolat, 239 oldal, 2980 Ft

Wittgenstein érdeklôdése élete utolsó éveiben fokozottan fordul a mentá-
lis jelenségek felé. Eközben olyan problémák is izgatják, amelyeket – leg-
alábbis úgy tûnt – a Filozófiai vizsgálódásokban megnyugtatóan megol-
dott, s melyeken töprenkedve most sokszor akaratlanul is eltávolodik a ko-
rábban képviselt koncepciójától: így például lépéseket tesz egyfajta privát-
nyelvfelfogás irányába, és a jelentésnek az úgynevezett használatelméle-
te is kezd meginogni, vagy legalábbis korlátokba ütközik. Wittgensteinnek
ebben az utolsó, 1946-tól kezdôdô korszakában nem egyszerûen temati-
kus hangsúlyeltolódásokról és a koncepció diszkrepanciáinak felszínre
kerülésérôl beszélhetünk, hanem a filozófus az említett fogalmi problémák
tárgyalására új fogalmakat vezet be, sôt sok tekintetben új fogalmi hálót is
vázol. A jelzett feszültségek többek közt az új fogalmi hálóból is erednek.
Ezzel együtt az utolsó évek termését nem gondolati csôdnek kell tekinte-
nünk, hanem izgalmas kísérletnek egy árnyaltabb fogalmi háló létrehozá-
sára és ezzel együtt bonyolultabb problémakezelésre. Ha a Filozófiai vizs-
gálódások 123. megjegyzésének útmutatását követjük, mely szerint „Egy
filozófiai problémának ez a formája: »Nem ismerem ki magamat«”, akkor
Wittgenstein utolsó megjegyzéseit követve kiváltképpen filozófiai kérdé-
sekhez érkezünk, amelyeket érdemes átgondolnunk és újragondolnunk.

A KÖTET, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ: 

L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 14–16., Tel.: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6. Tel.: 266-4999

Kereskedôket is kiszolgálunk:
Budapesti Teleki Téka, 1088 Bp., Bródy S. u. 46. Tel.: 06-30-960-7474, E-mail: telekiteka@tla.hu, www. ujmandatum.hu



A MAGYAR ÉS A HATÁRON
TÚLI MAGYAR KÖNYVSZAKMA
532 SZEREPLÔJÉNEK ADATAI

Ára 2440 Ft

Megrendelhetô a kiadótól:

Kiss József Könyvkiadó

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703

E-mail: konyvhet@axelero.hu 

A megrendeléseket postai úton, utánvéttel,

700 Ft postaköltség

felszámításával teljesítjük.

Megjelent A magyar könyvgyûjtô kalauza
A magyar nyelvû könyvek piacán mostanáig nem létezett olyan kiad-
vány, amilyen A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ KALAUZA megjelené-
sével megszületett. Pogány György összefüggôen felépítve tárgyalja a
„bibliofilia” területével kapcsolatos ismereteket. Az elméleti és történe-
ti részeket a gyakorlati ismeretanyag összegzése követi, a mû nagyobb
egységei – A bibliofilia fogalma, jelentése, gyûjtési területek; Könyvmû-
vészeti alapismeretek; A bibliofilia hazai történetének vázlata; A ma-
gyarországi bibliofilia intézményrendszerének vázlatos története; A
gyakorlat – szakmailag megbízhatóan, mégis olvasmányos stílusban tár-
gyalják ezt a sokfelôl  megközelíthetô és sokfelé szerteágazó humán tu-
dományos diszciplínát.
A mû elsôsorban a magyar gyakorlat bemutatására vállalkozik, a téma
egyetemes összefüggéseit csak annyiban érinti, amennyiben a hazai fej-
lôdés megértéséhez azok elengedhetetlenül szükségesek. A kötet meg-
írása során a szerzô felhasználta egyes részkérdésekben végzett kézirat-
tári és levéltári alapkutatásait (a 20. századi magyar bibliofilia bizonyos
jelenségei), a kiadvány nagyobbik része azonban a roppant kiterjedt
mennyiségû szakirodalom szintetizáló jellegû feldolgozása. A bibliofi-
lia feltételezi a szükséges és állandó önképzést, a kalauz azokat az alap-
ismereteket tartalmazza, amelyekre építve egy gyûjtô a speciális problé-
mákat is tisztázhatja. Éppen ezért a szükséges lábjegyzetek, hivatkozá-
sok mellett a kötet végén részletes irodalomjegyzék nyújt további eliga-
zodást a kérdéskörben. A szövegközti illusztrációk jól szolgálják az is-
meretek elsajátítását.
A kiadvány elsôsorban a könyvbarátok növekvô számú táborát és a
könyvkereskedôket (antikváriusokat) érdekelheti, de tematikájánál fog-
va felhasználható a könyvtárosképzésben és a könyves szakképzésben
oktatási segédletként is.
4400 Ft

Megvásárolható a könyvesboltokban,
megrendelhetô, megvásárolható a kiadóban: 
Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703. E-mail: konyvhet@axelero.hu
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1943–2006
■ Ezzel a két évszámmal határolta be a sokoldalú színházcsiná-
ló, Halász Péter életét a ceremoniális felravatalozására szóló meg-
hívó. Február 6-án a nagybeteg Halász a Mûcsarnok-
ban befeküdt egy koporsóba, s végignézte szükség-
képp és akartan teátrálissá váló temetési szertartását:
mintegy a közeljövô fôpróbáját. Az eseményrôl meg-
jelent híradások, a hozzáférhetô rövid filmfelvételek
(talán lesz ebbôl a képrögzítésbôl egy teljesebb „meg-
halásfilm” is) felidézték, hogy e sorok írója „tartozik”
Halásznak egy kritikával – a Gázóra „félálomszínhá-
zának” megjelenése, 2003 óta (noran). Maga a szerzô
ugyan mintha kaján félmosollyal jelezte volna: ezek-
ben az elôadásokként híressé-hírhedtté vált darabok-
ban (A sisakkészítô gyönyörû felesége; Nosferatu ORG.
1998.; A lejtô alján; „Egy ôrült naplója” avagy Az akna-
szedô feljegyzései; Gyerekünk) az instrukciók is fôszöve-
gek, s a fôszövegek is szinte instrukciók, tehát... tehát
mintha nem lenne igaza (de szerintem
igenis van) a kitûnô munkát végzô szer-
kesztônek, Veress Annának, miszerint
elsôsorban olvasmányok sorakoznak e
lapokon. Fodor Géza mestermû elôszava
is a lényegre tapint a „Literaturtheater”
tagadásával, az idônagyító (színházi-drá-
mai) technika hangsúlyozásával, s an-
nak kiemelésével, hogy a Halász-mû-
vek, színházi produkciók „olyan intim
viszonyban vannak a halállal, hogy ab-
ba még a humor is belefér”. A mûcsar-
noki halál-fôpróbának is körvonalazód-
nak az elôzményei (volt ennek filmes
elôképe is). Halász Péter drámafogalma-
zásának lirizált brutalitása, a realitást
csak az absztrakcióban vállaló karaktere
radikális újdonság a magyar színház-
ban, és sajnos valószínû, hogy mind-
egyik textus abszolúte személyhez kötött: csakis Ha-
lász rendezôi és/vagy színészi (organizátori, animá-
tori) közremûködésével lehet(ett) ôket életre kelteni.
A hazai színjátszás felelôssége, hogy ennek ellenére
a Gázóra képviselte drámaszemlélet, színházanyag
ne kerüljön ravatalra.

1946 –1980
Nem fogom elfelejteni Hajas Tibor balesetben bekövet-
kezett halálának napját: születésnapom volt épp. Ha-
lásszal külföldön és itthon csak-csak összehozott a na-
gyon távoli barátság véletlene. Hajassal a korai huszon-
éves kor éjszakázásai után soha. Rejtély, hogy egy-egy
pohár ital mellett egykor miért fogadott bizalmába.
Mégis úgy olvasom Szövegek címû gyûjteményét, mintha a szom-
szédos fotelben szivarozna, s máris kommentálná, finomítaná, to-
vábbírná mindazt, ami az F. Almási Éva által sajtó alá rendezett
könyvben áll. Az elvégzett munka messze több a szerkesztôénél.
Ha egyszer a jogtulajdonosok akaratából most sajnálatosan letiltott
mûvek is rendelkezésre állnak, ha a kisebb hibák elnyerik korrekci-
ójukat, a „nagy Hajas”-t is F. Almásinak kellene gondoznia (mérle-
gelve, hogy a jelenlegi szövegsorrend nagyjából idôkövetô mûfajvá-
logatása a legszerencsésebb elv-e a publikálásban).

Tavaly, 2005-ben nagy éve volt a Hajas-kultusznak. A kiállítás-
sal, könyvvel segített (újra)megismerési folyamatban az Enciklo-
pédia újdonsága fôszerepet játszott. A kötet szellemi ereje és esz-
tétikai kvalitása közötti interferencia egyáltalán nem árt az író,

költô, performer nimbuszának.
Azokhoz csatlakozom, akik Hajas-
ban ma sem látnak nagy írót, ám ér-
teni vélik az életmû írásos nyomának
állandóan mozgásban levô imperatí-
vuszait, s Nádas Péter sorait tekintik
iránytûnek: „Én minden nap ösztö-
nösen mindent megteszek azért,
hogy elkerüljem magamban azt a
lényt, aki nem én vagyok. / / Ô [Ha-
jas] mindent megtett, s tudatosan tet-
te meg, hogy ne kerülje el azt a lényt
önmagában, aki ô lehetne. / / Én a
saját tudathasadásom adminisztráto-
ra vagyok. Ô a saját tudathasadásá-
nak volt a demonstrátora”. Tábor
Ádám szavával élve: szabadmûvész
volt. Rímes verseinek ódon harmad-
rendûsége ugyanúgy foglalkoztat ma,

mint a túl mögött is a túlt keresô filozófiájának tör-
melékei. A bemutatóival kapcsolatban felmerülô
blöff-kérdést immár egészen más perspektívából ítél-
hetjük meg, mint negyedszázada. Az én-kipróbálás,
mint önpusztítás Hajasnál nem külsôség. Nem is
magánügy. Mûvészeti lenyomat az 1970-es évekbôl.
Nádas idegenkedô tisztelgése nem ok nélkül szólt az
egyik korpusznak (Szövegkáprázat [Sidpa Bardo]). Ta-
lán a Párhuzamos történetek egyes részeinek befogadá-
sát is segítheti az az ugyancsak mindenestül átlelke-
sített testirodalom, mely végül – próbáljuk kimonda-

ni – egy baleset performanszában kö-
vetelte magának Hajast.

1943 – 2000
Petri György elvileg hat évvel fölöttünk
járt a bölcsészkaron, egy évre mégis cso-
porttársunk lett. Nem siette el a diplo-
maszerzést. Ekkor ösztöndíját havonta
tôlem vette át. Lényegében más találko-
zásaink nem is voltak. Némiképp azon
veszem észre magam, hogy a Petri
György munkái III. – Összegyûjtött interjúk
forgatásával más kérdezôk (és Petri mint
kérdezô) pótolják az elmaradt beszélge-
téseket. A Magvetô számára Réz Pál, La-
katos András és Várady Szabolcs szerkesz-
tésében jött létre a könyv. Az életmû ér-
telmezéséhez majdnem nélkülözhetet-

len. A 20. század második felének felméréséhez ugyancsak, még ak-
kor is, ha más költôk régi verseirôl esik szó. Meghökkentô, hogy a
mellékesebb kérdezz-felelek-ek lapjai sem avultak el. Élnek és szer-
vesülnek a szövegek.

Van névmutató. Nagy kincs. Sem Halász Péter, sem Hajas Ti-
bor nevét nem találjuk a névfolyamban. S mégis vendégei a Pet-
ri-merengéseknek, amiként Petri is vendége a Gázórának és a
Szövegeknek.

Tarján Tamás 1
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Volt egyszer egy…. Pesti Napló, s
annak volt egy Képes Mûmellék-

lete. A napilap sajtó- és irodalom-
történeti jelentôségû évtizedeirôl

szinte minden lényegeset tudunk,
azonban az 1925 és 1939 közötti

mûmelléklet a mintegy 25–30
ezer képével maga volt a feldolgo-

zatlanság, a fehér folt. Eddig.

■ Az 1850-ben alapított Pesti Napló fenn-
állásának 89 éve alatt mindössze három-
négy tulajdonost fogyasztva el – Vásárhe-
lyi Miklós sajtótörténész értékelése szerint
– „patinás, szolid” stílusával a felsô tízezer
és az értelmiség kedvelt, megbízható, a
bôséges (vagy szûkös) reggelihez feltálalt
lapja volt. Aki olvasta, joggal érezhette tá-
jékozottnak és beavatottnak magát a világ
és Magyarország dolgaiba. A Pesti Napló
fürge és (többnyire) megbízható krónika
volt, a két világháború közti idôben Mik-
lós Andor Est-konszernjének zászlóshajó-
ja, mégha félszázezres példányszámával jócskán elmaradt is Az
Est címen megjelenô bulvárlaptól. 

Mindez, amit itt egy bekezdésben foglaltam össze, jószerével is-
mert, feltárt, mi több, az 1980-as évek vége óta, Pesti Ernô bibliog-
ráfiájának köszönhetôen (többnyire) könnyen vissza is kereshetô.
Az 1925-ben, a kép iránti egyre nagyobb olvasói igény kielégítésé-
re megindított jellegzetes rozsdabarna árnyalatú – a korabeli vér-
beli lapszerkesztô, Mihályfi Ernô által kitalált és hétrôl hétre meg-
lepetést hozó – mûmelléklet anyaga azonban feltáratlan kincsesbá-
nyaként lapult a könyvtárak mélyén. E nyomtatott fényképtárnak
a legutóbbi idôben, úgy tûnik, megkezdôdôdött a reneszánsza, a
szisztematikus számbavétele. Tavaly Történelem fényképekben cím-
mel Stemlerné Balog Ilona adott közre belôle egy kisebb összeállí-
tást. A Magyar Nemzeti Múzeum fényképtárának vezetôje elsôsor-
ban Escher Károlyra, a riportfényképezést mûvészi rangra emelô
mûvészre fókuszált, olyan felvételeket halászott ki a képtengerbôl,
amelyek másutt sem papírképben, sem negatívban nem lelhetôk
már (vagy szerencsés esetben: még) fel. A 65 képet közlô kis kötet
után most egy 260 oldalas, a 13 és fél esztendôn keresztül megje-
lent Képes Mûmelléklet egészérôl átfogó képet nyújtó album is nap-
világot látott a Fotóriporter címû folyóirat tripla számaként. 

A Bánkuti András fôszerkesztette Fotóriporternek nem ez az el-
sô könyvterjedelmû és könyvigényû vállalkozása. Tavaly a 20. szá-
zad elsô, 2002-ben a második felének riportfotóiból állt össze a
vállaltan szubjektíven szemezgetô, a minôségérzék miatt mégis
fotótörténeti jelentôségû mustra-szám. A mostani, a Pesti Naplót
korántsem a teljesség igényével áttekintô, ám módszeresen és re-
mekül sûrítve szerkesztett válogatás valódi csemege a csak kíván-
csiskodva lapozgatóknak ugyanúgy, mint a történetkutatás legkü-
lönfélébb ágait mûvelôknek. Itt és most következhetne egy
hosszú-hosszú – fotótörténeti szempontú – névsor a legnevesebb
fényképeszekrôl, akiknek – az újságtemetôben évtizedeken át lap-
pangó – s immár többszörösen archív (s mint említettem: másutt
már fellelhetetlen) felvételeibe ismét belefeledkezhetünk. De so-
rolhatnám azon jelentôs történelmi eseményeket, amelyeket a
kortárs fotóriporterek képileg is átörökítettek az utókorra (is) a saj-

tótörténészek vagy a historiku-
sok legnagyobb örömére. Ezek
a felvételek az idôk múltán
olyan plusz információkkal töl-
tôdtek fel, amelyekre a kortár-
sak nem is gondolhattak. Meg-
jelenítô erejüknél fogva törté-
nelmileg nem jelentôs, ám na-
gyon is jellemzô, korfestô pilla-
natokká lényegültek át. 
Magam, ugyancsak szubjektí-
ven, néhány oldalpárt emelnék
csupán ki a Bánkuti-féle pazar
kincseskönyvbôl. Bizonyosan
nem a „legfontosabbakat”, nem
az ilyen vagy olyan okból maga-
san jegyzetteket, hanem azokat,
amelyekhez az elsô átnézés
után újból és újból visszalapoz-
tam. Egyik kedvencem például
az egykori tematikus összeállítá-
sok között található. 1936-ban
Mihályfiék azt találták ki, hogy
a menhelyek és börtönök kény-
szerû lakóinak megrázó arckép-
csarnoka után Mosolygó világ-

politika címmel nevetô, de legalábbis vidám arcú politikusok ké-
peit szerkesztik egy oldalra, egymás mellé. Az utókori szemlélô,
persze, ismeri a megjelenés után történteket, így az összeállítás
újabb prizmatöréssel tágul: a fiatal, egyenruhájába préselt, össze-
szorított ajka helyett inkább csak a szemével mosolygó német
kancellár, Hitler és tôle jobbra, a szinte ôt lenézô osztrák államfô
– a két év múlva meggyilkolt – Schussnigg sajátos társítás. Hogy
Churchill és Mussolini tudott mosolyogni, azt tudtam, de Göm-
bös Gyulát vagy az amerikai elnököt, Rooseveltet teli szájjal rö-
högni még sosem láttam. De hadd meséljek mást: ha eddig azt ol-
vastam, hogy Horthy Miklós kormányzó a budai Várban nagysza-
bású Garden Partyt adott 250 fôs vendégseregének, akkor szemem
elôtt középkori nagy lakomák újkori – máig élô – változata rém-
lett fel, hatalmas tálakon hideg sültek és gôzölgô töltöttkáposztá-
val teli ezüstedények. De lapozzunk csak a 92–93. oldalhoz. A
party legalább 15 méteres, virágokkal díszített T-alakú büféaszta-
lán, kifogástalan eleganciájú szervírozással kis tányérokon linzer-
karikák, talán kókuszgolyók és aprósütemények, a Vár teraszán
felállított asztalnál ülô Horthy és Anna fôhercegnô elôtt pedig
nemhogy pezsgôs, de semmilyen poharat sem láthatunk. 

Eddig legtöbbször az 1931-es illetve 1933-as, a hétköznapi
pesti utca forgatagát felvillantó zsánerkép összeállításokhoz la-
poztam vissza. A faládái mellett kucorgó cipôpucolót, az utca
rendjét vigyázó lovas rendôröket és a lócitromot nyeles lapátjá-
ra összeszedô utcaseprôt, a tujázó gyerekeket (tudja még valaki
mit is jelent a szó? – a villamosok ütközôjén való lógást) vagy
a parkban tyúkot etetô nénikét, a padon heverô, vagy az utca-
sarkon kéregetô nincsteleneket nézegetve elevenedik meg a rég-
múlt hívogató és – manapság mintha ismét ismerôsnek tûnô –
szomorúan emberi világa. 

Murányi Gábor

Egy példátlan siker: A Pesti Napló és képes melléklete. (Válogatás: Bánku-
ti András, tanulmányok: Baki Péter, Vásárhelyi Miklós, Gera Mihály.) 
Fotóriporter, 2005/3-4, 2006/1. MUOSZ Fotóriporteri Szakosztá-
lya. 260 oldal, 1480 Ft.
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Mûmelléklet, igaz világ



Ranschburg Jenô:
A meghitt erôszak –
A családon belüli erôszak lélektana
Kötve, 224 oldal, 2480 Ft
Ranschburg Jenô könyve
a családon belüli erôszakról szól,
alapvetôen új szempontokat mérlegel
az ún. „férfias erôszak” mellett
a „nôies erôszak" eseteirôl.

Az élet dolgai
sorozat új,

átdolgozott
kiadásban

Popper Péter:
Lélek és

gyógyítás
Fûzve, 160 oldal,

980 Ft

Popper Péter:
Egy illúzió halála 
Kötve, 224 oldal, 2480 Ft
Popper Péter „keserû gyógykönyve gyanakvó
fiataloknak és csalódott öregeknek”
a klasszikus európai kultúra illúzióvesztésérôl
szól. Kérdéseket tesz föl az értelmetlen
agresszióról és arról, hogy legyôzhetô-e
a szellemi igénytelenség.

Lépésrôl lépésre sorozat
Flehmig, Anja:
A növények szaporítása
Kötve, B/5 méret, 64 oldal, 1650 Ft
Akár nyári virágok magvetésérôl, többéves
cserjék szétválasztásáról vagy dugványozásról
és bujtóágas szaporításról van szó, amennyiben
van türelmünk – nyugodtan belevághatunk!

Lépésrôl lépésre
sorozat:

Mann, Dirk:
Sziklakertek 

Kötve, B/5 méret, 64
oldal, 1650 Ft

Tervezéstôl a gondozásig, képekkel
és könnyen érthetô magyarázatokkal.

Bohumil Vurm:
Európa titkos
története 1.
Atlantisztól a virágzó középkorig
Kötve, védôborítóval, 336 oldal, 2800 Ft
Az európai történelem rejtélyei, melyekrôl
a történelemkönyvekben nem esik szó…

A sorozat további kötetei is kaphatók:
Európa titkos története 2.
A reneszánsztól a 19. századig
Európa titkos története 3.
A XX. század

SAXUM KIADÓ BT.
• 1134 Budapest, Szabolcs u. 4. • Telefon/fax: 237-0659 • E-mail: saxumkiadó@freemail. hu
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■ Az Animus Kiadó Egy kis
„potterológia” címmel afféle
körlevélben foglalta össze
nekünk a legfontosabb tud-
nivalókat a Harry Potter so-
rozatról, abból az alkalom-
ból, hogy – Tóth Tamás Bol-
dizsár fordításában – magya-
rul is megjelent a Harry Pot-
ter és a Félvér Herceg. Hadd
idézzek néhány fontos és ér-
dekes adatot az említett le-
vélbôl. „A páratlanul sikeres
Harry Potter sorozat szerzô-
je, J. K. Rowling – eredetileg
nyelvtanár – egy Manches-
ter–London vonatút alatt vá-
zolta fel a történetet. Az
egyes kötetek megírása elôtt
– eleve hetet tervezett –
már összeállt benne a re-
gényfolyam gerince, tudta,
kik lesznek a fôszereplôk,
melyek lesznek a mese csúcs-
pontjai, s az utolsó kötetben

milyen élethelyzetben találja
a »varázslódiploma« az akkor
majd 17 éves fôhôst. /.../ A
minden várakozást fölülmú-
ló siker már az elsô kötet ki-
adása után bekövetkezett, a
további kötetek premierjét
pedig egyre feszültebb vára-
kozás elôzte meg. Az újabb
kötetek mindannyiszor meg-
döntötték az elôzô által fel-
állított eladási csúcsot. 52 or-
szágban adták ki, 220 nyelv-
re fordították le. A mai napig
eladott mennyiség megha-
ladja a 300 milliót. /.../ Igen
hamar napirendre került a
megfilmesítés is /.../ Magyar
nyelven az öt kötetbôl
összesen jóval több mint
egy millió kötet került az ol-
vasókhoz...” A hatodik kö-
tet 150 000 példányban ke-
rült a boltokba.

Különleges kiadvánnyal
lepte meg az olvasókat

(„0–150 éves korig”) a Ciceró
Könyvstúdió (az Alma-Fun Ki-
adóval közösen):a regényei-
vel már nagy sikert aratott
Böszörményi Gyula Kerekalma
mesék c. kötete ugyanis zenés
mesekönyv, azaz az Alma
Együttes 16 dalt tartalmazó
CD-jének verseihez húsz,
azonos címû rövid, vidám,
szép és tanulságos mesét ta-
lált ki az író. Az illusztrációt
Buda Gábor készítette. A CD-
n hallható verseket többek
között Weöres Sándor, Kányá-
di Sándor, Kiss Benedek, Tar-
bay Ede és Gazdag Erzsi írta.

Miloš  Macourek és Adolf
Born hôseit, a 3. b-s és egy
házban lakó Machot és Se-
besztovát a tévé képernyôjé-
rôl már jól ismerhetik a gye-
rekek – olvashatjuk a Könyv-
molyképzô Kiadó nagyszerû, új
kiadványát ajánló soraiban.
A Mach és Sebesztova az iskolá-
ban c., 6 éves kortól ajánlott
hatrészes mesesorozatot a
cseh hagyományokra jellem-
zô derûs életfelfogás jellem-
zi. A kislány és a kisfiú fon-
tos társa Kadlicsek néni Jona-
tán névre hallgató kutyája.
Ôk hárman aztán elképesztô
kalamajkákba keverednek,
miután egy ismeretlen, fura
úr megajándékozza ôket egy
letépett telefonkagylóval. A
hasznavehetetlennek vélt
tárgyról kiderül, hogy ha be-

lemondanak egy kívánságot,
az valóra válik. A többit el le-
het képzelni! Illetve a kötetet
el kell olvasni, mert roppant
szórakoztató. A színes, moz-
galmas rajzokat is érdemes fi-
gyelmesen szemügyre venni,
legalább annyi humor van
bennük, mint a sodró lendü-
letû történetekben. (Fordítot-
ta: Kocsis Péter.) 

Fenyvesi Félix Lajos költô
1992-ben már adott ki gye-
rekvers-kötetet, most a Litte-
ra Nova Kiadó gondozásában
megjelent az Égig érô szélma-
lom c. könyvében meséket és
verseket egyaránt közöl. A
versekben – hagyományos,
kötött formában, de eredeti

módon – dicséri anyanyel-
vünk szépségét, megörökíti
szülôvárosát, Vásárhelyt, ír
gyerekekrôl, a természetrôl
és az „égi csodák”-ról. Rövid,
a magyar és az egyetemes
mesekincset variáló írásai
mellett számos olyan akad,
amely az ô személyes emlé-
keit, szeretteit (legyenek öre-
gek és gyerekek) idézi föl. A
kötet további érdekessége,
hogy a szívmelengetô könyv
illusztrációit ugyancsak a
szerzô rajzolta. 

Sohonyai Edit eddigi legsike-
resebb könyve a Macskakö-
röm már három kiadásban
megjelent, a Le a csajokkal! és
a Jasmine kettôben. Most a
Le a pasikkal! is újra napvilá-
got lát a Móra Kiadónál.
(Megemlítendô még a Sze-
remlék és az Engem szeress!)
Az írónôt stílusa, humora,
ôszintesége és érzékenysége
miatt kedvelik a kamasz (és
felnôtt) olvasók. Mivel nem
kell bemutatnom sem ôt,
sem regényeit, hadd adom
át neki a szót, mit tart fon-

tosnak elmondani magáról  –
személyesen, közvetlenül:
„Kamaszként egyáltalán nem
voltam szép kislánynak
mondható. A felületes szem-
lélô számára leginkább fiú-
nak tûntem, s emiatt számos
kínos kalandba keveredtem.
Nagyon görcsös, szorongó
kamasz voltam, sok mindent
nem értettem a körülöttem
lévô világból! Legfôképpen a
fiúkat. Pfú! De jó, hogy ki-
nôttem ezeket az éveket!
Vissza ne jöjjön az a sok hi-
deglelés, meg vakrandi még
álmomban sem! Sosem tud-
tam pl. egy diszkóban felsza-
badultan jól érezni magam,
mert a barátnômmel folyton
azt vártuk: Ma este lesz az.
»Ma este fogunk megismer-
kedni Vele«, és ez persze so-
sem következett be. Így átes-
tünk a ló túloldalára, és min-
den buli elôtt sorba vettük,
milyen szerencsétlenség fog
történni velünk. 

Persze mindig egy olyan
verzió jött be, ami addig
eszünkbe sem jutott. S mit
köszönhetek ennek a sok ka-
lamajkának? Azt, hogy na-
gyon jó maradt a memóriám.
Pontosan tudom, milyen
gátlásosnak lenni, milyen ér-
zés az esélytelenek kétségbe-
esésével szerelmesnek lenni,
milyen elérhetetlennek tûnik
ebben az állapotban a bol-
dogság. Ma már rendhagyó
író–olvasó találkozókat tar-
tok szerte az országban, ahol
metakommunikációról, ön-
bizalomról (leginkább annak
hiányáról) fiú–lány kapcsola-
tokról, és a szexualitás alap-
jairól beszélek a kamaszok-
nak. Remélem, hitelesen.”

Cs. A.

Írók, üljetek vonatra!



KuKkantson könyveinkbe!
A K.u.K. Kiadó két újdonsága

John Erskine
A boldogtalan Villon boldog napjai

2. kiadás
320 oldal, 8 oldal
színes melléklettel,
kötve 2500 Ft
A mulandóság korbácsa
hajszolta. Hogy nagyon
kell sietnie, mert hamar
elszáll az élet. Szépsé-
ges csodák fájdították
szívét és szemét. Min-
dent akart és semmit el
nem szalajtani. A vágy
mohóságában meg-
megbotlott, bizony:
ezért érezzük annyira
magunkénak ôt és az
életét. Erskine nagy sikerû regényét Gyôrfi And-
rás fekete–fehér és színes illusztrációi díszítik.

Kun István
Paloták a vadmacskásban
224 oldal, kartonált,
1980 Ft
Kun István kísérletet
tesz arra, hogy a munka
világában és alvilágá-
ban eligazítson: a sok-
sok egyéni és csoport-
érdektôl átszôtt, megté-
vesztô látszatokkal elfe-
dett magyar valóságban
kell megtalálnia a bo-
nyolult folyamatok való-
di okait. Bebarangolja a
nyírségi homokos vidé-
ket, kifaggatja az önkor-
mányzati és munkaügyi vezetôket, a vállalkozó-
kat és gazdálkodókat, az állástalanokat, cigányo-
kat és nem cigányokat. E térség lakmuszpapír-
ként jelzi, mi várható az ország más vidékein. A
döntéshozóknak kötelezô olvasmányként kellene
olvasniuk Kun István sorait. Legalább innen meg-
tudhatnák, mi is zajlik a hazában.

K.u.K. Kiadó 1138 Budapest, Népfürdô u. 15/E
Telefon/fax: 239-1189, 359-1634 • e-mail: kuk.kiado@chello.hu • www.kukkanto-hu

A Könyvhét következô, 
budapesti nemzetközi

könyvfesztiváli számának 
lapzártája:

március 16.

Hirdetésfelvétel:
Könnyû Judit 
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Varázslatos királykisasszo-
nyaival és mesefiguráival

nemcsak a magyar olvasó-
közönséget hódította meg,
hanem több külföldi elis-

merést is szerzett. Munkái
három alkalommal nyer-

tek a Szép Magyar Könyv
Verseny gyermekkönyv

kategóriájában, tavaly ôt
választották az Év Illuszt-
rátorának, de az USA-ban

és Olaszországban is ki-
tüntették munkáit. Leg-
utóbb a Koreai Kiadók
Szövetsége Grimm Az

aranyhajú leány címû meséjének illusztrációit bevá-
lasztotta a Koreában megjelent legszebb könyvek kö-

zé (a könyv magyarul márciusban lát napvilágot).
Általában klasszikus meséket illusztrál, minthogy stí-
lusában és felfogásában azon kevesek közé tartozik,
akik a hagyományos stílust képviselik. Mesevilágá-
ban szívesen idézi régmúlt idôk elfeledett tárgyait,

kosztümjeit és hangulatait.  Illusztrációiból  a világ-
hálón is kiállítás nyílt a www.virtuartnet.hu címen.

■ – A nyolcvanas években, amikor a tanulmányaidat végez-
ted és elindult a pályád, nem volt megszokott, hogy valaki
csak és önállóan könyvillusztrátor akar lenni. Göröngyös
volt a sikerhez vezetô út?
– Kiskorom óta csak a rajzolás érdekel. Nem mondható, hogy
kanyargós úton jutottam volna el a könyvillusztrálásig, igaz, az
ösvény nagyon hosszú volt. Számos iskolát végeztem, amíg a
számomra is megfelelô színvonalig eljutottam a mesterségben. A
gimnáziumban az olasztanárnôm, Fried Ilona nyitogatta a sze-
mem, majd a dekoratôr-iskolába jártam, ahol elsajátíthattam a
szakma alapjait. Innen egyenes út vezetett az Iparmûvészeti Fô-
iskolára, végül a Mesterképzôre. Pálfi György és Árendás József
voltak a mestereim, akik mûvészként és pedagógusként egyaránt
rengeteget jelentettek számomra. Tôlük kaptam egyfajta stabil íz-
lést és stílusbiztonságot. Maximalista vagyok, és különösen fon-
tosnak tartom, hogy a magas színvonalon megírt mesék mellé
olyan illusztrációk társuljanak, amelyek megilletik az alkotást.
– Az illusztrálás manapság már önálló szakmának számít, vagy
jobbára ma is festôk és grafikusok rajzolják a könyveket?
– Ma sincs illusztrátor szak egyik egyetemen sem, bár a szakma
egyre népszerûbb. Általában a grafika szakot végzettekbôl lesz-
nek illusztrátorok, de egyik helyen sem oktatják kifejezetten a

mesterséget. Az iparmûvészetin végzett grafikusok
zöme akkoriban elment a reklámszakmába, én vol-
tam az egyetlen, aki nem erre vágyott. A fôiskola
után illusztráltam néhány könyvet, majd egy másik
korszak következett, amikor többek között a Kolib-
ri Színházban voltam külsôs bábtervezô. Majd
megszületett a kisfiam és évekig nem volt munkám.
Végül  a magam kezébe vettem az irányítást: több
tucat bemutatkozó anyagot küldtem szét a kiadók-
nak, de csupán kettô adott pozitív választ. Ma is
hálás vagyok, amiért a Móra és a General Press Ki-
adó megbízott bennem, és munkát adott.
– Ezek a könyvek azonnali sikert arattak, hiszen
2001-ben Ludwig Bechstein: Az elvarázsolt ki-
rálykisasszony, és 2003-ban Petre Ispirescu: A
hegyek tündére címû könyve elsô helyezett lett
a Szép Könyv gyermekkönyv kategóriájában.
– Igen, egyenesen a dolgok közepébe kerültem, és
rögtön külföldi kiadókkal is kapcsolatba kerültem.
Bolognában minden évben megrendeznek egy gyer-
mekkönyv-vásárt, amelyre a világ minden részérôl ér-

keznek kiadók és idelátogatnak a rajzolók is. Én szintén szerencsét
próbáltam, így kerültem kapcsolatba amerikai, görög, német és dél-
koreai kiadókkal. Egyébként idén Magyarország lesz a díszvendég
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A mesebirodalom színei Grimmtôl
Bechsteinig
Szegedi Katalin a klasszikus mesék illusztrátora



Bolognában, ahol különbözô érde-
kes szakmai rendezvények mellett az
illusztrátorok is kiállítják munkáikat.
Kiváló kollágáimmal együtt magam
is egyike leszek a harminc kiállítónak.
– Több könyved megjelent ezek-
ben az említett országokban, leg-
többjük magyarul egyáltalán nem,
vagy csak késôbb látott napvilágot. 
– Közülük az egyik, A kislány, aki
nem tudott aludni címmel már ma-
gyarul is megjelent, valamint Goethe
A Bûvészinas címû mûve szintén
megjelent itthon is. A többi fôként
kortárs külföldi szerzô mûve, me-
lyek színvonala szerintem nem üti
meg a hazai közönség által elvárt
mértéket. 
– Rajzaiddal mindig a szépséget ke-
resed, királykisasszony és lányfigu-
ráid olyanok, amirôl minden kis-
lány álmodik. Tradicionális stílus-
ban dolgozol, és fôleg klasszikus meséket szeretsz illusztrálni.
– Kitaláltam és megalkottam magamnak egy mesei világot, amely-
ben boldog vagyok. Ha tehetném, tényleg csak klasszikusokat il-
lusztrálnék. Gyerekkoromban egy csodaszépen illusztrált Ander-
sen-mesekönyv volt rám olyan hatással, hogy elhatároztam, felnô-
ve én is ezzel szeretnék foglalkozni. Gyerekpszichológusok sokat
vitatkoztak azon, milyen legyen a gyerekkönyvek illusztrációja,
kell-e kép egyáltalán. Szerintem kell. Halvány jelzésekkel, utalá-
sokkal finoman terelgetni, segíteni kell a kis olvasó fantáziáját, de
nem szabad rátelepedni. Titokzatosnak kell maradni. 
– Mit illusztrálnál még szívesen?
– Elkezdtem egyik kedvenc könyvemet, Az Alice Csodaországban
címû mûvet illusztrálni, csak úgy, a magam kedvére. Nem hit-
tem volna, hogy találok rá kiadót, hiszen annyi „Alice” forog a
piacon, de jövôre mégis megjelenik. Szeretném valaha még az
Ozt is megrajzolni és természetesen Andersent.
– A szakmai siker az egyik oldal. De vajon milyen visszajel-
zéseket kapsz a gyerekektôl?
– Az alkotás során nem gondolkozom rajta, tetszeni fog-e a gye-
rekeknek. Jó érzés, amikor pozitív visszajelzések érkeznek, sok e-

mailt kapok a gyerekek szüleitôl. Egyébként érdekes, hogy mió-
ta gyerekem van, egészen másképp illusztrálok. Valahogy ösztö-
nösen közelebb kerültem a gyermekek világához, és talán job-
ban ráérzek, mi kell nekik.
– Kísérletezô alkat vagy? 
– Határozottan. Periódusonként szükség van a váltásra. Az
utóbbi esztendôkben folyton akvarelleket csináltam, és ha vala-
mit túl sokáig csinál az ember, kivész a lélek belôle. Most kol-
lázsokkal próbálkozom, azaz a festett képre mindenféle kincse-
ket ragasztok, ami a nyomtatás után megint új alakban jelenik
meg. Ha valami izgat, például egy új munka, akkor egyfolytá-
ban és intenzíven dolgozom, nem vázlatozok, hanem durr be-
le a közepébe. Nem tudok másolni, még a saját munkámat sem.
– Mi a véleményed arról, amikor az illusztrátor írja könyvet?
Neked is van egy ilyen könyved. Én gyakran tapasztalom,
hogy fôleg a verses formában megírt kiadványok, ha rajzilag
jók is, szövegileg igen gyatrák.
– Sajnos ez dilettantizmus, engem is gyakran megkeresnek
hasonló „alkotásokkal”. Egyszer magam is tettem egy ilyen
kirándulást az Álomcirkuszban, de ez részemrôl egyszeri kí-
sérlet volt. Nyugaton élénken mûködik az a trend, hogy az
illusztrátor írja meg képeskönyve néhány mondatos kísérô-

szövegét. Én ezzel nem értek egyet, bár kétségtelenül vannak
pozitív oldalai is.
– A kilencvenes évektôl elárasztották  a gyermekkönyvpiacot
az amerikai és japán rajzfilmek stílusában rajzolt meseilluszt-
rációk. Nemcsak mennyiségben verték a magyar kiadványo-
kat, de minôségükben is jóval alacsonyabbra tették a lécet.
Megnehezítette ez a magyar illusztrátorok dolgát?
– Nagyon. Én azonban alkotóként már ebbe a megváltozott
helyzetbe csöppentem bele. A könyvpiac nyitottsága és a licen-
cek nagy száma nyilvánvalóan rontotta a magyar rajzolók esé-
lyeit, hiszen egy, már rengeteg más országban is kiadott könyv
jogait olcsóbb megvenni, mint megfizetni az írót és az illusztrá-
tort. De nemcsak a külföldi giccsekbôl van dömping, hanem a
hazaiakból is. A giccses rajzok a maguk nemében profi munkák,
veszélyük abban áll, hogy a közízlést rombolják, a minôséget lej-
jebb viszik De a dilettantizmus is legalább annyi kárt okoz. De
én optimista vagyok, és határozottan az a véleményem, hogy ha
lassan is, de javul a helyzet, egyre több igényes gyermekkönyv
kerül ki a hazai könyves mûhelyekbôl.
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■ Álomkötet jelent meg az újjászüle-
tett Pro Die Kiadónál, CD-vel, a Kere-
kes György (s a grafikus Szyksznian
Wanda) nevével fémjelzett Jazzportrék.
Közel 500 oldalas, óriási album, reme-
kül elérhetô áron, s alapmû. Sejtettem,
a hátoldal ajánlásain, dzsesszmuzsiku-
sok tollából mit olvashatok. Elragadta-
tást! Joggal! Hogy a „kezdetektôl” az
50-es évekig terjed a mû, sejteti, lesz
folytatás, és lesz, ez a háromból az el-
sô kötet. Jelly Roll Mortonnal indul,
akit a jazz feltalálójának nevez Kerekes
igen mókás pontossággal, eljut Thelo-
nius Monkig, aki teoretikusként szere-
pelhet itt, és szívünk kedvencei (Be-
chet, Hawkins, Young, Reinhardt stb.)
ugyanúgy hatalmas fejeze-
tet kapnak, mint – csak ki-
ragadva – a kötelezô Arm-
strong, naná, Ellington,
Goodman, Tatum, a höl-
gyek, és a Nagy Tragikus,
Charlie Parker, aki életha-
sonlatként is legenda,
mert, ha jól mondom, mi-
kor már „mindent megka-
pott”, ami a mûvészi élet-
hez kellett volna, épp az
élet lehetôsége égett ki be-
lôle… mindig könnyeim
hullanak, ha rá gondolok,
s hányszor gondolok rá, a
„Madár”-ra (Bird). De
King Oliver, Biederbecke,
Waller, a nagyon józan, itt
szédültnek nevezett trom-
bitás, Gillespie etc. –
mind, mind megannyi lé-
tezési példa, és kielemez-
ve: szakszerû kép a zene
lehetôségeirôl! Aztán Szyksznian! A kol-
lázsos és egyéb rajzokkal. Aztán a piros-
fekete színek. És, ismétlem, az ajánlók.
(Deseô Csaba, Horváth Kornél, Juhász
Gábor, László Attila, Borbély Mihály.)
És az inzertek: lemezeligazító, kronoló-
gia, másféle adattár. A gyönyörû kiállí-
tás. Dr. Takács Éva újabb mestermûve.
Hála a szerkesztôségnek, pár név van so-
rolva: Ducsai Helga, L. Kossár Tímea…
Vaktában idézhetnék e lapokról, vagy ki-
húzhatnék bakelitgyûjteményembôl bár-
mit… harmónia! Majd lesz álomszerû
diszharmóniák története is a következô
albumkötetekben. Ahogy a dzsessz ala-
kult. Végre „mindent” megtudunk vala-
mirôl, már ahogy „minden” tudható. S
kell-e, kérdezte a bûvös festô, Paul Klee?
Nem kell mindent „tudni”, rá kell kapni
a dolgokra, levegôjüket szívni… dzsesszt
hallgatni, ily kertbe, koncertekre járni,

felfedezni a boltokat, ahol sok-sok min-
dent megtalálunk, ami – hát persze –
nem férhetett a gondosan válogatott,
melléklet CD-re.
Mi a dzsessz, kérdezheted, Olvasóm. S
mit feleljek? Itt van a válaszhoz a kiindu-
lás e könyvben. A többi: maga az út, me-
lyet Néked kell bejárnod. Érdemes. Újdo-
nat, kalandos, mégis zárt világot ismersz
meg. E mai kornak teremtett mûfaj – ez a
zene, az ilyen mû. Kontraszt.

*
Persze, hogy titkos, suttogott híre (is) van
a Cartaphilus által kiadott Heinrich Har-
rer-könyvnek (Hét év Tibetben). Megvásá-
rolni! Mûvelôdni belôle, szórakozni!
Megdöbbenni…. cselekvésekre serkenni.
Mindenféle ily pozitív célra csudás e

munka. Méltán világhírû könyv, olvasom a hátoldalon.
Kínai és tibeti történelem. Igazság és gazságok históri-
ája. Spirituális háború és gyilkolászás. Életkeresés és
életveszély, hát persze. Ah, „a tiltott fôváros”, Lhásza.
S megint egy nagyszerû szuper-osztrák, a szerzô! Csu-
pa szuperlatívusz illik erre a mûre is, minden fejezete
szellemi és akciós izgalom.
Remekül eligazít filozófiai alapkérdésekben, de sem-
mi elméleti vezérfonalat nem akar adni. Életünk sza-
bad marad utána. A magunk „tibet-vidékein” tovább-
ra is szellemi és fizikai pokoljárás lehet a miénk, mé-
lyekre zuhanhatunk, gondolatban felszárnyalhatunk,
míg egyre a józan ismeret ösvénye marad utunk. Csak
épp nem az vezet el valami Nagyobb Igazsághoz…
hanem a meditáció, melyre ez a könyv észrevétlen
csábít, s rávezet. Ismétlem, beszerzendô, akár a
dzsesszalbum. Zaklató önépítés.

*
A pozsonyi-budapesti Kalligram az egyik alap-könyv-
mûhely. Hogy válogathattam kínálatából, az alábbi há-
rom kötet mellett döntöttem.
John King: A futball faktor (The Football Factory, ere-

detiben, fura, hogy nem soccer – angli-
ai…) – jeligéje: „Ez korunk rémálma, hát
élvezd!” A kissé véres könyvet eleve 18
év felettieknek ajánlják. Persze, jön a VB,
a Nagy Foci, jelennek meg sorra ily mû-
vek. De ez kimagasló. Magam, aki fordu-
lóról fordulóra írtam annak idején há-
rom szigetországi gombfocikönyvet
(medvéset, nem véreset, de eléggé szak-
szerût), csak ámulok. Fordulóról fordu-
lóra követjük a Chelsea, a munkásosz-
tálybéli rajongó-hétköznapok és ünne-
pek, a sör s a brutalitás történetét, hatal-
mas késeléssel a végén, bûnügyi fôhôse-
im is megirigyelhetnék a Nat Roid-köny-
vekbôl. (Apropó, búcsú Nat Roid-om
most jelent meg, Írd hozzá a vért. King
könyve natúr vér, könny, üvöltés, beszá-
moló arról a „demokráciáról”, mely a II.
világháború után „magasba” emelte a tö-
megeket, cirkuszt adván nekik, hogy
pénzük ne csupán kenyérre költsék, s
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közhelyeken tom-
bolhassák ki magu-
kat.) Világkép-nagy
könyv! Egy nap el-
olvasható, életen
nem feledhetô.
A másik munka is
imádni való. Fejeze-
tek Pozsony történeté-
bôl – magyar és szlo-
vák szemmel. No,
Pozsony egy közeli,
jól elérhetô csoda
város, azzá vált. Itt
történetével ismer-
kedhetünk, egyálta-
lán nem száraz ta-
nulmányokból, cik-
kekbôl, sok-sok kép-
pel. A szlovák–ma-
gyar „tudományos”
párbeszéd érdeké-
ben jött létre a kö-
tet… a horzsolódá-
sokat ismerjük. Bíz-
zunk! Elérhetô
áron, közel 500 ol-
dal úgyszintén, iz-
galmas história! (S
megannyi olyan
részlet, melyet em-
lékezetünk kincses-
tárába tehetünk el.)
Boldog vagyok a Ki-
adó ajándékával, itt
ajánlom, de azon-
nalra, színnek, az
eddigiek mellé.
Természetesen a
harmadik Kalli-
gram-könyv inkább
az irodalombúvár-
nak szól már, ma-

gam azért kértem el a Magyarok Emlékezete elnevezésû soro-
zatban Sárközy Péter tudósi tollából megjelent kötetet (Falu-
di Ferenc), mert emlékeimet idézi. Bizony, hajdani-néhai
professzoromnak, Szauder Józsefnek, meg kedves feleségé-
nek van ajánlva, Sárközy úr is tanítvány volt. Faludi Ferenc-
rôl meg azt kell tudni (Németh Lászlót idézve), hogy „ha az
írókat nem mûveik nagyságával mérnék, hanem azzal, hogy
a nyelvben mit vittek végbe, Faludi Ferencnél aligha volna
két-három nagyobb írónk”. Azt kell itt tudni, hogy Faludi a
felvilágosodás hajnalán élt, a modern európaiságot jelentet-
te hazánkban a XVIII. század közepén, és erôteljes itáliai
vonzalmai teszik különösen bûvöletessé prózáját, életmû-
vét. Dalköltészete is kedves, alapvetô: tanulságos, hatásos a
késôbbi magyar költészet számára. Ami Németh László
nyelv-említését illeti, nem csupán Szauder professzor úr ne-
vének látása nyomán hoztam meg döntésemet, hanem most
mind inkább úgy érzem, magam is a magyar nyelv okán ma-
radtam e kis hazában 1956-ot s 1990-et követôen, de An-
teuszként (földbe gyökerezve, masszívan)! S míg rögös szí-
vemben vérrög nem… de hagyjuk. Nemes, szép könyv.

Tandori Dezsô
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A politikus Csécsy Imre lánya, Jé-
kely Lajos középiskolai magyarta-

nítványa, az elsô demokratikus
kormány közoktatási miniszteré-

nek, Keresztúry Dezsônek másfél
éven át személyi titkára. Csécsy
Magda élete mégis mintha csak

1947. szeptember 30-án kezdôdne.
Huszonhat évesen, amikor a Kele-
ti pályaudvarról nyugat felé indul:
egy évre Párizsba, ösztöndíjasnak.
Ott disszertáción dolgozik, franci-

át tanít, ha kell, németet és ma-
gyart. Találkozik Sartre-ral, Simone de Beauvoir-ral,

Ionescóval. Könyveket és tanulmányokat ír, nagy-
doktori címet szerez. A tervezett egy évbôl negyven

lesz. És 360 oldal regényes megemlékezés:
A Dunától a Szajnáig.

■ – Egész életében írt naplót, a mai napig ôrzi a füzeteket.
Miért írta mégis teljesen újra az életét ebben a memoárkötet-
ben? 
– Nagy kérdés, mi a valóság. Amirôl a bejegyzések tanúskodnak,
vagy az, amire és ahogyan évtizedek múlva visszaemlékezünk.
García Marquez szerint az utóbbi, és én is a jelen tudatomban
élô múltat választottam. 
– Azért beleillesztett a szövegbe eredeti leírásokat.
– A flamand festôk példáját követtem. Náluk az alakot bizonyos
távolságból látja a szemlélô, de a ruha díszítéseit vagy az övcsa-
tot olyan részletesen, ahogyan a valóságban csak közel hajolva
láthatná. Az idézetek az emlékképek kinagyított részletei. 
– Érték meglepetések a füzeteket lapozgatva?
– De még mennyi! Ijesztô, mit mûvel velünk a memóriánk: van-
nak arcok, emberek, események, amelyek teljesen kiestek. És ami
a leghihetetlenebb, érzések is kirostálódtak az emlékezetembôl. 
– Ami maradt, azon szépített az idô?
– Nem hinném. Legfeljebb elviselhetôvé tompultak a keserves
emlékek. Apám halála, érzelmi kudarcok, a mindennapos meg-
élhetési küszködés. 
– Nélkülözött Párizsban?
– Miután lejárt az ösztöndíj, és kikerültem a Magyar Intézet
szárnyai alól, mindent nekem kellett kiharcolni. Apró szobát
tudtam csak bérelni, a reggeli kenyérre sokszor nem jutott vaj. 
– Akkor miért maradt?
– Lenyûgözött a francia kultúra, a város, ott akartam élni, bár-
mi áron. 
– Itthoni idôközben sok minden megváltozott, ’48 a fordulat
éve volt. Befolyásolták ezek a döntésében?
– Amikor döntenem kellett, mindenki azt tanácsolta, válasszam
Párizst és a szabadságot. Nem a kommunizmus elôl menekül-
tem. Azt sem tudtam, mi az. 
– Mégis politikai emigráns lett.
– Egy évet adtam volna az életembôl, hogy magánemberként
maradhassak kint. Bár én nem menekültként érkeztem Francia-
országba, az itthoni körülmények miatt azonban mindenki po-
litikai emigránsnak számított, aki külföldön élt. 

– A franciák befogadták?
– Megkönnyítette a helyzetemet, hogy jól beszél-
tem a nyelvet, az ô irodalmukat, nyelvüket kutat-
tam. 
– És fordítva? Könnyen elfogadta a franciákat?
– Egy dolgot nem tudtam soha megszokni. Azt,
ahogy megágyaznak. Borzasztó, ahogy ráfeszítik
a lepedôt az ágyra. Erre még külön szavuk is van,
a ’bordézás’.
– Magyarul vagy franciául álmodott, amíg
kint élt?
– Franciául. És franciául is gondolkodtam. De
amikor ’71-ben, huszonöt év után elôször haza-
jöttem látogatóba, a legtermészetesebb volt,
hogy minden magyarul folyik tovább. Ugyanak-
kor nehéz is volt. Szerettem volna mesélni, de az
emberek nem voltak rám kíváncsiak. Csak iri-

gyeltek. Úgy képzelték, úrinô vagyok, lubickolok a jólétben.
Még anyám is megkérdezte, amikor elôször jött hozzám, és
meglátta kicsi szobámat, miért nincs még kastélyom.
– Gondolja, ezt a bizalmatlanságot megszüntetheti a vallo-
máskötet?
– Azért írtam. 
– Az elôszóban azt mondja, nem a haláltól kell félni, hanem at-
tól, hogy nem éljük meg teljesen az életet. Elmulasztott valamit?
– Sok mindent. Például amikor anyám betegeskedni kezdett, el-
határoztam, hazajövök. Bécsben megszálltam egy barátnômnél,
aki rávett, forduljak vissza: lehet, hogy nem engednének ki töb-
bé Magyarországról, és akkor kárba vész az addigi fáradságos
munka. Nagy csalódást okoztam anyámnak. De nem várnék há-
rom évet a Sartre-nak szóló válaszlevél megírásával sem.
– Hogy keveredtek levelezésbe?
– Sartre egy irodalmi lapban azt fejtegette, kár, hogy a munkás-
mozgalmi költôk mind csapnivalók. Erre én elküldtem neki Jó-
zsef Attila A város peremén címû versének francia fordítását.
Azonnal közölni akarta. Felkért a kísérôszöveg megírására, de én
nem éreztem ehhez elég tudást magamban. De ezt csak évekkel
késôbb írtam meg neki.    
– A Le Monde viszont lehozta egy cikkét.
– Életem egyik legnagyobb pillanata volt, 1956 októberében.
Mikor a forradalmat leverték november negyedikén, „magyar
hangként” hívhattam fel a figyelmet arra, mi is történik. Álné-
ven írtam, nehogy apámékat bajba sodorjam vele. Illyés Gyu-
la felesége, Flóra hozott haza nekik titokban egy példányt. Ma
is ôrzöm.
– Ezek szerint gyûjtögetô alkat? 
– Nagyon is. Még az a beváltatlan csekk is megvan, amit a Le
Monde-cikkért kaptam. Azt meg sosem bocsátom meg magam-
nak, hogy Párizsban hagytam a kedvenc piros állólámpámat. 
– Csak hét éve él újra Magyarországon. 
– Franciaországban úgy tekintettem az életemre, mint egy A-B-
A szerkezetû zenemûre, zongoratanárnôm, Bözske néni szakki-
fejezésével élve. A ’B’ részt éltem ott, nem tudtam meddig, de
abban mindig biztos voltam, hogy egyszer újra az ’A’ jön.
– Mióta itthon él, nem vágyik vissza?
– Párizs után tizenhét évig a nizzai egyetemen tanítottam, még
megvan az ottani lakásom. Tavaly tavasszal jártam arra utoljára,
rettenetesen élveztem, hogy újra ott élhetek néhány hetet. 
– És Párizs?
– Oda el sem kell utaznom, annyira bennem van. 

Szablyár Eszter 
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Idén lesz harmincéves. E dátum személyes és írói
szempontból is mérföldkô lehet az életében.

Legutóbbi regényével, az Isten hozott-tal lezárt egy
korszakot, faluregényeinek sorát. Készülô könyvében

új témát dolgoz fel új stílusban.

– A Klein-naplóból már 2002-ben jelentek meg részletek az ÉS-
ben. A könyv ehhez képest a múlt évi könyvhétre jelent meg, igaz,
szakmai és olvasó körökben rögtön sikert aratott, ami azóta is tart.
– A Klein-napló novellaciklusként indult, aztán egyre inkább túlbo-
nyolódott, nem mûködött. Nem készültem fel eléggé a regényre.
Végül kizárólag a világ és az atmoszféra lett hasznosítható belôle.
Volt egy üdítôen elvarázsolt, szerethetô figurákkal beépesített, kü-
lönleges törvényû világ, ami a regény alapja lett. A regény végered-
ményében azonban egyetlen mondat sem maradt az eredetibôl. A
sikernek persze nagyon örültem, és annak különösen, hogy már az
elsô kritikákból nyilvánvaló volt, hogy értik és mélyen felfejtik a re-
gényt. Meglepôen sok olvasói email érkezett hozzám, vélemények-
kel, olvasónaplókkal, néha torokszorító vallomásokkal. Ekkor érez-
tem úgy: érdemes volt! Az olvasók több hibát, tárgyi tévedést felfe-
deztek a könyvben, amit internetes honlapomra meg is írtak. Így a
könyv második kiadásába az olvasók javításait is bevettem.
– Ritkaság, hogy az író az olvasókkal együtt írja „újra” könyvét!
– Ezt a dialógust az internetnek köszönhetem. Érdekes, hogy élôben
sokkal kevésbé kiszámítható az olvasó és a közönség kapcsolata.
– Újabban a tárcaírásban is kipróbálod magad.
– A tárcákat illetôen egészen széles spektrumban dolgozom a Joytól
a Szabad Földig. Szeretem, mert mindegyik más. Érdekes írói feladat
úgy írni, hogy szorosan ki van számítva a hely, és a szerkesztô pon-
tosan megfogalmazza, mit kíván. Nem is gondoltam volna, hogy
ennyire nehéz a tárcaírás mûfaja. Sokat segített önmagam fegyelme-
zésében. Eddig sokszor írtam, hogy hagytam, vigyen a szöveg. Sze-
rettem a habzó mondatokat, amit rövid formában lehetetlen meg-
tenni. Mostanában elkezdtem filmekben segédkezni, ötletelni, for-
gatókönyvekbe bedolgozni, ami szintén a pontosságra nevelt. Lát-
tam, milyen szigorú és átgondolt koncepcióval dolgozik a rendezô
és a dramaturg. Amit tôlük tanultam, a regényírásban is hasznos.
– Ezek szerint készülsz egy új regényre. Ismét a falu, a vidéki élet
horizontján játszódik a történet?
– Az Isten hozott-tal befejeztem a falumítoszt. Azért mondom így,
mert ott egészen mitikussá növeltem a falut, az emberek viszonyát egy-
máshoz, saját és a közösség múltjához. A Pletykaanyu a saját élmény-
anyagom volt, az Isten hozott egy faluról jött ember mitikus látomása a
faluról. Mindent elmondtam, ami errôl bennem volt. Az egyéni emlé-
kezet és felejtés és a közösségi emlékezet viszonya érdekelt leginkább,
az, hogyan konstruálódik a közösségi emlékezet és miként létezik, ha
létezik egyáltalán az egyéni. Ezért a regénybeli fiú egyéni múltja helyett
a közösségi emlékezetbe kapaszkodik. Ám most más „mániám” van.
– És mi?
– Elkezdtem írni egy új regényt, rögtön a könyvhét után. Egész nyáron
jegyzeteltem, nézôpontokban gondolkodtam, vázlatoztam, de az elsô
igazi mondatot ôsszel írtam le. 2005 nyarát ösztöndíjjal Berlinben töl-
töttük, ami sok mindenre felnyitotta szemem: izgalmas volt a disszi-
densek és a 90 után kitelepültek világa, és különösen a Békéscsaba–
Berlin tengely. Óhatatlanul is felmerült bennem: ki vagyok és mit aka-

rok? Merre tartok? Nemsokára
30 éves leszek. A túlélési straté-
giák kezdtek érdekelni: ki ho-
gyan csinálja, hogy ne bolon-
duljon meg? Hogyan hiteti el
magával, hogy jó, amit csinál,
vagy hogyan emészti meg, hogy
nincs tovább? Ez marcangol en-
gem. A történet persze más kér-
dés. Megint lesznek szaftos, jó
kis történetek, aki nem akarja
marcangolni magát, annak nem
muszáj. Az Isten hozotthoz úgy
viszonyul, hogy úgy önéletrajzi,
mint az: nem referenciálisan,
csak a korral járó problémák-

ban. Az Isten hozottban sem ismertek magukra az emberek, az ottho-
ni környezetemet nem is érdekelte, vagy nem is tudott róla. Ami na-
gyon helyes. Az új könyv szerkezetét sokkal összetartóbbra szeretném,
mint az Isten hozottét. Igaz, azt is meg tudom magyarázni, miért olyan
anekdotikus az a világ. Hiszen Gallér Gergely személyisége abból áll
össze, ahogyan másokat szemlél és arról referál. Az Isten hozott világ-
centrikus, az atmoszférára teremti az erôt. Az újban az érdekel, miként
alakul két ember viszonya, így sokkal kisebb területre koncentrálok.
Szintén egy, a centrumtól távol esô, de már kisvárosi környezetbe he-
lyezem a történetet, az ott élô értelmiségi réteg én-keresése jelenik meg.
Azt tapasztalom, hogy az útkeresés vidéken most ôrületesen erôs. A
centrumhoz való viszonyítás. Azaz: állandóan egy olyan normarend-
szerhez méred magad, amely veled nem foglalkozik. A centrum pers-
pektívájából ott nem történik semmi. A vidék kimarad a dialógusból,
a mûvek dialógusából is. Ez egy helyzet. Az ottani lét ezért szül egy sa-
játos mikroklímát. Aki onnan elmegy egy kicsit, mondjuk tanulni, és
rálátása lesz a dolgokra, nyilván eltûnôdik, mit lehetne tenni, érdemes-
e ezt csinálni? Az Isten hozott világa kihívóan magára koncentrál, be-
felé néz, mással nem törôdik. A kisváros már folyton azt lesi, mit gon-
dolnak róla mások, hogyan viszonyul a központhoz. A kisváros kétel-
kedôbb, különösen a kvalifikált ember esetében. 
– Akkor fûzzük tovább ezt a gondolatot: Évek óta szerkeszted a
Bárkát, téged, kis túlzással a vidék harcosaként ismernek. Mi-
lyen jövô vár a vidék értelmiségére, most, amikor a határok nyi-
tottabbá válnak? 
– Ennek a lapnak állandóan mutatnia kell, hogy van, hogy több, mint
nagy lendület. Jó visszajelzéseket kaptunk és most az a feladat, hogy
ezt a feltevést tartósan is tudja tartani a lap a központtól földrajzilag
nagyon távol. Lett bizonyos hatása a lap kánontörekvési terveinek, és
mintha oldódott volna a szerzôk közötti feszültség, hogy „én csak itt
publikálok, te csak ott publikálhatsz”. Kérdésed második felére vála-
szolva: óriási lesz, ha délre és keletre megnyílnak a határok. Ennek a
régiónak sokat segíthetne Arad, mint kulturális centrum közelsége,
amely félórára lenne. (Most másfél órára van). Pesszimista oldalam pe-
dig azt mondja: lesz vajon közeledés, mikor Gyula és Békéscsaba sem
tudnak közös nevezôre jutni. Egy színházelôadás után például nem
tudsz hazamenni busszal Gyuláról Békéscsabára. Mégis: kialakulhat
egy új kulturális régió. Jelenleg csak alibizés van. Voltam néhány kul-
turális régiós tanácskozáson. Súlyos tévedés volt.  

Szénási Zsófia
Fotó: Hankó Viktor 1
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Habzó szöveg helyett fegyelmezett
mondatok
Grecsó Krisztián a vidék útkeresésérôl ír



Akinek akkora paraszttenyere van, mint
nekem, fél kézzel is leemelheti a köny-

vespolcról az eddig megjelent összes
Gelléri-kötetet. Ha szerencséje van –

mert plázák helyett antikváriumokban
töltötte fiatalságának szabadidejét –,

köztük lesz az elsô és egyetlen regény
(vagy inkább kisregény, de még inkább

novellaciklus), A nagymosoda (1931), az
elsô novelláskötet, a Szomjas inasok

(1933), a Debrecenben kiadott Hold uc-
ca (1934), aztán a Kikötô (1935), a Vil-

lám és esti tûz (1940), továbbá a két
munkaszolgálat között írt, de már posz-
tumusz megjelent töredékes önéletrajz,

az Egy önérzet története (1957).

■ Életmûve, a hozzáférhetô, egy vaskosabb kötetben elfér, és a
két világháború közötti magyar novellairodalom kimagasló tel-
jesítménye. Életmûve, a sejthetô, a saját bevallása szerint elége-
tett kétezer novellával és a Mauthausen felé menetelô sorstár-
saknak emlegetett nagyregény tervével – torzó. „Oly korban”
élt ô is, ennélfogva (Déry Tibor szavaival) „nem érte el azt a
negyven éves korhatárt sem, ahol a prózaíró megszületik.”

Száz éve, 1906 márciusában született. Akkoriban még voltak
szerkesztôk, és azok, mint például Szabó Lôrinc, fel-
ismerték a tehetséget. „Maga egy igazi ôrült! Egy új
Rimbaud!” – kiáltott fel a tizenéves Gelléri novellá-
ját elolvasván a Pandora szerkesztôje. Akkoriban a
szerkesztôk még a levelekre is válaszoltak. Így jelen-
hetett meg a vasipari tanonc vagy
mi elsô novellája, a Trombitálnék
1924-ben Az Estben. Mikes azt
mondta az óbudai szemüveges
suhancnak: „magának nem sza-
bad pénzért írni, száz novellát
kell írni, hogy abból legyen egy,
amiért húsz pengôt kap”. Gelléri
szerint: „Strindbergnek hívott és
azt mondta, táplálkozzak az ôrü-
letbôl, az inspirációból és a pénz-
telenségbôl.”

A tanács végét, tekintettel a
kor gazdasági válságára és mun-
kanélküliségére, nem volt nehéz
megfogadni. A vasárnaponként
novellákat író Gelléri a munka-
napokon leginkább munkanél-
küli, kivéve, amikor kelmefestô-
ként, géplakatosként, szállító-
ként dolgozhat. Gyári munká-
sok, lumpenproletárok, nincste-
lenek, kisemmizettek a novella-

hôsei is. De ahogy ábrázolja és meg-
jeleníti ôket és világukat, az azóta is
utánozhatatlan a magyar irodalom-
ban. A módszert, a szürke, sivár hét-
köznapokat oldott líraisággal és szi-
várványos derûvel megszépítô írói
technikát Kosztolányi „tündéri rea-
lizmusnak” nevezi el. Találó kifeje-
zése azóta sem kerülhetô meg Gellé-
ri kapcsán.
Gelléri-filológia jószerivel csak az-
óta létezik, hogy Vargha Kálmán
1973-ban közreadta remek Gelléri-
monográfiáját a Szépirodalmi „Ar-
cok és vallomások” sorozatában.
Akkor még nem ismertük Móricz
Zsigmondnak a fiatal Gellérivel ké-
szített interjúját (1985-ben tette köz-
zé Tasi József), melyben a fiatal no-
vellista magabiztosan kijelenti a
Nyugat szerkesztôjének: „hazudnak
a realista írók, a naturalisták, Zola,

mind, aki a munkás életében csak a feketét, a szennyet, az el-
aljasodást látják, mert tele van örömmel…”. Móricz pedig így
kommentálja jegyzetfüzetében a találkozást: „Ez már aztán
egy új emberi és írói típus. Ez már megint nem utánzója sen-
kinek, s kifejezôje a maga korának, a háborús generáció tisz-
ta, s típusos képviselôje.”

„Gelléri, akárcsak egy-két más, kitûnô zsidó novellista, valami
ôsi meseszövô készség, valami hagyományozott, bibliai-mítoszi,
naiv elbeszélô báj birtokosa volt” – írta róla Sôtér István 1946-

ban. Hát hogyne: ha a
Kiscelli út, az óbudai
téglagyárak környékén
ilyen az élményadó
környezet: „láttam egy
gazdát, aki az ablakon
lépett be mindig, ha ré-
szeg volt, egyenest az
ágyba”. Krúdy világa
ez, csakhogy amíg ô lu-
cullusi és egyéb örö-
möknek hódol az óbu-
dai kiskocsmák világá-
ban, ünnepeltünk –
mellesleg diszkoszvetô

bajnok – páncélszekrényt cipel kidagadó erekkel a
szállítómunkásoknál, a verítékkel megkeresett pár
fillérbôl legurít egy korsó sört, aztán hazamegy, és
ilyen mondatokat ír ki magából: „Kiszúrom a szí-
vedet – és bicskát nyit rám, annak pedig olyan he-
gyes szeme van, mint a kígyósziszegés.”
Novellái, a harmincas évek peremvárosi valóságá-
nak tükörcserepei, egyenként is csillognak, egymás
mellé rakosgatva azonban hol a társadalmon kívü-
li meseszerûség fényével vonják be a Bécsi út gyár-
világát, hol szépirodalmi szociográfiákra hajaznak.
Nem mindegy, ki és hogyan rakosgatja egymás
mellé ezeket a tükörcserepeket. Amikor ô maga
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évforduló

Ugyanaz – sokféleképp
Gelléri Andor Endre (1906–1945)



tette (1943 végén
„Munkások” címmel
tervezte kötetét), a
Horthy-cenzúra ré-
mülten pillantott az
összeállt freskóra és
könyörtelenül megta-
posta: a 31 novellá-
ból 11-et engedélye-
zett, azokat is meg-
csonkítva, oldalakat,
sorokat, jelzôket húz-
va belôlük.
A száz éve született
szerzô összegyûjtött
novelláinak kötetpár-
ját már 1964-ben kéz-
be vehettük. Késôbb:
ugyanaz – sokféle-
képp. Lódi Gabriella
„Hûvösvölgyi nász-
utasok” címmel köt
csokorba negyven
novellát (Szépirodal-
mi, 1970). Amikor
Zelk Zoltán válogat
Gellérit (Álmok kó-
szálása, Szépirodal-
mi, 1973), költô lép
elénk, hogy posztu-
musz igazolja Kosz-
tolányi megállapítá-
sát: „Költô ez a fiatal-
ember, és mûvész is.
… Nála a valóság
csak ugródeszka.
Képzeletébôl alkot.”
Késôbb, megint Lódi
Gabriella szerkeszté-
sében, a „Jamaica
rum” lesz a húzónév
az Olcsó Könyvtár –
már a „szonatinák”
üveghangját is meg-
csendítô – kötetének
címlapján (Szépiro-
dalmi, 1984).
Ami Gellérirôl ol-
vasható, az a Mag-
vetô Kiadó 1975-
ben útjára bocsátott
és csakhamar nép-
szerûvé vált soroza-
tának, a Gyorsuló
idônek „A gyengéd
óriás” címû köny-
vecskéjében hozzá-
férhetô. Ami Gellé-
ritôl olvasható (be-

leértve több kiadatlan, elfelejtett vagy az író hagyatékából
elôkerült írást is), az az Ezüstbôl gyúrt kenyér (Szépirodalmi,
1979) csaknem hétszáz oldalán sorakozik. Ismereteim szerint
ez a legteljesebb válogatás, de hogy ez most, a centenáriumon
is igaz-e, nem tudom.

Juhani Nagy János

A Széphalom Könyvmûhely újdonságai
Várkonyi Nándor: Magyar katonaköltôk,
Az üstökös csóvája, Dunántúl
(összegyûjtött tanulmányok I.)
B/5, 528 old. ff. illusztrációkkal + 24 old. színes képmelléklet-
tel, cérnafûzött keménytáblás, egészvászon kötésben, fóliá-
zott, színes védôborítóval, névmutatóval, 4950 Ft
Várkonyi Nándor irodalomtörténeti és mûvelôdéstörténeti ta-
nulmányköteteit tartalmazza az életmûsorozat 10. darabja.
Az életteli, nagy tudás birtokában megrajzolt költôportrék
(Balassi, Zrínyi, Kisfaludy-testvérek, stb.), a felfedezés-szám-
ba menô Petôfi-tanulmányok és a Dunántúl hely- és kultúr-
történeti rajza minden olvasó számára nagy élményt és sok új
ismeretet jelent.

Böszörményi Géza: Recsk
Egy titkos kényszermunkatábor története 
(történeti riportok, dokumentumok, 2., bôvített kiadás) 
M. Kiss Sándor elôszavával. Szerkesztette: Kiczenko Judit és
Gyarmathy Lívia. B/5, 504 old., gazdag fotóanyaggal és kép-
melléklettel, 3900 Ft
Böszörményi Géza kötete a recski kényszermunkatábor volt
foglyaival és rabtartóival készített megrázó riportkötet, amely
az 1989-ben megjelent könyv csaknem kétszeresére bôvült új
kiadása.

Címünk: 
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./Fax: 351-0593
iroalap@axelero.hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu 

A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ
AJÁNLATA

DR. LADÁNYI SÁNDOR szerk.

ADALÉKOK
a Magyarországi Református Egyházban
az 1956–1957-es esztendôben történtekhez

DOKUMENTUMOK
a Református Megújulási Mozgalom és az Országos
Intézôbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások
történetébôl. Az 1956-os forradalom 50. évfordulója
alkalmából jelent meg ez ôszinte hangú, tényszerû
és tárgyilagos dokumentum-összeállítás.
B/5, 524 oldal, keménytáblás, ára: 3200 Ft

FAZAKAS SÁNDOR

EMLÉKEZÉS ÉS MEGBÉKÉLÉS
A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritéri-
umai. Az elmúlt század súlyos bûneire csakis az emléke-
zés, megbékélés és kiengesztelôdés hozhat gyógyulást.
B/5, 180 oldal, kartonkötés, ára: 1350 Ft

A Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadója

1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon/fax: 386-8267
e-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

Honlap: www.kalvinkiado.hu
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Andersen–Günter Grass szerzôpáros 
Mese felnôtteknek illusztráltan

■ Varázsolt a könyvkiadás: két olyan szerzôt tett egy-
azon kötet alkotójává, akik ténylegesen soha nem talál-
kozhattak, mivel több mint száz év különbséggel szület-
tek. A dán mesemondó Andersennek (aki egyébként má-
ra elfeledett drámákat, novellákat is szép számmal írt) ta-
valy ültük kétszázadik születésnapját. E kerek évforduló
alkalmából a Nobel-díjas kortárs, Günter Grass szerzôtár-
sul szegôdött hozzá, Az árnyék címmel közös kötetet je-
gyeznek. A német írónak a válogatást és az illusztrálást
köszönhetjük. 

Az Európa Könyvkiadó által közrebocsátott, könyvmû-
vészeti alkotásnak is beillô album utószavában így ír
Günter Grass: „Elveszi a manó az asszonyságtól álmában
a beszélôkéjét, és ráteszi a szemétvödörre, hogy az szólni, be-
szélni tudjon. Szemléletesek Andersen meséi. Nemcsak a sze-
métvödröt beszélteti ô. Gallért, fésût és harisnyakötôt is szóhoz
juttat. A vakondot, a virágot, még a halakat is, amikor azok a
hajdan Európából Amerikába áthúzott távírókábelt se vége, se
hossza tengeri kígyónak nézik és faggatják. Beszél, henceg, szót
kér versengve minden… 

A legmellékesebb megjegyzés is része lesz a képnek. Akinek hi-
bádzik valamije, annak erényévé lesz a szükség: csak egy féllábú
ólomkatona lehet ennyire rendíthetetlen. Többek között ezek a
dolgok késztettek rá, hogy litográfuskrétát fogva eredjek motívu-
monként az elbeszélt anyag nyomába, hogy a kis hableány hal-
farkában a szálkákat láthatóvá tegyem, hogy mozgalmas és sta-
tikus jelenetek mellé a kedvenc fényképpózában magát Ander-
sent is a képbe foglaljam; mert sok meséjében ott rejtôzködik
vagy sokatmondóan megmutatkozik ô. A rút kiskacsa szenve-
déstörténetében a saját szenvedése folytatódik. A kertész és ura-
ság címû mesében is ô hallatja hangját, amikor irodalmi mûvei-
nek bírálóit teszi nevetség tárgyává.”

Gyermekeinek és unokáinak ajánlja a
huszonkilenc népszerû és kevéssé is-
mert Andersen-mesét tartalmazó vá-
logatást Grass. Unokái számára való-
színûleg felnôtt éveikben válik kincs-
csé e kötet. 
Az árnyék ugyanis mesekönyv felnôt-
teknek. Nemcsak nagy formátuma, sú-
lya, kiváló minôségû papírja okán, ha-
nem azért is, mert A vadhattyúk, A ren-
díthetetlen ólomkatona, A Hókirálynô, A
kis gyufaáruslány és más, gyerekkorából
mindenkinek emlékezetes történetek
nem rövidített és nem színpompás, ro-
mantikus rajzokkal negédessé tett vál-
tozatban szerepelnek itt. Rab Zsuzsa

fordításait teljes terjedelmükben olvashatjuk benne. Az eddig ma-
gyarra át nem ültetett mesék, mint például A vasút, A kertész és az
uraság, a Fogfájós néni Kúnos László gondos munkája nyomán
„szólalnak meg” anyanyelvünkön. 

A illusztrációk végképp a felnôttekhez fognak utat találni. Günter
Grass képzômûvészként is fergeteges. Eredetileg tíz, Andersen mû-
veihez készítendô litográfiára kapott felkérést, de nem tudta abba-
hagyni. Fekete-fehér, szálkás rajzai groteszkek, szarkasztikusak, az
adott mese poénjára összpontosítanak, olykor még a mesék tartal-
mánál is erôteljesebben rémálomszerûek. Többe belerajzolta Hans
Christian Andersen hórihorgas, hegyes orrú, különös figuráját. Az
utószó melletti oldalon pedig a két alkotó „portréja” együtt látható.

Az Andersen-mesék már a szerzô életében meghódították a vilá-
got, s történetei ma is elevenek, sôt – a néha fel-fellángoló pszicho-
lógusviták ellenére – elmaradhatatlan részei a gyerekkornak. A dán
mesemondó históriái az új, mûvelôdéstörténeti csemegének szánt
kötettel a felnôttek életébe is bekapcsolódnak természetesen a világ-
irodalom és egyben a képzômûvészet részeként.

m. zs.

Dokumentumregény a megélt holocaustról
Bernáth László asszociációi
■ A Sorstalanság és Kertész Imre Nobel-díja után, gondolnánk,
magyar írástudónak legfeljebb csak bátortalanul jut eszébe, hogy,
ha eddig nem tette, könyvbe foglalja lágeremlékeit. Másként érezte
Bernáth László, akit szak- és szépirodalmi könyvein kívül a szépem-
lékezetû Esti Hírlap kulturális rovata révén ismerhet a közönség.
Neki Semprun Nagy utazásától szállt inába a bátorsága, hogy foly-
tassa, könyvvé bôvítse naplóját, amelyet tizenöt évesen, Ausch-
witzból hazatérte után kezdett el írni, amint újra megtanulta a be-
tûket kerekíteni. Nem baleset érte, lelki sokk felejttette el vele a
kisiskoláskorban önkéntelenné vált mozdulatokat.

A naplóírást rögtön abbahagyatták vele diákkori teendôi, s ha-
marosan letett róla, hogy lágeremlékeit – néhány idôszerû ese-
ményhez kapcsolódó újságcikken kívül – papírra vesse. De
most, hatvan év múltával mégis lejegyezte történeteit IDÔmo-
zaik címû dokumentumregényében, amely a Coldwell könyvek
sorában jelent meg.

A cím a szerkesztésmódra is utal. Idôbeli töredezettséggel, kép-
zettársítások révén követik egymást az emlékek. Megelevened-
nek a vidéken élô zsidó család holokauszt elôtti mindennapjai
és egyéniségei éppúgy, mint a táborban történtek, a barakklakók
vagy a hazatérés utáni események, de egyik mozaik sem idôrend-
ben követi a másikat. 

Az asszociációs megjelenítéshez személytelenség kapcsolódik.
Bernáth László egyes szám harmadik személyben beszél a tizen-
négy évesen elhurcolt magas fiúról, akit önnön apja mentett meg

például azzal, hogy a sorban maga
mellé parancsolta s tizenhét éves-
nek mondta. Tudta vagy ösztönö-
sen érezte, ha a közelében van a
nyurga kamasz, valamelyest talán
egyengetheti a sorsát.
A távolságtartás nemcsak az énre-
génytôl való ódzkodást jelenti. A
szerzô nem titkolja, hogy a holo-
kauszt választóvonal volt az életé-
ben. Az emlékek, mintha elváltak
volna tôle. Az elmúlt hatvan évben
például soha nem álmodott lágerek-
rôl. Csak ébren emlékszik. Kívülrôl
szemlélôdik. Igazából nem is nôtt a

szívéhez az a tizennégy éves gyerek, akinek a múltját némely moz-
zanatában jól ismeri. Nincsenek vele kapcsolatban összefüggô em-
lékei. Csak töredékek, amelyek azonban rendkívül részletesek és hi-
telesek. Innen a mûfaji megjelölés: dokumentumregény.

Egyértelmûen soha nem említi Bernáth László, mégis úgy sejtem:
a Sorstalanság, esetleg éppen a címe adta meg a végsô lökést az
IDÔmozaik megírásához. A dokumentumregényben és a fülszö-
vegben utal rá a szerzô a nyurga kamaszról szólva: egyáltalán nem
érezte magát sorstalannak, sem a láger elôtt, sem ott, sem azután. S
könnyezett, amikor hazafelé jövet elhaladtak a piros-fehér-zöldre
mázolt határôrbódé mellett. Ô tudta: hazatért. 

S ezt el akarta mondani nekünk, honfitársainak is.
(mátraházi)
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Kleopátra, Jeanne d’Arc, Marie Curie
vagy Greta Garbo nevét mindenki is-
meri, ôk saját tetteik okán váltak hal-
hatatlanná. A sajátos névsort tetszés
szerint lehetne bôvíteni. De vajon –
magyar példáknál maradva – ki tud-

ná, hogy élt Komáromban 1776 és
1855 között egy Vajda Julianna nevû

leány, aki idôvel feleségül ment
Lévai Istvánhoz, Lilla néven pedig

bevonult az irodalomtörténetbe?

■ Minden valamirevaló magyar költô és író
írt szerelmes verseket, alkotott olyan novel-
lát, regényt vagy drámát, amelyben valós
személy(ek)rôl mintázta meg a hôsnô(i)t. Az
irodalomtörténészek aztán apróra megvizs-
gálták, ki ihlette az alkotót, és milyen kap-
csolatban voltak végül is.

Regényes sorsú íróink életrajzához feltétlenül hozzátartozik
egy-két nagy szerelem, házasság és válás története. Voltak ki-
fejezetten szerelmes természetû költôink, íróink (ôk  a több-
ség) és voltak egészen szemérmesek, rejtôzködôk és hûsége-
sek is (a legjobb példa Arany János). Hogy a magyar írók sze-
relmeit taglaló sorozat hány kötetbôl állna, azt meg lehet sac-
colni, biztosan több tucatnyira rúgna, ám a Holnap Kiadó
2002-ben indított Szerelmes magyar írók szériáját (mindössze)
tíz kötetre tervezte, amibôl hét már megjelent, és a nyolcadik
és a kilencedik hôsének nevét is tudjuk. A szebbik nem nagy
hódolója egyikük: Krúdy, és – ebben a férfi-centrikus iroda-
lomban – az egyetlen nô, Kaffka Margit a másik. A tizedik
név egyelôre titok, én Balassit, Petôfit vagy a Lilla-verseket al-
kotó Csokonai Vitézt preferálnám, de szóba jöhet Molnár,
Karinthy vagy Szabó Lôrinc is.

A kötetek felépítésérôl, szerkezetérôl illik pár sort írnom, mi-
elôtt kiemelnék bizonyos részleteket, az elolvasásukhoz kedvet
csináló érdekességeket. Kelecsényi László, a sorozatszerkesztô
koncepciója az volt, hogy ne tanulmányokat, esszéket tartal-
mazzanak ezek a kötetek, hanem rövid bevezetô után az adott
írót-költôt jól ismerô irodalomtörténész különféle mûfajú, el-
sôsorban a szóban forgó író korából származó szövegeket vá-
logasson egybe. Így kerül egymás mellé vers, emlékirat–önélet-
rajz–visszaemlékezés, levél, cikk maguktól a fôszereplôktôl, s
tanulmány-részletek irodalmárok és egyéb írások amatôrök (fô-
leg rokonok) tollából.

Irodalomtörténeti sorrendben haladva: a „szegény, boldog-
boldogtalan Jókai Móric”-ról összeállított kötet (Rózától
Belláig) három nagy fejezetbôl áll, ezek címe: Róza, Otília és
Bella. Jókai elsô felesége, a nagy színésznô Laborfalvi Róza az
elsô, az író gyámleánya, a 19 évesen meghalt Lukinics Otília a
második, és Nagy Bella a harmadik, aki ugyancsak színésznô
volt, és akit 1899. szeptember 16-án vett feleségül. A vôlegény
(az 1886-ban megözvegyült író) ekkor hetvennégy éves, arája
húsz. Országos családi botrány lett belôle, amelynek doku-
mentumai köteteket töltenek meg. 

A Madách-kutató, biográfus Andor Csaba válogatta a Házasság
elôtt, válás után c. kötet anyagát. A szerzô a könyv nagy részében
persze Fráter Erzsébet és a drámaíró-költô szerelmével, sikerte-

len házasságával és válásával foglalkozik. Az
egyébként is alapos  filológusnak a szokott-
nál kicsivel több életrajzi tényt kellett közöl-
nie, mivel Madách magánéletérôl tényleg ke-
veset tudtunk idáig.
Ady Endrérôl mindenekelôtt Léda, azaz Dió-
sy Ödönné Brüll Adél és Boncza Berta, vagy-
is Csinszka jut eszünkbe. Szerintem a szer-
kesztô, az irodalomtörténész és kritikus Bor-
bély Sándor a  Szeretném, ha szeretnének c. kö-
tettel, mozgalmas életû nagy költônk élénk
szerelmi életének dokumentálásával hálás
feladathoz jutott. Kosztolányi Ádám apjáról
szólva egy szempontból összeveti a két, riva-
lizáló költôt: /Apám/ „Erôsen érzéki alkat,
de érzékisége introveltált jellegû; más, mint
például Ady hisztérikus, merész, háborgó
szexualitása.”
„Közismert tény, hogy a férfi és nô viszonya
visszatérô témaként átszövi a Móricz-írásokat,
ugyanis az írót, saját bevallása szerint, két
szenvedély tartotta fogva: a munkaláz és a társ
imádata. A nôk ennek megfelelôen a modell

és a házastárs, a királynô és a feleség végleteiben megfogalmazha-
tó kettôs szereposztásban lépnek elô e kötetben a múlt színfalai
mögül” – írja a Modell és társ c. kötet elôszavában Cséve Anna. Ér-
dekesek az évszámok miatt a fejezetcímek: Janka 1902–1924, Jan-
ka és Mária 1924–1925, Mária és Olga 1925–1926, Mária
1926–1936, Csibe 1936–1942. A regényidézetek, levelek, vissza-
emlékezések mellett külön  figyelemre méltók Móricz még kötet-
ben nem publikált naplójának itt olvasható részletei.

Az Anna-versek költôjétôl nagyon sokan tudják idézni: „Mi-
lyen volt szôkesége?”, hiszen a kérdés szállóigévé vált. Ha vers-
címet kell mondani Juhász Gyulától, azonnal beugrik: „Anna
örök.” Mintha bizony Juhásznak egyetlen szerelme lett volna:
Sárvári (Schall Anna). A félrecsúszott nyakkendô-t lapozgatva meg-
lepôdünk: ebben szerepel a legtöbb nô, Kelecsényi Lászlónak va-
lóságos kislexikont kellett összeállítania belôlük.

Nem úgy Kosztolányi esetében, ahol három helyszínhez egy-
egy nôalak kapcsolódik: Szabadkához Lányi Hedvig, „a fecske-
lány”, Budapesthez az író-színésznô Harmos Ilona, a feleség,
akinek keresztneve az egyik legszebb magyar vers címe lett, és
Visegrádhoz az ötvenévesen már halálosan beteg költô utolsó
szerelme, Radákovich Mária. Ez a kötet is tartalmaz eddig még
publikálatlan dokumentumokat.

A Szépség koldusa talán a sorozat eddigi legsikeresebb kötete,
amelyben Valachi Anna a József Attilát körülvevô nôket idézi
meg a költô versei, a kortársak tanúvallomása és a „múzsák” sza-
vai által. A sikert nyilván növelte, hogy a centenáriumi évre idô-
zítették e könyv  kiadását, de valószínûleg anélkül is a legizgal-
masabb összeállítás lett volna. Hiszen a Vágó Márta-szerelem, a
Szántó Judit-kapcsolat és a Kozmutza Flóra iránti fellángolás
egyaránt önmagán túlmutató eset, ráadásul a szerzô kellô figyel-
met fordít a költônek a testvérei, Jolán és Etelka iránt érzett sze-
retetére, s a „zárópoén”: József Attila kielégíthetetlen szeretetvá-
gyának legelsô asszonya, az összes nô archetípusa a legendássá
növesztett mama volt.

E köteteket lehet ízlelgetni, de falni is, lehet meglepôdni és az
eltérô tanúvallomásokon elgondolkodni, s az a jó, hogy továb-
bi búvárkodásra, mindenekelôtt az életmûvekben való alapo-
sabb, vagy újbóli megmerülésre sarkallják az olvasót.

Cs. A. 1
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■ „A szépirodalom s a tudomány nyelve összeolvadt, s eb-
bôl a vakmerô házasságból született a második Nyugat-nem-
zedék legkedvesebb kifejezési formája, az esszé” – írja az év-
századdal nagyjából egyidôs „esszéíró nemzedék” egyik leg-
kitûnôbb egyénisége, Cs. Szabó László. A harmincas évek
végétôl a negyvenes évek közepéig írt tanulmányait megros-
tálva közreadó könyvbôl megállapítható, hogy ez az „esszé-
író nemzedék” elnevezés már
akkoriban ragadványnévként
tapadt a negyedik X-hez érkezô
tollforgatókhoz. Bármilyen
sokfélék voltak érdeklôdésük-
ben, társadalmi vonzalmaikban
vagy emberi természetükben –
egyben megegyeztek. Belátták,
hogy a mindnyájuk életét befo-
lyásoló, sokukat halálba kerge-
tô világtörténelmi események
elôl nem lehet elbújni. Csupán
egyetlen megoldás maradt,
hogy meg ne tagadják magukat.
Botcsinálta politikusként írtak
az aktuális közügyekrôl, de az
idôszerû kérdéseket továbbra is
az örökkévaló értékekhez mér-
ték, s maradandó nyelven fo-
galmazták meg a haza és a
nagyvilág állapotáról legszemé-
lyesebb szorongásaikat és aggo-
dalmaikat. Ezért nem publicis-
ták és nem szaktudósok, hanem
mûvészek, a toll mûvészei. Az
igazságot még akkor is lelki ta-
pasztalataikra támaszkodva ra-
gadják meg, ha irodalomtörté-
nészek, mint Halász Gábor,
közírók, mint Bálint György,
politikusok, mint Kovács Imre
vagy Veres Péter, írók és kritikusok, mint Németh László és
Kodolányi, költôk, mint Illyés, a polgári regény mûvelôi,
mint Márai, jogfilozófusok, mint e raj legfiatalabbjának te-
kinthetô Bibó István – és persze szociográfusok, mint a né-
pi írók mindenike.

Cs. Szabó szûkebb szakmai meghatározása nem ilyen egy-
szerû – napi tevékenységére tekintve a rádió irodalmi szer-
kesztôjeként egy új mûfaj megalapozója –, de a háborús
években és a késôbbiekben mûvelôdéspolitikusnak és kultúr-
diplomatának látom elsôsorban, bár – tekintettel szûk moz-
gásterére – jobbára csak elméletben. Nem a megosztó, ha-
nem a kiegyenlítô fajtából való: a szétszéledésre hajlamos
írónyájat igyekszik egybeterelgetni, akkor is, ha ez a lehetet-
lenséggel határos. Kolozsvár és Erdély neveltjeként a toleran-
cia régi hazájából származik, ami persze önmagában kevés
lett volna a Trianon utáni bujdosó-sors idején ahhoz, hogy
türelemmel szemlélje mások elfogultságait, de alkatából
mindig futja, hogy a személyes hiúságok és haragoskodások,
féltékenykedések és irigykedések alól kihántsa a tehetség s az
elhivatottság teljesítményeit. Szépen emlékezik meg a sokat
ígérô, de a belsô ellentétektôl szétzilált és az államhatalom

zsarnoki föllépése miatt hamvába holt márciusi frontról,
amelynek szervezôje az értelmiség, mindenekelôtt a népi
írók csapata. Ez a mozgalom azért érdemelne sokkal több
utókori figyelmet, mert értelmiségiek irányították, és csak-
ugyan a tömegek sorsának jobbítására irányult. Kultúrmisszi-
ós szándék is mozgatta: szálai néprajzosokhoz, nagy zene-
szerzô-, költô- és íróelôdökhöz, Bartókhoz, Kodályhoz, Ady-

hoz, Móriczhoz, sôt a népiekkel
egy ideig szembenálló József At-
tilához is elvezettek. Még 1948
és 1992 után szorultak ki úgy a
közéletbôl a nemzeti prog-
resszió írói, mint 1937 után.
Az esszégyûjtemény másik leg-
nagyobb témaköre, a kis népek
sorsa ugyanilyen idôszerû. A
magyarságot mindig Európához
illesztgetô, Európát pedig a kul-
túrák otthonának tekintô író
szavai javarészt ma is érvénye-
sek. A harmincas-negyvenes év-
tizedfordulón, a nagyhatalmak
kölcsönös leszámolása idején
hasonló gondok gyötrik, mint a
ma emberét, akinek lehetôségei
a közös európai intézmények
idején (látszólag) összehasonlít-
hatatlanul jobbak: „A kis népek
dolga, hogy megtartva az embe-
ri mértéket, csöndesen, erôszak
nélkül ellenálljanak az új Bábel-
nek. Ne a nagy népek bûneit
utánozzák, hanem a maguk eré-
nyeit keressék. Erény, érdem, di-
csôség az, hogy Svájcban nincs
piszkos falu, Svédországban
nincs rossz ház, Finnországban
nincs elhagyott gyerek, Magyar-

országon nem kallódik el a népdal. Ezekbôl az apró teendôk-
bôl válasszák ki a maguk nagy hivatását.” És persze – ahogy
másutt írja – a vidéket megbecsülô, európai mintájú polgá-
rosodással: nem skanzen-országot szeretne, hanem mûvelt,
európai kultúrát és civilizációt. Soraiból szinte kiált a mai ak-
tualitás, de az is, hogy (bár nem tartozott a harcos közírók
közé), minden alkalommal valami gyökeresen mást képvi-
selt, mint a kor náci, bolsevista és tôkés nagyhatalmai, s a
maga módján szóvá tette a „nagy népek bûneit”. A magyar
alkat elasztikus fogalmának meghatározásában tévedhetett,
ám szilárd erkölcsi érzéke, embersége és hazafisága a legjob-
bakéhoz mérhetô. Elkeserítô, hogy a peregrinus erdélyi diá-
kok és Mikes Kelemen utódja elôtt – súlyos igazságainak
képviseletére – itthon csak nagy késéssel, élete végén nyílt
meg résnyire az ajtó. Ennek most már szélesebbre kellene tá-
rulnia, egész munkássága elôtt.

Alföldy Jenô

Szerkesztette és az elôszót írta Gróh Gáspár. Magyar Nézô sorozat
Természet- és Társadalombarát Fejlôdésért Közalapítvány –
Kortárs Kiadó, 2005
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Kultúrdiplomácia magyaroknak
Cs. Szabó László: Kis népek hivatása
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évforduló

A blickfangosan rejtélyeskedô cím felol-
dása: Ez a játékos kérdés áll Vitéz

György ama versének címében, amellyel
a hetven éves Bujdosó Alpárt köszönti.

A második elem jelentése ezek után telje-
sen világos, csak azt kell hozzátenni,

hogy ez Harasztÿ István mûalkotásának a
címe. Írásom pedig egy rendezvényrôl és
egy könyvrôl szól, nem mintha különö-
sebben szeretnénk, preferálnánk a kerek
évfordulókat, hanem mert jó példának

szánom – kiadóknak, szerkesztôknek és
születésnapos akotóknak.

■ Január 14-én a Mûcsarnokban köszöntötték – ahogy monda-
ni szokás – barátai, tisztelôi és pályatársai a 70 esztendôs Bujdo-
só Alpárt. Itt meg is állhatunk egy percre, tudniillik az ünnepelt
nem ezen a napon, hanem december 18-án született, 1935-ben.
(Így legalább a mi „csúszásunk” sem minôsül udvariatlanság-
nak.) Magáról a rendezvényrôl elsôsorban azért akarok – rövi-
den – írni, mert ilyen felszabadult, jókedvû, nem formális „szü-
letésnapi bulit” szeretnék magamnak, és kívánok minden olyan
pályatársunknak, aki nem nyelt nyársat, nem frusztrált, nem
öreg 60–70–80–90 évesen sem! Ilyen szabálytalanul-szabályosan
frappáns, pergô és kerek „mûsort”, ami után jöhet a kötetlen, jó
hangulatú beszélgetés, némi harapnivalóval és borocskával...

L. Simon László vezette be az estet, amelynek közremûködôi
voltak: Szkárosi Endre (Ladik Katalin és Székely Ákos közremû-
ködésével), András Sándor, aki rövid prózai részletet, Deák Lász-
ló, aki egy verset olvasott föl az ünnepelt tiszteletére. A tulajdon-
képpeni köszöntôt, Bujdosó Alpár pályájának, emberi-
alkotói profiljának fölvázolásával, Papp Tibor, a párizsi
Magyar Mûhely alapító szerkesztôje olvasta fel. Majd a
házigazda L. Simon László, mint a kötet szerkesztôje
mutatta be a Görbülô fény c. antológiát, és nyújtotta át
Bujdosó Alpárnak a friss kiadványból az elsô példányt.
Aki megkapta és megköszönte Harasztÿ István rézbôl
készült reliefjét is, amelynek fényképét mellékeljük.

A Szkárosi–Ladik–Székely trió Szkárosi itt látható kép-
versének továbbfejlesztett változatát adta elô: ezt úgy
kell elképzelni, hogy Ladik Katalin és Székely Ákos –
egyre gyorsuló tempóban – jobbról-balról egy kártyát
mutatott fel, amit a szerzô leolvasott. Ez
komoly mutatványszámba ment, hiszen
a szimpla, a dupla, majd a tripla után
még több jegy, s ha emlékezetem nem
csal, jó pár avantgárd mûszó követke-
zett, össze-vissza, minden esetben össze-
kapcsolva az Alpár névvel. Így lett a kép-
versbôl hangzóvers, így lehet felolvasni,
mi több, elôadni egy képverset!

Mármost ami a Magyar Mûhely Kiadó
gondozásában megjelent kötetet illeti, an-
nak mind szöveges, mind képzômûvésze-
ti része példásan gazdag. Mint ahogy a
benne, a négy (Hetven kedô?; Egy arc vál-
tozásai; Ha Bujdosó Alpárról beszélek; Is-
ten, világ, ember c.) fejezetben szereplôk

névsora is. Közülük a második tartalmazza a
képanyagot. A harmadikban találhatók
olyan írások, amelyek magáról Bujdosó Al-
párról, illetve írásmûvészetérôl, bizonyos
mûveirôl szólnak: Kovács István, Nagy Pál,
Pomogáts Béla, G. Komoróczy Emôke és
Hegyi Lóránd tollából. Tôle idézek egy jel-
lemzô és fontosnak érzett részletet:
„Ha Bujdosó Alpárról beszélek, ha munká-
járól írok, ha pályájáról elgondolkozom, na-
gyon sok történelmi, politikai referenciával
dolgozom, magától értetôdôen és természe-
tesen, még akkor is, ha egyáltalán nem kívá-
nom munkásságát kizárólag az emigráns
kultúra , a »diaszpórairodalom« kontextusá-
ban vizsgálni. Mégis, Bujdosó Alpár élete,
sorsa, küzdelmei, emberi aurája és mûvészi
pozíciója elkerülhetetlenül a magyar törté-

nelem utolsó fél évszázadához, a magyar intellektuel etikai vívó-
dásaihoz, széttört reményeihez, zaklatott életéhez, kontinentális
bolyongásaihoz és kereséseihez, meneküléseihez és újrakezdései-
hez, kiszolgáltatottságához és nagyságához, bukásaihoz és fel-
emelkedéseihez kapcsolódik. Történelem és politika, iodalom és
etika, menekülés, veszélyeztetettség, elszigeteltség és meleg, védô,
éltetô barátság, anyanyelv és választott nyelv a választott újhazá-
ban, fáradhatatlan munkálkodás és ôszinte, nagyvonalú, igaz és
minden segítôkész nyitottság, védelmezô szeretet, közvetlen me-
legség: ez Bujdosó Alpár emberi valósága, egy nehéz, sokszor
gyötrelmes, sokszor gyûlöletes, és mégis gazdag, izgalmas, viharos
korszakban, a mi közvetlen, azaz megélt történelmünkben.”

B. A. a soproni Erdômérnöki Fôiskola hallgatója volt, amikor
1956 ôszén elhagyta  hazáját azért, hogy a MEFESZ Bizottság el-
nökeként elkísérje New Yorkba az ENSZ-et tájékoztatni szándé-
kozó Kéthly Annát, a Nagy Imre-kormány államminiszterét. A

segítséget remélô fiatalember nem térhe-
tett vissza olyan hamar, mint remélte.
Bécsben fejezte be tanulmányait, ahol
aztán útépítô tervezô mérnökként dol-
gozott, de mindig íróként gondolko-
dott. 1964-tôl publikál a Magyar Mû-
helyben, amelynek 1978 óta társszerkesz-
tôje. Elbeszéléskötettel jelentkezett 1972-
ben, megjelentek kötetben versei, esszéi,
tanulmányai, vizuális munkáiból több
kiállítást rendeztek, legutóbbi, 299 nap c.
kötete az 56-os irodalom része, lévén egy-
korú napló, nem a forradalom eseménye-
irôl, hanem a bukás utáni hónapok re-
ményt éltetô keresésérôl szól. Három
éve jelent meg, de ebben az évben feltét-
lenül el kell olvasni.

S hogy ne legyen e cikk befejezése se fontoskodó, se ko-
mor, hadd zárom soraimat egy humoros epizód, egy
mókázó oda-visszavágás felidézésével. A. S. arra hegyez-
te ki pár mondatos, közvetlen köszöntôjét, hogy az el-
múlthoz nem lehet még hetvenet kívánni. Mire B. A. ne-
vetve, hangjában tettetett felháborodással.: – Dehogy-
nem! András Sándor megadó riposztja: – Hát, ha bí-
rod...?! – És ha igaz, amit Pomogáts Béla írt, hogy Buj-
dosó nem sokat változott az alatt a harmincegynehány
év alatt, amióta ismeri, akkor mért ne bírná!

Cs. A.

Hetven kedô? BA 70



A mûködésének tizennegyedik évébe lépett Ma-
gyar Könyv Alapítvány célja az értéket képviselô

mûvek megjelenésének elôsegítése a kötetek ki-
adásához nyújtott anyagi támogatással. Lapzár-
tánk után zajlott le az az esemény, amelyet ab-
ból az alkalomból szerveztek a Fôvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában, hogy
az Alapítvány a könyvtárnak ajándékozott egy-
egy példányt a támogatásukkal megjelent köny-

vekbôl, s ezt kiállításon mutatják be. A több
mint 2300 kötet az Alapítvány tevékenységének

eredményességét bizonyítja: megválaszolhatatlan
ugyanis az a kérdés, hogy a mûvek közül mennyi

jelenhetett volna meg az Alapítvány támogatása
nélkül. Lehet, hogy egyetlenegy sem.

■ Az esemény adott alkalmat arra is, hogy a könyvek meg-
jelentetésének támogatási rendszerérôl beszélgessenek a
könyvszakma képviselôi a támogatói intézmények jelenlévô
vezetôivel.

Fodor Péternek, a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatójá-
nak és Károlyi Dórának, a Magyar Könyvalapítvány igazgató-
jának a bevezetôje után a finanszírozás kérdéseirôl elsôként a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes ál-
lamtitkára, dr. Schneider Márta mondta el, hogy alapvetôen a
szerzôket és olvasókat szeretné támogatni a tárca, annak tu-
datában is, hogy természetesen nem mellôzhetô a könyves
intézményrendszer, azaz a kiadók támogatása sem. A szerzôk
támogatásának legfontosabb módja az ösztöndíjak rendszere,
a Móricz-, Babits-, Katona József ösztöndíjat, illetve pályáza-
tot említve példaképpen. Új, külföldi mintákon alapuló fi-
nanszírozási megoldásokat is terveznek az alkotók támogatá-
sára és az olvasók könyvekhez jutásának elôsegítésére.

Az irodalom támogatásának egyik legfontosabb intézménye
a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiuma, ennek
elnöke, Vámos Miklós arról beszélt, hogy a kuratóriumon be-
lül is eltérôek a vélemények a koncepcionális kérdéseket, azaz
azt illetôen, hogy a mára egyértelmûen privatizálódott könyv-
szakmát, vagyis a kiadókat, vagy ehelyett inkább a szerzôket
kellene a jelenlegihez képest nagyobb mértékben támogatni.

Zentai Péter Lászlónak, a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztôk Egyesülése igazgatójának hozzászólása árnyalta a
képet, a támogatás kérdését a magyar könyvszakmai piaci
viszonyok összefüggéseibe helyezve. Összességében a
könyvszakma a maga 58 milliárdos forgalmával a kulturális
piac gazdaságilag legjelentôsebb szereplôje, ehhez a nagy-
ságrendhez képest tûnik fel nagyon kevésnek az a támoga-
tás, amelyet a szerzôknek és kiadóknak nyújt a támogatói
szféra. Amellett érvelt, hogy a források átstrukturálásával és
növelésével lényegesen nagyobb eredményeket érhetne el a
támogatói kör. A régóta javasolt könyvtári vásárlási támo-
gatás bevezetése is komoly hatással járhatna. Eszerint a ja-
vaslat szerint a közkönyvtárak számára évente mintegy
2000 féle mûbôl 800 példányt kellene megvásárolni, ezzel
mint biztos árbevétellel számolva a kiadók megjelentethet-
nék azokat az értékes mûveket, amelyeket a kereskedelmi
viszonyok közepette túl nagy kockázattal jelentethetnének
csak meg.

Gyurgyák János, az Osiris Kiadó igazgatója hangsúlyozta,
hogy a könyvtámogatási rendszer tulajdonképpen nem való-
di támogatása a könyvkiadásnak, sokkal inkább visszaosztás,
mert a könyvszakma a kulturális járulékkal többet fizet be a
kincstárba, mint amennyit a támogatások révén visszakap. A
folyamat két végpontjának támogatási koncepciójával – a
szerzô és olvasó támogatásának elképzelésével – sem értett
egyet, mert ez a koncepció figyelmen kívül hagyja a kiadói
mûhelyek, a könyvszakmai szakértelem jelentôségét a folya-
maton belül.  Az amúgy is nehéz helyzetben levô felsôokta-
tási tankönyv- és szakkönyvkiadást külön sújtja, hogy az
évekkel ezelôtt törvényben, százalékszámmal meghatározott
mértékû forráshoz sem jutnak hozzá a kiadók, mert az állam-
háztartási törvény felülírja ezt, ehhez társul a kiadóknak ko-
moly veszteséget okozó, egyre növekvô mértékû illegális tan-
könyv-fénymásolás. 
A Gyurgyák János által megfogalmazott ellentmondás –

a magyar könyvszakma jól van, a „minôségi” könyvkiadás
nincs jól – azokra a kérdésekre utal, amelyeket már csak tá-
gabb összefüggésbe helyezve lehetne megtárgyalni. Ez az
összefüggés – ez már a tudósító „kommentárja” – a kultú-
ra és tömegkultúra összefüggése, a kulturális paradigma-
váltás, amelynek csak része az elektronikus, számítógépes
kultúra terjedése, az életforma átalakulása, az egyén érték-
rend-váltása, amely összefüggésben hovatovább kérdés
lesz, hogy szükséges-e, lehetséges-e magyar nyelvû szak-
könyvkiadás.

K. J. M.
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lapzárta után

Közlemény. Elnézést kérünk a Líra és Lant Rt-tôl, amiért akaratlanul azt a
téves látszatot keltettük, mintha az elôzô számunkban a Typotex Kiadó igaz-
gatójának, Votisky Zsuzsának a nyílt tér rovatunkban megjelent – a verseny-
szabályok módosításának témájához írott – hozzászólása a szerkesztôség vé-
leménye, állásfoglalása, ítélete lenne. Ez természetesen nem így van. A nyílt
tér rovatunkban nyilvános szakmai fórumot szerettünk volna nyújtani a
könyvszakmai kérdések megvitatásához, ennek megfelelôen akár egymásnak
ellentmondó, vitázó írások közlésével.  Az ott megjelent írások kizárólag
szerzôjük és nem a szerkesztôség véleményét képviselték. Elmulasztottuk en-
nek hangsúlyozott közzétételét, ezzel hibát követtünk el, emiatt minden
érintettôl elnézést kérünk.

Könyvhét szerkesztôsége, Kiss József

Örömök és gondok

KIADÓ !

Millenáris mellett a Lövôház utcában

75 nm-es, két szoba-hallos felújított lakás

bútorozatlanul magánszemélynek

vagy irodának hosszabb távra

100 000 Ft + rezsiért kiadó!

Érd.: 06-1-343-5914; 06-30-4848637



Huszka József: A székely ház 
1895-ös kiadás reprint változata

4800 Ft
Huszka könyvébôl betekintést

nyerhetünk a székely díszítômûvészet
csodálatos világába, gazdag

motívumtárának magyarázatába:
igen, van egyedi magyar

ornamentika.

Megrendelhetô a Kráter Kiadóban
2013 Pomáz, Búzavirág u. 2., telefon/fax.: 06-26-328-491,  krater@krater.hu, www.krater.hu

Megvásárolható a  Kráter Könyvesházban az Astoriánál
Budapest, VII. ker. Rákóczi út 8/a – belsô udvar, telefon: 266-3153, fax: 235-0821, konyveshaz@krater.hu

Németh László:
Irgalom (regény)

2300 Ft 
Németh utolsó regénye
az Irgalom a legszebb,
mivel etikai rendszerét,
a világról alkotott képét

ebben a regényben
foglalta össze a
legteljesebben.

Herczeg Ferenc:
A gótikus ház

(emlékirat)
Re-Vízió sorozat

1900 Ft 
Az önéletrajzi kötet az
elsô világháború kitö-
réséig követi a szerzô

életútját, melyben
Herczeg igen pontos

látleletet ad
a Monarchia utolsó

évtizedeirôl is. 

Ambrus András:
Székely Trianon (regény)

1700 Ft
1925-öt írunk, s egy székely
falu küzd a megmaradásért
– példát állítva nemcsak a
múlt, de a jelen elôtt is. 
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olt egy atyai jóbará-
tom, úgy hívták, Moj-
zes Áron. Székely kis-

nemes volt, vagyis „lófôszé-
kely”, akkoriban – velem
együtt – lakatos az Ikarusz-
ban. Ô két évvel elôbb került
oda átképzôsnek, mint én.
Olyan férfiú volt, aki nem
átallt emberszámba venni egy
nála húsz évvel fiatalabb ka-
maszt, nem csoda, ha rajong-
tam érte. 

Vedd tudomásul, Ákoskám,
ilyenekre tanított, érdekembe-
rek vagyunk. Ha kérsz valami
szívességet Lieb Jánostól (a
mûvezetônktôl), mindig gon-
dolj arra, te mit tudsz adni ne-
ki viszonzásul, mert ha nem
tudsz adni semmit, inkább ne
is kérj. Úgysem kapsz. Érdek-
emberek vagyunk!!!

Még sok-sok példával bizo-
nyította, hogy érdekemberek
vagyunk, azért a Liebbel áthe-
lyeztetett engem egy jobb
helyre, de ô tett Liebnek vala-
mi viszont-szívességet érte. 

Egyszer azt kérdeztem:
mondd, Áron, hogy van ez?
Érdekemberek vagyunk, oké.
De neked miféle érdeked fû-
zôdik ahhoz, hogy énvelem
barátkozol, segítesz, taní-
tasz, egyengeted itt a gyár-

ban az utamat; hiszen én ne-
ked semmivel nem tudok fi-
zetni ezért? 

És a ragaszkodásod, a szere-
teted, az smafu? 

Ja, vagy úgy… ez más. És
egyre jobban megszerettem
Áron bátyámat. 

Ô tanított arra is, az, hogy
az ember boldogsága magán-
ügy, nem annyira a körülmé-
nyektôl függ, hanem tôle
magától. (Akkoriban a ke-
mény körülmények adottak
voltak, nem sok lehetôsé-
günk volt belepofázni.) Min-
denkinek van egy edénye ott
belül… Akinek kicsi az edé-
nye, azé gyorsan megtelik: az
boldogságra, elégedettségre
született. Akinek túl nagy az
edénye, képzelheted egy
bögrének is, annak minden
jó kevés, mert a bögréje so-
sem telik meg. 

Abszolút bölcs gondolat
olyan korban, amikor a kol-
lektív érdekérvényesítés lehe-
tôsége megszûnt, csak kicsi
magán alkukkal lehetetett bol-
dogulni, és még az endorfin-
ról sem kellett tudni hozzá
semmit. Ma már tudjuk, hogy

az endorfin, amit a hipofízis
termel, adja az egészséges elé-
gedettség-érzetet. Akinek ke-
vés az endorfinje, az mestersé-
gesen próbálja meg pótolni.
Iszik. Drogozik. Ezzel csak te-
tézi a bajt, mert a mesterséges
endorfin leállítja a spontán
endorfintermelést, így alakul
ki a függés, és elsôdleges elvo-
nási tünetként a depresszió. 

Áron bátyám bögre-elmélete
arról szólt, hogy ha nem tudsz
változtatni a sorsodon, tanuld
meg elfogadni, ha nem bírsz
kitörni a börtönödbôl, tanuld
meg jól érezni magad benne.

Nem egy forradalmi elmélet,
de az nem is a forradalmak,
hanem a szolgaság kora volt.
Bizonyos szempontból rop-
pant kellemes kor volt: példá-
ul senki nem politizált, állí-
tom, egészségesebben éltünk,
mentálisan is; kevesebb volt
az infarktus, mert jobban mû-
ködtek a közösségek, nagyobb
volt a szolidaritás, az összetar-
tás az emberek között. 

Azt ne higgye valaki: vissza-
sírom. Semmit nem sírok visz-
sza, (legföljebb a szép lányo-
kat). Tudom, az idô irreverzi-
bilis folyamat, makacs elmú-
lás tolja a világot, ezen nem le-
het változtatni. De Mojzes
Áron gondolata a boldogság
bögréjérôl ma is megszívlelen-
dô. Biztos, hogy muszáj min-
den versenyt megnyerni, még
ha az ember beledöglik, akkor
is? Biztos, hogy nem lehet ele-
gánsan, sôt: fölényesen veszí-
teni? Az európai kultúrában
azelôtt nem magasztosult föl
minden gyôztes, és a vesztes
iránt lehetett rokonszenvet is
érezni. Sôt: még meg is lehe-
tett siratni a vesztest! 

És érvényes volt az a kérdés
is, milyen áron gyôztél? És
az is: ki tehet róla, hogy ve-
szítettél? 

V

Kertész Ákos

A boldogság
edénye 

40000 példányban

a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválra

lapzárta március 29.

hirdetésfelvétel:
209-1875
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Sikerlista Lapzártánkig csak az Alexandra Könyváruházak és a Libri Kft. sikerlistája érkezett meg hozzánk, e két lista is tartalmaz
azonban érdekességeket. Nem arra gondolok, hogy a Harry Potter és a Félvér Herceg gyakorlatilag február 11-én hajnali egy órára
a gyermek-, ifjúsági könyvek kategóriájának elsô helyére ugrott (10-én éjfélkor kezdték árusítani), ez várható volt, s emiatt meglepô-
nek nem mondhatjuk. Érdekes viszont, hogy Jane Austen örökbecsû klasszikusa, a Büszkeség és balítélet elôkelô helyeken szerepel
a szépirodalom kategóriájában, ez azt mutatja, hogy még mindig sokakat vonzanak a világirodalom klasszikusai. A kötet sikeréhez
bizonyára hozzájárult az is, hogy nemrégiben mutatták be nálunk is a belôle készített filmet. Ez a könyv jól szerepelt a magyaror-
szági Nagy Könyv szavazáson is, hazájában, Angliában pedig a 2. legnépszerûbb regénynek bizonyult a miénknek mintául szolgá-
ló The Big Read  játékban. Jól jön tehát a film a könyvnek, de biztosan nem elegendô magyarázó erô a sikerhez. Popper Péter Egy
illúzió halála c. kötete például úgy lett sikerlistás (sok más könyvvel együtt), hogy nem készült film belôle.

Libri sikerlista
2006. február 1–15.

Szépirodalom
1. Brown, Dan: A megtévesztés foka Gabo Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
3. Austen, Jane: Büszkeség és balítélet Lazi Könyvkiadó 
4. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Könyvkiadó 
6. Keyes, Marian: Görögdinnye 1–2. Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: A zarándoklat Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
8. Harris, Joanne: Partvidékiek Ulpius-Ház Könyvkiadó
9. Coelho, Paulo:

Veronika meg akar halni Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
10. Harris, Joanne: Ötnegyed narancs Ulpius-Ház Könyvkiadó 

Ismeretterjesztô
1. Popper Péter: Egy illúzió halála Saxum Kiadó 
2. Breslin, Herbert – Midgette, Anne:

Pavarotti meztelen Ulpius-Ház Könyvkiadó 
3. Kende Péter Dr.: Az igazi Orbán Hibiszkusz Könyvkiadó 
4. Gál László: Csak a szépre... Fekete Sas Kiadó
5. Iskolarendszeren kívüli

felsôoktatás 2006 Dokusoft Informatikai Kft.
6. Érettségi és felvételi vizsgakövetelmények 2006 Educatio Kht.
7. Jonas, George:

Megtorlás – egy izraeli antiterrorista csoport Partvonal Kiadó
8. Balogh Béla: A tudatalatti tízparancsolata Bioenergetic Kiadó
9. Schobert Norbert: A Norbi Update

életmódrendszer lényege zsebkönyv Norbi.Hu Kft
10. Muffin – dr. Oetker Grafo Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Félvér Herceg Animus Kiadó
2. Lewis, C.S.: Narnia krónikája 1–4. kötetek M & C Kft.
3. Rowling, J. K.: Harry Potter I–V. kötetek Animus Kiadó
4. Nyeregbe, boszorkányok! Egmont-Hungary Kft.
5. Marék Veronika: Boribon kirándul Print-X-Budavár Kiadó
6. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:

Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Lenhard, Elizabeth: Illúziók és hazugságok Egmont-Hungary Kft.
8. Gerth, Melanie: Tíz kicsi katicabogár General Press Kiadó
9. Bambi 2. Egmont-Hungary Kft.

10. Witch-tesztek, tippek, trükkök Egmont-Hungary Kft.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. február

Szépirodalom
1. Dan Brown: A megtévesztés foka Gabo Kft.
2. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabo Kft.
3. Dan Brown: Angyalok és démonok Gabo Kft.
4. George Jonas: Megtorlás Partvonal Kiadó
5. Agatha Christie: Nemezis Európa Könyvkiadó
6. Paulo Coelho:

A zarándoklat – Egy mágus naplója Athenaeum 2000 Kiadó
7. Danielle Steel: Csoda Maecenas Könyvkiadó
8. Jane Austen: Büszkeség és balítélet Lazi Kiadó
9. Nora Roberts: Nyugvóponton Harlequin Mo. Kft.

10. Robin Cook: Fertôzés Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Kende Péter: Az igazi Orbán Hibiszkusz Kiadó
2. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2006 Oktatási Minisztérium
3. Nagy Világatlasz 2005 Topográf Kiadó
4. A magyar helyesírás szabályai Akadémiai Kiadó
5. dr. Lenkei Gábor:

Cenzúrázott egészség Free Choice Books
6. Franka Tibor: Szegfûk a Rózsadombon Zsófialiget Kkt.
7. Schobert Norbert: A karcsúság receptjei Szivárvány KRSC
8. Hámori Gábor:  Pécs – madártávlatból Alexandra Kiadó
9. Békési István:

A jármûvezetôi vizsga TESZT-kérdéseinek gyûjteménye Bertelsmann
10. Popper Péter: Egy illúzió halála Saxum Könyvkiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. J. K. Rowling: Harry Potter és a Félvér Herceg Animus Kiadó
2. Geronimo Stilton:

A nevem Stilton, Geronimo Stilton Alexandra Kiadó
3. C. S. Lewis: Caspian herceg – Narnia krónikája 4. M & C Kft.
4. Sajtsárga lakókocsi – Geronimo Stilton Alexandra Kiadó
5. Scooby-Doo! Nagykönyve 2. M & C Kft.
6. Nosztregerusz titokzatos kézirata – Geronimo Stilton Alexandra Kiadó
7. J. K. Rowling: Harry Potter és a Fônix Rendje Animus Kiadó
8. El a mancsokkal, te sajtképû! – Geronimo Stilton Alexandra Kiadó
9. C. S. Lewis: A ló és kis gazdája – Narnia krónikája 3. M & C Kft.

10. J. K. Rowling: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó

A Kiadóban (Bp., 1024, Retek u. 33-35., 316-3759)
és az Olvasók Boltjában (Bp., 1052, Pesti Barnabás u. 4., 266-0018) 

20%-os kedvezménnyel

Principia Philosophiae Naturalis sorozat a Typotex Kiadótól
NNeewwttoonn  vváállooggaattootttt  íírráássaaii  1650 Ft
PPllaanncckk  vváállooggaattootttt  íírráássaaii  1650 Ft
NNeeuummaannnn  JJáánnooss  vváállooggaattootttt  íírráássaaii 2150 Ft
AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn  vváállooggaattootttt  íírráássaaii 2150 Ft
WWiiggnneerr  JJeennôô  vváállooggaattootttt  íírráássaaii 2150 Ft



Az I.C.E. Olasz Külkereskedelmi Intézet 2006. ja-
nuár 25-én és 26-án a budapesti Olasz Kultúrinté-
zet székházában könyvkiadói workshopot tartott.
A rendezvényen 15 olasz könyvkiadó, az A.I.E.,

az Olasz Könyvkiadók Szövetsége és a S.E.P.S., a
Tudományos Kiadványok Európai titkársága kép-

viseltette magát.

■ A rendezvény sajtókon-
ferenciával nyílt meg. Itt
üdvözölte a magyar sajtó,
a szaklapok és a nagy ki-
adók jelenlévô személyisé-
geit az Olasz Köztársaság
Nagykövete, Paolo Guido
Spinelli, a házigazda, Ar-
naldo Dante Marianacci, az
Olasz Kultúrintézet igaz-
gatója. Az I.C.E. Olasz
Külkereskedelmi Intézet
budapesti igazgatója, Ales-
sio Ponz de Leon Pisani el-
mondta, hogy az I.C.E. ré-
szérôl ez egy új kezdemé-
nyezés. Az I.C.E. római
központja szervezi a lon-
doni, frankfurti könyvvá-
sáron az olasz kiadók kol-
lektív kiállítását, de még
nem szervezett egyetlen
országban sem ilyen jelle-
gû, kétoldalú találkozókat,
új partnerkapcsolatok kialakítását célzó workshopot.

A sajtókonferencián az A.I.E. Olasz Könyvkiadók Szövetségé-
nek képviselôje ismertette az olasz könyvkiadás mai helyzetét,
míg a magyar piaci helyzetet Zentai Péter László, a MKKE, Ma-
gyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülete igazgatója vá-
zolta fel. A következô téma a Bolognai Gyermekkönyvvásár
volt. Beszélt a Bolognai Vásárigazgatóságnak az a  munkatársa,
aki a Gyermekkönyvásárért felelôs, és tájékoztatta a résztvevôket
a korábbi vásárok tapasztalatairól és az idei elôkészületeirôl.
Idén március 27. és 30. között kerül sor erre a rendezvényre –
Európa egyetlen, a gyerekkönyvekre szakosodott vásárára –, és
ebben az évben Magyarország lesz a díszvendég. Schneider Már-
ta, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes ál-
lamtitkára, aki szintén részt vett a sajtóbeszélgetésen, elmondta,
hogy milyen is lesz a nagy magyar stand és hogyan készülnek er-
re a szereplésre.

A sajtófogadás után megkezdôdött a workshop. A tizenöt olasz
kiadó valamint a S.E.P.S. a Kultúrintézet nagytermében kapott
egy-egy standot és várták a magyar szakembereket. Érdeklôdés-

ben nem is volt hiány: több, mint 80 magyar kiadó, jó néhány
könyvtár és számos könyvkereskedelmi cég képviselôje kereste
fel a rendezvényt és tárgyalt a kiadókkal az alatt a másfél nap
alatt, amíg a rendezvény tartott. Volt olyan olasz könyvkiadó,
aki több, mint huszonöt találkozót, tárgyalást bonyolított le, de
mindegyikük több potenciális magyar partnerrel tárgyalt. Az
olasz könyvesek sokféle kiadói típust képviseltek: volt itt úti-
könyvkiadó, gyerekkönyvkiadó, mûvészeti könyvek és albumok
kiadója, valamint kártyákat és kártyás könyveket pubblikáló cég

is. Az S.E.P.S. standját is sokan keresték fel, hiszen ez az intéz-
mény anyagiakkal segíti az olasz könyvek más nyelvekre való le-
fordítását. Már több magyar kiadást segítettek így a világra.

A rendezvényt a workshop után két látogatás zárta. Az olasz
könyvkiadókat fogadta az Európa Könyvkiadóban Barna Imre
fôszerkesztô. Az olasz könyves szakembereknek elmondta a pa-
tinás magyar kiadó történetét és kiadói filozófiáját. Az utolsó
esemény egy nagy budapesti könyváruház meglátogatása volt.
Az Alexandra Könyváruházban az olasz könyvesek láthatták,
milyen gazdag a magyar könyvkiadás és könyvkínálat.

A rendezvény elôkészítésében az I.C.E. segítségére volt a
MKKE. Ezúton is köszönet érte. Az I.C.E. Olasz Külkereskedel-
mi Intézet budapesti irodája sok gratulációt kapott az olasz
résztvevôktôl, mert – mint mondták – sok új kapcsolatra és in-
formációra tettek szert arról a magyar könyvpiacról, amelyet ko-
rábban is sokra tartottak.

Hetényi Ágnes
I.C. E. Olasz Külkereskedelmi Intézet
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Az olasz könyv Budapesten

a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a 328-as standon



Eredeti értelmében a kráter: a vulkáni kürtô
tölcsér vagy üst alakú felszíni nyílása. Ezen át

jut felszínre láva, törmelék, hamu, por, gáz,
gôz – Földünk belsejének a kitörésig várakozó-
an nyugvó vagy éppen izzó anyaga. Átvitt érte-
lemben: mindenképp erô, de föltörhet, kirob-

banhat így rejtett titok és persze kincs is. Ha
kiadó ilyen nevet választ magának, gondolhat

mindezekre. Mert az Etnára, Vezúvra meg a
többi tûzhányóra még alvó állapotában sem

lehet közömbösen tekinteni.

■ – Van-e értelme a fentieknek? Csakugyan effélét jelent a
kiadó neve?
– Irodalomról, kultúráról lévén szó, nem geoföldrajzi törté-
nésrôl, a Kráter névhez elsôsorban a görög „elegyítô edény”
jelentés adott ötletet. Ez tehát több generáció, több mûfaj ér-
tékeinek felmutatása egy közös kehelyben. Másodsorban –
miképp kötetének címében Pilinszky János –: a pszichikai
mélyrétegek feltörése utáni táj, a kultúrát is szimbolizáló lé-
leknyom emlékeztet az irodalmi és kulturális tevékenység mi-
nôségére, erejére.
– Mikor s miért döntött úgy, hogy saját írásain túl, mások mû-
veit is publikálja? Két kötetének címét idézve: mi van a „ta-
risznyá”-ban és mi a „testamentum”-ban?
– Az említett két könyv megjelenése után sokáig talonban ma-
radt már 1987-ben kész, Karámtalanok címû opusom. Csak
1993-ban jelenhetett meg Mázsa és pehely címû, összefoglaló kö-
tetemben. A magam példájából is érthetô: kontraszelektáltnak,
hamis értékrendek és kéz-kezet-mos barátságok kultúrlatyakjá-
nak tartottam s néha tartom ma is „irodalmi életünket”. Ezért is
örültem, amikor a Püski-Izisz Kiadó, majd az Ikrek Kft. kiadó-
alapításra kért föl, és befogadták a rendszerváltást „elôlegezô”
PoLiSz címû irodalmi-kulturális folyóiratunkat. Éltünk a lehetô-
séggel. Adj ideákat az idônek! – Kerényi Károlytól kölcsönöztük
elsô kötetünk címét.
– A Kráter Mûhely Egyesület elnevezés a könyvkiadásnál tá-
gasabb tevékenységi körre utal. Dióhéjban elmondaná e cég
és cégér eddigi történetét?
– Február 1-jén ünnepeltük 15. születésnapunkat. A tradicioná-
lis és kortárs értékek megjelentetése mellett ismeretterjesztô elô-
adásokat, olvasótáborokat, versmondó versenyeket, konferenci-
ákat szervezünk. A határon túl élô magyarok kulturális és szoci-
ális támogatása is örömteli feladatunk. Legsikeresebb vállalkozá-
sunk Wass Albert életmûvének kiadása, negyven kötetben. Ezt iga-
zolja, hogy a Nagy Könyv játékban két regénye is bekerült a leg-
közkedveltebb harminckettô közé. Kitüntetett dolgunknak tart-
juk klasszikusaink újra-elfogadtatását. Feltámadt költô címû össze-
állításunk például addig nem ismert arcát mutatja Németh Lász-
lónak. Re-vízió sorozatunkban végre megjelentettük Gyóni Gé-
za cenzúrázatlan verseskötetét, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc,
Zathureczky Gyula önéletrajzi írásait. Célunk, hogy hitelesen
lássuk 19–20. századi irodalmunk értékrendszerét.

– A mûvek kiválasztásában milyen szemlélet, megfontolás
érvényesül? Vannak-e kitüntetett szerzôik, mûfajaik, „kü-
lönlegességeik”?
– Számos ismert kortárs szerzôt publikálunk, illetve kísérünk úja-
kat szárnybontogatásuk óta. Néhány név a hosszú listáról: Albert
Gábor, Balaskó Jenô, Bágyoni Szabó István, Bertha Zoltán, Csû-
rös Miklós, Elmer István, Ébert Tibor, Gyurkovics Tibor, Kipke

Tamás, Oláh András, Prágai Tamás,
Schein Gábor, Szilágyi Andor, Tóth Éva,
Zas Lóránt. Sokrétû gondolkodást, szemlé-
letet, stílust rejt e névsor. Az immár hu-
szonkét kötetes Teleszkóp sorozat tanul-
mány- és esszéköteteket tartalmaz Vargyas
Lajosétól Tornai Józseféig. Megjelentettük
Vasas Samu kalotaszegi néprajzi, Bakay
Kornél és Váralljai Csocsán Jenô mûvelô-
déstörténeti munkáit. A Belsô Tárlat da-
rabjai (Fekete György, Kô Pál, Melocco
Miklós, Mezei Gábor, Schrammel Imre,
Szemadám György, Somogyi Gyôzô) is
kortörténetet „festenek”. 2005 karácsonyá-
ra példaértékû reprintben hozhattuk nyil-
vánosságra Huszka József A székely ház cí-
mû monográfiáját. Hasonlóan könyvgyûj-

tôk és ifjú olvasók kezébe illô Hankiss János Európa és a magyar iro-
dalom címû kötetünk. Erdôk könyve és Tavak könyve sorozatunk
megkezdése után a Magyar népmesék és a Hunok könyve sorozatot is
útjára indítjuk gyermekek számára, hátha inkább ezeket választják
akciófilmek és Walt Disney-utánzatok helyett. Wass Albert párat-
lan értékét igazoljuk e meséinek illusztrált kiadásával is.
– Említette: a Kráter kulcsszerepet játszik Wass Albert mun-
kásságának feltárásában, megismertetésében. Indulatos vitá-
kon túl: megítélése szerint hol az író helye a literatúrában?
– A világirodalmi rangú író körül dúló méltatlan csatározások-
ba nem szeretnék itt belefolyni. Legfôbb értéke: elbeszélô képes-
sége és mítoszteremtô ereje. S persze: egyenessége. Az, amiként
a magyarságot ért igazságtalanságok ellenében kiállt szépirodal-
mi mûveiben és közíróként egyaránt. Emlékeztessünk: az eszté-
tikum mindenek feletti voltát valló Babits Mihály tüntette ki
1941-ben Baumgarten-díjjal. Schöpflin Aladár és Pilinszky János
is említi ôt a legnagyobbak közt.
– Kiadójuk manapság miképp tud lábon maradni? Hogyan
mûködnek? Tevékenységüket jellemzô adatok?
– Tizenkét munkatárssal, hat-nyolc külsô tipográfussal dolgo-
zunk, ha a PoLiSz szerzôit is beszámítom. S évente nyolcvan-
száz alkotó írásait jelentetjük meg. Ismeretterjesztô elôadásaink
révén az egész Kárpát-medence befogadó otthonunknak számít.
De munkatársaink például Londonban, Frankfurtban, Bologná-
ban is öregbítik jó hírünket. Tóth Éva Emlékkönyv címû, általunk
gondozott, tizenhárom nyelvre lefordított verseskötete a Frank-
furti Világkiállításon a Legszebb könyv címét nyerte el. Idén új-
ra kiadjuk, ötvenhatra emlékezve.
– Munkájukat miben folytatják, terveznek-e változást a kiadó
arculatában? Várható fontosabb kiadványaik? Emelkedetteb-
ben: mi fortyog a kráterben?
– Legközelebb Mezei László Miklósnak a felvidéki literatúráról
írott, Felelôs irodalom címû esszékönyvét jelentetjük meg. Kiad-
juk a sokak által különc fenegyereknek tartott Zas Lóránt élet-
mûválogatását (Mondom az igazat). A Riadóra szól a harang! címû
kötet szerzôje Kövesdi Kiss Ferenc; ez akár a Mezôség mûvelô-
déstörténeti lexikonaként is szolgálhat. A Wass Albert-sorozat is
tovább bôvül, a Csoda történt címû kötet egy másik kiadó által
cenzúrázott novellákat tartalmaz, pusztumusz írásokat. Reform-
kori eleink módjára így bocsátjuk útra könyveinket: „Szépet – s
szépen! Igazat – igazul!”1
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Kráter Mûhely Egyesület
és Könyvkiadó

Turcsány Péterrel
beszélget Nádor Tamás








