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Umberto Eco, kritikus, irodalmár, esztéta, iroda-
lomtörténész, nemzetközi hírû író és a szemiotika

professzora 1932. január 5-én született Alessandriá-
ban, egy Torino és Milánó közötti kisvárosban.
Apja Giuglio Eco, könyvelô és háborús veterán.

Eco nagyanyja különös humorérzékkel rendelkezett,
saját bevallása szerint innen ered az író abszurd

iránti érzékenysége és vonzalma.

■ Apja kérésére a Torinói Egyetem jogi karán kezdte tanulmá-
nyait, de hamar abbahagyta a jogot és inkább középkori filozó-
fiát és irodalmat tanult. 1954-ben szerzett doktorátust Aquinói
Szent Tamásról írt munkájával. Ezután az állami tulajdonban
lévô olasz televíziócsatornánál, a RAI-nál lett a kulturális prog-
ramok szerkesztôje, ami elôsegítette, hogy modern kultúrával és
mûvészetekkel foglalkozzon. 1956-ban adta ki elsô könyvét, Az
esztétika problémája Aquinói Szent Tamásnál címmel, és ugyaneb-
ben az évben kezdett el tanítani, amit azóta is folyamatosan vé-
gez, innen neve is, ahogy egész Olaszországban ismerik: il pro-
fessore, a professzor.

1959-ben kiadta második könyvét az Esztétika fejlôdése a közép-
korbant, és állást változtatott, a Bompiani könyvkiadó szerkesz-
tôje lett, valamint a Verri c. folyóirat számára írt havonta Mini-
málnapló címmel. Egyre többet foglalkozott szemiotikával és a
„nyitott” szöveggel, következô mûve is A nyitott mû volt 1962-
ben. Ugyanebben az évben megnôsült, felesége Renate Ramge
osztrák grafikus, mûvészettanár.

A következô években több újságban és folyóiratban is megje-
lentek cikkei, közben vizuális kommunikációt, esztétikát, majd
szemiotikát oktatott a Milánói Egyetem irodalom és filozófia
karán, a Firenzei Egyetem építészeti karán és a Milánói Mûsza-
ki Egyetem építészeti karán. 1968-ban jelent meg szemiotikával
foglalkozó elsô könyve: A hiányzó struktúra, melyben a mûvészi
alkotás és a tömegkommunikációs eszközök kapcsolatát, vala-
mint a mûalkotás többértelmûségét boncolgatta. Könyvét ké-
sôbb átdolgozta és kibôvítette, a középkor esztétikájától eljutott
az irodalom és a kulturális értékek széles körének vizsgálatáig. 

1971-ben Európa legrégibb egyetemén, a Bolognai Egyetemen
a szemiotika professzora lett, tudományos körökben elmélete
egyre ismertebbé vált, több könyvet adott ki az elkövetkezô
években. 1974-ben megszervezte az elsô „Nemzetközi Szemio-
tikai Konferenciát”. Vendégprofesszorként tanított  többek kö-
zött a Yale, a Columbia és a Northwestern egyetemeken.

Váratlan fordulatként 1980-ban megjelent A  rózsa neve, (ford.
Barna Imre, Árkádia Kiadó, 1988) a szemiotika tudósából egy
csapásra az egész világon ismert író lett. A regény ugyan egy rej-
télyes gyilkosság története, ebben az értelemben igazi krimi, Eco
azonban a történetet a középkorba helyezi, célja, hogy a regény
nyitott szövegként mûködjön, hogy a komplex mûvet több szin-
ten lehessen értelmezni.

A mû világraszóló sikere (a mai napig több mint 9 millió pél-
dányt adtak el belôle) rögtön az érdeklôdés középpontjába állítot-
ta az írót. Jean-Jacques Annaud francia filmrendezô 1986-ban azo-
nos címmel filmet készített a könyvbôl Sean Connery fôszereplé-
sével, ami Olaszországon kívül is tovább népszerûsítette a történe-
tet. Nemsokára, 1988-ban megjelent második regénye a Foucault
inga (ford. Barna Imre, Európa Kiadó, 1992) az olvasók nagy örö-

mére. Ezzel Umberto Eco végleg bekerült a világ leghíresebb, leg-
keresettebb regényírói közé. És bár ekkor bejelentette, hogy nem
szándéka a továbbiakban regényt írni, pár év múlva kiadta a Teg-
nap szigete (ford. Barna Imre, Európa Kiadó, 1998), majd a Baudo-
lino (Európa Kiadó, 2003)  címû könyvét. Mindegyik témájában
eredeti – az elsô egy hajótörött fiatalember regényes élete, a máso-
dik egy pikareszk – tovább feszegeti a regény formáját.

A következô mû, A szépség története (szerkesztette: Umberto
Eco, Európa Könyvkiadó, 2005), eredetileg CD-romra készült,
ennyiben formailag újszerû, tartalmában pedig élvezetes, érde-
kes szellem- és esztétikatörténeti útra invitálja az olvasót. A fô
kérdés itt, mit tartunk szépnek, és a különbözô korok hogyan vi-
szonyultak a szépség fogalmához.

Legújabb regénye, a Loana királynô titokzatos tüze, 2004-ben je-
lent meg Olaszországban. A történet Giambattista „Yambo” Bo-
doniról, egy antikváriusról szól, aki egy baleset kapcsán elveszí-
ti a saját múltjára utaló emlékezetét, nem tudja, ki is valójában,
nem ismeri meg a feleségét, a lányait.  Hogy közelebb kerüljön
múltjához, elutazik abba a vidéki házba, ahol megôrizte régi, is-
koláskori újságait és képregényeit, az iskolai jegyzeteket és azo-
kat a lemezeket, amelyeket fiatalkorában hallgatott. Ezek segít-
ségével próbálja meg újra megszerkeszteni a múltját. Néhány
nap múlva azonban újabb szerencsétlenség éri, kómába esik, és
furcsa hallucinációi támadnak. A mû valójában „hypertext”, te-
le utalásokkal, idézetekkel, illusztrációkkal, igazi játék a szöveg-
gel, kihívás és szórakoztató „munka” az olvasó számára. 

A kritikusok szerint e legszemélyesebb, életrajzi elemeket tar-
talmazó mûve a Könyvfesztiválon jelenik meg magyar fordítás-
ban, két híres esszékötete, a Hat séta a fikció erdejében és az Öt írás
az erkölcsrôl mellett.

Umberto Eco igazi „reneszánsz” ember, hihetetlenül sokolda-
lú, ugyanakkor nagy tréfamester. Számos egyetem díszdoktora,
a Bolognai Egyetem docense, ahol még mindig oktat, fôleg dok-
toranduszokat, velük ugyanis meg lehet vitatni a problémákat,
lehet kérdezni és kételkedni.

Kalotai Judit
Fotó MTI

1
3
3

könyvfesztival

Budapest Nagydíjas
Umberto Eco C

ím
la

p

Április 12-én, csütörtökön 16 órakor a Bartók
Teremben pódiumbeszélgetés a Könyvfesztivál
díszvendégével, Umberto Ecóval. Az olasz íróval
Barna Imre, az Európa Könyvkiadó igazgatója
beszélget.
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család többi tagja számára is.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA,
MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ALAPÍTVÁNY
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Honlap: www.kalvinkiado.hu; www.bibliatarsulat.hu
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Magyar
irodalom
A végsô kérdések
kutatója

■ Szentkuthy magát soha-
sem íróként, hanem az „élet
faggatottjaként”, a „világ fag-
gatottjaként” definiálta. Aho-
gyan Mezei András fogalmaz
egy 1982-es beszélgetésük-
ben: „…a világ végokainak és
végcéljainak reménytelen
faggatottja, ez lesújtóan két-
ségbeejti, ugyanakkor aggá-
lyosan leltározza a kezdettôl
fogva megoldhatatlannak lát-
szó kérdéseket…”Megszál-
lottan és szakadatlanul írt.
Hiperérzékeny alkat, aki
mindent megörökít. Negy-
ven évig vezetett naplót,
amelyben minden élményét
részletesen rögzítette. A
Hamvas Intézet interjúkötete
arra tesz kísérletet, hogy a ha-
talmas életmû minden egyes
állomását  55 interjú formájá-
ban bemutassa, rögzítse és a
szakma, valamint a rajongók
elé egy teljesebb Szentkuthy-
képet állítson. Az elsô vele
készült interjú még 1934-ben
készült a Prae botrányos
megjelenése kapcsán. Aztán
31 évig nem történt semmi.
Egyáltalán semmi. 1968-ban
nyilatkozott és kérdezték
egyáltalán újra magáról, az-
tán következett a többi, pél-
dául 1969-ben Varga Domo-
kos ÉS-beli kiváló interjúja.

Megfigyelhetô, hogy amíg a
riporterek többségükben me-
revek a kor kultúrpolitikai
követelményei miatt, Szent-
kuthy mindvégig laza, feszte-

len, ironikus, né-
ha kaján – írja
Tompa Mária az
utószóban, aki
számos interjút
készített az íróval.
Szentkuthy nem-
csak mint író és fi-
lozófus, hanem
mint pedagógus is
megismerhetô a
kötetbôl. Mindig
is szeretett taníta-
ni, átadni a mód-
szert. Munka-
módszer, alkotói
program, ezek
é l e t m û v é n e k
alaphangjai. A ka-
tedrális például
mint kép, számá-
ra kompozíció, a
megkomponál t

egység, amely nélkül nem
tud létezni. Ezért szereti a
barokkot, a buja képtenyé-
szeteket. Ennek tükrében
naplója az életmû egyik leg-
fontosabb és legtestesebb al-
kotója.  Szentkuthy minden
vallomásából feltör a  drá-
ma, a kosztümök és színé-
szet iránti szerelme. Iroda-
lomtörténeti jelentôségû
Széchenyi Ágnes hosszú be-
szélgetése Szentkuthyval
szerepérôl a Válasz és Né-
meth László, illetve a Ma-
gyar Csillag és Illyés Gyula
kapcsán. Az interjúk között
vannak a Magyar Televízió
számára készültek ( Kepes
András interjúi, Belohorszky
Pál portréfilmje) a Magyar
Rádióban elhangzottak (Sa-
lamon István interjúi, Liptay
Katalin és Lengyel Anna be-
szélgetései) és különbözô la-
pokban, folyóiratokban pub-
likált beszélgetések. Különö-
sen a Kossuth-díj tájékán
(1988) szaporodott meg az
interjúk száma. A kötetet
képmelléklet, bibliográfia és
Szentkuthy mûveinek felso-
rolása zárja.

Szénási Zsófia
Az élet faggatottja
Beszélgetések Szentkuthy Miklóssal
Hamvas Intézet, 3900 Ft

Mûvelôdés-
történet
A repülôkenôcs
■ A kuriozitás-irodalom –
ókori elôzmények (Gellius,
Plutarkhosz, a két Plinius)
után – a 17. században élte vi-
rágkorát. Ekkoriban a tudo-
mányos folyóiratok sem rös-
telltek még érdekességekrôl,
szenzációkról beszámolni, a
tudósok pedig gyermeki
örömmel tárták a világ elé fur-
csábbnál-furcsább ötleteiket
és megfigyeléseiket. A tudo-
mányok társadalmi státusá-
nak, és anyagi hasznának gya-

rapodásával azután e kuriozi-
tás-irodalom lassanként hát-
térbe, varázskönyvek, háztar-
tási tanácsadók, kalendáriu-
mok lapjaira szorult, majd a
mûfaj a 19. századtól az úgy-
nevezett tudományos és mû-
velôdéstörténeti ismeretter-
jesztô irodalomban lelt végsô
menedékre. Hazánkban a tu-
domány- és mûvelôdéstörté-
neti ismeretterjesztés különö-
sen fényes karriert futott be,
Herman Ottótól és Simonyi
Károlytól Ráth-Végh Istvánig,
Tardy Lajostól Zolnay László-
ig vagy Trócsányi Zoltánig,
sôt Gazda Istvánig több nagy
névvel büszkélkedhet. 

Magyar László András, aho-
gyan azt már korábbi könyvei-
ben is  megszokhattuk tôle, e
kötetével is részben ezt a ha-
gyományt kívánja folytatni,
részben pedig a kuriozitás-iro-
dalmat próbálja – kellô iróniá-
val – föltámasztani. Ebben a

gyûjteményben az egészséges
és a beteg testtel kapcsolatos
furcsaságok históriájáról olvas-
hatunk több mint negyven,
nagyjából azonos terjedelmû
tanulmányban, amelyek há-
rom fô témakörbe: a „szerelem
és születés”, a „test és betegsé-
gei”, illetve a „gyógymódok és
gyógyítók” témaköreibe illesz-
kednek. Megismerkedhetünk
itt a csóktipológiák történeté-
vel, a verésterápiával, a szûz-
lánygyógymóddal, a paraszol-
vencia vagy a szimulálás törté-
netével, de megtudhatjuk azt
is, kik voltak a  méregleányok,
miféle betegség a nosztalgia,
vagy hogyan készíthetô auten-

tikus boszorkánykenôcs.
Magyar László András
mindezt könnyed, gördü-
lékeny, csevegô stílusban
adja elô, így olvasója meg-
erôltetés nélkül, fejét csó-
válva, ámuldozva vagy ép-
pen jókat nevetve kalan-
dozhat az elmúlt évezre-
dek emberi gondolkodásá-
nak, szokásainak, képzetei-
nek és különös tárgyainak
varázslatos rengetegében.
A könyvet – amelybôl csak

az irodalomjegyzéket és a
névmutatót hiányolhatjuk –
igen érdekes fekete-fehér áb-
rák illusztrálják.

KSA
Magyar László András:
A repülôkenôcs
Gondolat, 277 oldal, 2480 Ft

Pszichológia
Trimalchiótól –
MacDonaldig
■ Folyton csak ez a zabálás!
Magyar átok! – hangzott el
egyszer, valamely irodalmi
mû filmadaptációjában. For-
gách Attila – a táplálkozás-
pszichológia szenvedélyes ku-
tatójának – könyvébôl min-
denesetre az derül ki, hogy e
tekintetben sem vagyunk alá-
valóbbak másoknál. A szerzô
önmagát „ lelki régésznek”,
mûvét „különös útikönyv”-
nek nevezi, mindkettô érdekes
aspektusa e végeérhetetlen té-
mának, amely dilemmatikus
tételek felvetésével tartja izga-
lomban évezredek óta az írás-
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tudó emberiséget. Hedoniz-
mus vagy aszkétizmus? Mi a
mérték? Húsevés vagy nö-
vényevés? Mennyi az ideális
testsúly? …stb. Hatalom és
lakomázás, falánkság és felfo-
kozott szexualitás, böjtölés és
szakralitás párbaállítását,  ké-
zenfekvô összefüggésként,

közhelyes megfelelés gyanánt
tartja számon a társadalmi
lény, lévén maga is aktív részt-
vevôje az „ asztal körüli bo-
nyodalmaknak”. 

Szaktudományos kompe-
tenciáját egy élvezetesen, szí-
nesen megírt, tengernyi re-
mek példát és szellemes meg-
figyelést felsorakoztató kötet
fundamentumaként használ-
ja Forgách Attila, ered-
ménnyel. Nem sújt agyon
„mérhetetlen tudományá-
val”, nem untat, nem tudálé-
koskodik, nem próbál min-
den zárat egyetlen kulccsal
kinyitni. Becsülhetô tapintat.

Valami távolról hasonlatos
szellemû áttekintés, ha jó ré-
gen is, de megjelent már ná-
lunk Évezredek asztalánál cím-
mel, francia szerzôktôl, aztán
a szellemes kuriózumgyûjtô
Ráth-Végh István is közzétett
e tárgyban érdekfeszítô „lele-
teket”. Két morzsa ez For-
gách bô irodalomjegyzéké-
ben.

A Homo sapienstôl a „mohó
sapiens”-ig vezetô út a mo-
dern ember életútja, „fejlôdé-
si” görbéje, amely – úgy tûnik
– félelmes mélység felé fut.

Dôzsölés és pazarlás párban
járása meghökkentô arányt öl-
tött az utóbbi századokban,
míg az éhezés világproblémá-
ja változatlanul megoldatlan
maradt. Egyrészt az orális tel-
hetetlenséggel együtt járó testi
katasztrófa, másrészt a féktele-
nül elszabadult vágy és képze-

let kielégítésének hajszo-
lása okozott mindig, ma
még inkább, reményte-
lennek tetszô civilizáci-
ós gondokat, amelyben
az egyén célkitûzéseivel,
a hatalmi manipuláció
cinkosává züllik. Vagy
árnyaltabban: züllhet.
A „szájingerlés gyönyö-

rének foglyai”-ról szinte
lehetetlen kimerítôen
beszélni, bölcsôtôl a ko-
porsóig ( sôt olykor-
Brrr! – még azon túl is )
tart, és hajdan, az Éden-
kertben vette kezdetét.
Az anyagi világ, amely
hagyományosan a szel-
lemi világ ellenpólusa
volt, imponáló karriert
futott be az évszázadok

során. Ma elôbbre tart, mint
eddig bármikor. Bár a szellem
se tûnt el, jelen van már csak
abban a találékonyságban is,
ahogy szítani, kiszolgálni,
lankasztani, zsarolni, eluralni
képes a földet, a földi „önzést
és rossz vágyakat”.    

Deák László
Forgách Attila: Az evés lélektana
Akadémia Kiadó  
280 oldal 

Ifjúsági
Elfújta a napszél
■ Futurisztikus családre-
gény, bolygóközi utópia,
vallásos pamflet – nehéz
meghatározni a Csodaidôk
mûfaját, az mindenesetre bi-
zonyos, hogy akik elolvasták
a négykötetesre tervezett re-
gényfolyam elsô részét, elis-
merôen nyilatkoznak a szer-
zô által létrehozott fantázia-
világról. Ezt onnan tudom,
hogy amikor rákerestem az
Interneten a könyvre, a kere-
sôprogram elsô helyen a
könyv saját honlapját
(www.csodaidok.hu) dobta

ki, melyen a regény világát
magyarázó-értelmezô alme-
nük közötti bolyongás mel-
lett az olvasóknak egyszerre
három lehetôségük is van,
hogy véleményt mondjanak
a könyvrôl: fórum, vendég-
könyv és szavazás. Be kell
valljam, a könyv elolvasása
után nem esett nehezemre
bejelölni az elsô válaszlehe-
tôséget: nagyon tetszett és
már alig várom a folytatást.

A honlapról az is kiderül,
hogy az elsô olvasásra külö-
nös, skandináv hangzású szer-
zôi álnév mögött egy magyar
vallás- és nyelvtudós, Görgey
Etelka rejtôzik, aki elkötele-
zett híve a tudományoknak,
ráadásként remek képzelôere-
je is van, így aztán nem meg-
lepô, hogy a Csodaidôk mû-
faja sci-fi. Egy távoli galaxis-
ban, valamikor a standard idô
szerinti 3800-as években ját-
szódik a történet. Ez a hatal-
mas idôbeli távolság akár el is
riaszthatná a mûfajtól idegen-
kedô olvasót, mégis azt mon-
dom, hogy azok is élvezettel
olvashatják ezt a könyvet,
akik amúgy nem kedvelik a
sci-fit. A fantasztikus jövôbe
vetett karakterek problémái

annyira maiak, hogy képte-
lenség külsô szemlélôként ol-
vasni a kötetet. Jómagam va-
lamikor a 40. oldal táján ad-
tam fel az idegenkedést, hogy
aztán egy lebilincselô kaland
részese lehessek.

Három szereplô (Judy, Gi-
in, Yaan) sorsán keresztül is-

merkedünk meg a Raas csa-
láddal, a szigorú hagyomá-
nyok szerint mûködô gazdag,
formálisan vallásos, elit kö-
zösséggel, a Kavennel, vala-
mint a Csillagközi Unió tár-
sadalmi feszültségekkel ter-
helt mindennapjaival. A
bolygóközi ûrutazások, a
fantasztikus szerkezetek és a
különleges mentális képessé-
gekkel bíró vezetôk mind-
mind ismert kliséi a tudomá-
nyos-fantasztikus irodalom-
nak, „Raana Raas” könyve
mégis egyéni, különleges he-
lyet foglal el a mûfajban. En-
nek talán az az oka, hogy
képtelenség érzelemmente-
sen végigolvasni a könyvet.
Az ogfák vöröse a szereplôk
gazdag jellemvilága, a köztük
lévô kapcsolatok érzelmi fû-
töttsége okán folyamatos
döntési helyzetbe állítja az
olvasót. Mély etikai problé-
mákban kell döntést hozniuk
a szereplôknek, ugyanakkor a
könyv ezekkel a kérdésekkel
az olvasót is szembesíti: dön-
tenie kell, hogy melyik sze-
replôvel szimpatizál, ám a
döntést a jellemek és a konf-
liktusok összetettsége megle-
hetôsen nehézzé teszi. Talán

nem véletlen, hogy a
honlap fórumában a
legtöbben a kedvenc
szereplô–utált szereplô
rovatban írják meg a vé-
leményüket.
Szerencsére az író stílu-

sa oly gördülékeny,
hogy bátran belefeled-
kezhetünk a történetbe,
nem akadályozzák az ol-
vasást stilisztikai és logi-
kai buktatók, így a Cso-
daidôk elsô kötete –
mely a tetralógia proló-
gusaként is olvasható –
magával tudja ragadni
az olvasót. A szerzô pe-
dig a mesebeli okos
lányhoz hasonlóan jól
ért a hatáskeltéshez: mu-

tat is valamit, meg nem is, re-
méljük, a folytatásban sem
kell csalódnunk, mert már na-
gyon sokan várják a követke-
zô részt.

Pompor Zoltán
Raana Raas:
Csodaidôk – Az ogfák vöröse
Animus Kiadó, 2980 Ft1
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Zilahy Péter:
HÁROM – PLUSZ 1
Kötve, kb. 240 oldal, kb. 2490 Ft

A nemzetközi sikerû Az utolsó ablak-
zsiráf szerzôjétôl, Zilahy Pétertôl:
minden mûfajban mindenrôl, fojtoga-
tó röhögés életre-halálra, prózák, ver-
sek, drámák, esszék, publicisztikák.
Német- és Horvátország után ma-
gyarul is!

Martin Gülich:
AZ ÖLELÉS
Fordította: Nádori Lídia
Kötve, 128 oldal, kb. 1900 Ft

A kortárs irodalom egyik legszív-
szorítóbb szerelmi történetének fô-
hôse hatalmas vadászszenve-
déllyel gyûjti a lepkéket, ám a nôk-
nél nincs szerencséje. Egy napon
találkozik Natalie-val, és törékeny
világa összeomlik. A magányos fér-
fi vadászatra indul… 

Thomas Bernhard:
ÖNÉLETRAJZI ÍRÁSOK
Fordította: Lôrinczy Attila, Sarankó
Márta, Szíjj Ferenc
Kötve, 464 oldal, 3490 Ft

Egy kötetben összegyûjtve, új fordí-
tásban olvashatók a felbecsülhetet-
lenül értékû irodalmi dokumentumok:
Bernhard önéletrajzi írásai, az Egy
gyerek, Az ok, A pince, A lélegzet és
Ahideg, a bernhardi életmû talán leg-
érettebb, leggazdagabb munkái.

www.abovo.hu
e-mail: kiado@abovo.hu
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lexikon

AAllmmáássssyy  ÁÁggnneess (szerk.): Pszichológiai lexikon. Helikon, 4990 Ft
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FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia

DDiilltthheeyy,,  WWiillhheellmm: A filozófia lényege. Attraktor, 1900 Ft
EEddwwaarrddss,,  JJoonnaatthhaann: Az igaz erény természete. Helikon, 1990 Ft
KKooccssiiss  IImmrree: Lukács evangéliuma. Szt. István Társ., 2600 Ft
WWaalliicckkii,,  AAnnddrrzzeejj: Orosz és lengyel messianizmusok. Attraktor, 3900 Ft

pszichológia

AAnnttoonnss,,  KKllaauuss: A csoportdinamika gyakorlata. Synalorg, 5250 Ft
BBaakkttaayy  ZZeellkkaa;;  CCssáánnyyii  VViillmmooss  eett  aall.: Az önmagát keresô ember. Bûntudat és feloldozás. Saxum, 980 Ft
BBiitttteerr  IIssttvváánn;;  HHuusszzáárr  IIlloonnaa: Pszichiátriai alapismeretek fogorvosoknak. Semmelweis, 3600 Ft
CChhoopprraa,,  DDeeeeppaakk: A boldogság mint erôforrás. Édesvíz, 2590 Ft
DDaahhllkkee,,  RRüüddiiggeerr: Gyógyító szavak. Bioenergetic, 1400 Ft
EElllliiss,,  KKeeiitthh: Csodalámpa. Célkitûzési könyv azoknak, akik utálnak célokat kitûzni. Bagolyvár, 1650 Ft
FFooddoorr  LLáásszzllóó: Fejezetek a motivációkutatásból. Gondolat, 2980 Ft
HHeerrmmaannnn  IImmrree: Magyar nyelvû cikkek, tanulmányok 1911-1933. Animula, 2190 Ft
HHiicckkss,,  EEsstthheerr;;  HHiicckkss,,  JJeerrrryy: Kérd és megadatik! 2. Az elfogadás mûvészete. A tudatos szándék
megdöbbentô ereje. Édesvíz, 2790 Ft
HHoorráánnyyii  ÖÖzzsséébb (szerk.): A kommunikáció mint participáció. ORTT, Typotex, 4200 Ft
HHoorrvváátthh  BBééllaa,,  NN.: Gyakorlati kommunikáció. Pont, 2690 Ft
JJoouunnddrryy,,  PPaattrriicciiaa: Ikerlelkek. Édesvíz, 2690 Ft
MMiillllmmaann,,  DDaann: A békés harcos útja. Az önmegvalósítás és a megvilágosodás felé. Édesvíz, 2990 Ft
MMoollnnáárr  EEmmmmaa,,  CC.: A nô ezer arca. Akadémia, 2940 Ft
MMuunndd  KKaattaalliinn;;  KKaammppiiss  GGyyöörrggyy (szerk.): Tudat és elme. Typotex, 2900 Ft
PPaallllyy,,  RReeggiinnaa: Az agy-lélek kapcsolat. Hogyan lesz az agymûködésbôl lelki folyamat – és
fordítva? Animula, 1990 Ft
PPeetteerrmmaannnn,,  FFrraannzz;;  MMüülllleerr,,  JJöörrgg  MM.: Minôségi esetvezetés a klinikai pszichológiában. Gyakorlati
útmutató a kezelés megtervezéséhez és értékeléséhez. Animula, 2200 Ft
SSzzaakkaaddáátt  IIssttvváánn: Egyben az egész egytôl egyig. Typotex, 3500 Ft
VViillaarr,,  EEsstthheerr: A férfi joga két nôre. Semmelweis, 2700 Ft
VVooppeell,,  KKllaauuss  WW..;;  GGôôbbeell  OOrrssoollyyaa: Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. Stresszcsökkentô,
önértéknövelô, integrációt elôsegítô fantáziajátékok óvodások számára. L’Harmattan, 2000 Ft

VALLÁS

DDaannii  PPéétteerr: Ez volt..., így volt börtönországban. Egy evangélikus lelkipásztor élete a román
diktatúrában. Püski, 3000 Ft
FFrrööhhlliicchh,,  RRoollaanndd: Egyháztörténet évszámokban. Jel, 1900 Ft
GGaabbrriieellee  ddii  SSaannttaa  MMaarriiaa  MMaaddddaalleennaa: Bensô végtelen. Elmélkedések a bensô életrôl az év minden
napjára. Szt. István Társ., 3800 Ft
GGiitttt,,  WWeerrnneerr: Csodák és csodálatos dolgok. Evangéliumi, 1500 Ft
HHoollee,,  FF..  BB.: A zsidókhoz írt levél, Jakab levele, Péter elsô levele, Péter második levele
magyarázata. Evangéliumi, 1200 Ft
KKnniigghhtt,,  GGeeoorrggee  AA..  FF.: Az Ószövetség keresztyén teológiája. Kálvin, 2700 Ft
MMáárrttoonn  ÁÁrroonn: Bérmálás. Mentor, 1890 Ft
MMaarrttoonn  JJóózzsseeff: A keresztény újkor. Mentor, 2100 Ft
MMoonnookk  IIssttvváánn;;  NNyyeerrggeess  JJuuddiitt (szerk.): Ércnél maradandóbb. Magtár Mûv. Al., 5990 Ft
SScchhmmeemmaannnn,,  AAlleexxaannddeerr;;  CClléémmeenntt,,  OOlliivviieerr: A nagyböjt és a húsvéti titok. Aszkézis és liturgia az
ortodox egyházban. Kairosz, 2400 Ft
SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: A János-evangélium másik három evangéliummal, különösen a Lukács-
evangéliummal való viszonylatában. Genius, 1990 Ft
SSzzeenntt  JJáánnooss  íírráássaa  sszzeerriinntt  vvaallóó  eevvaannggéélliiuumm. Helikon, 4990 Ft

SSzziillcczzll  DDóórraa,,  PP..  ;;  KKoorrppiiccss  MMáárrttaa (szerk.): Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása.
Typotex, 3200 Ft
VVíígghh  TTiibboorr: Jézus evangéliuma. Az ébredés. Püski, 1980 Ft
VVooiiggtt  VViillmmooss: A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Timp, 3100 Ft
ZZsseennggeelllléérr  JJóózzsseeff: Bálám könyve I. A Numeri 22-24 ókori hatástörténete. L’Harmattan, 2800 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

jog

BBeenncczzee  JJáánnooss: Tekintetes bíró urak. A Pécsi Királyi Törvényszék történetébôl 1872-1914. Pro
Pannonia, 2650 Ft
GGááll  JJuuddiitt;;  PPáálliinnkkáássnnéé  MMiikkaa  ÁÁggnneess: Társasági jogi perek 2007. Hvg-Orac, 7200 Ft
GGyyeekkiicczzkkyy  TTaammááss  eett  aall.: Az Európai Unió polgári eljárásjoga. Complex, 3570 Ft
KKeennddee  PPéétteerr: Védtelen igazság. Röpirat bírókról, ítéletekrôl. Hibiszkusz, 2900 Ft
MMeezzeeyy  BBaarrnnaa (szerk.): Magyar jogtörténet. Osiris, 4400 Ft
SSáárrddii  GGyyuullaa (szerk.): TB. Társadalombiztosítási jogszabályok 2007. Complex, 5565 Ft
SSáárrkköözzyy  TTaammááss;;  BBaalláásshháázzyy  MMáárriiaa  eett  aall.: Vállalati jog. Aula, 3990 Ft

kereskedelem

FFeerrttôô  IImmrree: Az agrárkereskedelem átalakulása Magyarországon és a kelet-közép-európai
országokban. MTA KTI, 3000 Ft

közgazdaságtan

AAsshhttoonn,,  RRoobbeerrtt: Vállalkozói sikerkalauz. 1000 tipp kezdô és gyakorló vállalkozóknak. HVG, 3200 Ft
BBaarraa  ZZoollttáánn;;  SSzzaabbóó  KKaattaalliinn: Összehasonlító közgazdaságtan. Aula, 5990 Ft
BBoodd  PPéétteerr  ÁÁkkooss: Bevezetés a gazdaságpolitikába. Aula, 3990 Ft
CCaallllaahhaann,,  GGeennee: Közgazdaságtan hús-vér embereknek. Edge 2000, 2280 Ft
CChhiikkáánn  AAttttiillaa: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba. Aula, 3990 Ft
FFaazzeekkaass  KKáárroollyy;;  KKéézzddii  GGáábboorr (szerk.): Munkaerôpiaci tükör 2006. MTA KTI, 6000 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn  eett  aall.: Integrált kockázatelemzés és -kezelés alkalmazási lehetôségei a
közszférában. Fókuszban a belsô ellenôrzés. ETK, 7980 Ft
JJáávvoorr  IIssttvváánn;;  RRoozzggoonnyyii  TTaammááss: A szervezetek és a munka világa. Zsigmond Ki. Fôisk.,
L’Harmattan, 3800 Ft
JJuuhháásszz  LLiillllaa;;  PPiinnttéérr  RRóóbbeerrtt: Információs társadalom, információs stratégiák. L’Harmattan, 2500 Ft
LLiiggeettii  GGyyöörrggyy: CSR - Vállalati felelôsségvállalás. Kurt Lewin Al., 980 Ft
NNóóggrrááddii  BBeennccee: Mikor leszel milliomos? Az üzletépítés kézikönyve 2. Rhino Training, 2940 Ft
SSaallyy  FFeerreenncc: Belsô ellenôrzés az önkormányzatoknál és intézményeiknél. Kézikönyv vezetôknek
és ellenôrzési szakembereknek. ETK, 4830 Ft

néprajz, népszokások

CCssáákkyy  KKáárroollyy: Fénykép és paraszti kultúra. Egy nyelvhatár menti közösség néprajzi-
fotoantropológiai vizsgálata. KT, 2900 Ft
CCssáákkyy  KKáárroollyy: Sándor-naptól Úrnapig. Madách-Posonium, 2500 Ft
KKaallaattaasszzeegg  vváázzoollaattaa. Régi írások és képek Kalotaszegrôl. Mentor, 3990 Ft
LLiisszzkkaa  JJóózzsseeff: Bevezetés a néprajzba. Lilium Aurum, 2500 Ft
SSáánnddoorr  JJáánnooss: Falusi huncutságok Zoboraljáról. Lilium Aurum, 1500 Ft
VVáámmbbéérryy  ÁÁrrmmiinn: A török faj etnológiai és etnográfiai tekintetben. Lilium Aurum, 3800 Ft
VVaarrggaa  LLáásszzllóó,,  DD.: Népi foglalkozások és mesterségek. Madách-Posonium, 2500 Ft
VVíígg  MMáárrttaa (szerk.): Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2007. Kunhegyesi Önkorm., 1000 Ft
VViisszzóócczzkkyy  IIlloonnaa (szerk.): Eredmények és feladatok a matyóság néprajzi kutatásában. HOM, 1500 Ft

oktatás-nevelés

BBáábboossiikk  ZZoollttáánn: Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában. ELTE Eötvös, 1200 Ft
BBoozzssiikk  RRoozzáálliiaa (szerk.): Tarkabarka Magyarország. Honismereti olvasókönyv. Novum, 2400 Ft
GGyyeenneeii  MMeelliinnddaa: Iskolai tanulás – tanulási képességek – fejlesztés. Argumentum, 1200 Ft
HHaalláásszz  GGáábboorr;;  LLaannnneerrtt  JJuuddiitt (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. OKI, 4800 Ft
KKáárrppááttii  AAnnddrreeaa (szerk.): Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel. Tankönyvkiadó, 3600 Ft
KKaattoonnaa  RReennááttaa (szerk.): Országos felsôfokú szakképzési kalauz. FISZ, 987 Ft
KKiivvoovviiccssnnéé  HHoorrvváátthh  ÁÁggnneess;;  MMááttyyááss  KKrriisszzttiinnaa  eett  aall.: Módszer és fejlesztést szolgáló feladatok a
matematikaoktatásban kisiskolásoknak. Trefort, 2300 Ft
KKrraaiicciinnéé  SSzzookkoollyy  MMáárriiaa: Andragógia-kötetek 1. Pedagógus-andragógus szerepek és
kompetenciák az ezredfordulón. ELTE Eötvös, 3000 Ft
KKrraaiicciinnéé  SSzzookkoollyy  MMáárriiaa: Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az ezredfordulón.
ELTE Eötvös, 2500 Ft
LLaannnneerrtt  JJuuddiitt;;  NNaaggyy  MMáárriiaa (szerk.): Eredményes iskola. Adatok és esetek. OKI, 3100 Ft
LLáázzáárr  IIllddiikkóó: 33 kulturális játék a nyelvórán. Segédkönyv tanároknak az interkulturális
kompetencia fejlesztéséhez nyelvórákon és kommunikációs tréningeken. OPKM, 1575 Ft
OOlllléé  JJáánnooss;;  SSzziivváákk  JJuuddiitt: Mód-Szer-Tár. Módszertani tanulságok gyakorlati kézikönyve
pedagógusoknak. OKKER, 3000 Ft
SSzzaabbóó  LLáásszzllóó,,  AA..;;  TTóótthh  KKáárroollyy (szerk.): Magyarok Szlovákiában, (1989–2006).  Oktatásügy.
Fórum KKI, 3800 Ft

pénzügy

AAddoorrjjáánn  CCssaabbaa (szerk.): Számviteli törvény változásai 2005–2006–2007. Hvg-Orac, 6800 Ft
BBíírróó  TTiibboorr;;  KKrreessaalleekk  PPéétteerr  eett  aall.: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt, 3100 Ft
IIllllééss  IIvváánnnnéé: Vállalkozások pénzügyi alapjai (On-line példatár) 2006.
Saldo, 2900 Ft
IIsssseekkuuttzz  EErrzzsséébbeett (szerk.): 100 tipp adózóknak. Népszabadság, 990 Ft
KKöörrmmeennddii  LLaajjooss;;  TTóótthh  AAnnttaall: A controlling elmélete és gyakorlata. Perfekt, 3990 Ft
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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.



politika

AAllbbeerrtt  GGáábboorr: Védekezô halálraítéltek. Szókratész és Bakunyin. Pont, 1730 Ft
GGááll  SSáánnddoorr  eeggyybbeeggyyûûjjttöötttt  mmûûvveeii  77.. Írott beszéd. Általános publicisztika 2. Ab-Art, 2900 Ft
MMaarriinnoovviicchh  EEnnddrree: A kamikaze kormány második miniszterelnöke. Boross Péter 216 napja.
Éghajlat, 2900 Ft
SSttrraasssseennrreeiitteerr  EErrzzsséébbeett: A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom története, 1944.  október - 1948.
március. Gondolat, 2680 Ft

társadalomtudományok

AAffhheellddtt,,  HHoorrsstt: Az elszegényítô gazdaság. Püski, 1980 Ft
BBiinnddoorrffffeerr  GGyyöörrggyyii (szerk.): Változatok a kettôs identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és
identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében.
Gondolat, 1980 Ft
CCssaannddaa  GGáábboorr;;  TTóótthh  KKáárroollyy (szerk.): Magyarok Szlovákiában, (1989-2006). Kultúra. Fórum KKI,
3800 Ft
DDiióósszzeeggii  LLáásszzllóó (szerk.): Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák: A moldvai csángók.
Teleki L. Al., 2890 Ft
GGllaaddwweellll,,  MMaallccoollmm: Fordulópont. Ahol a kis különbségekbôl nagy változás lesz. HVG, 3200 Ft
HHeeggeeddûûss  RRiittaa;;  RRéévvaayy  EEddiitt (szerk.): Úton... Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére. Loisir, 3500 Ft
KKlleemmeenntt  JJuuddiitt;;  MMiisskkoollcczzyy  AAmmbbrruuss  eett  aall. (szerk.): Szomszédok világai. Kép, önkép és a másikról
alkotott kép. KSH, 2800 Ft
LLeennggyyeell  GGyyöörrggyy;;  SSzzáánnttóó  ZZoollttáánn: Gazdaságszociológia. Aula, 3990 Ft
LLoouurryy,,  GGlleennnn  CC.: A faji egyenlôtlenségek anatómiája. Tankönyvkiadó, 3500 Ft
OOllááhh  LLaajjooss (szerk.): Kunhegyes fotók és képeslapok tükrében, 1945-1990. Kunhegyesi Önkorm.,
3000 Ft
PPuusszzttaayy  JJáánnooss: Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövôje 11
pontban. Teleki L. Al., 2850 Ft
RRáácczz  JJóózzsseeff (szerk.): Leszakadók. A társadalmi kirekesztôdés folyamata. L’Harmattan, 1750 Ft
SSeeppssiisszzéékkii  NNaaggyy  BBaalláázzss: Székelyföld falvai a huszadik század végén 4. Marosszék, Aranyosszék
– Hargita megye. Nap, 4950 Ft
SSppeeiiddll  ZZoollttáánn: Homoktemetô. Loisir, 2500 Ft
VViittáánnyyii  IIvváánn: Új társadalom - új szemlélet. Kísérlet az emberi világ új jellemzôinek kritikai
elemzésére. Napvilág, 2200 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

csillagászat

BBööddôôkk  ZZssiiggmmoonndd: Látványos égi jelenségek 2007–2008. Nap, 1900 Ft fizika
FFiilleemmoonn  EErrvviinn: Kvantumfizika, avagy a XXI. század relativitáselmélete. Kornétás, 2100 Ft
IIcckkee,,  VViinncceenntt: Christiaan Huygens. Jövô a múltban. Typotex, 1500 Ft

kémia

WWoojjnnáárroovviittss  LLáásszzllóó: Sugárkémia. Akadémiai, 3990 Ft

környezetvédelem

WWooyynnaarroovviicchh  EElleekk: Vízi környezetünk védelme. Agroinform, 1800 Ft

matematika

CCsseerrnnyyáákk  LLáásszzllóó (szerk.): Analízis. Tankönyvkiadó, 2500 Ft
CCsseerrnnyyáákk  LLáásszzllóó (szerk.): Valószínûségszámítás. Matematika a közgazdasági alapképzés
számára. Tankönyvkiadó, 2100 Ft

növénytan

KKôôvváárrii  SSaarroollttaa (szerk.): Fûszerlexikon. Alexandra, 1999 Ft

növénytermesztés

BBaalliikkóó  SSáánnddoorr;;  BBóóddiiss  LLáásszzllóó  eett  aall.: A szója feldolgozása, felhasználása. Mezôgazda, 3900 Ft
BBeerreecczzkkii  MMááttéé: Gyümölcsészeti vázlatok V. Mezôgazda, 1500 Ft
CCssáávvoossssyy  GGyyöörrggyy: Borászat. Mentor, 1890 Ft
EEkkee  IIssttvváánn (szerk.): Növényvédô szerek, termésnövelô anyagok, 2007. I-II. FM, 3150 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

LLeehhaarrii,,  GGaabbrriieellee: Kutya-macska barátság. Cser, 998 Ft
MMccGGrreeeevvyy,,  PPaauull: Kutyabarátok kézikönyve. Officina ‘96, 7500 Ft
TTaabbeelliinngg,,  RRoobbeerrtt: Segítség! Kövér a kutyám. Cser, 998 Ft
VVrriieennddss,,  MMaatttthheeww  MM..;;  HHeemmiinngg--VVrriieennddss,,  TTaannyyaa  MM.: Díszmadárkalauz. Alexandra, 1999 Ft
WWaaggnneerr,,  HHeeiikkee  EE.: Kutyaápolás. Cser, 998 Ft

barkácsolás

BBaaeerr,,  HHeeiiddee  eett  aall.: Húsvéti tojásdíszítés. Cser, 798 Ft
DDeeáákk  IIssttvváánnnnéé;;  KKiirreessnnéé  VViinncczzee  IIlloonnaa  eett  aall.: Nagy barkácssuli könyv. Szalay, 3500 Ft
LLuuppaattoo,,  MMaarriissaa: Üvegékszerek. Sziget, 1980 Ft
SSeeiibbeell,,  HHiillttrruudd: Húsvéti só-liszt figurák. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás

DDaavviieess,,  KKiimm: Hátfájás és egyéb mozgásszervi fájdalmak és enyhítésük. Saxum, 2800 Ft
KKeennéézz  KKíírraa: Szoptatni akarok. LPI, 1850 Ft
KKrriivvááccssyy  PPéétteerr: Gyermekkori vészhelyzetek. S.O.S. megoldások. Terracom Trade, 2850 Ft

egészség és higiénia

DDáánnooss  BBééllaa (szerk.): Farmakobotanikai gyakorlatok. Feladatgyûjtemény és DVD. Semmelweis,
5200 Ft
EEggéésszzssééggeess  ccssoonnttookk,,  iizzmmookk  ééss  íízzüülleetteekk. Reader’s Digest, 7990 Ft
FFáássii  KKaattaalliinn: Masszázs tetôtôl talpig. Kossuth, 1980 Ft

GGlliicckkmmaann,,  PPeetteerr: Hatékony, kíméletes tisztítókúra mesterfokon. Lunarimpex, 1580 Ft
KKiieeffeerr,,  IInnggrriidd;;  ZZiiffkkoo,,  UUddoo: Agyserkentô ételek. Sziget, 2480 Ft
PPoollggáárr  MMaarriiaannnnee: Gyermekkori táplálékallergiák. SpringMed, 1980 Ft

építés, építôipar

BBaauummaannnn  MMiihháállyy  eett  aall.: Tervezési segédlet a lakások és lakóépületek kéményeinek tervezéséhez.
ÉTK, 1280 Ft
DDiieehhll,,  WWoollffggaanngg: Lépcsôk. Korszerû lépcsôépítés, fa, acél, üveg. Cser, 5990 Ft
SSaabbjjáánn  TTiibboorr: Tetôfedések. Terc, 3200 Ft
VVrráánnaa,,  JJaakkuubb: Vízszerelés. Vízellátás – Csatornázás. Cser, 3998 Ft

háztartás

BBeerrkkóó  TTeerréézziiaa: Háztartástanoda. Regun Press, 497 Ft
FFlleeww,,  JJaanniinnee (fôszerk.): Kötés. Vince, 2995 Ft

jármûvek

KKôôvváárrii  SSaarroollttaa (szerk.): 1000 automobil. Alexandra, 5999 Ft
NNééggyyeessii  PPááll: Ferrari. Nagykönyv, 4490 Ft

kertészet

BBeeaazzlleeyy,,  MMiittcchheellll: A kerttervezés és a kertépítés alapjai. Alexandra, 4999 Ft
BBrriiddggeewwaatteerr,,  AAllaann;;  BBrriiddggeewwaatteerr,,  JJiillll: Téglaépítmények a kertben. Cser, 3590 Ft
FFaassssmmaannnn,,  NNaattaalliiee: Konyhakert az erkélyen. Cser, 1998 Ft
IIlloonncczzaaii  ZZoollttáánn: Lepkebarát kert. Cser, 1998 Ft
NNaaggyy  EEmmeessee (szerk.): Nagy viráglexikon. Kerti virágok A-tól Z-ig. Szalay, 4000 Ft

mûszaki tudományok

CCeerrbbee,,  GGüünntteerr: A gáztechnika alapjai. Dialóg, 5980 Ft
PPiittrriikk  JJóózzsseeff: Konstrukcióelmélet. Alapok. JGYF, 1282 Ft

öltözködés, viselet

FFlleeww,,  JJaanniinnee (szerk.): Gyöngy ékszerek. Vince, 2995 Ft
KKaarrgg,,  HHeennrriieettttee: A fiatalság taója. Gold Book, 1798 Ft

orvostudomány

BBááccsskkaaii  EErriikkaa;;  GGeerreevviicchh  JJóózzsseeff: Kokainprobléma Magyarországon. Medicina, 2500 Ft
BBeettkkóó  JJáánnooss: Szemészeti határterületek, szindrómák. Medicina, 2900 Ft
BBöösszzöörrmméénnyyii  NNaaggyy  KKlláárraa (szerk.): Myeloma multiplex. SpringMed, 650 Ft
EErrddeeii  AAnnnnaa: Immunológiai módszerek. Medicina, 6900 Ft
FFaalluuss  AAnnddrrááss;;  BBuuzzááss  EEddiitt  eett  aall. (szerk.): Az immunológia alapjai. Semmelweis, 7800 Ft
FFüüllööpp  VViillmmooss (szerk.): Terhességi trofoblasztbetegségek. Üszögterhesség és choriocarcinoma.
Medicina, 4300 Ft
GGôôddéénnyy  SSáánnddoorr (szerk.): A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. Pro Die, 7990 Ft
HHaalláásszz  PPéétteerr: Epilepszia. Ablak az agyra. Garbó, 2400 Ft
MMiittcchheellll,,  TTiimm;;  KKeennnneeddyy,,  CCaammeerroonn: Bôrbetegségek. Lélekben Otthon, 2700 Ft
PPiikkóó  BBeettttiinnaa: Orvosi szociológia. Medicina, 3100 Ft
SSttrraauusszz  JJáánnooss (szerk.): Bronchologia. Medicina, 3200 Ft
TTóótthh  SSáárraa;;  HHeeggyyeessii  HHaarrggiittaa: Bevezetés a humángenetikába. Semmelweis, 4000 Ft
TTuullaassssaayy  ZZssoolltt (szerk.): A belgyógyászat alapjai I-II. Medicina, 26000 Ft
WWiinnkklleerr  GGáábboorr;;  BBaarraannyyii  ÉÉvvaa: Cukorbetegség. SpringMed, 2480 Ft

sajtó

GGááll  SSáánnddoorr: A Keleti Napló története. Madách-Posonium, 2300 Ft

számítástechnika

BBooggnnáárr  JJúúlliiaa: Photoshop CS2. Panem, 1900 Ft
FFaarrkkaass  CCssaabbaa: Az Office 2007 használata. JOS, 1974 Ft
HHoollcczzeerr  JJóózzsseeff: A Windows Vista használata. JOS, 1827 Ft
PPrreeppppeerrnnaauu,,  JJooaann;;  CCooxx,,  JJooyyccee: Windows Vista lépésrôl lépésre. Szak, 7000 Ft
SSttooyyaann  GGiissbbeerrtt: Numerikus matematika. Mérnököknek és programozóknak. Typotex, 3200 Ft
TTaassnnááddii  AAttttiillaa: Számítástudomány gazdaságinformatikusoknak. Aula, 3990 Ft
VVaassvváárrii  GGyyöörrggyy: Vállalati biztonságirányítás. Informatikai biztonságmenedzsment. Time-Clock,
2490 Ft

vezetés és üzletvitel

BBllaanncchhaarrdd,,  KKeennnneetthh;;  CCaarrllooss,,  JJoohhnn  PP..  eett  aall.: Empowerment. A felelôsség hatalma. Edge 2000,
1590 Ft
CChhiikkáánn  AAttttiillaa: Értékteremtô folyamatok menedzsmentje. Aula, 7440 Ft
DDaarraa  PPéétteerr;;  HHeenncczzii  LLaajjooss  eett  aall.: Állásvadászat és karriertervezés. Perfekt, 2600 Ft
IInncczzee  KKiinnggaa;;  PPéénnzzeess  AAnnnnaa: A reklám helye. A hatékony médiatervezés és -vásárlás kézikönyve.
Magánkiadás, 5990 Ft
MMaaxxwweellll,,  JJoohhnn  CC.: A vezetô 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága. Bagolyvár, 1650 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés

SSzzaattmmáárrii  TTaammááss;;  LLáásszzllóó  JJáánnooss: Magyar várak. Közép- és Dél-Dunántúl. Anno, 2500 Ft

fényképészet

FFáábbiiáánn  ÉÉvvii;;  GGoorrddoonn  AAggááttaa eett  aall.: Nôk Magyarországon. Portrégaléria. Magánkiadás, 4980 Ft
OOllaasszz  FFeerreenncc: Ecce homo 2. 1974–2006. Pierrot, 11200 Ft
SStteeeell,,  AAnnddyy: Sajtófotók. A világ leghíresebb fotósai és legszebb fényképeik. Ventus Libro, 4990 Ft

film és televízió

DDuullóó  KKáárroollyy: Közelítô távolítás. Gondolat, 2280 Ft
VVeerreessss  JJóózzsseeff: A magyar film története. Anno, 1050 Ft
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mûvészet, általában

BBaallllaa  TTüünnddee  AAzziizzaa: Hastánc. Harmónia, életerô, testformálás, erotika. Hastánc, 3490 Ft
LLiippccsseeyy  GGyyöörrggyy (szerk.): Art-Ma, 1998–2007. Galéria. Ab-Art, 3500 Ft
PPeerreehháázzyy  KKáárroollyy: Az európai kovácsoltvas-mûvesség története. 6Bt, 6500 Ft

numizmatika

KKoonnddáákkoorr  SSáánnddoorr;;  ZZssoollddii  ZZoollttáánn (szerk.): A Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete Nagykanizsai
Csoportja, 1970–2005. Czupi, 2000 Ft

vadászat

DDeeggeennffeelldd--SScchhoonnbbuurrgg  SSáánnddoorr: Elmélkedés a vadászszenvedélyrôl. Mentor, 2100 Ft
HHaallmmáággyyii  TTaakkááccss  IIssttvváánn: Vadászatok idegen tájakon. DNM, 6400 Ft
KKoovvááccss  DDéénneess: Billenôcsövû golyós vadászfegyverek. DNM, 4800 Ft
MMootteessiikkyy  ÁÁrrppáádd (szerk.): Vadászörömök – vadászörökségünk. Régi korok  vadászírásai. KT, 2800 Ft

zene

BBíírróó  IImmrree: Híres zeneszerzôk. Nagykönyv, 990 Ft
JJoonneess,,  LLeeRRooii: A blues népe. Néger zene a fehér Amerikában. Európa, 1800 Ft
PPaarrddii  AAnnnnaa: Bach és az antianyag. Kairosz, 2400 Ft
SSóóllyyoomm  GGyyöörrggyy: A visszatérés. Argumentum, 1200 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány

BBaahhttyyiinn,,  MMiihhaaiill: A tett filozófiája + A szó a regényben. Gond-Cura, 2490 Ft
BBeerrnnhhaarrdd,,  TThhoommaass: Önéletrajzi írások. Ab Ovo, 3490 Ft
BBoorrzzaa  TTüünnddee: Irodalmunk nagyjai emberközelben III. Bancsi P., 1470 Ft
BBuuddaa  AAttttiillaa: Teremtô utánzás. Babits-tanulmányok. Ráció, 2700 Ft
CCssooóórrii  SSáánnddoorr;;  SSzzaakkoollcczzaayy  LLaajjooss: Nekünk ilyen sors adatott. Interjúk, versek, fotók. M. Napló, 1995 Ft
EEccoo,,  UUmmbbeerrttoo: Hat séta a fikció erdejében. Európa, 2200 Ft
FFéénnyyvvaalluuttaa. 110 éve született Hamvas Béla. Helikon, 2490 Ft
HHeerrmmaannnn  ZZoollttáánn (szerk.): ‘s végre mivé leszel?’ Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának
bicentenáriuma alkalmából. Ráció, 2900 Ft
KKaakkuusszzii  BB..  PPéétteerr: Márai Sándor - a forradalmártól az értékôrzôig. Lazi, 2000 Ft
KKeelleemmeenn  ZZoollttáánn: Szélkönyvek. Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban. Lazi, 2200 Ft
LLuuffffyy  KKaattaalliinn (szerk.): Oka ezen írásnak... XVIII. századi erdélyi emlékírók. Polis, Komp-Press
Korunk, 2600 Ft
LLuukkááccss  LLáásszzllóó: Csokonai a néphagyományban. Ráció, 1750 Ft
MMáárrffaaii  MMoollnnáárr  LLáásszzllóó: Ahol a szerzô megtörténik. Tanulmányok a 20. századi magyar
irodalomtörténet körébôl. Argumentum, 1700 Ft
NNéémmeetthh  LLáásszzllóó: A kísérletezô ember. Írások a világirodalomról II. M. Napló, 3360 Ft
PPaapppp  TTiibboorr: Avantgárd szemmel költôkrôl, könyvekrôl. M. Mûhely Al., 1750 Ft
SScchhiilllleerr  RRóóbbeerrtt;;  TTéénnyyii  TTaammááss;;  MMaajjttéénnyyii  LLáásszzllóó: A kémikus, a pszichiáter, a jogász... és az
irodalomtörténet. József Attila értelmezések. L’Harmattan, 2200 Ft
SSzziilláággyyii  VV..  FFeerreenncc (szerk.): A magyar irodalom története. ôsköltészettôl napjainkig. Anno, 1470 Ft
SSzzûûccss  TTiibboorr: A magyar vers kettôs nyelvi tükörben: német és olasz fordításokban. Tinta, 2100 Ft
TTvveerrddoottaa  GGyyöörrggyy: ‘szublimálom ösztönöm’. József Attila-versek elemzései. Universitas, 2415 Ft
VVaassyy  GGéézzaa: Klasszikusok és kortársak. Krónika Nova, 3200 Ft
ZZaalláánn  TTiibboorr: Elfogult írások. Nap, 990 Ft

nyelvtudomány

BBaalláázzss  GGéézzaa: Magyar nyelv. 555 gyakorlat megoldásokkal. Corvina, 1450 Ft
KKuullccssáárr--SSzzaabbóó  ZZoollttáánn: Metapoétika. Önprezentáció és nyelvszemlélet a modern költészetben.
Kalligram, 2500 Ft
MMaarrttoonn  VVeerroonniikkaa: I. András király korabeli imák. Az elsô magyar nyelvemlék. Matrona, 2333 Ft
MMáátthhéé  DDéénneess: Nyelvi létmódok. Komp-Press Korunk, 2300 Ft
OOrroosszz  MMaaggddoollnnaa: ‘Az utánzott idegen nyelvû kézírás’. Mû és alkotás E.T.A.Hoffmann
elbeszéléseiben. Gondolat, 1890 Ft
SScchhiippppeerr,,  MMiinneekkee: Soha ne vegyél el nagylábú nôt! Partvonal, 3890 Ft
SSzziinnii  GGyyuullaa: Jókai. Egy élet regénye. Társ, 520 Ft
TTóótthh  ZZssoommbboorr: A történelem terhe. Antropológiai szempontok a kora újkori magyar írásbeliség
textusainak értelmezéséhez. Komp-Press Korunk, 2600 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

életrajz, önéletrajz

EEcchhoollss,,  AAlliiccee: Janis Joplin. Cartaphilus, 3900 Ft
FFeerreenncczzii  EElleekk: Életem története. Heraldika, 1666 Ft
GGuuddeennuuss  JJáánnooss  JJóózzsseeff: A Rákóczi fejedelmek leszármazottjai Európában. Heraldika, 4166 Ft
HHíírreess  nnôôkk  aa  mmaaggyyaarr  ttöörrttéénneelleemmbbeenn. Királynôk, királynék, fejedelemasszonyok, politikusok
feleségei. Kossuth, 7990 Ft
HHoorrvváátthh  JJáánnooss: Rippl-Rónai. TKK, 3150 Ft
LLôôccsseeii  PPéétteerr: Szombathelyi emlékpohár. Weöres Sándor és Szombathely
Vasi Szemle Szerk., 2200 Ft
SScchhaadd,,  MMaarrtthhaa: A hercegnô. Aki szalonképessé akarta tenni Hitlert. Mérték, 3499 Ft
SSzzaabbóó  GGáábboorr: Korszakalkotó magyarok nyomában I. A kémikusok életútja. Révai, 1980 Ft
SSzzaabbóó  GGáábboorr: Korszakalkotó magyarok nyomában II. A fizika és a csillagászat nagyjai. Révai, 1980 Ft
SSzzaabbóó  GGáábboorr: Korszakalkotó magyarok nyomában III. Az elektrotechnika és a mérnöki
tudományok. Révai, 1980 Ft
SSzzáásszz  LLuullaa: Életem. Médiamix, 2990 Ft
SSzzlluuhhaa  MMáárrttoonn: Árva, Trencsén, Zólyom vármegye nemes családjai. Felvidéki családok I.
Heraldika, 10000 Ft
SSzzuurroommii  PPááll: ôszi szélsodrásban. Dér István. Aréna 2000, 4200 Ft

földrajz

BBíírróó  EEnnddrree: Bucsa. Emberek, sorsok, dokumentumok. Bíró Family, 3500 Ft
PPaapppp--VVáárryy  ÁÁrrppáádd: Térképtudomány. A pálcikatérképtôl az ûrtérképig. Kossuth, 3990 Ft

mûvelôdéstörténet

HHeevveessii  AAttttiillaa;;  VViiggaa  GGyyuullaa (szerk.): Herman Ottó öröksége. HOM, 1000 Ft
MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  AAnnddrrááss: A repülôkenôcs. Érdekességek az egészséges és beteg test, az orvoslás
és a kuruzslás történetébôl. Gondolat, 2480 Ft
MMuurrrraayy,,  PPeetteerr  AA.: Események, amelyek megváltoztatták a világot. Livermore, 3750 Ft
SScchhuulltthheeiisszz  EEmmiill: Fejezetek az orvosi mûvelôdés történetébôl. M. Tudomány, 3500 Ft
TTíímmáárr  AAnnddrrááss: A magyar hegedûkészítés története a kezdetektôl a rendszerváltásig.
Magánkiadás, 19090 Ft

régészet

HHoollllóó  SSzziillvviiaa  AAnnddrreeaa;;  SSzzuulloovvsszzkkyy  JJáánnooss  eett  aall. (szerk.): Az agyagmûvesség évezredei a Kárpát-
medencében. MTA VEAB, 2500 Ft
TToommkkaa  MMáárriiaa,,  TT..;;  KKööllnneeii  LLíívviiaa: A titokzatos égi szekér. Jelképek az ôriszigeti Szent László
templom falfestményein. Püski, 980 Ft

történelem

AAqquuiilliinnaa,,  MMiikkee;;  BBaaiilleeyy,,  CChhrriissttoopphheerr: A Grál-kód. Kutatás a valódi isteni jelenlét után. Gold Book, 1999 Ft
BBáánnkkiinnéé  MMoollnnáárr  EErrzzsséébbeett: Nemesi közbirtokosságok a Kôvár-vidéken. 
Bács-Kiskun M. Múz. Igazg., 2625 Ft
BBéékkééss  CCssaabbaa: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. 1956-os Int., 5990 Ft
BBrraahhaamm,,  RRaannddoollpphh  LL.: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája 1-3 köt. Park, 19500 Ft
CCssoorrbbaa  CCssaabbaa: Felvidéki várak históriája. A honfoglalástól a mohácsi vészig. Lilium Aurum, 3200 Ft
DDuubbyy,,  GGeeoorrggeess: A lovag, a nô és a pap. A házasság a középkori Franciaországban. Nagyvilág,
2800 Ft
FFrraannkk  TTiibboorr (szerk.): Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai
történelemrôl. Gondolat, 3490 Ft
FFüüllööpp  MMiihháállyy;;  VViinncczzee  GGáábboorr (szerk.): Vasfüggöny Keleten. Iratok a magyar-román kapcsolatok
történetérôl (1948-1955). KLTE, 3500 Ft
HHaarrttoogg,,  FFrraannccooiiss: A történetiség rendjei. Prezentizmus és idôtapasztalat. L’Harmattan, 2000 Ft
HHaarrttoogg,,  FFrraannccooiiss;;  RReevveell,,  JJaaccqquueess: A múlt politikai felhasználásai. L’Harmattan, 2000 Ft
KKoosszzttaa  LLáásszzllóó (szerk.): Capitulum II. Tanulmányok Deér József (1905-1972) professzor
születésének centenáriumára. Szegedi Középkorász Mûh., 1000 Ft
LLeebboovviittss  IImmrree: Zsidótörvények – Zsidómentôk. Ex Libris, 2000 Ft
MMáállyyuusszz  EElleemméérr: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Mûszaki, 3800 Ft
RRaahhmmaann,,  MMoohhaammmmaadd  AAttaauurr: Magyarország 1956–1959. Egy indiai diplomata emlékei. Hamvas B.
Kultúrakut. Int., 3500 Ft
RReeggaann,,  GGeeooffffrreeyy: Királyi baklövések. Alexandra, 2999 Ft
RRooeessddaahhll,,  EEllssee: A vikingek. General Press, 3500 Ft
TTaakkáácc,,  LLaaddiissllaavv;;  VViigghh  KKáárroollyy: Traumák és mítoszok. Beszélgetés a magyar-szlovák és szlovák-
magyar kapcsolatokról Vigh Károly történésszel. Méry Ratio, 2700 Ft
TThhoorroocczzkkaayy  GGáábboorr;;  MMaakkkk  FFeerreenncc (szerk.): Írott források az 1050–1116 közti magyar történelemrôl.
Szegedi Középkorász Mûh., 3000 Ft
VViiddaa  IIssttvváánn (szerk.): Diák- és ifjúsági mozgalmak, 1956–1958. Forradalom – ellenállás –
megtorlás. Válogatott dokumentumok. Nagy I. Al., Gondolat, 5480 Ft

utazás

BBáárrddooss  IIssttvváánn: Esztergomi séták. Escort Tourist, 480 Ft
BBookkeerrnn,,  AAnnnneekkee: Amszterdam. Plusz Amszterdam-várostérképpel. Corvina, 1990 Ft
GGeerrbbeerrddiinngg,,  EEvvaa: Szentpétervár. Corvina, 1990 Ft
HHaaaagg,,  MMiicchhaaeell: Egyiptom. Alexandra, 1999 Ft
HHaahhnn,,  WWiillffrriieedd: Thaiföld. Plusz Thaiföld-útitérképpel. Corvina, 1990 Ft
JJuussttiinn  ÉÉvvaa (szerk.): Ibiza – Formentera. Corvina, 1990 Ft
KKoouubbéé,,  CCaarroolliinnee: Szicília. Booklands 2000, 2600 Ft
LLee  TTaacc,,  HHéélléénnee: Peking. Kinyitni... Kihajtani... Felfedezni! Geographia, 1750 Ft
MMoonnooss  JJáánnooss: Nápoly. Pompeji és a Vezúv. Dekameron, 3450 Ft
RRooddddiiss,,  MMiilleess;;  LLeevviittoonn,,  AAlleexx: Toszkána és Umbria. Park, 4900 Ft
RRoowwtthhoorrnn,,  CChhrriiss: Japán. Park, 9000 Ft
SSzzaabbaaddooss  TTaammááss: Újra van másfél millióm! Zarándokösvényen Spanyolországban. Püski, 1980 Ft
VViittrraayy  TTaammááss,,  iiffjj.(fôszerk.): Firenze. Kinyitni... Kihajtani... Felfedezni! 
Geographia, 1750 Ft
WWeeiissss,,  WWaalltteerr  MM.: Velence. Corvina, 1990 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek

ÁÁllllaattkkööllyykköökk. Elektra, 790 Ft
AAnnddeerrsseenn,,  HHaannss  CChhrriissttiiaann válogatott meséi. Társ, 668 Ft 
AAnnddeerrsseenn,,  GGrriimmmm  ééss  PPeerrrraauulltt  mmeessééii. Napraforgó, 2490 Ft
BBeerrnneerr,,  RRoottrraauutt  SSuussaannnnee: Tavaszi böngészô (lapozó). Naphegy, 2490 Ft
BBiirrddssaallll,,  JJeeaannnnee: A Penderwick lányok. Mérték, 2999 Ft
BBoorrssóósszzeemm  kkiirráállyykkiissaasssszzoonnyy. Napraforgó, 750 Ft
BBoosszziilleexxiikkoonn  AA--ttóóll  WWiittcchh--iigg, amit azért nem kell teljesen komolyan venni. Egmont, 1799 Ft
BBoosszzoorrkkáánnyymmeesséékk. Napraforgó, 2390 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Hugicám, a szörnyeteg. Deák és Tsa, 1750 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: A kincskeresô hármas ikrek. A Titanic elátkozott aranya. Egmont, 1800 Ft
BBuuddaayy  AAnnddrreeaa: Az emlôsök különleges világa. Aquila, 2990 Ft
BBuurrrroowwss,,  RRooggeerr: Színvarázs - Játék a színekkel. General Press, 1200 Ft
CCssiippkkeerróózzssiikkaa. Napraforgó, 750 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn;;  SSaajjddiikk  FFeerreenncc: Gombóc Artúr locsolkodik. Totem Plusz, 599 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn;;  SSaajjddiikk  FFeerreenncc: A húsvéti tintanyúl. Totem Plusz, 599 Ft
EEggyysszzeerr  vvoolltt... Gyermekmesék Zugor Zoltán rajzaival. Pannon-Literatúra, 1680 Ft
EErrddeeii  áállllaattookk. Elektra, 690 Ft
FFoorrmmáákk  ééss  sszzáámmookk. Elektra, 690 Ft
GGöökkcceeoogglluu,,  MMuussttaaffaa: A fügemagbeli szép leány. Ciprusi török népmesék. Attraktor, 1900 Ft
GGrriimmmm,,  JJaakkoobb;;  GGrriimmmm,,  WWiillhheellmm: A Grimm testvérek válogatott meséi. Társ, 560 Ft
HHaammuuppiippôôkkee. Napraforgó, 750 Ft
HHeerrcceeggeekk  mmeessééii. Napraforgó, 2390 Ft
HHeerrcceeggnnôôkk  mmeessééii. Napraforgó, 2390 Ft
HHóóffeehhéérrkkee. Napraforgó, 750 Ft
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JJaacckkssoonn,,  JJaakkee: Az erdei tündérek. Puzzle könyv. Egmont, 2199 Ft
JJaacckkssoonn,,  JJaakkee: Tündérország. Puzzle könyv. Egmont, 2199 Ft
JJaannccssii  ééss  JJuulliisskkaa. Napraforgó, 1190 Ft
JJááttéékkooss  kkiivvoonnááss. Elektra, 1190 Ft
JJááttéékkooss  öösssszzeeaaddááss. Elektra, 1190 Ft
JJuuhháásszz  MMaaggddaa;;  FFüüzzeessii  ZZssuuzzssaa: Varázsoló. Santos, 998 Ft
JJuuhháásszz  MMaaggddaa;;  SSöörrööss  WW..  KKlláárraa: Ringató. General Press, 1990 Ft
KKaammppwweerrtthh,,  KKaarriinn: Legyél a lányoknál te a legmenôbb! Deák és Tsa, 1850 Ft
KKeeddvveenncc  áállllaattaaiimm  aa  ttaannyyáánn. Napraforgó, 1490 Ft
KKeeddvveenncc  áállllaattaaiimm  aa  vviilláággbbaann. Napraforgó, 1490 Ft
KKeeddvveenncc  áállllaattaaiimm  ffaalluunn. Napraforgó, 1490 Ft
KKeeddvveenncc  áállllaattaaiimm  ffööllddöönn--ééggeenn. Napraforgó, 1490 Ft
AA  kkiissnnyyuusszziikk  aajjáánnddéékkaa. Egmont, 1799 Ft
KKiissss  OOttttóó: A terepasztal lovagjai. Könyvetske. Móra, 1790 Ft
LLaa  FFoonnttaaiinnee,,  JJeeaann válogatott meséi. Társ, 399 Ft
LLoovvaass  ÁÁggnneess,,  RR.: Kísérletek nagy könyve. Sifi, 2999 Ft
MMaajjllááttyy  BBeennccee  KKrriissttóóff;;  TTuummppeekk  GGaabbrriieellllaa  eett  aall.: Mesélô tájakon. Magánkiadás, 2500 Ft
MMaassaannnneekk,,  JJooaacchhiimm: A vad focibanda 11. Jojó a mágus. Fabula St., 1990 Ft
MMiilleerr,,  ZZddeenneekk;;  ZZaacceekk,,  JJiirrii: Mondjuk együtt a vakonddal! Móra, 1290 Ft
MMoonnttaagguuee--SSmmiitthh,,  AAnnnn: Ismerkedés a számokkal 1. Alexandra, 699 Ft
MMoonnttaagguuee--SSmmiitthh,,  AAnnnn: Ismerkedés a számokkal 2. Alexandra, 699 Ft
MMoooorree,,  UUllyysssseess: Az elfeledett térképek boltja. Az ókori Egyiptom földjén. Alexandra, 2499 Ft
NNoovveellll,,  CCaappppii: Barbie, a divattervezô. Készítsd el saját ruhaterveidet! Egmont, 2999 Ft
OOrrbbáánn  OOttttóó: Kati-patika. Móra, 1790 Ft
PPaattaakkii  TTiibboorr: Vidám húsvét. EX-BB, 200 Ft
PPóóssaa  LLaajjooss: Ringatók, altatók, tipegôk a legkisebbeknek. Gábor Emese, 1480 Ft
RReeggööss  IIssttvváánn  AAttttiillaa: Bababóka. Athenaeum, 1990 Ft
RRooccaa,,  NNúúrriiaa: Kamasz fiúk könyve. Officina ‘96, 1750 Ft
RRooccaa,,  NNúúrriiaa: Tini lányok könyve. Officina ‘96, 1750 Ft
SScchhwwaannttggee,,  AAnnddrreeaass: Rabszolgakereskedôk között. Evangéliumi, 600 Ft
SSiimmss,,  LLeesslleeyy: Várak könyve. Mérték, 3499 Ft
SStt..  JJoohhnn,,  PPaattrriicciiaa  MMaarryy: A vadon titka. Evangéliumi, 1200 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Cini Lili mosolya. Alexandra, 1299 Ft
SSttrroonngg,,  JJeerreemmyy: A szuperszonikus kutya. Cerkabella, 1590 Ft
SSzzeennddrreeii  TTiibboorr: Három kívánság. Magyar népmesék. Aquila, 2990 Ft
SSzzééppsséégg  ééss  SSzzöörrnnyyeetteegg. Napraforgó, 750 Ft
TTeesszztteekk. Nézz szembe önmagaddal! Egmont, 1199 Ft
TThhoommssoonn,,  EEmmmmaa: Tündéri Lonka. A barátság kiskönyve. Prospero, 1200 Ft
TTooppsseellll,,  JJoohhnn;;  NNiigggg,,  JJoosseepphh: A sárkánynevelés kézikönyve. Egmont, 3599 Ft
AA  ttuuddááss  nnaaggyy  kköönnyyvvee. Csodálatos világunk. Novum, 6990 Ft
TTüünnddéérrmmeesséékk. Napraforgó, 2390 Ft
TTüünnddéérrmmeesséékk  SSoohhaaoorrsszzáággbbóóll. Egmont, 2799 Ft
VViivviiaann,,  EE..  CChhaarrlleess: Robin Hood. Ciceró, 990 Ft
WWiillssoonn,,  KKaarrmmaa;;  CChhaappmmaann,,  JJaannee: Medve enne még. Móra, 1590 Ft
WWiillssoonn,,  KKaarrmmaa;;  CChhaappmmaann,,  JJaannee: Medve horkol. Móra, 1590 Ft
ZZeellkk  ZZoollttáánn: A három nyúl. Móra, 1490 Ft
ZZeellkk  ZZoollttáánn;;  RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa: Nyuszihintó. Santos, 520 Ft

költészet

AAcczzééll  GGéézzaa: (vissza)galopp. Lírai utószinkron. Jelenkor, 1800 Ft
AAnnttaallffyy  IIssttvváánn: Közelebb... Krúdy Gy. Irod. Kör, 1500 Ft
BBiirrttaallaann  FFeerreenncc: Talpig fegyverszünetben. Saluton, 900 Ft
BBiisscchhooffnnéé  HHeessiinnggeerr  KKaattaalliinn: Álmok, táncok, tövisek. Zalalövô és Környéke Közéletéért Al., 1667 Ft
CCsseelléénnyyii  LLáásszzllóó: A fû történelme. Átköltések. Madách-Posonium, 2500 Ft
DDoojjnnoovv,,  PPllaammeenn: Kávéköltemények. Napkút, 1490 Ft
DDuuffffyy,,  CCaarrooll  AAnnnn: A világ felesége. Arktisz, 1490 Ft
GGöömmöörrii  GGyyöörrggyy: Ez, és nem más. Válogatott és újabb versek. Argumentum, 2200 Ft
GGyyiimmóótthhyy  GGáábboorr: Tillárom-versek. Érzelmek rímekben. Gekonet, 405 Ft
HHoorrggaass  BBééllaa: Mihez közelebb. Liget, 3000 Ft
KKooddoolláánnyyii  JJáánnooss: Üzenet enyéimnek. Összegyûjtött versek. Szt. István Társ., 2300 Ft
KKoooossáánn  IIllddiikkóó: Létezés fûszálra fûzve. Versek és fotók, 1960-2005. Accordia, 2200 Ft
KKüüllllôôss  IImmoollaa (szerk.): Közköltészet 2. Társasági és lakodalmi költészet. Balassi, 3780 Ft
MMeennyyhheeii  MMáárriiaa,,  BB..;;  GGááll  TTaammááss: Létünk ösvényei. Kornétás, 1690 Ft
PPiinncczzééssii  JJuuddiitt: Versek oltárába szöktem. Kornétás, 2490 Ft
PPoozzssggaaii  GGyyöörrggyyii: (F)utórengések. Hungarovox, 1500 Ft
RReemmeettee  TTaammááss;;  SSiivváákk  EEnniikkôô: Fényvivôk. Papirusz Book, 1800 Ft
RReevviicczzkkyy  GGyyuullaa  öösssszzeess  vveerrssee (Kritikai kiadás) I-II. Argumentum, 6500 Ft
SSzziiggeettii  LLaajjooss: Barbár téridô. Versek, 2004-2006. Orpheusz, 1500 Ft
VVaarrggaa  IImmrree: Agram Irev lelki mozija. Madách-Posonium, 1600 Ft
VVeerrmmeesssseerr  LLeevveennttee: Az egyensúly ígérete. Mentor, 1470 Ft
VViittéézz  VViillmmooss: Idôkerék. Versek. BmegB Kiadó, 1000 Ft

naplók, levelek, riportok

DDaanniiss  TTaammááss: Visszapillantások. Gömör-Kishonti Múz. Egy., 3400 Ft
KKeesszzeegg  AAnnnnaa: Párizs-rekonstrukciók. Komp-Press Korunk, 2300 Ft
LLáásszzllóó  GGyyöörrggyy;;  WWiissiinnggeerr  IIssttvváánn: Visszanézve. Beszélgetések Göncz Árpáddal. Glória, 2890 Ft
TTaarrjjáánn  VViillmmooss: A bedeszkázott riporter. Budapesti Városvédô Egy., 1990 Ft
TTóótthh  LLáásszzllóó: Hatszemközt. Nap, 1500 Ft

prózairodalom, történelmi

KKaarrcczzaagg  GGyyöörrggyy: A trónon harmadik. Attraktor, 2400 Ft
LLeevvyy,,  AAddrriiaann;;  SSccootttt--CCllaarrkk,,  CCaatthhyy: A mennyei kô. A császárok zöld jádekövének titokzatos
története. Alexandra, 2999 Ft
LLööhhrr,,  RRoobbeerrtt: A sakkautomata titka. Szó Kiadó, 2900 Ft
PPáásskkáánnddii  GGéézzaa: A szalmabábuk lázadása. Móra, 1980 Ft
SSccootttt,,  MMaannddaa: Boudica. A brit törzsek heroikus küzdelme a római hódítók ellen 3. A kutya
látomása. Alexandra, 2999 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
FFeeiisstt,,  RRaayymmoonndd  EElliiaass: Sötét háború 2. Beholder, 2998 Ft
JJoorrddaann,,  RRoobbeerrtt: A világ szeme II. Beholder, 2498 Ft
MMccCCaaffffrreeyy,,  AAnnnnee: Sárkánydalnok. Delta Vision, 1990 Ft
PPaatttteerrssoonn,,  KKaatthheerriinnee: Híd Terabithia földjére. Beholder, 1998 Ft
SSttrroohhmm,,  KKeeiitthh  FFrraanncciiss: Harcosok IV. Pengedalnok. Delta Vision, 1990 Ft

szépirodalom

AAhheerrnn,,  CCeecceelliiaa: Ui.: Szeretlek. Tericum, 2870 Ft
AAnnddeerrssoonn,,  CCaatthheerriinnee: Csillogó szemmel. General Press, 1990 Ft
AArrjjoouunnii,,  JJaakkoobb: Chez Max. Vacsorázz Maxnál Párizsban! Helikon, 2490 Ft
BBaalláázzss  TTiibboorr: Jelek a hóezüstben. Accordia, 2690 Ft

BBaalláázzss  TTiibboorr (szerk.): Napokra festett arany. Accordia, 2490 Ft
BBaallllaa,,  VVllaaddiimmiirr: De la Cruz. Nap, 1800 Ft
BBaarraakk  LLáásszzllóó: Ne dudálj, küzdj! Nap, 1490 Ft
BBeennddee  MMiikkllóóss: Banántánc. Elbeszélések. Püski, 1480 Ft
BBeenneeddeekk  IIssttvváánn  GGáábboorr: A komlósi Tóra. Háttér, 1800 Ft
BBrrééddaa,,  FFrraannccooiiss: Az elszállt szitakötô. Ab-Art, 1600 Ft
BBrroowwnn,,  SSaannddrraa: A gyôzelem mámora. Harlequin, 1795 Ft
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Az álmok háza. Aquila, 1900 Ft
CCooeellhhoo,,  PPaauulloo: A portobellói boszorkány. Athenaeum, 2490 Ft
CCooeettzzeeee,,  JJoohhnn  MMaaxxwweellll: Szégyen. Art Nouveau, 2699 Ft
CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: Dorothyért mindent! EX-BB, 790 Ft
CCssaabbaaii  LLáásszzllóó: A hiéna reggelije. Elbeszélések. Grafit Nyomda, 1200 Ft
CCssáátthh  GGéézzaa: Hamisság és igazság. Lazi, 1400 Ft
CCssiiffffáárryy  TTaammááss: Aforizmák lexikona. Könyvmíves, 1680 Ft
DDoorrtthh,,  DDiiaannaa: Veszélyes szépség. Pallas Antikv., 499 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FF..  MM.: A kamasz. Jelenkor, 3200 Ft
DDrreeiisseerr,,  TThheeooddoorree: Amerikai tragédia I-II. Helikon, 6990 Ft
DDuubbooiiss,,  CCllaarraa: Álomkergetôk. STB., 560 Ft
EElllliiss,,  BBrreett  EEaassttoonn: Az informátorok. Európa, 2200 Ft
EEööttvvööss  JJóózzsseeff: A falu jegyzôje. Kossuth, 990 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn (szerk.): Gondolatok a szerelemrôl. Alexandra, 1299 Ft
FFaabbllee,,  VVaavvyyaann: Ébredj velem! Halkirálynô 4. Alexandra, 1668 Ft
FFlloorriioonn,,  DDaanniieell: Koronás fôk botrányos élete. Aquila, 2490 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Bûntárgyalás. Komp-Press Korunk, 2600 Ft
GGeerrggeellyy  MMiihháállyy: Hatalomvágy – halálveszély. Hét Krajcár, 1480 Ft
GGoollddiinngg,,  WWiilllliiaamm: A torony. Európa, 2500 Ft
GGoollddiinngg,,  WWiilllliiaamm: Az utódok. Európa, 2500 Ft
GGyyuurrkkóó  LLáásszzllóó: Azt soha. Népszabadság, 2990 Ft
HHaarrggiittaaii,,  PPeetteerr: A forradalom lánya. Püski, 1680 Ft
HHeeggyyii  BBééllaa: Titkolt szerepek. Regény és elbeszélések. Czupi, 1900 Ft
HHooffffmmaann,,  AAlliiccee: Átkozott boszorkák. Palatinus, 2590 Ft
KKeemméénnyy  ZZssiiggmmoonndd: A szív örvényei. Kossuth, 990 Ft
KKiirráállyy  KKiinnggaa  JJúúlliiaa: P. Lujza. Útvesztô alig eltévedt kislányoknak. Mentor, 2100 Ft
KKiiss,,  DDaanniilloo: Fövenyóra. Európa, 1800 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Aranysárkány. Mérték, 999 Ft
KKoovvááccss  MMóózzeess: Élt egyszer egy Ész Mózsi. Zalalövô és Környéke Közéletéért Al., 1334 Ft
KKoovvaallyykk,,  UUrrssuullaa: Travesztia show. Ab-Art, 1600 Ft
KKrráámmeerr  IIvváánn  (szerk.): Hazatérés. Irodalmi antológia. Zrínyi, 1350 Ft
LLáásszzllóó  EEnnddrree,,  NN.: Csallóközi történetek. KT, 2100 Ft
LLôôrriinncczz  GGyyöörrggyy: Pusztulás. M. Napló, 1890 Ft
LLôôrriinncczzii  LLáásszzllóó: Négylevelû vándorbot. Concord Media, 1980 Ft
MMaaddáácchh  IImmrree: Tréfának nézi Isten is e földet. A nôrôl, különösen aesthetikai szempontból. Pont, 1740 Ft
MMaaiilleerr,,  NNoorrmmaann: Meztelenek és holtak. Ulpius-Ház, 4999 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: A Garrenek mûve. Jelvény és jelentés + Utóhang. Sereghajtók. Helikon, 2990 Ft
MMeerrrriillll,,  CChhaarrlleess: Egy év Párizsban. Art East, 1400 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn: Szent Péter esernyôje. Kossuth, 990 Ft
MMiinnoott,,  SSuussaann: Este. General Press, 2800 Ft
MMiissttrryy,,  RRoohhiinnttoonn: India, India 1-2. Ulpius-Ház, 4999 Ft
MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Az elátkozott hivatal. Urbis, 2500 Ft
NNaaggyy  ZZoollttáánn  MMiihháállyy: Tölgyek alkonya M. Napló, 1624 Ft
NNaazzaarr,,  MMaarriiaa;;  NNaazzaarr,,  NNaassiimmaa: Tíz év apám fogságában. Ulpius-Ház, 2999 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: Íme, az emberek! Lazi, 2400 Ft
OO’’BBrriiaann,,  MMaaggggiiee: Jéghercegnô. STB., 665 Ft
OOaatteess,,  JJooyyccee  CCaarrooll: Luxusvilág. Európa, 1800 Ft
PPeettôôcczz  AAnnddrrááss: Idegenek. Harminc perccel a háború elôtt. Palatinus, 2600 Ft
QQuuiicckk,,  AAmmaannddaa: A vakmerô. Maecenas, 1498 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Zabolátlanul. Az O’Hurley család. Harlequin, 1095 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa  eett  aall.: Botlás az éjszakában. Gold Book, 1598 Ft
SSaarraammaaggoo,,  JJoosséé: A kolostor regénye. Európa, 2500 Ft
SShheerrwwoooodd,,  BBeenn: Rekordszerelem. Palatinus, 2390 Ft
SSiimmmmoonnss,,  DDaann: Káli dala. Delta Vision, 2250 Ft
SSiimmoonn  JJóózzsseeff: A sziget. Révai, 1890 Ft
SSiippooss  JJáánnooss: Homokszedôk a böge tükrében. Concord Media, 2050 Ft
SSppiirróó  GGyyöörrggyy: Messiások. Magvetô, 3990 Ft
SStt..  CCllaaiirr,,  AAggnneess: A szerelem labirintusa. STB., 560 Ft
SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Régimódi történet. Európa, 2400 Ft
SSzzaabbóó  RRóóbbeerrtt  CCssaabbaa: Az egész Antarktisz kontinens. Mentor, 1995 Ft
SSzzaabbóónnéé  JJoozzeeffiikk  EEddiitt: A szépség vágya. KT, 1900 Ft
SSzzôôccss  GGéézzaa: Limpopo. Magvetô, 2690 Ft
SSzzttoolláárr  MMiikkllóóss: Mindennapi kalandjaink. Révai, 1460 Ft
TTiiaarraa,,  VViivviieenn: Moszkva újra nem hisz a könnyeknek + A boldog völgy foglya. Magánkiadás, 1500 Ft
TTookkaajjii  ZZssoolltt: Turulfi. A legenda visszatér avagy az Elsô Magyar Bûnzabolász és Békész Egylet
hiteles története. Korona, 2100 Ft
TToollsszzttoojj,,  LL..  NNyy..: Családi boldogság. Kisregények, elbeszélések I–II. Európa, 4800 Ft
VVaarrggaass  LLlloossaa,,  MMaarriioo: A beszélô. Európa, 2400 Ft
VViissyy  GGáábboorr: Az idô hajótöröttei. Püski, 1980 Ft
WWaalllleerr,,  RRoobbeerrtt  JJaammeess: Költôi esszék. Alexandra, 2699 Ft
WWiillddee,,  OOssccaarr: Lord Arthur Savile bûne. Lazi, 2000 Ft
ZZiirrkkuullii  PPéétteerr: A hóbort és a norma. Concord Media, 1980 Ft
ZZssooffffaayy  KKlláárraa,,  BB.. (szerk.): Hótükrök, szavak. Accordia, 2490 Ft

színmûvek

HHuubbaayy  MMiikkllóóss: Összegyûjtött drámák V. Apokrif találkozások. Elektra, 2800 Ft
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 428-1010

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden könyvet egy helyrôl!





■ Milyen is a „klasszikus” Kosztolányi? Min-
denekelôtt is hajadonfôtt. Bár volt kalapja,
fejfedôvel idegen. Jólfésülten csapzott. Kre-
ált aszimmetria: a bal oldali magas homlokot
(vagyis a kis kopaszodást) a jobb oldalon meg-
növesztett és szembe lógó tincs ellensúlyozza.
Aztán: Kosztolányi fehér inges, nyakken-
dôs. Gyakran állógallérú és a legtöbbször cso-
kornyakkendôs. A fényképekrôl mindig kifelé
tekintô. A lencsébe – akárha a fotós szemébe
– nézô. Kíváncsi. Na, mit szólsz hozzám?
Na, így jó leszek az utókornak? Pózoló. Na,
elég komoly vagyok? Na, elég játékos vagyok?
Na, elég klasszikus vagyok? S aztán, 1936.
március 28-a, a gégemûtét után: Na, elég tar-
tásos, elég halhatatlan vagyok? Intellektuá-
lis. Ha van valami a kezében, akkor az papír
(könyv vagy újság formájában). Ritkán: ciga-
rettát vagy pezsgôs poharat markolász, leg-
többször azonban hanyag eleganciával zsebre vágott kézzel társalog.
Akkor is zsebében a keze, ha nem látszik. (Fiatalabb korában in-
kább a melle elôtt karba tett kezet – a testbeszédben a nem érdekel
senki és semmi üzenetet – kultiválta.) Visszafogott. Rendezett, gon-
dosan igazított mosoly, mindig valami felhôzöttség. Nyoma sincs –
még a Karinthyval közös felvételeken sem – a legendáriumában meg-
ôrzôdött, olykor vaskosságba is átcsapó harsányságnak. Önmagá-
val (teremtetten) azonos. Képrôl képre, már-már unalomig ha-
sonlít önmagára. Vigyáz, nagyon vigyáz a megalkotott – az össze-
téveszthetetlenül kosztolányis – ikonjára. 

Hát ez is megvan. Kosztolányi Dezsô 154 pillanata. A jelenleg
ismert összes pillanata. Ezen élet-töredékekbôl alakíthatja ki az
utókor – már ha a verseket nem számítjuk (de miért is ne számí-
tanánk a legfontosabbat, a pózmentes, feltárulkozó remeklése-
ket?) – a saját Kosztolányi-képét. 

Bár néhány héttel ezelôtt e hasábokon már esett szó errôl a Hal-
kan szitál a tört fény címû pazar kiadványról, magam sem hagyhatom
regisztrálatlanul a filológia, pontosabban az ikonográfia újabb re-
meklését. A lámpagyújtó énekel címû 1907-es Kosztolányi költemény
egyik sorát címmé emelô kiadvány, persze nem páratlan. Van elôz-
ménye: a teljességre törô Ady-, Babits-, Jókai-, József Attila-, Juhász
Gyula-, Karinthy-ikonográfiákban. A felsorolt fotótékákat jegyzô
sajtó alá rendezôk (megint csak alfabetikus sorrendben: Bókay Lász-
ló, E. Csorba Csilla, Macht Ilona, Somogyi Ágnes, Tasi József) egyi-
ke Kovács Ida, a Petôfi Irodalmi Múzeum fényképtárának vezetô-
je, aki a második, javított, bôvített József Attila-ikonográfia után
(lásd Könyvhét 2005. augusztus) most a Kosztolányi-fotók elsô
összesét tette le a szakma és nem utolsósorban a nagyérdemû asz-
talára. Ez utóbbit nem lehet eléggé hangsúlyozni. A hézagpótló
könyv helyét Parti Nagy Lajos az irodalom iránt még fogékony ol-
vasók könyvtárában az eredeti mûvek mellett jelölte ki. Joggal, hisz ez
a szakkönyv nem csak szakkönyv – aki „csak” a képekre kíváncsi, a
könyv elsô felében pompás, eddig soha nem reprodukált minôsé-
gû nyomatokat böngészhet, fedezhet fel apró részleteket Kosztolá-
nyi riasztóan példás rendû könyvespolcán vagy íróasztalán.

A kutatás jelenlegi állása szerint 154 olyan
felvételt ismerünk, amelyen Kosztolányi De-
zsô látható. Az elsô fénykép kétéves kora kö-
rül, az utolsó fél évvel a halála elôtt, 1936 ta-
vaszán örökítette meg a mindössze 51 esz-
tendôt megélt költôt. 
154 kép. Sok ez vagy kevés? Ha azt vesszük,

hogy József Attiláról mindössze 77 felvétel
maradt fenn, a majd' dupla számnak örülhe-
tünk, ha úgy számolunk, hogy évente három
felvétel az átlag (ráadásul az is egyenetlenül),
akkor kesereghetünk is. Ahogy azon is, hogy
a Kosztolányi utolsó kétségbeesett fellángolá-
sát, és a Szeptemberi áhítatot ihletô „titkos”
kedvessel, múzsával – Radákovich Máriával –
közös felvétel nem maradt fenn. Pedig milyen
izgalmas lehetne aprólékosan szemügyre ven-
ni az arcvonásokat, az egymásra nézést (vagy
ellenkezôleg: a csinált össze nem tartozást) –

vagy más árulkodó jelek után böngészni, egy félszeg mosolyt, egy
tétova kézmozdulatot (vagy ellenkezôleg: a felhôtlen összesimu-
lást, kétségbeesett egymásba kapaszkodást). 

De hát ilyen felvétel nincs. Van viszont 154 másik, amelybôl
a magam – jólfésülten csapzott, kíváncsi, pózoló, teremtett stb. –
Kosztolányija is összeállítható. Ahogy minden bizonnyal más
hangsúlyú is. 

Amirôl azonban mindenképp beszélni kell, az a felbecsülhetet-
len szakmai érték, melyrôl képek esetében gyakorta elfeledkezünk.
Ez a kötet – ahogy a már fentebb említett a Petôfi Irodalmi Mú-
zeumban folyó tudományos munkát fémjelzô többi fotótéka is –
szakmai bravúr. Olyan természetes olvasni a képaláírásoknál,
hogy ez és ez a felvétel ekkor vagy akkor készült, ez és ez szerepel
rajta. De gondoljunk csak bele: aki csak egyszer is rendezte már a
családi fényképarchívumát, annak nem nehéz belátnia, hogy
hányszor és hányszor kell feltennie azt a kérdést: kit is lát a csalá-
di felvételeken, mikor is készülhetett, hol is lehetettek éppen a
közvetlen családtagok, fel- vagy lemenôk? Ennek tükrében, a jel-
zôvel nem takarékoskodva mondom: a Kosztolányi-fotótéka (is)
szenzációs. Irodalom-, sajtó-, család- és kortörténeti vonatkozás-
ban egyaránt. Alátámasztásul példák tucatját sorolhatnám, most
csak a 22. sorszámot viselô képet említeném. Egy igazolványké-
pet, melyet Kovács Ida – meggyôzôen – 1907-re datál. A szóban
forgó képrôl a Nyugat szerkesztôi 1936-ban – amikor a Kosztolá-
nyitól búcsút vevô tematikus számot szerkesztették – azt állítot-
ták, hogy 1904-ben készült, Kosztolányi felesége, Harmos Ilona a
férjérôl szóló kötetben 1912 mellett tört lándzsát. Kovács Ida
azonban korántsem a két állítás átlagát véve kötött ki középen, ha-
nem azért, mert a felvétel beilleszthetô volt egy életrajzi idôsorba
– jelesül abba az idôsávba, mikor is Kosztolányi elkezdte a haját
jobbról balra helyett – az átmeneti középelválasztás után –
„klasszikusan” balról jobbra fésülni. 

Murányi Gábor
Halkan szitál a fény. Kosztolányi Dezsô összes fényképe
Sajtó alá rendezte Kovács Ida. Petôfi Irodalmi Múzeum
144 oldal, ármegjelölés nélkül
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Saját kezûleg
sorozat

ÜVEGÉKSZEREK
Kötve, 80 oldal,
1980 Ft
A könyvben megis-
merhetjük az üveg-
mûvesség technikáit
és a készítés menetét,
amely során a divatos
és egyéni ékszerek
elkészülnek.

GYÖNGYFÛZÉS
Kötve, 80 oldal
1980 Ft
A könyv az alap-
technikák részletes
leírása mellett
bemutatja, hogy
különbözô szôtt és
csavart technikákkal
hogyan készíthetôk
nyakláncok, pántok,
gyûrûk, fülbevalók.

MESTERKURZUS
...AZ ÉLET
DOLGAI 

Kötve, 464 oldal
3500 Ft
A Mesterkurzus
sorozat elsô tíz
kötetének
szerkesztett
változata a szerzôk
fotójával
és életrajzával.

POPPER PÉTER:
PRAXIS

avagy angyalok a tû fokán
Vallomás a lelki gyógyító ritka
diadaláról és gyakori bukásáról

Kötve, 280 oldal, 2500 Ft
Popper Péter könyve a gyógyítás-
ba vetett remények és csalódások,

sikerek és kudarcok krónikája. 

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ajánlata

Saxum Kiadó Bt. 1134 Bp., Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 E-mail:saxumkiado@freemail.hu

MOHÁS LÍVIA:
KI VAGY TE?

Bôvített kiadás
Kötve, 320 oldal

Sajdik Ferenc-
karikatúrákkal

2500 Ft
A könyv a kama-

szokhoz, kamaszokról
szól, sok humorral raj-
zolja meg a nemi élet,
az iskola problémáit,

megannyi esetét.



Az Új Mandátum Kiadó ajánlja

Bíró Judit:
A cowboy,

a disznó és a piros
cseresznye 

(A dohányzás
társadalomtörténete)

A/5, 200 oldal
2480 Ft

Cigányok
Európában 4.
B/5, 270 oldal
3500 Ft

A kötetek és az Új Mandátum Kiadó valamennyi
kiadványa megvásárolható:

Budapesti Teleki Téka 1088 Budapest,
Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, Fax: 266-0857

E-mail: otkonyv@chello.hu
www.ujmandatum.hu, www.telekiteka.hu

Julia Navarro: A Szent Lepel titkos szövetsége
(Ford. Cserháti Éva) 464 oldal, 2980 Ft

Tûz üt ki a torinói székesegyházban, ott, ahol a kereszténység egyik legbecsesebb ereklyéjét,
a Torinói Lepel néven híressé lett halotti leplet ôrzik. A hagyomány szerint ez Jézus halotti
leple, amely szerencsére sértetlenül vészeli át a tûzesetet, de az olasz rendôrség mûkincs-
rendészeti csoportját vezetô Valoni felügyelônek rendkívül gyanús az eset, különösen, hogy
egy férfi megégett holttestét is ott találják a helyszínen.
Ez már a harmadik ilyen esemény. Marco Valoni nem hisz a véletlenekben, ezért elszánt
hajszát indít a sorozatos bûncselekmények felderítésére. A mûkincsrendészeti csoport
nyomozóinak megingathatatlan meggyôzôdése, hogy a templomi betöréseknek és rejtélyes
tûzeseteknek az igazi célpontja a Szent Lepel. El akarják lopni? Meg akarják semmisíteni?
Kinek állhat ez érdekében? A Szent Lepel rejtélye, hitelessége vagy hamissága újra és újra
felmerül a nyomozás során. A csapat mûvészettörténésze, Sofia és egy önjelölt segítôjük, Ana,
a spanyol újságírólány a lepel múltjában sejti a magyarázatot. 
Hihetetlenül izgalmas, fordulatos nyomozás és egy valódi történelmi krimi bontakozik ki az olvasó
elôtt. Megelevenednek a Szent Lepel közel 2000 éves történetének titokzatos eseményei, csodá-
val határos megmaradása, ôrzôi és támadói, az érte folyó szakadatlan harc Jézus halála óta.
Templomosok, uralkodók, szekták mind a lepel egyedüli jogos tulajdonosainak vallják magukat.   
Julia Navarro regénye több mint 500 000 példányban kelt el Spanyolországban, több mint
húsz nyelvre (többek közt német, japán, finn, olasz, svéd, török...) fordították le eddig, és már
készül belôle a film is. 

KERESSE A KÖNYVESBOLTOKBAN!
Megrendelhetô: Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703
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■ A véletlen folytán – illetve mert épp írói életrajzokkal is fog-
lalkoznom kell – az utolsó Tamási-mû, a Vadrózsa ága járt a fe-
jemben, amikor

Tamási Áron
élet- és pályarajza várt egyetemi asztalomon (Elektra Kiadóház). Sipos
Lajos, a szerzô évtizedek óta kollégám, barátom, de sosem sejtet-
tem, hogy (nem is távoli) rokona nagy írónknak. Könyve kiválósá-
gát az érzelmi késztetések intenzitásán túl a szel-
lemi rokonság és a nagyvonalúan tárgyszerû szak-
mai vértezettség eredményezi. Mind Tamási hol
ellegendásított, hol a politika közelébe utalt, hol
huncutul emlegetett életfordulatai, mind pedig
gazdag alkotói pályája erôteljes megvilágítást kap.
Bár az összegzésben szinte minden forrást hasz-
nosító (akár még egy Tamásiról írott paródia értel-
mét is meghalló) Sipos majdnem valamennyi
nagy problémakörrôl tud újat mondani, legfôbb
érdeme, hogy a székely hagyományból és nyelv-
használatból „készen” érkezett zseni tévképét kor-
rigálja, s rámutat az alakítottság tényezôire. Gene-
zis, alkat, stílus: mostantól tisztábban lát-
juk a Tamási-szövegeket. Nincs tehát igaza
Németh László mégoly szép szavának, mi-
dôn Farkaslakán tett látogatása után egy-
kor úgy vélte: „…ezt a falut nem Tamási
költötte, elôbb ôt a falu; akárhol vágtam
meg, ô folyott belôle, ahogy a barackból
csak baracklé folyhat”. Az olvasmányossá-
gát szakszerûségében is ôrzô elsôrangú
munka egy Tamási Áron-mûjegyzéket is
megérdemelt volna.

Nadányi Zoltán
verseit 1002 oldalas gyûjteménybe sorjáz-
tatva (Argumentum) az extenzív anyagfeltá-
ró munkásságért tisztelt és irigyelt Urbán
László filológiai értékmentô elhivatottságának eddigi
legjelentékenyebb teljesítményéhez érkezett. Még akkor
is, ha jegyzetei nem mindig egyértelmûek (Nadányi
Gertrúd Körmenet-kiadásáról bôvebben és világosabban
kellene szólnia, a periodikum-jegyzéket zavarossá teszi
a kétféle tipográfiai kiemelés stb.), s ha a nyomda ördö-
ge nemegyszer kajánkodik vele. Oblomoff („a vén poéta”)
például „Meggyujtott egy faggyúgyertyát, / Rumot tett
a gyertya mellé, / Vérszínû, vad muszka mérget / És le-
ült és verset írt. // Verest írt egy tiszta lányról…” Verset
írt. De vérszínû méreggel írhatott verest is. (Majdnem)
tanácstalanok vagyunk, a második szóalak miként he-
lyes. S ki nyitja fel Urbánon kívül a Nagyvárad 1913. ápr. 9-i szá-
mát, hogy ezt ellenôrizze…? A kérdéses pontokhoz (nem csekély a
számuk) rózsa-versek vezettek el. Rózsa, vadrózsa, tearózsa, Rózsa-
fa a sziklán, Rózsaszín: elemezhetô az oka (de nem itt), miért orna-
mentizálja oly sokszor a motívumokat nem halmozó, mégis máig
élénk, hatásos, megragadó Nadányi-lírát a rózsa-kép. A foltokban
már-már egy kritikai kiadás igényével jegyzetelt kötet 1848-as tárgyú
verses színmûvet is felölel (Hét falu kovácsa), a mûfordítások közt
pedig különösen érdekes Majakovszkij Szovjet ábécéjének magyarítá-
si mondóka-kísérlete. Urbán László „visszaad” a magyar lírának egy
el nem felejtett, de hosszabb ideje jobbára csak alkalomszerûen
(gyermekvers-antológiákban stb.) olvasható kismestert, a szerelmi
érzés egyéni hangú költôjét.

Géczi János
A rózsa és jelképei (Az antik mediter-
ráneumban) címû növény-, virág-,
jelkép- és motívum-monográfiája
(A rózsa kultúrtörténete címû hero-
ikus vállalkozás elsô kötete) a ma-
ga nemében remekmû. (Nem
mindenütt remekelt az elcsúszá-
sokon rajtakapható Gondolat Ki-
adó.  Az illusztrációk reproduká-
lása viszont nívósabb a szokott-

nál.) A tudós textus csak közvetve árulja el, hogy köl-
tô, író búvárolja témáját, három használati mód: a
táplálkozási, a higiéniai-medicinális és a kultikus pra-
xis nyomán haladva (A rózsa az antik görög kultúrában,
A rómaiak rózsái, A korai kereszténység rózsái). A hatal-
mas anyag sejthetôen fájó önkorlátozással rendezte
magát e logikus struktúrába. A rózsadualitás(ok) le-
írása és a megfejtetlen rózsa-funkciók szóba hozása
ugyanúgy a legmegfelelôbb helyen történik, mint a
nevezetes (valós és fiktív) személyiségek „rózsa-kap-
csolatainak” bemutatása. S mindez a tudományos
teljesítmény keretei között mindvégig oly érzéklete-

sen, hogy egy rózsa-regény olvasóinak vélhetjük magun-
kat. Meglepô, hogy – bár szó esik róla – a rózsafüzér nem
kap önálló fejezetet. Ám ha Géczi (is) Szent Domonkos-
hoz kapcsolja e kegytárgyat, a már most várt következô to-
muszban nyilván meglesz a helye.

Kovács Ákos
A kitalált hagyomány címû könyvét (Kalligram) fellapozva
kezdhetném azzal: a névmutatóban Rózsa György és Ró-

zsa Gyula mûvészettörténészek neve is meg-
található. Ez a visszafogottan ironikus mû el-
bírná a formális kis tréfát (noha – a függeléki
újságcikk-lapok jellege folytán – egyesek úgy
kerülnek a névmutatóba, mint Pilátus a Cre-
dóba). Kovács – akinek kultúratörténeti ta-
nulmányait egy közelítés- és feldolgozástípus
mintájaként ajánlom tanítványaim figyelmé-
be – itt az Árpád-ünnep, Szent Istvánkor, Az új
kenyér ünnepe, a magyarországi Szent Kristóf-
kultusz, a Musica Pannonica (Nemzeti hangsze-
rünk: a tárogató) és a Vitéz méhek (A Szent Ist-
ván-napi Magyar Anyák Ünnepe) témaköröket
mutatja be. Vizsgálati konzekvenciáit nem
fordítja át (negatív) ítéletekké: a tények re-
gisztrálása, az összefüggések feltárása, a do-

kumentumok bôséges idézése révén nyit ösvényeket a mérlegelés-
ben a maga útját járó befogadó számára. Az egyik alfejezet címé-
vel árnyalva a könyvcímet: Kovács A múltban gyökerezô jövô dilem-
máit, visszásságait, távlatait, távlattalanságait tapasztalatként és kér-
désként kínálja fel a történeti, össznemzeti tudás, az együttes gon-
dolkodás, a közösségi önkritika számára – amennyiben az valóban
kollektív fogékonyságot mutat az ünnepléskultúrára, az abban
szellemiséget öltô (a politikai kultúrában sem elhanyagolható) ön-
ismeretre.

Mindenesetre a gyönyörû és ártatlan rózsák szálai, csokrai mil-
liárd számra ott pompáztak és ott pompáznak ezután is, ahol
felvirrad az ünnep napja.

Tarján Tamás 1
4
7

Rózsaág
könyvbölcsô
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gyermek, ifjúsági

■ A Novella Könyvkiadó igazán
figyelemre méltó újdonsága, A
hóoroszlán meséi c. kötet tibeti
meséket tartalmaz. Az ôsi kul-
túrájú Tibet „a Kelet titkai”
iránt érdeklôdô európaiak
megkülönböztetett figyelmét
már a 19. században  kivívta. A
gyerekeknek és  felnôtteknek

egyaránt élményt kínáló kiad-
ványban ennek a – jó néhány
szenzációhajhász könyvben –
egzotikusnak, titokzatosnak,
rejtelmesnek beállított  világ-
nak a mesekincsébôl kapunk
ízelítôt. A részben angol nyel-
vû gyûjtés, részben eredeti ti-
beti anyag alapján összeállított
kötet fordítói és átdolgozói:
Ábrahám Linda és Szántai
Zsolt. A szórakoztató, oktató és
gyönyörködtetô történetekben
ráismerhetünk az örök emberi
hibákra, erényekre, e világrész
eredendô, természetes, nem
megosztó – épp ellenkezôleg:
összekötô másságára.

Angela Nanetti, az Andersen-
díjas olasz írónô kötetében két
kisregény olvasható. A Veroni-
ca, avagy „a macskák kiszábítha-
tatlanok” az egyik, az Adalberto
feljegyzései a másik. A  Helikon
Kiadó újdonságánának az olva-
sását kezdjük az elsôvel, azaz
élvezzük, ahogy a 9 éves Vero-
nika mesél magáról, a nôvéré-
rôl (aki már nagylány), aztán a
„fiújáról”, a barátnôjérôl, a szü-
leirôl, továbbá állatairól: a
macskáról, a halakról, a hör-
csögökrôl és a majomról. Csa-

ládi, iskolai és más hétköznapi
eseményekrôl szól a kislány
ôszinte, kajlán komoly, az ol-
vasónak kellemes órákat szerzô
szövegelése. Az 5. osztályos
Adalberto megfontoltabb,
mint Veronica, sôt, egyenesen
gátlásos. (Lásd az orvosi vizsgá-
latot a doktornônél!) De „mo-
nológjából” semmi sem hiány-
zik, ami egy  kiskamaszt foglal-
koztat: így a barátság, akaratá-
nak érvényesítése a szülôkkel
szemben,  pornóújsággal való
lebukás a suliban, siker a foci-
ban, s végezetül egy leány csi-
nosságának  felfedezése. Kal-
már István rajzai csak fokozzák
az olvasó jókedvét. (A fordítás
Székely Éva  munkája.)

Angie Sage Szeptimusz trilógiá-
jának elsô kötetét, melynek cí-
me Mágia, nemrég adta ki a
Könyvmolyképzô Kiadó. Elsô-
sorban a mágikus történetek, a
fantasy mûfajának rajongói lel-
hetik örömüket ebben a meg-
hökkentô kalandokkal, furcsa
lényekkel és elképesztô  esemé-
nyekkel teli mûben. Mivel a
kalandok sora lenyûgözi az ol-
vasót, idôrôl idôre fordulatot
vesz az amúgy is izgalmas cse-
lekmény, a több mint félezer
oldalas kötet végére viszonylag
hamar elér az olvasó. Kicsoda
tulajdonképpen Szeptimusz?
A Közönséges Varázslók közé

tartozó (hetedik gyermekként
világra jött) Számos Timót he-
tedik gyermeke, akit azonban
még a születése napján elveszí-
tenek – a Fôbába azt állítja ró-
la: halott. Mire az apa az újszü-
lött számára beszerzett varázs-
füvekkel hazaér, a csecsemôt
már el is vitte. Timót viszont
egy kitett porontyra akadt út-
közben. A leánykát sajátjuk-
ként nevelik föl Szeptimusz
helyett. Csakhogy Jennáról  ki-
derül, nem más, mint a kis

Hercegnô, a megölt Királynô
törvényes örököse. Hová me-
nekülnek a hatalom bitorlói
elôl? Kik segítenek ebben a
Számos családnak? ... (A fordí-
tás Rakovszky Zsuzsa munkája.) 

Nógrádi Gábort humoros re-
gényei tették méltán népszerû-
vé ifjú olvasói körében. Nézz
rám, mami! c., a Presskontakt Ki-
adó által megjelentetett köteté-
ben az izgalomhoz inkább ér-
zelem,  mintsem felhôtlen vi-
dámság társul. Krisztit a szülei
nem vihetik magukkal Bécsbe
a hivatalos  útra. Megbeszélik

vele, hogy elôremegy a nagyi-
hoz, akinek most lesz a 75. szü-
letésnapja, és sietnek utána,
hogy együtt töltsék a tanyán a
Karácsonyt. A 12 éves, csinos,
kényelemhez  szokott lány
nem szereti a pusztai házat.
„Bogarak vannak, egerek van-
nak, piszok van, büdös van, hi-
deg van, nincs telefon, nincs
zuhany, kint a vécé!” Éjszaka
hóvihar kerekedik, a nagyi pe-
dig váratlanul beteg lesz...
Kriszti nehéz órákat él át, a vi-
lágtól elzárva, csupán a három
kavinnal, ezekkel a kitalált lé-
nyekkel tud beszélgetni. Ho-
gyan állja ki a próbát, érkezik-e
segítség  a közeli faluban lakó
rokonoktól? Odaér-e idôben a
mentôcsapat? És ki az a fekete
ruhás ember, aki nagy kalapjá-
ban megjelenik? Az olvasó a
fôhôssel együtt katartikus él-
ményben részesül.

Patrick Jusseax – Jame’s Prunier
Leonardo da Vinci nyomában c.
kötete a Saxum Kiadó sorozatá-
nak (A történelem nagyjai-nak)
3. darabja. A legendás Artur ki-
rály és a világhódító  Nagy Sán-
dor után most a reneszánsz kor
zsenijének élettörténetét ismer-
hetjük meg. A szerzôk tíz rövid
fejezetben mutatják be Leonar-
do világát. Az észak-itáliai tájat,

a firenzei és milánói  utcákat, a
festô-tudós-feltaláló Leonardo
mûhelyét és kortársait megörö-
kítô színes illusztrációk mellett

nagyon fontosak azok az oldal-
párok, amelyeken a Mester leg-
fontosabb mûveinek reproduk-
cióit vehetjük szemügyre. Itt
persze hozzájutunk nélkülöz-
hetetlen adatokhoz is. Az
egész mû nagyban segít ben-
nünket abban, hogy jól eliga-
zodjunk a manapság sokat  em-
legetett Da Vinci biográfiájá-
ban és életmûvében. (Fordítot-
ta: Sóvágó Katalin.)

A Tessloff-Babilon Kiadó Suli
plusz címû új, feltûnô logóval
ellátott sorozatának kötetei
vidám feladatokat, továbbá az
Olvasóka 1. állatmeséket, a 2.
tréfás meséket, a 3. pedig isme-
retközlô szövegeket kínál kez-

dô, gyakorló illetve haladó ol-
vasóknak. A „Suli plusz célja
az alsó tagozatos kisdiákok
szövegértô olvasásának a fej-
lesztése – határozza meg e ki-
adványok  jellegét a Kiadó. – A
sorozat minden iskolatípus és
módszer kiegészítô anyagául
szolgálhat, de fôleg azok a kis-
ikolások forgathatják majd
nagy élvezettel, akiknek a tan-
könyvek feladatai kevésnek bi-
zonyulnak.” A megoldások le-
hetôvé teszik az (ön)ellenôr-
zést. Kelemen Czakó Réka  ked-
ves rajzai remekül illeszkednek
a tanulságos és szórakoztató
szövegekhez.

Cs. A.

Mesei, mágikus és mai 
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Jó passzban van Parti Nagy Lajos. Két
pici gyermeke mellé pár hete megszüle-
tett a harmadik. Színházi körökben már
híre ment a nemrég bemutatott Ibusár-

nak. A novellájából készített Taxidermia
külföldön is siker. Szépen fogy legutób-

bi elbeszéléskötete, A fagyott kutya lá-
ba. S most megkapta a Kossuth-díjat.  

■ – Hûtlen lett a versekhez? Mostanában inkább a próza, a
színház látszik szívügyének és íróként kapta a díjat is.
– Merthogy amikor meg akarom nevezni a mesterségemet, azt
mondom, író. Ebbe abszolút beleértem a költôt is. A Grafitnesz
megjelenésekor, 2003-ban sokan  örültek, velem együtt, hogy
nem lettem hûtlen a versekhez. Aztán tavaly megjelent a próza-
kötet, s akkor mindenki azt hitte, hogy „azóta” nem írtam verset.
Holott a két könyv írásai az ’90-es évek közepétôl nagyjából egy-
más mellett születtek. A verskötet elôbb, a próza késôbb lett
könyvvé, de összetartoznak. Születik, keletkezik, íródik tehát sok
minden, aztán egyszer csak könyv-formát kap, összeáll. Összeál-
lítom, hogy pontos legyek, mert ez azért nagyon is munka.
– A közhiedelem megkülönböztet költôi, dráma- vagy próza-
író alkatú szerzôket.
– Azon is múlik, hogy ki mennyit mer, tud, akar bízni a nyelv-
re. Én meglehetôsen sokat. Alkatilag  én fôleg  költô vagyok.
Képben, kicsi, sûrû szerkezetekben gondolkodom. A drámaíró
az én fogalmaim szerint a világot ütközésekben, szituációkban,
konfliktusokban látja, és láttatja. A színpadon a mondat nem fô-
szereplô, rém fontos, de nem fôszereplô. Nálam pedig az. Ezért,
noha színpadi szövegeket hozok létre, nem vagyok drámaíró al-
kat.  Ezek színpadi prózák, ha úgy tetszik.  Persze ettôl még sze-
retem a színházat, fôleg a próbákat. Jó ott lenni.
– Mit szeret a színházi próbákon?
– Talán nosztalgiám van a team-munka iránt. Merthogy az író
magányosan dolgozik, ha csak az elôdeit -- mindazokat, akikbôl
van, akiknek a nyelvébôl megcsinálta a sajátját – nem tekintem
„team”-nek. Nagyon tudom csodálni, ha valami közösen jön lét-
re. Mindenki a maga dolgát végzi, mégis közös a produkció. 
– Szerencsés alkotónak mondhatja magát, mert amióta költô-
ként elkezdte a pályáját, a vers népszerûsége egyre csökken.
A prózáé azonban növekszik. Önkéntelenül váltott, vagy
szándékosan lökte is magát a novellák felé?
– Szánt szándékkal engedtem az önkéntelen érdeklôdésnek. A
'90-es évek legelején kezdtem prózát írni. Nyilván közrejátszottak
benne a számomra is meghatározó prózai élmények a 80-as évek-
bôl, Ottliktól Esterházyig, Mészölytôl Nádasig, Bodor Ádámtól,
a világirodalmat sem feledve, Hrabalig sorolhatnám a neveket.
Biztos, hogy az ember nagyobb kedvvel tesz próbát, ha lát maga
elôtt fontos, nagyszerû teljesítményeket. Egyszerûen kíváncsi vol-
tam, hogy a saját technikáimat lehetséges-e prózában is mûköd-
tetni. Képes vagyok-e rá? Úgy, hogy a dolog nem  verspróza vagy
prózavers lesz. Szóval hogy rendes prózát lehet-e ezekkel a tudá-
sokkal létrehozni. Ez volt számomra a tét. Gondolom, akkor is ki-
próbáltam volna, ha nem azt tapasztalom magamon éveken át,
hogy nagyobb hatással van rám annak a korszaknak a prózája,
mint a költészete, noha nagyszerû, a prózával abszolút egyenran-

gú líra létezett, elég Petrire, Orbán Ottóra vagy Ber-
tókra, Tandorira, Tolnai Ottóra gondolni. 
– Vannak hangulatai, amelyek vagy a próza,
vagy a vers felé indítják?
– Ami hangulat, abból alighanem vers lesz, ha egy-
általán elvergôdik a leíródásig. Azt is mondhatnám,
abból lesz vers, ami kezdeményként dallamból van,
mindössze egy rím, egy szókép, ami semmi mássá
át nem fordítható és a legkevésbé racionalizálható.
Fölír az ember ezt-azt, törmelékek, sorok, félsorok,
aztán vagy lesz belôlük valami vagy nem. A ’90-es
években legalább három kötetnyi vers anyagát,

mint a húst a kolbászba, nyelvhúst, beledaráltam a novellákba.
– Fura szereplôket sorakoztat föl. Ismer ilyen figurákat, jártá-
ban-keltében keresi vagy egyszerûen kitalálja ôket?
– Az irodalom nem tud olyan ôrült helyzeteket kitalálni, ame-
lyek elôbb-utóbb ne történnének meg a valóságban. Döntsük el,
hogy ez most dicsérete vagy kritikája a valóságnak. Az én figu-
ráim meglehetôsen nyelvbôl vannak, inkább kitalálom, mint-
sem az utcán „gyûjtöm” ôket. A nyelvük természetesen mû-
nyelv, persze olyannak kell lenniük, mintha most léptek volna
be a könyvbe az utcáról. Típusok inkább, balekok és agresszo-
rok. Miért lesz tele valaki gyûlölettel? Más miért válik örök ál-
dozattá? Hétköznapi figurák, dehát ki nem  hétköznapi? 
– De nem hétköznapi az írásaiban vissza-visszatérô angyal.
Mitôl olyan nagy kedvence ez a motívum?
– Nagy kedvencnek azért nem mondanám, mostanában többet
látszik. Egyszer csak elkezdtek érdekelni. Benne van  Radnóti
kardos angyala, aki ott áll az ember mögött, meg Rilke iszonyú
angyalai, és sorolhatnám.  Az angyal megkerülhetetlen toposza
az európai kultúrkörnek. Elég teherbíró szimbólum, amit min-
den oldalról lenyúztak, de nincs két egyforma angyal, két egy-
forma „angyalhasználó”. Benne van persze az ember folytonos
belsô vitája, tûnôdése arról, hogy áll-e valaki a teremtés mögött,
létezik-e a belátható valóságon túl egy másik valóság, avagy
mennyire anyagi erô a mi képzeleti valóságunk. Ha én azt gon-
dolom, úgy érzem, hogy mögöttem áll egy angyal és megvéd en-
gem, akkor az az angyal van. Az angyal nagyon jó írói alap-
anyag. Emberi lény, de mégsem az. Beleillik az én szárnyas, fél-
antropomorf lényeimnek a kategóriájába. Ráadásul gyönyörû
maga a szó. Érdemes végignézni egy nagy képtár angyalait. Kis-
jézust és angyalt a legnehezebb festeni. Hogy például milyen
szárny az angyalszárny. Madáré? Csodaszép páva- és papagáj-
szárnyú angyalokat láttam Berlinben. 
– Milyen a saját, képzeletbeli angyala? 
– Hétköznapi. Ha úgy tetszik, mindenkiben ott ketyeg, morgoló-
dik, szöszög, duzzog az angyal. Van, hogy aktivizálódik, van, hogy
nem. A legtöbb esetben ez nem föltétlenül jelent nyálas szeretetet.
Mészöly Miklós írja valahol, hogy a szeretet nem más, mint kö-
nyörtelen megértés. Az én képzeletbeli angyalom talán valami
ilyesminek van a birtokában. Már amennyire. 

Mátraházi Zsuzsa
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Kossuth-díjas lett Parti Nagy Lajos
„Mindenkiben ott szöszög az angyal”
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Április 14-én, szombaton 12 órakor a Liszt I–II.
Teremben Kaiser Ottó Határtalan irodalom I–II. c.
köteteinek bemutatóján a szerzôvel és Parti Nagy
Lajossal Kôrössi P. József beszélget. Vendégek:
Bujdosó Alpár, Gál Sándor, Gömöri György,
Gulyás Miklós, Kányádi Sándor, Sárközi Mátyás



■ „A Hamvas Béla munkái iránt
megnyilvánuló figyelmet nem
szabad egyszerûen a tiltott köny-
vek pikantériája nyomán kelet-
kezett sznob érdeklôdésnek te-
kinteni” – olvashatjuk a kézirat-
ban fennmaradt, Szilágyi Béla
hagyatékból elôkerült Hamvas
Béla és a Diárium-kör Lukács vi-
tájáról írt esszében. Az érteke-
zést a Fényvaluta címû kötetben
találhatjuk, amelyet a húszéves
fennállását ünneplô Hamvas Bé-
la Kör állított össze. A többek
között Berkes András, Darabos
Pál, Kürthy Sándor, Lám Edit,
László Ruth, Szathmári Botond,
Vaday Sándor, Végh József,
Wiedemann László írásait egy-
begyûjtô kötet mottójából meg-
tudhatjuk: „Hamvas Béla mindig aktuális. Sokan felfe-
dezték írásaiban a gyógyító erôt, támpontot nyertek mû-
veibôl, amikor életük perifériájára sodródtak. Inspirációt
meríthetünk belôle, ha átadjuk magunkat a lélegzetelál-
lító hatásának, hogy ti. így is lehet írni”.

A kör létrehozásának ötlete dr. Szilágyi Bélától, az EL-
TE etikai és társadalomfilozófiai tanszékének docensétôl
származott, s amint a másik alapító tagtól, Szathmári
Botondtól megtudtam, a társaság nem jogi személy. A
bejegyeztetés húsz évvel ezelôtt oly sok jogi és civilizá-
ciós procedúrával járt volna, amelyet méltatlannak tartottak
Hamvas Béla emlékéhez. Kis vita után úgy döntöttek, hogy sza-
bad szellemi kört hoznak létre tagsági és díjfizetési kötelezettség
nélkül. Rendezvényeik ingyenesek, mostanában a fasori gimná-
zium kémia és fizikatermeit kapják meg összejöveteleikhez,
amelyeken Hamvas Béláról, illetve az ô szellemiségéhez igazo-
dó alkotókról, gondolkodókról, ügyekrôl hangzanak el elôadá-
sok. Aki hosszabb idôre csatlakozik hozzájuk, munkájával segí-
ti a szabad alkotói közösséget, az automatikusan taggá válik. A
kezdetekkor jelen volt nyolc résztvevôbôl csak azok nincsenek
itt, akik az életbôl is elmentek. Különben tízen-húszan alkotják
a társaságot. A kör tagjai dolgoznak, gondolkodnak, a havonkén-
ti találkozókon elôadások hangzanak el, nem feltétlenül Ham-
vas Béláról, hanem szellemi barátokról, mint amilyen Szabó La-
jos vagy Kerényi Károly. Ennek a munkának a lenyomatát gon-
dolták megjelentetni a Fényvaluta címû kötetben.

– Elsôsorban azok számára állítottuk össze ezt a könyvet –
mondja Szathmári Botond –, akik valamelyest ismerik már
Hamvas Bélát, és szellemisége megragadta ôket. De mindenki-
nek ajánljuk ezt a könyvet, aki talán még nem is találkozott
Hamvassal, de azért valamilyen szinten járatos a bölcseleti, mû-
vészeti irodalmakban.

A kötet egyik szerzôje kitér rá, hogy Hamvas Bélának manap-
ság reneszánsza van. Beszélgetôtársam így gondolkodik errôl: –
Kettôsséget érzek ebben az értelemben. Nagy dolog, hogy a
rendszerváltás után szabadon lehetett megjelentetni Hamvas-
mûveket. Igaz, a Magvetônél már 1984-ben elindult ez a folya-
mat, de óvatosak voltak a kiadók, minden kötetbôl húztak egy
kicsit. A Hamvas-reneszánsz igazi oka azonban az, hogy aktuá-

lis a mondanivalója. Az ô 1950–1960 körül írt esszéi ugyan-
úgy szólnak a jelenkorról, mint a kemény ötvenes évekrôl.
Rendszerváltás volt ugyan, de mintha semmi sem változott
volna. A célzás nem politikai jellegû, hanem arra utal, hogy
a hamvasi fogalom szerinti körforgásban az ember lefelé ör-
vénylô mozgásban van. E tekintetben nem történt változás
és szerintem nem is fog bekövetkezni ilyesmi. Ha valaki fi-
gyelmesen elolvasta Madách Imrétôl Az ember tragédiáját,
meggyôzôdhetett róla, hogy a történelmi színekben nem  is
fog eljönni valamiféle paradicsomi állapot.  Társadalmi szin-
ten az ember ugyanott van, nem tud önmagáról, nem isme-
ri önmagát. A kötetben szerepel Hamvas Béla A tükör címû
munkája. Ebben olvashatunk róla, hogy az ember egyéb ter-
mészeti lényeknél ostobábban önzô, mert hiányzik belôle az

éberség. Minél civilizáltabb egy társada-
lom, s ez nem pozitív szó sem Hamvas-
nál, sem nálam, annál több maszkot vi-
selünk, és egyre távolabb vagyunk az
igazságtól. Ezért hiszem, hogy Nietzsche
meg a hozzá hasonló gondolkodók
esszéi örökkön aktuális gondolatokat fo-
galmaznak meg. 

A Hamvas Béla nevét viselô kör tagjai
úgy vélik, a gondolkodó jelenléte nem
túl erôs a mai kultúrában, bizonyos érte-
lemben tehát van reneszánsza, bizonyos
értelemben azonban nincs. Keveset fog-
lalkoznak vele, állami szinten még szüle-
tésének századik évfordulóját sem ünne-
pelték meg. A körtagok minisztériumi

szintre is üzennének a Fényvalutával, hadd lássák: érdemes oda-
figyelni erre a filozófusra.

Megkérdeztem Szathmári Botondot, ô is osztja-e a kötet egyik
szerzôjének, László Ruthnak a véleményét, miszerint, ha ka-
tasztrófa esetén választania kellene, milyen könyvet vinne ma-
gával arra a bizonyos lakatlan szigetre, úgy gondolja, elég volna
a Hamvas-könyveket becsomagolnia, mert azokban minden lé-
nyeges dolog szerepel, amit a világról tudnunk kell és lehet. A
válasz így hangzott:

– Ez ugyan fikció, de ilyenkor biztosan nem egyetlen szerzô mû-
vét vinném magammal. Hamva Béla azonban a kiválasztottak kö-
zött lenne, mert írásait nem véletlenül mondhatjuk az ötödik
evangéliumnak, azok minden életpillanatban segítenek, erôt ad-
nak, irányt mutatnak az embernek. S Robinsonként is bele lehet
gabalyodni az utódokkal egy olyan civilizációba, ahol már szük-
ség van az ilyen tudásra. Olyan bölcseleti és mûvészeti alkotások-
ra, amelyek hitelességet biztosítanak az ember számára, nem pe-
dig belefeledkezést a korba, a felszínbe, az áradatokba, a divatba,
a trendekbe. Mit is ír Hamvas az 1945-ben a Diáriumban napvi-
lágot látott Füstparipán címû esszéjében, amellyel a mûvészet ön-
állóságát kívánta védeni a köznapi politika fennhatóságával szem-
ben? Azt, hogy „A mûvész mindig ragaszkodni fog… a társadal-
mon kívül és felül kínálkozó távlathoz: az Egész-hez; ragaszkod-
ni fog nem a kivételezettekhez, hanem a kivételesekhez; nem a
privilégiumokhoz, hanem az igazság elôkelôségéhez”. Szerinte „A
mûvészet és az irodalom lényege az, hogy a léttel szemtôl szem-
ben áll. Nemzeti, faji, osztálybeli torzításokat csak átértelmezve
visel el. Az átértelmezést hívják: divatnak.”

(mátraházi)
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A Hamvas Béla Kör Fényvalutája
Emlékeztetô az ötödik evangélium



Régi-új könyve jelent meg Spiró
Györgynek a Magvetônél: a Messi-
ások átdolgozott és bôvített válto-
zata az 1990-ben A Jövevény cím-
mel megjelent regénynek. Tizenöt

évvel késôbb újraolvasta saját köny-
vét s elhatározta, átírja. A kérdésre,

hogy mennyit változtatott az ere-
detin, kész statisztikai adatsorral le-

pett meg: tizenhat és fél százalék-
kal rövidebb lett a regény, úgy, hogy negyven száza-

lékot kihajított belôle és sokat hozzáírt.

■ – Miért volt ennyire elégedetlen A Jövevény címû regénnyel? 
– Sok bajom volt vele. Újraolvasva unalmas, nyögvenyelôs, zava-
ros részeket találtam benne. Túl bonyolultan fogalmaztam egy
csomó esetben, szándékosan egyébként, mert az volt a mûvészi el-
gondolásom, hogy a 19. századra emlékeztetô, romantikus, archa-
izáló nyelvet próbálok létrehozni. Olyan igeidôket használtam,
amelyeket lehet ugyan képezni a magyarban, de nincsenek, talán
soha nem is léteztek a nyelvünkben. Soknak találtam a szerzôi szö-
veget, amelyekben az író posztmodern módon egyes szám elsô
személyben „kibeszél” az olvasónak. Most már úgy gondolom, ezt
nem szabad megtenni. A másik oka az átírásnak, hogy néhány sze-
replômet nem értettem meg még teljesen. Gondot okozott az
anyaggyûjtés is annak idején, mert a nyolcvanas években ki voltam
tiltva Lengyelországból. Kerülôutakon, nagy-nagy késésekkel tud-
tam hozzájutni a szükséges dokumentumokhoz, közben már ír-
tam a regényt, s egy csomó olyan információ, amelyet végül is be-
gyûjtöttem, a regény végére kezdett elevenedni, de nem vettem
észre, hogy már az elejébe is bele kellett volna venni.
– Eredetileg hogy talált rá a szereplôkre meg a témára, amely a
19. századi Párizsba is elvezet bennünket, ahol a lengyel emig-
rációban megjelent egy titokzatos ember, aki tanával a pápát, az
izraeli és az európai zsidóságot is megpróbálta megtéríteni?
– Az Ikszek írása közben bukkantam rá erre a különös szektára.
Amikor 1984-ben elôször jártam New Yorkban, a Columbia
Egyetem könyvtárában egy 1930-ban született, kiadatlan disszer-
tációra találtam, amelyik elég sok mindent megírt a lengyel zsi-
dóknak meg a lengyel misztikusoknak a kapcsolatáról. Ebben az
értekezésben akadtam rá elôször a késôbb fôhôssé lett Ram nevû
figurának a nevére. Az értekezés szerzôje a harmincas években
kutatott lengyel könyvtárakban, s olyan dokumentumokból dol-
gozott, amelyek a második világháborúban megsemmisültek. Ez-
után rengeteg mûvet ott olvastam el ezzel a témával kapcsolat-
ban, azt hittem, hogy már mindent tudok, de csak vonzották egy-
mást a könyvek. Nem mondom azt, hogy mindent végigbön-
gésztem, mert tudok az egyik fontos mellékszereplô családi irata-
iról, amelyek a Krakkói Egyetem archívumában vannak, de hoz-
záférhetetlen, százötven éve zárolt az anyag. Sehol nem akadtam
nyomára a fôszereplônek. Ennek a Ram nevû figurának 1856
után nyoma vész. Tudjuk, hogy gazdag ember lett, Angliában élt
és ott is vegyianyagokkal kereskedett. Kerestem olasz források-
ban, mert tudjuk róla, hogy Milánóban vett egy kéngyárat, keres-
tem angol forrásokban, de sehol sem lehet találkozni a nevével.

– A hátsó borítón látható gyönyörû kézírás valóban
Ramé, a regény fôszereplôjéé? 
– Igen, de ez az írás csak ránézésre szép, én hetekig fej-
tegettem a jelentését. Ram ugyanis nem tanult lengyelül
írni-olvasni, hanem minden egyéb nyelven, s így a mel-
lékjelek például hiányoznak a betûkrôl. Ez fontos levél,
nemcsak, mert benne van a regényben, hanem azért is,
mert az eredetije már nincs meg. A párizsi Mickiewicz-
múzeumban bukkantam rá, 1988-ban fotókópiát készít-
tettem róla, s amikor legközelebb ott jártam, már nem
volt a dossziéban. Lehet, hogy nem tették vissza fotózás
után, lehet, hogy ellopták.
– A Fogságnak óriási sikere van, az eladott példányok
száma már negyvenezer felé közeledik. Nem sértem

meg vele, ha azt kérdezem, hasonlóképp kalandregény jelle-
ge van a Messiásoknak is? 
–  Nem kell szégyellni, hogy a regény kalandos epizódok soro-
zatából áll. A Messiásokban hihetetlen, még elképesztôbb kalan-
dok vannak, de ezeket az élet produkálta. Író nem is tud ilyen
elképesztô történeteket kitalálni. Miután a szereplôk vallásos
emberek voltak, és én belemegyek a tudatukba, mert most az a
lényeg, hogy miként mûködik a misztikus ember agya, egy kicsit
jobban oda kell figyelni olvasás közben. De mindent meg-
könnyítettem, megint az volt az elvem, hogy ne nehezítsem
meg az olvasók számára a befogadás élményét. Ezt most már bû-
nös dolognak érzem.  
– Most újraalkotta korábbi regényét, számos esszét írt az asz-
talfióknak, tizenkét évig készült föl a Fogság megírására.
Hányszorosát rótta papírra eddig azoknak a mûveknek, ame-
lyek megjelentek Öntôl?
– A pályám elején húsz évig sokkal többet írtam, ami nem je-
lenhetett meg. Rengeteg rossz drámát és novellát, még rossz re-
gényeket is írtam. Ezekkel csak azért foglalkoztam, hogy meg-
tanuljak írni. Valószínûleg hittem Thomas Mann-nak, aki azt
állította, hogy írónak lenni életforma kérdése. Ez nem biztos,
hogy igaz, de ott volt például Móricz Zsigmond, aki fölkelt
reggel, sok órát írt, de az még nem a mû volt, amin dolgozott.
Akkor kezdett hozzá az igazi munkához, ha belejött az írásba.
Amikor a '90-es években íróként nem voltam jó állapotban,
Kertész Imre ajánlotta, hogy kövessem Móricz módszerét. Egy
idô után arra jöttem rá, hogy ez egy kicsit olyan nekem, mint
a kábítószer. Amikor több napig nem írtam, elvonási tüneteim
jelentkeztek, rosszul éreztem magam a bôrömben, szorong-
tam. Az ember írja, írja a rossz mûveit sokáig, s akkor idônként
meglepôdik, hogy egy-egy mondat mégis jó, egy-egy jelenet
hirtelen képszerûen megjelenik a sok üres szövegelés között.
Ez mitôl van? Úgy gondolom, valójában én elég tehetségtele-
nül írtam, a sok melózással mégis sikerült valahová eljutnom,
ahol a tehetség lakozik, mert az minden emberben ott van. Né-
ha föl tudtam emelni a fedelét a titoknak és be tudtam nézni,
hogy mi is van ott. Megtanultam: azt érdemes megírnom, amit
nem lettem volna képes megírni, mégis sikerült. Azóta erre a
furcsa lelki jógagyakorlatra törekszem. 

Mátraházi Zsuzsa
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Lelki jógagyakorlatok
Találkozás az írásfüggô Spiró Györggyel
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Április 14-én, szombaton, 17 órakor a Liszt Teremben
Messiások címû új regényébôl felolvas Spiró György.
Moderátor: Morcsányi Géza



Nem egészen negyvenkét esztendôt élt,
pályája mindössze másfél évtizednyi

idôt fog át. Grafikus, festômûvész, il-
lusztrátor, fotómûvész és költô volt.

Nagy László szerint „a költô és festô:
egy... benne a  festô és a költô nem ki-

egészíti, hanem föltételezi egymást.” Va-
lóban olyan volna, mint az általa tisztelt

William Blake, akinek a címadó Egy
boldogságtöredék c. versét  ajánlotta elsô

kötetében? Ezzel a verssel kezdôdik a
két  összegzô kötet is – a második tavaly
év végén jelent meg: a boltokba kerülé-

sekor  évfordulós kiadvány, visszamenô-
leg és elôretekintve egyaránt.

■ Kondor Béla ugyanis 1931. február 17-én született Budapes-
ten (Pestszentlôrincen) – tehát jó egy éve lett volna hetvenöt
éves. Bécsi utcai mûtermében 1972. december 12-én érte  („fel-
készülten”) a halál – tehát ennek idén lesz a 35. évfordulója. A
szikár életrajzi adatok között tartott, folyt, történült a címben
jelzett  teremtô küzdelem, amelynek eredménye a teljesen még
föl nem mért életmû.

Nem mélyedhetünk el az életrajzban, s nem kell föltenni fel-
tétlenül a kérdést: hol a helye a festô-grafikus Kondornak a
modern magyar képzômûvészetben. Inkább csak számba kell
venni azokat a kritikusokat, mûvészettörténészeket, akik meg-
felelôen orientálhatnak bennünket. Elsô helyen Németh La-
jost kell említenem, aki 1956-tól kísérte figyelemmel Kondor
pályáját, számos cikk, tanulmány után ô írt elôszót Kondor
Grafikai albumához (1970), a Corvina gondozásában megje-
lent Kondor albumhoz (1976) szintén. Ô egyébként barátjának
a verseirôl is kedvezôen nyilatkozott. Aztán Rózsa Gyulát,
Perneczky Gézát, Körner Évát emelem ki, kissé önkényesen a
hosszú  névsorból. Kötetnyi búcsúverset, versben írt nekroló-
got találunk a lapokban, folyóiratokban halála után, Weöres
Sándortól Zelken, Juhászon, Csukáson, Parancson és Tando-
rin át Szepesi  Attiláig.

Ezzel együtt még kényesebb probléma, hol helyezkedik el a
költôi oeuvre 1945 utáni  irodalmunkban. A fent említett költô-
ket és a késôbb felsorolt kritikusok, irodalomtörténészek  Kon-
dort értékelô sorait lehet segítségül hívni, hogy ellensúlyozzuk
azt a szöveget, amely az Akadémiai Kiadó kézikönyvében (A
magyar irodalom története 1945–1975 II/2. A költészet) áll, ri-
degen, elutasítóan, értetlenül.

Ilyesmikre figyeljünk: 1949-ben érettségizett, de nem vették föl
a Képzômûvészeti Fôiskolára, mert (kis)polgári családból szár-
mazott. Ellenben mivel egy évig a Ganz Hajógyárban dolgozott,
melós múlttal a háta mögött már nem volt akadálya, hogy föl-
vegyék. Igaz, a festô tanszakról eltanácsolták, így kapott végül is
grafikusi diplomát.

Fôiskolai diplomamunkája, a Dózsa-sorozat, már érett stílusú
grafikust mutatott. A képzômûvészeti közvélemény már ekkor
fölfigyelt rá, a fiatalok iskolateremtô mesterként tisztelték –
hangsúlyozza Németh Lajos. Hogy korszakos mûvész, ez a né-
zet inkább csak a  halála után vált szélesebb körben elfogadot-
tá. Kapott (Derkovits-)ösztöndíjat, díjakat (Munkácsy-díj 1965,

1971), részt vett kiállításokon
külföldön is, járt tanulmány-
úton a Szovjetunióban, Jugo-
szláviában, Franciaországban,
Lengyelországban és Csehszlo-
vákiában. „Arra a kérdésre, hogy
1957-ben, amikor lehetôsége
nyílt volna rá, miért nem maradt
Párizsban /.../ Kondor így vála-
szolt: »A magyar dágványból is
látni az eget.«” – olvashatjuk
Gyôri János nagyívû  esszéjében.

Fülep Lajos, a század legtekin-
télyesebb magyar mûvészetfilo-
zófusa zseniálisnak, küldetéses
embernek tartotta Kondort. Egy
sorba helyezte Csontváryval,
Derkovits-csal és Egryvel. Ehhez
képest kell sorra vennünk, hány
megbízást nem kapott meg Kon-
dor. Pedig a mûvész a megren-

delt (és elkészített) mûveibôl él, nem a kiállításokból. Apropó,
tárlat! 1960. március 25-én a Fényes Adolf Teremben megnyílt
elsô önálló Kondor-kiállítást, melyet Pilinszky nyitott  meg, há-
rom nap múlva bezárták. Ehhez  képest, felfigyelve a rézkarcai-
ra, a 20. század egyik legjelentôsebb  írója, a Nobel-díjas Albert
Camus írni akart róla, tragikus halála azonban megakadályozta
ebben. Kondor szerette Camus írásait. S megint csak ismerni
kell a kort, amikor ha valakirôl azt mondták, hogy egzisztencia-
lista, az olyan volt, mint a középkorban a kiátkozás. Milyen fi-
lozófiai-etikai kérdéseket vetett fel a mûvész, magas fokú tech-
nikai tudása birtokában?

Gyermekkorától írt verseket, de – elszórt publikációk után –
csak az ÉS 1970. június 18-i számában mutatkozott be költô-
ként, három verssel, melyekhez Nagy László írt rövid szöveget,
miután több mint egy évtizede közölte a lap rendszeresen a
grafikáit. Ugyanekkor leadott a Szépirodalmi Kiadónak  egy
kötetnyi kéziratot, aminek a kötetben való megjelenését még
megérte. Kérdés: valóban egyenrangú költészete a képzômû-
vész életmûvével? Annyi az összefüggés, hogy ugyanaz az em-
ber alkotta ôket, vagy az oeuvre egyik része segíti a másik jobb
megértését? S egyáltalán: a költô nincs-e elônyben (most már)
a grafikussal-festôvel, hiszen a szövegeihez könnyebb hozzá-
férni, mint a képekhez? 

A rajzokat is tartalmazó Boldogságtöredékrôl, mely 1971-ben
jelent meg, az Élet és Irodalomban, a Kortársban és a Magyar
Nemzetben jelent meg kritika. A festményekkel illusztrált
posztumusz második verseskönyvrôl, az 1974-es Jelet hagyniról
írt Bata Imre és Tandori Dezsô. Mint az elôzôeket, az Angyal
a város felettet, a grafikákkal és festményekkel illusztrált össze-
gyûjtöttet ugyancsak Gyôri János gondozta (1987, Szépirodal-
mi). Ágh István, Domokos Mátyás, Miklós Pál, Pécsi Györgyi
és Rónay László írt a kötetrôl. Gyôri fáradhatatlanul, elköte-
lezetten gyûjtött új anyagot, így született meg e kötet, amely
Kondor Béla „verseinek és versprózáinak  minden  eddiginél
teljesebb gyûjteménye, s fellelhetô prózai írásai összegyûjtve
itt jelennek meg elsô ízben.” Dokumentumok, grafikák és a
fényképek egészítik ki szinte azonos terjedelemben a törzs-
anyagot.

Csokonai Attila
Kondor Béla: Küszködni lettél. Vers, verspróza, próza
Kortárs Kiadó, 460 oldal, 3500 Ft
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Kondor Béla teremtô küzdelme



Mészöly Dezsô költô, mûfordító, dramaturg. Életmû-vá-
logatásának nemrég jelent meg harmadik, egyben befeje-
zô része. Most a Francia ég alatt címû tanulmányokat és

fordításokat gyûjtô könyvrôl és a mûfordítás varázsáról
mesél a Kossuth-díjas író.

■ – Hogyan kezd neki egy fordításnak?
– Legfontosabb – az ember akármit és akárkit fordít – fölismerni az írói
szándékot. Az már a versformában is kifejezôdik. Feltétlen híve vagyok
a formahûségnek. Mindig arra törekszem, hogy a szerzôt kövessem, de
ez nem is esik a nehezemre. Szeretem a szójátékokat, és nagyon örü-
lök, hogy Shakespeare rengeteget használja ôket a mûveiben, hiszen így
pótolnom kell ôket a hasonló, magyar szójátékokkal. Ez kihívás, de
ugyanakkor: játék. 
– A fordítás azonosulást kíván a mû költôjével vagy szereplôivel?
– Igen. Színész akartam lenni születésemtôl fogva, bár szüleim reformá-
tus lelkésznek szántak. De sosem éreztem magamban képességet arra,
hogy egy gyülekezetnek a gondját magamra vegyem, így nem lettem.
De amikor dialógust fordítok, akkor a szerepeket eljátszom magamban.
Ugyanakkor ragaszkodom formailag és tartalmilag is a hûséghez. 
– Könnyû Villont magyarra fordítani?
– Magyarul mindent lehet. Például tökéletes disztichonban lehet be-
szélni: Gépjármû-vezetô igazolványok kiadása, Tóth Gyula bádogos és
vízvezeték-szerelô. Nincs olyan versforma, amely kiveszett volna. Egy
kortárs költô éppúgy használhatja, és használni is fogja a legkülönfé-
lébbeket. A magyar rímelés gyönyörûsége is kimeríthetetlen.
– Van a könyvben egy „Hadova szótár”. Néhány szót ön alkotott?
– Nem, dehogy! Ezeket gyûjtöttem. Villonnak van egy ciklusa, a Le Jar-
gon et Joblein. Amit én úgy fordítottam, hogy Hadova és Hamuka –
abba kellettek. 
– Ezek középkori francia zsargonnal teletûzdelt versek, hogyan le-
het visszaadni ôket magyarul?
– Igyekeztem a mûveket úgy megspékelni a magyar zsargonszavakkal,
hogyha nem is ugyanazon a helyen, de hasonlóan adjam vissza.
– Hány nyelven beszél?
– A legelsô idegen nyelv, amit megtanultam gyerekkoromban, a német
volt. Akkoriban még Fraulein-ok jöttek le Bécsbôl. Tíz- tizenegy éves
koromban nálunk is szolgált egy, még a nevére is emlékszem, de fôleg
a kedvességére. Mivel a szüleim papnak szántak: édesapám rábeszélt,
hogy tanuljak meg görögül tizennégy éves koromban, mert más nyel-
veket késôbb úgyis el fogok sajátítani. Nagyon hálás vagyok neki. Va-
lóban megtanultam, és kedvencem lett. Sose akartam pap lenni, nem
is lettem, de a görög nyelv zenéjét nagyon élveztem mindig.
Ha álmomból felébresztenek, akkor is tudok beszélni franciául, ango-
lul és németül. Az olasz nyelvbe már hatvanéves korom után vágtam
bele. Ezért nem maradt meg annyira a fejemben. Önkritikusan mon-
dom: legkönnyebben a hangzást érzem meg. Mert füllel tanulom a
nyelveket. Viszont a helyesírás sokkal nehezebb. Állandó problémám
van, ha idegennyelvû levelet fogalmazok, rám jön a helyesírási hibák-
tól való félelem, és képes vagyok minden szót kikeresni a szótárból.
– Oroszul is tud, nem?
– Nem, azok a fordításaim Mészöly Pál unokatestvérem társfordítói se-
gítségével készültek. Egyetlen szláv nyelvet sem tudok, és ez nagy hát-
rány. Pedig legnagyobb olvasmányélményeim orosz regények voltak.
Tizenhét évesen faltam végig Tolsztoj Háború és békéjét – természete-
sen csak fordításban –, nem tudtam betelni vele. Persze vannak benne
rövidebb francia részek, és franciául akkor már tudtam.

– Tizenhét évesen már fo-
lyékonyan beszélt görögül,
németül és franciául?
– Franciát könyvbôl is tanul-
tam, de aztán 1947-ben kerül-
tem ki Párizsba ösztöndíjjal.
Emlékszem, leutaztam Can-
nes-ba is. A tengerrel legelô-
ször ott találkoztam: csillagta-
lan sötét éjszaka volt, és hal-
lottam a zúgását, lementem,
belemártottam az ujjam, és
megnyaltam. Sós volt: akkor ez a tenger – gondoltam.
– Már a disszertációját is Villonról írta… honnan ez az erôs kö-
tôdés?
– Tudja, valaki egyszer azt mondta: aki a középkort meg akarja ismer-
ni, annak el kell olvasni Dante Isteni Színjátékát, abból megtudja az
ember, milyen volt a középkorban a pokol és a menny. De Villontól
megtudja, hogy milyen volt a föld.
– A kötetben több tanulmánya vitatja a különbözô Villon-megkö-
zelítéseket. Többek között arról beszél, hogy a politikai divatoknak
köze van az éppen aktuális Villon-képhez. Mit gondol, a mostani
kor megérti a költôt?
– Azt hiszem a modern világban nincs távol tôlünk Villon poézise.
– Ugyanebben a kötetben elemzi Molière Mizantróp címû drámá-
ját. Illetve annak fordítási nehézségeit…
– A Mizantrópot nagyon szeretem. Van egy érdekes megfigyelésem a
címekkel kapcsolatban: a francia darabok címei korrektül megmond-
ják, hogy mirôl lesz szó. Például a Fösvény, a Nevetséges kényeskedôk
stb.… Shakespeare címei semmit nem árulnak el, csak fölkeltik az kí-
váncsiságot: pl: Vízkereszt, vagy amit akartok. 
– Mért különösen kedves?
– Mert önéletrajzi töltésû. Meg azért is, mert ahol a rímes dialógusok
vannak, ott az író úgy alkotta a szöveget, hogy az olvasónak az a be-
nyomása: aki a találó rímet rávágja, annak van igaza. Ezt nagyon jól le-
het a fordításban utánozni. Kell is. 
– Azt írja a Mizantrópról: „Ez a darab – akár komikus, akár tragi-
kus felhangjait erôsíti a játék – mindenképp egy ember magányos-
ságáról szól, s mindenképp egy író magányosságát érezzük mögöt-
te.” Maga is érez írói magányosságot?
– Nagyon gyakran, mondhatnám állandóan, pedig meleg családi kör-
nyezetben élek.
– Van, úgy, hogy a mûveit átírja késôbb?
– Amikor le van zárva, akkor már nem.
– Az mit jelent, hogy le van zárva?
– Egy saját mûvet az ember egy idô múlva lezár, túllép rajta. De a for-
dításait élete végéig – amíg jut eszébe egy jobb szó –, mindig javítgatja.
– Mit látott utoljára a sajátjai közül?
– Várjon csak… a Térszínházban az Antigonét. Azzal szerencsém van,
mert kötelezô olvasmány, és sokat játsszák.
– Úgy gondolja, keveset veszik elô a darabokat, amiket fordított?
– Nem, szerencsére nem.
– A feldolgozások nem mindig egyeznek azzal, ahogy ön eljátszot-
ta magában fordítás közben… Van, hogy beül egy színházba a sa-
ját darabjára vagy fordítására, és közben azt érzi, hogy ezt máshogy
kellett volna a színésznek mondania?
– Rengetegszer. Sôt, annyira, hogy nem merek közel ülni a színpad-
hoz, mert észre lehet venni rajtam.
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Magyarul mindent lehet
Beszélgetés Mészöly Dezsôvel
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A hazai könyvkiadók évente három alakalommal
mutathatják meg igazán magukat, a Nemzetközi

Könyvfesztiválon, az Ünnepi Könyvhéten és a Téli
Könyvvásáron. Elôbbire idén április 12–15. között

kerül sor.  Itt  kiadóink színe-java felvonultatja kiad-
ványait, és szerepelteti sikeres szerzôit. 

Családtörténet és mese a General Pressnél
■ Wibke Bruhns, a német újságírónô Apám földje c. kötetével
megrendítô idôutazásra invitálja olvasóit, 1944-ben kivégzett ap-
ja életét kutatva, amin keresztül a család másfél évszázados törté-
nete is feltárul. A dokumentumregény hazájában 11 kiadást ért
meg. A hitleri idôszak speciális szemléletû feldolgozása eltérô
szellemi és politikai körökben is elismerést kapott. A fesztiválon
maga a szerzô mutatja be könyvét (április 14. – Lehár I. Terem).

Vikram Seth Két élet c. kötete szintén családtörténet, a szerzô
dédnagybátyja,  a Berlinben tanult és késôbb Londonban prak-
tizáló fogorvos,  valamint még  diákéveiben megismert német
zsidó felesége házasságának a története, amely egyben a 20. szá-
zad története is. A könyv bemutatóján Gáthy Vera mûfordító és
Négyesi Mária indológus beszélgetnek (április 14. 15 óra – Le-
hár I. Terem).

A számos díjjal elismert illusztrá-
tor, Szegedi Katalin régi álma tel-
jesült, amikor megalkothatta ked-
venc meséjének, Lewis Caroll Ali-
ce Csodaországban c. halhatatlan
mûvének illusztrációit. A grafikus
messzirôl felismerhetô, varázslatos
és részletekben gazdag montázsil-
lusztrációiból április 2-án kiállítás
nyílik a Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Kisgalériájában, a feszti-
válon pedig a kiadó standjánál de-
dikál (április 15., 11 óra).

A jól ismert szerzôpáros, Michael
Baigent – Richard Leigh Az inkvizíció c. kötete a Szent Hivatal
történetét dolgozta fel, képet rajzolva az egyház egyik legrette-
gettebb, legvitatottabb szervezetérôl, annak a  pápasághoz fûzô-
dô viszonyáról és legismertebb személyiségeirôl.

Önéletrajz, szerelemi regény és Zilahy
Péter az Ab Ovonál
■ Egy kötetbe gyûjtve, új fordításban olvashatók  Thomas Bern-
hard önéletrajzi írásai, az Egy gyerek, Az ok, A pince, A lélegzet
és A hideg, a bernhardi életmû talán legérettebb, leggazdagabb
munkái. A gyermekéveket, életének meghatározó idôszakát idé-
zi fel az emlékezés kezdeteitôl a grafenhofi tüdôszanatórium
végleges elhagyásáig. Az író nagyapa életre szóló hatása alatt, a
kollégistaként átélt háború, a gimnáziumi tanulmányok és a ke-
reskedôsegédi munka, a kórtermek, szanatóriumok viszontagsá-
gai közepette felnövô fiatalember sorsának és gondolkodásának
alakulására tekint vissza. 

Martin Gülich regényei nemcsak hazájában,  Németországban
sikeresek, de Európa-szerte egyre több országban jelennek  meg.
Az eddig már hét nyelvre lefordított Az ölelés az elsô magyar
nyelven megjelenô regénye, amely a kortárs irodalom egyik leg-
szívszorítóbb szerelmi története. Fôhôse hatalmas vadászszen-

vedéllyel gyûjti a lepkéket, ám a nôknél nincs szerencséje. Egy
napon találkozik Natalie-val, és törékeny világa összeomlik. A
magányos férfi vadászatra indul… 

Zilahy Péter egyszer már nagy sikert hozott a kiadónak. 1998-
ban jelent meg Az utolsó ablakzsiráf c. regénye, amelyet eddig 28
nyelvre fordítottak le. Multimédia-változatát az elmúlt években
28 országban mutatták be. Új könyve, a Három – plusz 1 naplók,
útleírások, esszék, versek, drámarészletek, színpadi jelenet, pub-
licisztikák gyûjteménye. Az olvasó bejárhatja a szerzôvel a Föl-
det, megtudhatja, milyen egy alkotóház egy német kastélyban,
mit gondol a szerzô a fociról, hogyan látja a németeket, s aki a
verseket szereti, az sem fog csalódni. A három új könyvet  ápri-
lis 13-án 15 órakor mutatja be a kiadó a Liszt Teremben. A ki-
adó standjánál a fesztivál alatt dedikál Zilahy Péter, Vámos Mik-
lós, Vág Bernadett és R. Székely Julianna.

Új sorozat: Háttér esszék
■ A Kiadó új sorozatot indít Háttér esszék címmel, amely az eu-
rópai történelemképre reflektál. Az elsô két kötet – Andreï Ma-
kine: Szeretünk-e  még, Franciaország?, illetve Michel Tournier:
Boldogság Németországban – egyszerre jelenik meg. A Szibériában
született Andreï Makine 1987 óta él Franciaországban, és fran-
ciául írja mûveit. A francia hagyaték címû könyve elsöprô sikert

aratott, több mint 20 nyelvre fordították le. Ezút-
tal korunk értékeinek újragondolására hívja olva-
sóit, keresi az emberekben élô „örök” Franciaor-
szág-képet, a francia lényeget vagy titkot, amely el-
veszni látszik. E  legpárizsibb orosz író Franciaor-
szág megújulásának kérdésére keresi a választ né-
hol patetikus, máshol kesernyés humorú esszékö-
tetében. A franciák a megszólítottak, a dilemma
azonban általános. A Boldogság Németországban
1924-es születésû szerzôje, Michel Tournier azzal
sokkolja olvasóit, hogy a 20. századi német törté-
nelem legnagyobb rémségeit is szenvtelenül adja
elô. Merész nyelvezettel és nézetekkel kísérletet
tesz arra, hogy bemutassa Európa gazdagságát és
erejét, gyengeségét és paradox voltát.

Fritz Hennenberg „…Igazán a zenében létezem…” c. kötete, a
Háttér kismonográfiák ötödik darabja, újabb kísérlet Mozart
nagyságának,  ugyanakkor szélsôséges jellemének bemutatásá-
ra. Mozartot mint bohém, az átlagember számára megbotrán-
koztató elhajlásokra hajlamos, pénzért zenét szerzô, sziporká-
zó, istenadta tehetséget ábrázolja, aki nagyvonalúan segít a rá-
szorultakon, de fut a divat után. Azt vizsgálja, hogyan sûrûsö-
dött össze egyetlen emberben a személyiségjegyek e kaleidosz-
kópszerû káprázata.

Negyedik alkalommal  jelenik meg Benedek István Gábor A
komlósi Tóra c. novellakötete, amely szlovák szülôfalujának állít
emléket. Aktualitását az adja, hogy Jancsó Miklós tervbe vett
rendezése után végül is Keményffy Tamás rendezô mozivászon-
ra viszi a könyvet a közeljövôben. A Háttér könyvei a fesztivál
ideje alatt a Libri és az Ab Ovo sátrában kaphatók.

A Saxum és  a Mesterkurzus sikere:
Popper–Ranschburg–Vekerdy a fesztiválon
■ Biztos sikert jelent a Saxum Kiadónak Popper Péter Praxis –
avagy angyalok a tû fokán c. munkája, amely vallomás a lelki gyó-
gyító ritka diadaláról és gyakori bukásáról. Ez a könyv, a tôle
megszokott módon ôszinte beszámoló egy gazdag életpályáról,1
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remények és csalódások, sikerek és kudar-
cok krónikája. Popper Péterrel a Könyv-
fesztiválon Füredi János professzor be-
szélget (április 14-én 10 órakor, a Liszt
I–II. Teremben) A Mesterkurzus-kötetek,
(majd húsz darabja jelent már meg) szin-
tén nagy sikert hoztak a kiadónak. A fesz-
tiválon a család és a gyerekek sokakat érin-
tô problémájáról beszélget Matolcsi Papp
Zoltán felvezetésével a nagy hármas, Pop-
per Péter, Ranschburg Jenô és Vekerdy
Tamás (április 14. 14.30 – Liszt I. Terem). 

Az élet dolgai sorozat új kötete, Mohás
Lívia Ki vagy te? c.  önismereti könyve a
kamaszokhoz és  természetesen  szüleik-
hez, tanáraikhoz szól, sok humorral (Saj-
dik Ferenc-karikatúrákkal) mutatja be a
nemi élet, az iskolai problémák megannyi
esetét, s nem szûkölködik a tanácsokban
sem. Az Életmód-kalauz új kötete, Kim
Davies Hátfájás c. munkája  megismertet a test mûködésével, és
regeneráló gyakorlatokat is ajánl. Az egészséges életmód kialakí-
tásában segít az Agyserkentô ételek – Hozza lendületbe az agyát! c.
munka is: 50 ételrecept segítségével rávilágít arra, milyen táp-
anyagokra és védôanyagokra van szüksége az agyunknak ahhoz,
hogy egészséges és fitt maradjon. A Saját kezûleg sorozat Üvegék-
szerek c. kötetében szebbnél szebb, különbözô alkalmakra való
üvegékszerek láthatók. A könyv segítségével megismerhetjük az
üvegmûvesség technikáit és a készítés menetét.

Az elsô magyar nyelvû könyv
a Windows Vistáról
■ A SZAK Kiadó három új informatikai kiadvánnyal készül a
könyvfesztiválra. George Sheperd Microsoft ASP.NET 2.0 lé-
pésrôl lépésre (CD-vel) c.  kiadványuk interaktív, lépésrôl lépés-
re haladó útmutató Web-alkalmazások szerkesztéséhez az
ASP.NET legújabb generációjának segítségével. Joan Prepper-
nau és Joyce Cox Windows Vista lépésrôl lépésre (CD-vel) cím-
mel  publikálja az elsô magyar nyelvû könyvet a Vistáról. Se-
gítségével könnyedén és gyorsan megtanulható és önállóan el-
sajátítható a Windows Vista használata. A Micrsoft Office 2007
lépésrôl lépésre (CD-vel) c. könyvben lévô gyakorlófájlok, „Tip-
pek”, számozott lépések és képernyôábrák segítségével kön-
nyen és gyorsan megtanulható  a Microsoft Office Word
2007, Excel 2007, Access 2007, PowerPoint 2007 és Outlook
2007 használata, alkalmazása.

Új arculattal, logoval és a SULI PLUSZ
sorozattal jelentkezik a Tessloff  Babilon
■ A Tessloff Babilon Kiadó 2007-ben új lendületet vett: új ar-
culattal, új tartalommal lépett a könyvpiacra. Piros-kék „Tess-
loff Babilon Tudás” logo került a jól ismert Mi MICSODA so-
rozatra. Ezek az ismeretterjesztô kiadványok alkották a kiadó fô
profilját mostanáig. Ehhez a területhez  hangoskönyvek és is-
meretterjesztô DVD-k is tartoznak most már. Áprilisban jelenik
meg a harmadik  MI MICSODA hangoskönyvük CD-n, mely
a korábbiakhoz hasonlóan két témát dolgoz fel hangjáték for-
májában, ezek az Autók és A vasút. A MI MICSODA DVD-so-
rozat elsô két része a Bálnák és delfinek, illetve a  Repülôgépek és
léghajók lesz. Ezeket a filmeket a Universal készítette, és jó né-
hány országban vetítette a televízió nagy sikerrel. 

Nagy változást hozott a kiadó életében, hogy elindították a sa-
ját fejlesztésû SULI PLUSZ sorozatot. 

A sorozat elsô köteteit – Olvasóka 1.,
2., 3. – a   gyerekek lelkesen fogad-
ták: megragadta ôket a sok humo-
ros, élénk színû, különös részleteket
is tartalmazó grafika. A látvány ins-
pirál az olvasásra, az újraolvasásra és
a feladatok megoldására. Lényeges
szempont, hogy önálló feladatvég-
zésre alkalmasak a kiadványok, mert
mód van az önellenôrzésre. 

A Könyfesztiválra szeretnének
megjelentetni ugyanennek a ko-
rosztálynak a SULI PLUSZ sorozat
Környezetünk füzeteibôl hármat.
(Évszakok, Növények, Állatok). Kör-
nyezetismereti témákhoz találunk
bennük egyszerûen elvégezhetô,
vidám kísérleteket. Egy-egy kísér-
lethez néha felnôtt segítsége is kell,
ezt piktogrammal jelölik.  A fel-

adatok mellett rejtvények is vannak mindegyik kötetben. Az il-
lusztrációk tréfásak és kedvcsinálóak, ugyanakkor szakszerûek is.

A Kiadó április 13-án 13.30-kor mutatja be a Brahms Terem-
ben a Suli Plusz sorozatot, illetve a Mi MICSODA hangos-
könyveket és DVD-ket, utána játékos kvízt rendez általános is-
kolások részére.

Képregények a Képes Kiadónál
■ A Képes Kiadó négy, fiataloknak illetve képregény-rajongók-
nak szóló kötettel készül a Könyvfesztiválra. Frank Miller 300 c.
klasszikus képregénye az ókori Görögországba kalauzolja olva-
sóit.  Leonidász király és a 300 spártai katona hôsi küzdelmét
rajzolja meg. A Sin City szerzôjének munkájából mozifilm is ké-
szült.  Az akció képregény mûfaját képviseli Loeb-Lee-Williams
Batman „Hush”- 2. rész c. alkotása, amely az utóbbi idôk legiz-
galmasabb és leglátványosabb Batman-története. A szupersztár
Jim Lee rajzaival felsorakoztatja a Denevérember minden barát-
ját és ellenségét Supermantôl  Rébuszon át Méregcsókig. A Pa-
pírmozi 1. száma a képregény-antológiák közé tartozik, válogatás
klasszikus és modern, magyar és külföldi alkotók munkáiból,
mint például Jose Munoz, Korcsmáros Pál, Ótomo Kacuhiro,
Frank Miller vagy Tacumi Josihiro. A Buborékhámozó 1. száma
pedig képregény-szaklap, melyben ismert és felfedezésre váró
képregényekrôl olvashatunk cikkeket és elemzéseket. 

Vendégváró útikönyvek a WELL-PRessnél
■ A WEll-PRess Kiadó új könyvsorozatot indított Vendégváró
útikönyvek címmel, mely  élvezetes idegenvezetônek és informa-
tív útitársnak szánt kötetekbôl állnak. Az elsô kötet  az ország
egyik legnépszerûbb turisztikai célpontját, Eger városát és annak
környékét mutatja be Szilvásváradtól Mezôkövesden és Egersza-
lókon át Recskig. Errôl a vidékrôl általában négy dolog jut az
utazók eszébe: a vár, a bor, a gyógyvizû fürdô és a Bükk – ter-
mészetesen ezekkel a témákkal a könyv is kiemelten foglalkozik.
A könyv a séták és kirándulások megtervezésének a terhét is le-
veszi az utazók válláról: a bemutatott terület látnivalóit bejárha-
tó útvonalakra fûzi fel. Önálló cikk szól a gyermekkel utazó csa-
ládoknak kínált  ajánlatokról, a túralehetôségekrôl, és az autóval
utazók miskolci, tokaji, mátrai és Tisza-tavi egynapos túraaján-
latokat is olvashatnak. Természetesen megannyi praktikus taná-
csot  ad az utazónak: hol szálljunk meg, hol étkezzünk, hol vá-
sároljunk, szórakozzunk, sportoljunk. 

Szénási 1
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Fesztiválhangulat. Csokonai Attila, a Könyvhét
fôszerkesztô-helyettese dedikálta Dirádó c. kötetét

a tavalyi Könyvfesztiválon

könyvfesztivál
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ötvenéves a Móra

A gyermekkönyvkiadás fogalma és a Móra Kiadó
több mint fél évszázada összekapcsolódik. Történe-

lem, mondhatnánk. És bár voltak törések a kiadó
életében, mára megint vezetô szerepet játszik a gyer-
mekkönyvkiadás területén. A Móra név ma is garan-

tálja a minôséget. Áprilisban a Móra Kiadó fél év-
százados jubileumot tart. A kiadó múltjába és jele-

nébe Cs. Tóth János, a kiadó vezérigazgatója kalau-
zolt el, majd a kiadó többségi tulajdonosa, Jani-

kovszky János, Janikovszky Éva fia válaszolt a kiadó
múltjára és jövôjére vonatkozó kérdéseimre.

■ – 1950-ben Ifjúsági Könyvkiadó néven
alakítottak kiadót, ahol a kor természeté-
bôl adódóan átpolitizált könyvek mellett
számos propagandakiadványt is közzétet-
tek. 1956 után a konszolidáció részeként a
kiadó felvette a Móra Ferenc nevet, és sor-
ra jelentek meg azok a szerzôk, írók, akik
szilenciumon voltak, és nem publikálhat-
tak a felnôtt olvasóknak, mint Mándy
Iván, Lengyel Balázs vagy Zelk Zoltán. A
Móra Kiadó következô korszakában nem-
csak az irodalmi színvonal, hanem a vizu-
ális megjelenés is világszínvonalra emelke-
dik Reich Károly, Kass János, Würtz
Ádám, Réber László rajzaival. A hetvenes
évektôl kezdve aztán a Móra Kiadó legerô-
sebb oldala az ismeretterjesztô könyvek
publikálása, például a Regék és mondák so-
rozat vagy a Képes Történelem, Képes
Földrajz, Bölcs Bagoly, Így élt… sorozat. A
fiatal költôk szellemi mûhelye ekkoriban
Kormos István vezetésével a Kozmosz-kiadványokban teste-
sül meg, és megjelenik a science fiction mint mûfaj, Kuczka
Péter szerkesztésével. Külön könyvsorozatok jelennek meg a
fiúknak és lányoknak – így a Delfin, illetve a Pöttyös és a Csí-
kos könyvek. Az évkönyvek mellett ekkoriban sorozatban
jelennek meg Fekete István, Szabó Magda, Lázár Ervin, Csu-
kás István, Janikovszky Éva, Marék Veronika könyvei vagy
Kertész Erzsébet történelmi regényei.
– A hetvenes-nyolcvanas évek, azaz a kiadó virágkora után
a rendszerváltás a Mórát is megrendítette. Hogyan küzdöt-
tek meg az új idôk kihívásaival?
– A piacgazdaságra történô átállás, akár a többi nagy kiadót,
a Mórát is megrendítette. Számos új kiadó alakult, amely egy-
egy volt mórás szerzôre építette a munkásságát. A Móra Ki-
adó mély válságot élt át a privatizáció idején, olyan mélyet,
hogy száznál több munkatársból 1996-ra csak hét maradt. Az
évente mintegy háromszáz megjelenô kötet helyett csupán
harminc-egynéhány került forgalomba. 1997 óta azonban fo-
lyamatosan építkezünk mind létszámban, mind kiadvány-
számban. Mára eljutottunk az évi 140–150 könyvcímig, a for-
galom 100 millióról 449 millióra emelkedett. Több mint hat-
százezer könyvet adtunk el tavaly, és pozitív eredménnyel

zártuk az utóbbi tíz esztendôt. A piacgazdaságra való átállás
mély szellemi válságot is hozott a gyermekkönyvkiadásba.
Sokan azt gondolták, hogy csak tiritarka kötetekkel érdemes
jelentkezni, mások úgy gondolták, hogy a régi értékeket meg
kell ôrizni. E két nézet állandó, egészséges szellemi konflik-
tusában sikerült talán megtalálni azt az egyensúlyt, ami most
jellemzi a kiadót. Megmaradtak például azok a munkák, ame-
lyek az iskolai oktatáshoz kapcsolódtak, mint a Mosó Masa
mosodája, az Ablak–Zsiráf, a Regék és mondák sorozat. Más-
felôl a klasszikus szerzôk, mint Fekete István, Janikovszky
Éva, Kertész Erzsébet vagy éppen Móra Ferenc továbbra is
népszerûek, életmûvüket gondozzuk. Újabban sikerült
visszavásárolni régi mórás mûveket, például a Pöttyös Panni-
sorozatot, a Kisvakondot. A Sicc-könyvek és az Öveges Jó-
zsef-életmûsorozat is hozzánk került. A közönség újra felfe-

dezte például Réber
László vagy Reich Károly
rajzait, amelyek felüdü-
lést jelentettek a bóvli
dömpingjében. Termé-
szetesen a könyvborító-
kat modernizáltuk, még
akkor is, ha a klasszikus
mûveknél – mint A két
Lotti, a Micimackó vagy
a Momo – az eredeti raj-
zok élnek tovább. Az el-
múlt évben számos év-
fordulós könyvet ünne-
peltünk: 100 éve jelent
meg A Pál utcai fiúk, 80
éve született Janikovszky
Éva, 80 éve írták a Mici-
mackót, 60 éve A kis her-
ceget, 50 éve a Kisva-
kond-történeteket. Kere-
sik az olvasók a Taliz-

mán, a Rózsaszín balettcipô sorozat köteteit, valamint elsöp-
rô sikersorozatunk, Darren Shan vámpír- és démontörténete-
it. Ez a horrormese sorozat mindent fölülmúl. Két éve órákig
álltak sorban a rajongók a dedikáláson, és jövôre megint meg-
hívjuk a szerzôt a könyvfesztiválra. Próbáltuk újraindítani a
fiúknak szóló Delfin sorozatot is, ám kevés sikerrel. A kiadó-
nak az utóbbi években szakmai körökben is nagy sikerei van-
nak: háromszor kaptuk meg Az év gyermekkönyve díjat (Kiss
Ottó: Csillagszedô Márió, Lackfi János: A buta felnôtt és
Kántor Péter: Kétszáz lépcsô föl és le címû mûvével); Feuer
Mária Sárkánymeséje Rényi Krisztina illusztrációival nem-
csak Szép Könyv díjat, hanem Franciaországban Octogon-
díjat is kapott, de Dél-Afrikában is díjazták. Békés Pál köny-
ve Makaóban megkapta az IBBY Honour List elismerését.
Sinka Erzsébet és Muskát Zsuzsa könyvei Damó István rajza-
ival szintén Szép Könyv díjat kaptak, Stevenson Gyermekkert
címû könyvének fordításáért Papp Gábor Zsigmond az IBBY
fordítói díját kapta. Mindez megerôsíti azt, hogy a piaci
szemlélet mellett az irodalmi minôséggel is számoljunk.
– Milyen rendezvénnyel ünneplik az évfordulót?
– Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hét+3 évente
ünnepelhetünk (mivel '50-ben alapították a kiadót, és ’57-ben

50 éve a gyerekek szolgálatában
Ünnepel a Móra Kiadó

Cs. Tóth János
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ötvenéves a Móra
vette fel a Móra nevet). Nagyszabá-
sú estet szervezünk április 23-án
(Janikovszky Éva születésnapján és
a könyv világnapján) a Thália Szín-
házban, ahol az összes régi munka-
társunk, az írók és a grafikusok, il-
letve a jogutódok is jelen lesznek.
A megemlékezést Boldizsár Ildikó
mesekutató vezeti fel, elsô alka-
lommal fogjuk átadni a Janikovsz-
ky Éva-díjat két neves személyiség-
nek. Végül levetítjük Alföldi Ró-
bertnek Janikovszky Éva Kire ütött
ez a gyerek? címû mûvébôl készült
filmjét. A Könyvfesztiválon is szá-
mos új kötetet mutatunk be. Új-
donságaink között szerepel a Taliz-
mán kalandregény-sorozat máso-
dik kötete (Csang-o Holdsütemé-
nye), a középkori lovagregény mo-
dern változatát írta meg Kiss Ottó
A terepasztal lovagjai címû könyvében, megjelenik Clive
Woodall trilógiájának második része, a Szárnyak birodalma,
felújítva kiadjuk Páskándi Géza A szalmabábuk lázadása cí-
mû kötetét. A Móra Kiadó klasszikusai sorozatban díszki-
adásban jelenik meg két évfordulós kötet: Szabó Magda 90.
születésnapjára az Abigél, valamint Fekete István Tüskevár cí-
mû regénye, amely 50 éve jelent meg elôször. Szintén a fesz-
tiválra adjuk ki Kertész Erzsébet könyveibôl az Elizabethet,
illetve a Pöttyös Panni-sorozat új darabját. Lackfi János fen-
tebb említett verseskötetének folytatása (Törpe és óriás kö-
zött) ismét a kisiskolás korosztályhoz szól. Végül új, Krónika
címmel indított ismeretterjesztô sorozatunkban elsôként a
Pápák krónikája jelenik meg,
amely Szent Pétertôl napjain-
kig tekinti végig a pápaság tör-
ténetét, majd még idén napvi-
lágot lát a Fáraók krónikája.
– Janikovszky Jánosnak, aki
édesanyja révén személyesen
is érintett a kiadó történeté-
ben, mit jelent ez a jubileum?
Hogyan emlékszik vissza a ki-
adó „nagy korszakára”?
– A jubileum számomra legin-
kább annak örömteli bizonyos-
sága, hogy a Móra Kiadó átvé-
szelte a könyvszakma nagy vál-
ságát, amely a 90-es évek köze-
pén sok patinás kiadót elsö-
pört. Mint tudjuk, privatizálni
nem volt nagy mûvészet, ha az
ember jókor, jó helyen volt. De
a megszerzett céget sikeresen mûködtetni annál inkább az. És
bizony a Móra Kiadó Zrt. a magánosítást követô 14. évben is
örömteli eredményeket mondhat magáénak. 
A Kiadó nagy korszakára leginkább mint az egyik fôszerkesz-
tô, Janikovszky Éva kisfia tudok visszaemlékezni. Imádtam be-
menni anyuhoz az akkori kiadóba, a New York-palota 3. eme-
letére. A hosszú, szônyeggel borított, recsegô parkettás folyo-
sóról nyíló sok-sok kis szoba egyikében dolgozott édesanyám.
Akkoriban fel sem fogtam, mekkora megtiszteltetés személye-
sen ismerni Szabó Magdát, Weöres Sándort, Zelk Zoltánt,
Török Sándort, Kormos Istvánt, Fazekas Annát, Hegedûs Gé-
zát, Réber Lászlót, hogy csak néhány nevet említsek. E kor-

szak érzéseit, ízét, hangulatát mé-
lyen a szívembe zártam és emlé-
két számtalan dedikált könyv is
ôrzi otthon a könyvespolcomon.
– Létrehozta a Janikovszky Ala-
pítványt, majd a díjat, amelyet
idén adnak át elôször. Mit je-
lent ez Önnek?
– Rendkívüli öröm számomra,
hogy az idén átadjuk az elsô Jani-
kovszky Éva-díjakat, szám szerint
kettôt. A kitüntetettek neve egye-
lôre titok, amelyet április 23-án,
Janikovszky Éva születésnapján fe-
dünk fel a Thália Színházban. Ma-
napság annyi a különféle díj, hogy
meglehetôsen nehéz egy díjnak
igazi presztízst teremteni. Remé-
lem, nekünk mégis sikerül, mert a
díj névadója, Janikovszky Éva köz-
tiszteletben álló, elismert szemé-

lyisége volt kulturális életünknek. Nem beszélve arról, hogy a
következô 10–20 évben még minden Janikovszky Éva-díjas fel-
tehetôleg olyan egyén lesz, aki személyesen is ismerte, ismer-
hette ôt. Már négy éve, hogy nélkülözzük személyét, humorát.
– Mint a kiadó elsô számú tulajdonosa hogyan látja a Mó-
ra Kiadó következô ötven évét? Milyen jövôképe lehet egy
megerôsödött, minôségre adó Mórának?
– A Móra Kiadó egyik legfontosabb feladata, hogy klasszikus
értékeit, szerzôit megôrizze és azokat, akiket valamilyen ok-
ból elvesztett, visszaszerezze. Ez utóbbi munkában különö-
sen az elmúlt 2-3 évben tudtunk nagyobb sikereket elköny-
velni néhány jelentôs szerzô teljes életmûve kiadási jogának

megszerzésével. Itt elsôként említeném
Szepes Mária Pöttyös Panni sorozatát, az-
után a Sicc-könyveket, majd Romhányi Jó-
zsef és Öveges József életmûvét.   
Ugyanakkor szeretnénk fiatal hazai szerzô-
ket, grafikusokat – ahogy a múltban évtizede-
ken át – ismertté tenni, megkedveltetni a kö-
zönséggel. Ez ma sokkal nagyobb kihívás,
mint 25–30 éve. Ami engem illet, esküdt el-
lensége vagyok a szellemi és esztétikai kör-
nyezetszennyezésnek, amit sajnos úton-útfé-
len tapasztalunk. Különösen fontos az óvo-
dás- és iskoláskorú gyermekek ízlésének for-
málása. A Móra Kiadó a jövôben is csak
szép, színvonalas, tartalmas és tartós könyve-
ket ad az olvasók kezébe. Ha ma végignéz-
zük a gyermekkönyvpiaci választékot, sajná-
lattal kell megállapítanunk, hogy nem min-
den kiadó követi ezt az elvet.

A Móra márkanév lett a könyvszakmában:
a minôséget, a megbízhatóságot jelenti. Remélem olvasóink, vá-
sárlóink az elkövetkezô 50 évben is hûek lesznek hozzánk és dí-
jazzák majd erôfeszítéseinket. Nélkülük ugyanis nincs követke-
zô 50 évünk.

Szénási Zsófia

Április 13-án, pénteken 13 órakor Lehár I. Teremben:
50 éve Móra néven – A Móra Kiadó fesztiváli újdonsá-
gai és Janikovszky Éva meseíró-pályázata. Résztvevôk:
dr. Cs. Tóth János vezérigazgató, Merényi Ágnes fôszer-
kesztô, dr. Fodor Péter, a Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár fôigazgatója. Moderátor: Zubornyák Zoltán 

Janikovszky János

A Janikovszky Éva-díj



E sorok írójának elsô, iskoláskor elôtti könyvélmé-
nyei közé tartozik az 1950-ben alapított  Ifjúsági

Könyvkiadó által kiadott János vitéz, a Mese
Vackorról... és az Aranyecset.  Aztán már iskolás-

ként türelmetlenül vártam, és kézbe véve csak úgy
faltam a Móra- és az  újabb Verne-sorozat darabjait.

Petôfi Sándor, Kormos István és Nemes Nagy Ágnes
mûvei után a hazai szerzôk közül Mándy Ivántól a
Csutak-történeteket, Rónaszegi Miklós történelmi,

Dékány András tengerészregényeit. A külföldiek kö-
zül Coopert, Mark Twaint, Kiplinget, Londont,

Loftingot, Kästnert, Gajdart. És még  mi min-
dent! Hogy volt erre idôm, azóta is rejtély?!

■ Hogy milyen gyerekkönyvek és ifjúsági ol-
vasmányok jelentek meg, amíg felnôttem, an-
nak egyébként könnyen utána lehet nézni. Két
kiváló könyvtáros, Kepes Ágnes és Szász Eta a
Beszélô könyvtár háromkötetes (1968, 1978,
1980) ajánló jegyzékébe felvett minden ifjúsá-
gi olvasmányt, s ezek 95%-ban az Ifjúsági
Könyvkiadó, majd 1957-tôl a Móra Ferenc If-
júsági  Könyvkiadó „termékei” voltak. S az
aranykor igazán talán éppen a hetvenes évek
közepén  kezdôdött, mert ekkor már sorra je-
lentek meg Janikovszky Éva, Lázár Ervin és
Csukás István gyerekkönyvei. Persze a
kortársak közül nagy „vetélytársuk” akadt
Fekete István személyében.

Micsoda sorozatai voltak a Mórának! Szép-
irodalomban a Népek meséi, Az én  könyv-
táram, Ifjúsági  Kiskönyvtár, Pöttyös Köny-
vek, Csíkos Könyvek, Delfin Könyvek. Is-
meretterjesztésben a Bölcs Bagoly, Képes
Történelem, Képes Földrajz, Búvár Zseb-
könyvek, Nagy Emberek Élete, Így élt... A
Mórának nemcsak remek szerzôi  voltak (ki
ne maradjon  Stevenson, Beecher-Stowe,
Collodi, Carroll, Milne, Saint-Exupéry, vagy  Molnár, Gár-
donyi, Móricz, de Weöres Sándor, Mészöly Miklós, Tan-
dori Dezsô se), hanem kiváló könyvszerkesztôi, lektorai,
mûfordítói, mûszaki ill. képszerkesztôi és illusztrátorai. A
csúcsbeállítás – talán – 1982-ben következett: az év minden
napjára jutott egy új Móra-kiadvány, a határon túli magyar
és nem magyar, testvéri/szocialista kiadókkal közös produk-
tumokat is beleszámítva.

Jól tudjuk, Weöres Sándor nem a gyerekeknek szánta azokat a ver-
seket, amelyek aztán a Bóbita c. kötetben megjelentek 1955-ben, T.
Aszódi Éva (a Móra Kiadó szerkesztôje) fedezte fel, hogy Weöres
rövid, játékos, zenei stb. etûdjei kiváltképp alkalmasak arra, hogy a
legkisebbeknek igazi költészetet kínáljon a Kiadó. A Bóbita az egyik
alapkönyv lett a Móra Kiadó 50+7 éves történetében. Az alábbi pél-
dák azt bizonyítják, hogy legjobb költôink mindig  szívügyüknek te-
kintették a gyerekeknek szóló líra mûvelését.

A mostani kínálatból régi-újnak számít A három nyúl c., kicsiknek
ajánlható kötet. A  kiváló lírikusnak, Zelk Zoltánnak számos mûve
jelent meg a Kiadónál, ehhez a  verses meséjéhez most Szalma Edit
készített vadonatúj illusztrációt.

Második kiadásban látott napvilágot az ugyancsak Kossuth-díjas Or-
bán Ottó Kati-patikája, amelyet Bálint Endre rajzai díszítenek. Az ere-
detileg 1973-as kötet már a gyermeklíra  megújulásának remek példája.

Az ünnep fényét fokozzák a díszkiadások is: a Micimackó, A kis her-
ceg, A Pál utcai  fiúk után most Szabó Magda Abigéljének újabb kiadá-
sa köszönti az idén 90 éves szerzôt is. Az elôször 1970-ben, a Csí-
kos Könyvek sorában megjelent mûvet így ismerteti a Beszélô
könyvtár: „A regény cselekménye egy alföldi leánynevelô intézetben
játszódik. Ide kerül a második világháború idején Gina, Vitay tábor-
nok leánya. Abigél egy szobor az intézet kertjében. Az a hír járja ró-
la, hogy mindenkinek segít, aki bajba jut. Az intézetben élô lányok
– szinte észrevétlenül – belesodródnak az ellenállási mozgalomba.
A végén kiderül, hogy Abigél nem más, mint maga /.../, aki a szo-

borba rejtett üzenetek révén segít az ellen-
állásnak.” A közkedvelt olvasmányból  si-
keres TV-filmsorozat lett, ami csak fokozta
a népszerû író regénye iránti érdeklôdést.

Szepes Mária elsô sikereit (még a 30-as évek-
ben) mint forgatókönyvíró érte el, 1962-ben
látott napvilágot az elsô Pöttyös Panni-törté-
net könyv alakban, és akkora sikert aratott,
hogy a szerzôt még további öt kötet megírá-
sára kérték fel. „Sikerének titka alighanem az,
hogy szereplôi éppen olyan kisgyerekek,
mint azok, akiknek az írónô szánta könyve-
it, és csupa olyan dolgok történnek meg ve-

lük, mint amilyenek minden gyermekkel megtör-
ténhetnek.” (Illusztrálta: Vass Ágnes.)

Sokoldalú alkotó, több mûfajban is (vers, pró-
za, dráma, tanulmány) sikeres szerzô volt  Pás-
kándi Géza. A kisgyerekeknek írt verset, mesét,
mesejátékot, a valamivel nagyobbaknak pedig
egy regényt. A szalmabábuk lázadása – mely fil-
men is méltán sikert aratott – maradandó alko-
tásnak, a magyar gyermekirodalom egyik klasszi-
kusának számít: hiszen elsô megjelenése óta
több mint húsz év telt el, és közben is megjelent.
A történet, amelyben realitás és fantasztikum

keveredik, a világosi fegyverletétel után játszódik
Pest-Budán, Hétszáz Jeromos bábkészítô   házában,
ahol éjszakánként titokzatos módon el-eltûnnek a
szalmabábuk. A különös hangulatú, izgalmas re-
gényhez Engel Tevan István készített rajzokat.

A 80-as évektôl tehetséges fiatalok is tollat ragad-
tak, és belevágtak a gyerekkönyvírásba. (Kiderült,
hogy gyerekeknek ugyanolyan írni, mint a felnôt-
teknek – csak nehezebb!) Békés Pál, Zalán Tibor, Pe-
tôcz András nyomán haladva sikeresen debütált a
Kiadónál az elmúlt öt évben  prózaíróként pl. Dó-
ka Péter, és költôként Kiss Ottó, aki mostanra mûfajt

váltott. A terepasztal lovagjai cím valamiféle középkoriasságot sejtet.
De elárulom, a két jó barát, Dodi és Szálka,  akiket Grigorján Ador-
ján lovagokká üt, a Bodza utca környékén élô mai srácok. A Maar-
ten Wansdronk-illusztrálta kötetnek persze van egy csinos lányka
szereplôje is... Cs. A.
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ötvenéves a Móra

Április 14-én, szombaton, 16 órakor, a Brahms Teremben:
Egy Móra Óra - Fél évszázad a gyermekkultúra szol-
gálatában / Generációk találkozása. Résztvevôk: Balassa
Anna, Békés Pál, Boldizsár Ildikó, Dóka Péter, G. Szabó
Judit, Lackfi János, Marék Veronika, Merényi Ágnes,
Sohonyai Edit, Tótfalusi István. Moderátor: Tarján Tamás 

A mint Abigél, B mint Bóbita...



■ – A közeljövôben Japánba utazik. Milyen céllal?
– 1965-ben kiadták a Laci és az oroszlán címû köny-
vemet Japánban, és ez annyira megtetszett a japán
gyerekeknek, hogy azóta folyamatosan utánnyom-
ják. Az elsô kiadás ötvenedik évfordulóján, 2005-
ben a férjemmel elmentünk Tokióba, ahol nagyon
kedves fogadtatásban részesültünk. Életmû-kiállí-
tást rendeztek nekem Oszakában, és a többi köny-
vemet is megjelentették. Most baráti látogatásra,
turistaútra megyünk, de közben találkoznunk kell
üzleti partnereinkkel, és több könyvesboltban is
fogok dedikálni.
– Mostanában kiadják a könyveit németül is.
Hogy tetszenek a könyvei Németországban?
– Állítólag a német piac nagyon szervezett és nagyon bürokrati-
kus, tehát elég nehéz oda betörni. Úgy hallottam, az óvodák és
az iskolák jobban lelkesednek a könyveimért, mert szerintük er-
re van szükségük a gyerekeknek. Túl sok már a színes ismeretter-
jesztô könyv. Az én a könyveim olyan eseményekrôl szólnak,
amelyek szorosan kapcsolódnak a gyerekek életéhez. Egy bizo-
nyos életkorban ez érdekli ôket a legjobban. Meglátjuk, fogynak-
e majd a könyvek – nemcsak az enyémek, mert a Schenk Verlag
több kollégám munkáját is kiadta németül.
– Könyveinek nagy része a hetvenes-nyolvanas években je-
lent meg. Azután szünet következett, és ezek a régi mûvek
kétezer óta jelennek meg újra. 
– 1986-ban összevesztem az akkori Mórával, mert olyan elké-
pesztôen kevés honoráriumot akartak fizetni, amiért úgy gondol-
tam: egyszerûbb, ha nem is csinálok semmit. Ez volt az a néhány
év, amikor nem írtam és nem rajzoltam könyveket. Próbálkoz-
tam magánkiadással, de nem igazán sikerült. A könyvek nem let-
tek jó minôségûek, nagyon drága volt a nyomda, és rengeteg en-
gedély kellett hozzá. A rendszerváltás után a férjemmel együtt
létrehoztuk a Ceruza Kiadót, és mi adjuk ki a Kippkopp-sorozatot.
A Móra Kiadónál van az a három könyvem, amelyekkel a pályá-
mat kezdtem, a Laci és az oroszlán, a Csúnya Kislány és a Boribon,
a játékmackó. A Pagony Kiadó gondozza a Boribon és Annipanni
sorozatot. Ám ezeket a régi munkáimat nagyon átjavítottam, át-
dolgoztam. Az a régi Kippkopp, amit a Móra adott ki még a
nyolcvanas években, egészen más színvonalú könyv volt. Más
volt formátum, más a szín, más a betûtípus. A mi Ceruza Ki-
adónk könyveiben a szövegek külön, színes oldalakat kapnak, jó
nagy betûkkel, hogy az olvasni tanuló gyerekek is élvezhessék.
Ugyanígy a Boribon és Annipanni sorozat is fel van frissítve. 
– Új könyvek készültek-e?
– Újnak számít a Kippkopp és a hónapok, azután megírtam és meg-
rajzoltam két új Boribon-könyvet, címük: Boribon beteg és Bori-
bon kirándul. Minden energiámat arra fordítom, hogy új könyve-
ket írjak, bár még mindig van sok-sok régi munkám, amelyik új-
jászületésre vár. Ugyanakkor friss megrendelések is vannak, pél-
dául egy japán kiadó felkérésére írtam egy Kavicsos mese címû
könyvet. Ôk 2008 tavaszán fogják kiadni, és megbeszéltük, hogy
addig én sem publikálom Magyarországon. Tehát dolgozom,
csak nincs igazán látszatja. 
– A Kockásfülû nyúl sosem jelent meg könyv formában?
– Sokat gondolkodtam ezen, biztos nagy sikere lenne. De ebbôl
a tündéri rajzfilmfigurából, amelyet Richly Zsolt tervezett, nehéz
lenne  könyvet csinálni, mert a nyúlnak az alaptermészete a moz-
gás, az, hogy jön-megy, röpköd ide-oda. Ezt a dinamizmust, ezt
a gyorsaságot könyvben lehetetlen ábrázolni. Mi abban remény-

kedünk, hogy megcsinálhatjuk a rajzfilmek
folytatását. Megírtam az új epizódokat, és
Richly Zsolt már dolgozik a rajzos forgatóköny-
veken. Akkoriban a sorozatból kétszer 13 rész
készült el, és a nagy hazai és nemzetközi siker
ellenére a Pannónia Filmstúdió érthetetlen mó-
don – ahogy az egész gyerekfilmgyártást – leépí-
tette. Most izgalommal várjuk, hogy hátha adó-
dik olyan szponzor, aki ezt felvállalná.
– Mostanában min dolgozik?
– Állandóan dolgozom valamin, most például
egy kifestôkönyvet csináltunk húsvétra. Az a cí-
me, hogy Színes ceruzák, éppen most jelent meg.
Rajzoltam képeket Tallér Zsófia zeneszerzô kis

zongoradarabjaihoz, ez is kiadás elôtt áll. De ami a legfontosabb szá-
momra: új Boribon-könyv ötlet legalább 5-6 van a tarsolyomban, s
a Kippkopp sorozat folytatásához is van két új, érdekes tervem.
– Papírra rajzol?
– Papírra rajzolom a szöveget, a képet, rajzolom, firkálom, egy-
szerre szoktam a kettôt kitalálni. De arra, hogy valamit végig is
tudjak vinni, arra elzárkózva a világtól, két-három-négy hetet
kell rászánnom. Csakhogy kevés az idôm. S a nagyobbik baj az,
hogy az ember öregebb, és nagyon le van lassulva. Emlékszem,
régen még este tízkor is dolgoztam, most meg este 6 után már
csak szédelgek. Közben meg szidom magam, hogy miért nem
használom ki a lehetôségeket, hiszen végre azt csinálhatom,
amit akarok, senki nem szól bele. Megvan a könyvkiadó hozzá,
szóval tulajdonképpen minden adott. 
– Hogyan kezdett el meséket írni? A gyerekeinek?
– Az elsô három mesekönyv úgy született, hogy nem volt gye-
rek a környezetemben, a bennem megmaradt gyerek-lélek hoz-
ta létre ezeket a meséket. Késôbb, amikor az igazi gyerekeim pi-
cik voltak, miattuk született meg a Boribon és Annipanni soro-
zat. Akkoriban a kettô-négy éves korosztálynak nem találtam
könyvet, mert vagy csak képek voltak bennük, vagy túl hosszú
mesék. Ezért gondoltam arra, hogy kellene egyszerû kis mesét ír-
ni nekik, sok-sok képpel. Van egy régi könyvem, amit szintén a
gyerekeimnek köszönhetek: a Coffi, Pocak, Paprika, ez három
gyerekrôl szól, és a történetekhez sok ötletet adtak a fiaim és a
barátaik. Sokan mondják, hogy miért nem adjuk ki újra, én meg
rágódom, hogy jók-e azok a rajzok, a gyerekek idejétmúlt ruhá-
ban vannak, és van egy-két olyan téma benne, amelyik nem egé-
szen idôszerû. Kéne vele dolgozni egy kicsit. 
– Milyen tervei vannak?
– Ez nagy szívfájdalmam. Az a baj, hogy idén leszek hetvenéves,
de olyan elképzeléseim, terveim vannak, mintha húszéves len-
nék. Az író-olvasó találkozókon a gyerekek mindig mondták ne-
kem, hogy miért nem írok a nagyobbaknak is. Volt is egy ilyen
próbálkozásom, a címe: Vakáció 2500-ban, ez egy science ficti-
on, rövid és kicsi, és már a folytatásait is kitaláltam. Egy másik if-
júsági regény ötlete is a fejemben van, csak le kéne írni. Akartam
a szüleimrôl írni egy regényt. Jó vicc. Nem tudhatom, meddig ér
rá ez ember ezeket a terveket dédelgetni…

Jolsvai Júlia
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ötvenéves a Móra

Április 15-én vasárnap, 16.30 órakor a Bartók
Teremben a Születésnapi Irodalmi Szalon ren-
dezvényen (házigazda: Tarján Tamás) meghívott
vendég Marék Veronika is.

„Tele vagyok tervekkel”
Interjú az idén hetvenéves Marék Veronikával



Vörös Gyôzô:
EGYIPTOM TEMPLOMÉPÍTÉSZETE
204 oldal, 5900 Ft
Száz éve ástak elôször magyarok
Egyiptomban. A centenáriumra jele-
nik meg korunk világszerte elismert
fiatal magyar egyiptológusának, Vö-
rös Gyôzônek – aki 13 éve vezet ása-
tásokat Egyiptomban, Alexandriá-
ban, jelenleg Cipruson – új könyve,
amely tudományos munka, élvezetes
olvasnivaló, ugyanakkor tisztelgés
az elôzô magyar egyiptológus gene-
rációk elôtt is.

Hamar Péter:
MÓRICZ ZSIGMOND
UTOLSÓ SZERELME 
260 oldal, 2800 Ft
Elôször Árvácskának hívták, aztán
Csibe lett belôle, majd Litkei Erzsé-
bet, végül Móricz Erzsébet, mivel
Móricz Zsigmond lányává fogadta. Ô
nemcsak modell volt Móricz számá-
ra, hanem sokkal több annál. Indo-
kolt Litkei Erzsébet – Móricz Virág
által rajzolt – arcképének átrajzolá-
sa, Móricz Zsigmondhoz fûzôdô kap-
csolatának újraértelmezése.

Cordula Neuhaus:
HIPER- ÉS HIPOAKTIVITÁS,
FIGYELEMZAVAR
250 oldal, 2700 Ft
A hiperaktívnak nevezett gyerekek
legfôbb problémája nem is annyira
„hiperaktivitásuk”, hanem a figye-
lemzavar, a nagy fokú érzékenység

és impulzivitás, amely olyan jellemzô
rájuk. A szerzô, aki gyógypedagó-
gus, pszichológus és viselkedéstera-
peuta, részletesen leírja, mi is ez a fi-
gyelemzavar, amely felléphet hiper-
aktivitással és anélkül is.

Pardi Anna:
BACH ÉS AZ ANTIANYAG
212 oldal, 2400 Ft
A dolgok három létezési módja az
anyagban, az elmében és az örök te-
remtô mûvészetben nyilvánul meg.
A fölfogóképesség edzése pedig ma-
ga a zene. Pardi Anna Bach életrajz-
szerû történetén keresztül élvezete-
sen, lírai hangnemben, nagy meg-
gyôzôdéssel bizonyítja számunkra
mindezt.

SZEMBESÍTÉS
192 oldal, 2500 Ft
Politikusok, államigazgatási szakem-
berek, jogvédôk és egyéb közéleti
szereplôk a 2006. évi szeptemberi és
októberi utcai zavargásokról és
rendôri intézkedésekrôl.

Nyirô József: ARÉNÁBA ÛZVE 
540 oldal, keménytáblás,
cérnafûzött, 3500 Ft
A kötet az erdélyi író önéletrajzi val-
lomásait tartalmazza. Legismertebb
ezek közül az Isten igájában címû re-
gény. A további tizenöt – többségé-
ben ismeretlen – írás  a szerzô csalá-
di életérôl ajándékozza meg új él-
ményekkel olvasóit. 

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata



■ – Kezdeném mindjárt, Novellák falusi gyerek-
korról alcímû mûve majdhogynem záró mondata-
inál: „Akkor nem volt kitanult látás. Csak beleve-
szés a habzsolásba, a fantáziám szabadon járt isme-
retlen útjain. Hiányzik. Azt hiszem hiányzik, ha
hagyom.” Ez a novelláskötete minek/miknek a ha-
tására készült? Hiányérzet kitöltésére netán?
– Nagyon sokáig nem írtam a gyerekkoromról, illet-
ve nem tartottam olyan anyagnak, amihez hozzá tud-
nék nyúlni, nem volt nyelve, amin megszólalhatott
volna. Hogy ez a könyv így összeállt, hosszú évek
munkája. A könyv elsô része korábban született, mint
a második. Elôször történetekben írtam a gyerekkorról, késôbb, a
második részben mintegy „körülfényképeztem” egy-egy helyet, a
cukrászdát, a mozit, a kultúrházat. Vagy annak apró emlékeit idéz-
tem, mit jelentett akkor az autó. De megkérdeztem magamtól azt
is, milyennek láttam akkor a havat. A hiány arra vonatkozik, hogy
jó lenne újra úgy tekinteni a világra, mint akkor, beleveszni, eltûn-
ni benne, és nem alapanyagként gondolni rá. Mert van az íróságnak
afféle sodra, amivel mára szinte ösztönösen meg akarok és meg is
tudok szólaltatni mindent, ami körülvesz.
– A cím ambivalenciája mennyire tudatos? Az idegpályáim szó
mellett szokatlan társításnak tûnik a falusi gyerekkor idillt idé-
zô képe.
– A cím és az alcím mintegy tükröt tart egymásnak. Ez a kettôs-
ség az elôbb említett „kitanult látásból” fakad. Nem tudhatjuk
pontosan, én sem, hogy valóban ilyennek láttam-e akkoriban a
világot, vagy csak a mostani idegpályáimban szikrázik ez az em-
lék? Valóban így gondolkodtam-e gyerekkoromban, vagy így
gondolok a gyerekkoromra? Az emlékezés maga is erôsen fikciós
mûfaj, válogat, kiemel, és nem tudni, hogy az így született em-
lékképek másban mit ébresztenek. Egyben voltam biztos, ha
megfelelô tárgyilagossággal és aprólékossággal tudok a múltamra
nézni, talán más is megtalálja benne a magáét. Mert, elvégre, gye-
rekkora mindenkinek volt.
– A nyelvi szójátékok, többértelmûségek kitágítják az értelme-
zési lehetôségeket, számos árnyalatot hozzátéve a szöveghez.
Néhol egy-egy mondat fontosabbá válik a történetnél; ösztönös
adottsága a nyelvvel ilyen könnyeden, játékosan bánni, vagy tu-
datos írói szerkesztés áll mögötte?
– A nyelvvel való játék ösztönös, az írói szerkesztés pedig igyek-
szik kordában tartani ezt, hogy ne válljon egy-egy mondat fon-
tosabbá a történetnél, ám csak olyannyira ne, hogy az is kedvét
lelje benne, aki vonzódik a fogatlan prókátorokhoz és megpró-
bál hájon át lélegezni.
– Megjelennek a novellák között meseszerû, már-már abszurd
írások is, például a Jakub és a 107 nagypapa vagy a Rettentô Mi-
kulás. Mi ezeknek, ha van, az irodalmi illetôleg ideológiai alap-
ja? Vagy igazából akkor ér véget a gyerekkor, ha már nem tör-
ténhet meg „bármi”?
– Ezt a Két kézzel búcsúzik a leopárd címû regényem hátlapjára emel-
tem ki: Ott ér véget az élet, mikor már nem történhet meg veled
bármi. Ezt azóta is komolyan gondolom. Ha úgy gondolsz az éle-
tedre, hogy az nem hozhat hihetetlen, vagy akár meseszerû for-
dulatokat, akkor vége. Ezt abban a regényben következetesen le-

vezettem. Másfelôl viszont mesesze-
rûen gondolni a gyerekkorra egy
újabb nézôpont lehetôsége. A Rettentô
Mikulásban annak emlékét idéztem
föl, hogy micsoda rémülettel jár, ha a
mesevilág, a képzelet és valóság közöt-
ti határvonal egyszer csak átszakad.
Pedig a Mikulás igazából rendes em-
ber, a gyerek fantáziájában viszont egy
szinten szerepel a boszorkánnyal és a
sárkánnyal. És ha az egyik létezik, lé-
teznie kell a másiknak is. A Jakub és a

107 nagypapa pedig gyerekkorom egyik legmegrázóbb meséje volt.
Egy kisfiú nyári szünidejét a nagypapánál tölti, aki meghal, ám Ja-
kub elülteti, hogy a belôle felnövekvô fa újabb nagyapákat terem-
jen. Azért gondoljuk meg, az ilyen mesék mekkora káoszt okoz-
hatnak egy gyerek fejében. Hogy egyéb véres és horrorisztikus
klasszikust ne idézzek.
– Történeteit olvasva olyan érzésem támadt, mintha érzelmi pil-
lanatfelvételeket látnék/olvasnék, amelyek egy-egy hangulatot,
gyermekkori élményt sûrítenek, állítanak a fókuszba. Ez társít-
ható ahhoz, hogy fotózik is?
– Azt hiszem, igen. Amikor írok, látom magam elôtt a történetet,
a helyszínt, mintha filmet néznék. Ugyanakkor egészen más mó-
don lesz hatása egy nyelvi képnek és egy papírképnek. A nyelvi ké-
pek többnyire emlékek helyszínei, míg a fotózásban az az izgalmas,
hogy valós idômben, a saját jelen idejû élettörténetemben kell föl-
fedeznem a képet és lefotózni, ami igencsak illékony dolog.
– Nagyon egyediek és kreatívak a grafikái, nem gondolt arra,
hogy illusztrálja a könyveit?
– De, eszembe jutott, aztán gyorsan el is vetettem. Azt hiszem, za-
varná a szöveget, mert megint csak két fajta képiségrôl van szó. Rá-
adásul a grafikáim más logika szerint mûködnek, mint az írásaim.
Ezek néhány vonalas, egyszerû rajzok, s talán René Magritte cím-
adási technikájához hasonlíthatnám, ahogy az egyszerû képbôl a
cím által irányított univerzális vízió lesz. 
– Ezt a mûvét (is) a Podmaniczky Mûvészeti Alapítvány adta ki
2006-ban; ez az alapítvány hogyan, mikor jött létre, mit lehet ró-
la tudni?
– Tavaly tavasszal alapította az öcsém, aki szintén fotózik és fest.
Konkrétan azért jött létre, hogy ötleteinkkel, gondolatainkkal be-
kapcsolódhassunk a kortárs mûvészet minden olyan ágába, amihez
kedvet érzünk, és ahol segíteni tudjuk mások munkáját is. Könyvet
adunk ki, kiállítást, irodalmi rendezvényeket szervezünk, filmterve-
ket készítünk, pályázunk. Egyszerûen szükség volt egy olyan saját
„intézményre”, ami nem profitot akar termelni, hanem lehetôséget
teremteni ahhoz, hogy a megélt világot valamilyen formában el-
mondhatóvá tegyük.
– Jelenik meg mûve a Könyvhétre?
– Igen, egy mesekönyvem jókedvû gyerekeknek. Az a címe, hogy
Lássuk a Medvét! Egy medveévet írtam meg benne, ébredéstôl elal-
vásig, téli álomtól téli álomig. De lesz idén egy másik könyvem is
ôsszel, Hutchinson rugói címmel, ami a Svájcban töltött féléves ösz-
töndíjam regényes hozománya.
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„Ott ér véget az élet, mikor már
nem történhet meg veled bármi”
A kitanult látó; beszélgetés Podmaniczky Szilárddal
az Idegpályáim emlékezete címû könyve kapcsán



■ Olvasom a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa,
Havas Katalin cikkét – címe: Felnôtt az elsô funkcionális
analfabéta nemzedék –, és eltûnôdöm riasztó adatain. „A
TÁRKI legutolsó felmérése szerint mára 60 százalékra nôtt a
könyvet nem olvasók aránya a társadalomban. A PISA – 15
évesek körében végzett – kutatásai drasztikus szövegértési
(kulturális) egyenlôtlenségekrôl tudósítanak. Gimnazistáink a
világelsô finnekkel egy szinten teljesítenek, míg a szakképzô-
sök rétege a sereghajtók között van” – írja a szakértô. 

Próbálok elemzô módon viszonyulni a közölt adatokhoz.
Föltûnik, hogy a Jókai, Móricz, Kosztolányi, valamint a Tho-
mas Mann és Hemingway könyvein felnôtt nemzedékek óta a
demokratizálódással ellentétes folyamat ment végbe. Az „elit”
az élen, a „plebsz” a béka feneke alatt. Hogy lehetséges ez? A
demokratikus érzéseiben naponta megbántott ember is elis-
meri, hogy a társadalmunkban az elmúlt másfél-két évtized fo-
lyamán sokat fejlôdött a demokrácia. Sokat – de nem eleget.
Új típusú antidemokratikus folyamatok harapóztak el. Az ada-
tok arról árulkodnak, hogy a társadalom nem veszi ember-
számba a szakiskolásokat. A holnapi kômûveseket, asztaloso-
kat, esztergályosokat, pékeket, autószerelôket, fodrászokat,
ápolónôket, ruhakészítôket. Hallom a letorkolást: populista,
fúj, fúj. Netán demokrata. Ami manapság sokak fülében –
nem tudom, miért – a szabadelvû ellenkezôjeként cseng. 

1959-et írunk, a nagyméretû képek laboratóriumban, a sötét-
kamralámpák derengô fényében nagyításhoz készülünk a mes-
terrel, aki mellé tanulóként beosztottak. A negatív képet a
deszkalapokkal borított falra vetítjük. A méteres szélességû te-
kercsbôl a kívánt méretre vágjuk a papírt, s képszögekkel rög-
zítjük a falon. Közben beállít hozzánk a szomszéd laborból az
egyik tanulótársam, Hadas János. „Szevasztok, olvastátok már
az Oroszlánkölyköket?” Még nem olvastuk, de amikor János
belekezd a mesélésbe, néhány mondata után a szavába vá-
gunk: „Ne folytasd, mi is el akarjuk olvasni”. Két héttel ké-
sôbb mi hívjuk át Jánost a mûterembôl, s akkor már belôlünk
dôl a szó. Hogy milyen izgalmas ez a regény! Akár a népme-
sékben vagy A kôszívû ember fiaiban, Irwin Shaw regényében
is három srác szerepel. Egy, akit velejéig megront a kor, egy,
aki elkényeztetett életmûvészbôl kemény harcossá edzôdik, és
egy, aki áldozatból hôssé lesz. Még sokáig vitattuk volna a
könyv szépségeit, ha nem hívja Jánost a kötelesség. 

Könnyû volt nekünk, mai hatvanasoknak: egyikünknek sem
volt televíziója, internetje. A könyv, a mozi, a színház és a rá-
dió volt a kútforrásunk. Meg a beszélgetés. A friss olvasmá-
nyainkról, az új filmekrôl folytatott eszmecserék. Jutott erre
is idônk a foci mellett. Merthogy akkor még az is téma volt:

Sándor Csikar és Dalnoki feledhetetlen párharcai, Machos,
Tichy góljai… Maradjunk a könyveknél. 

Szemem elôtt egy képzeletbeli tankönyv lebeg, amely a maj-
dani orvos, ügyvéd, tanár és a leendô szakmunkás elôtt egyfor-
mán kívánatossá teszi Homérosz és Arany, Shakespeare és Petô-
fi, Baudelaire és Kosztolányi mûveit. Erre kell törekedni. Az em-
beri dolgok mindenki számára egyformán fontosak, s az iroda-
lom róluk szól: szerelem, család, harc, béke, öröm, bûn, bûnhô-
dés. A létkérdések. Alsó tagozatban, amikor a gyerekek még az
ábécét tanulják, még szinte teljes az egyenlôség. A képességekben
nem – de a szükségletben igen. Középiskolás koromban nyári
munkásként együtt dolgoztam a Földmérô és Talajvizsgáló Inté-
zetnél egy öreg segédmunkással, aki a hat elemijével betéve tud-
ta a Toldi elsô énekét; beszélgettünk egyéb olvasmányainkról is.
Most miért van ekkora szakadék a gimnazisták és a szakmunkás-
képzôsök között? Miért nincs divatjuk a jó könyveknek? Miért
nem beszélgetünk Coetzee, Coeljo vagy Pamuk könyveirôl? 

Füst Milán mondja: amikor egy vaskos könyvet fölnyitunk,
bizonyos belsô ellenállást kell leküzdenünk. A titokzatos kü-
szöbön kell átsegíteni a tanulót, hogy a könyv is, az olvasó lel-
ke is kinyíljon. Ez a tanár, a szülô s a jó barát feladata. Meg a
tankönyvé. Néhány szeretetteljes, meggyôzô szó is kell hozzá.
A televízió kulturális mûsorszerkesztôjétôl például, aki a leg-
jobb tanárokkal, írókkal elbeszélget a mûvekrôl, híresekrôl és
újonnan feltûntekrôl. – Hogy ilyen mûsorok már alig-alig lé-
teznek? Vajon miért? Nem emlékeznek Varga Balázs rendha-
gyó irodalomóráira? Jókai Annáéra? Csoóri Sándoréra? Effélé-
vel sosem kényeztettek el minket különösebben. Most már
szinte semmi sincs belôle. Legyünk „demokratikusak”: bizto-
san kell a Gyôzike-show is, nemcsak a Bernard Shaw meg az
Irwin Shaw... Na de ilyen arányban?

Valakik felelôs posztokon is természetesnek veszik, hogy a
gimnazisták és a szakiskolások olvasási kultúrája között ekko-
rára nôjön a különbség. S tovább fokozzák ezt iskolák bezárá-
sával, leépítésével. És fölborul a közmegegyezés, mit érdemes
elolvasni, és mit nem. Honnan tudja a tizennégy-tizennyolc
éves szakiskolai diák, hogy mit olvasson el, amikor a tévé a szó-
rakoztatóipar szériatermékeit, a kommerszet ontja, az ócska
humort, a gépies szexet s a felturbózott erôszakot? Pedig a jó
irodalomban, filmben is szóhoz jut a komikum, az érdekesség,
az erotika, az izgalom. Ott jut szóhoz igazán! 

Alföldy Jenô
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reflexió

A funkcionális alfabetizmusért
Olvasáskultúránk helyzetérôl tûnôdve

Április 15-én vasárnap, 15 órakor az R 1 standon
Alföldy Jenô dedikálja Templomépítôk címû könyvét. 

POGÁNY GYÖRGY
A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ KALAUZA

317 oldal, 4400 Ft

A magyar könyvkultúra tüköre: olvasmányos stílusban, de tudományos pontossággal
közreadott mû a bibliofíliáról és annak magyarországi történetérôl, a könyvgyûjtés,

a bibliofília gyakorlati tudnivalóiról. Nagy magyar gyûjtôk és gyûjtemények,
könyvmûvészet a kezdetektôl a 20. század végéig.

Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703



■ – A 60-as években készített egy Tervet,
amelyen több évtizeden át dolgozott. Le-
het úgy tekinteni az életmûvére, mint en-
nek a Tervnek a részleteire?
– Tizenhét éven keresztül dolgoztam költé-
szeti, matematikai és prózarészekbôl álló
Tervemen, amit végül, mint megvalósíthatat-
lant, feladtam. Azóta, mondjuk úgy, tervro-
mokon dolgozom.
– Minden írása része a Tervnek?
– Nem, hiszen a Tervet feladtam. Sokáig a
Terv apró, egymástól független darabjain
dolgoztam. Ez 1978-tól 1997-ig tartott, ami-
kor részvettem a Biblia új francia fordításában, amelynek semmi kö-
ze a Tervhez. Akkor „szabadultam meg” a Tervtôl.
– A Londoni Nagy Tûzvészben említi Szentkuthy Miklóst, aki
a Szent Orpheusz Breviáriumával példát jelentett az Ön számá-
ra. Hogyan ismerte meg ôt? Ismer más magyar írókat?
– Szentkuthyt a Prae egy fantasztikus részlete által ismertem meg,
amit Papp Tibor és Nagy Pál közölt az Atelier folyóiratban. De alig
ismerem a magyar prózát. Kevés regényt olvasok, s akkor is szinte
kizárólag angol (angliai) regényeket. Majdnem olyan kevéssé isme-
rem a francia regényt, mint a magyart.
– Önmagát vers- és matematikaszerzôként határozza meg. Mi
volt a kapcsolata költészetnek és matematikának a Tervben?
– Egy kombinatorikus algebrai kutatás határozta volna meg azokat
a kereteket, melyekbe a Terv részeként készülô kötetek versei illesz-
kedtek.
– Mi a helye a magyarul most megjelent „Költészet és emléke-
zet”-nek a Tervben?
– Az emlékezet a Tervem középpontjában állt, a „költôi” és a „re-
gény”-részben egyaránt. Ezért hosszú ideig tanulmányoztam mindent,
ami a témával kapcsolatos, és hamar felkeltették érdeklôdésemet az ars
memoriaek. A könyv az elôbb említett tervromok közé tartozik.
– Az Ön hivatása a matematika és a költészet. Irodalomelméle-
ti munkássága hogyan viszonyul a Terv költészeti részéhez?
– Matematika és költészet össze voltak kötve a Tervemben. Ehhez
szükséges volt a költôi szövegek matematikai analízise is. Ebbôl fa-
kad a verstani problémák és matematizálhatóságuk (itt Pierre Lus-
son ritmuselméletére gondolok) iránti érdeklôdésem.
– Zemplényi Ferenc mesélte, hogy amikor feltette Önnek a kér-
dést, emlékszik-e minden szonettre, amit életében olvasott, Ön
némi sértettséggel felelte, hogy természetesen igen. Kivételes
memóriája adottság, vagy összefügg költôi gyakorlatával? Hasz-
nál mnemotechnikai eljárásokat a verstanuláshoz?
– Sajnos ez már nem igaz. Emlékeim a rengeteg versrôl, amit meg-
tanultam, eltûnôfélben vannak Érdekes lenne ezt költészet és em-
lékezet kapcsolatának szempontjából elemezni, de engem inkább
elszomorít a dolog. Mindenesetre nem azt jegyeztem meg, amit el-
olvastam, hanem amit megtanultam. Jó volt a memóriám, fôleg a
számokhoz és a versekhez, amennyiben azok a számoktól függnek,
például a versformák által. Túl késôn ismertem meg az ars memo-
riaekat, és számos mnemotechnikai stratégiám sokkal kezdetlege-
sebb volt, mint amelyek ehhez a még a 17. században is élô hagyo-
mányhoz tartoztak.
– Miért fontos Önnek a középkori japán és európai irodalmi ha-
gyomány?
– A középkori költészet – fôleg a trubadúrok – iránti érdeklôdés a szo-
nettre vonatkozó kutatásaimból ered. A szonettet választottam az el-

sô kötetem verseinek formá-
jául. A szonett 13. századi
szicíliai hagyományától idô-
ben visszafelé eljutottam a
trubadúrok cansójáig. Ez-
után olyan költôi formát ke-
restem, mely ugyanilyen
hosszú életû, így találtam rá a japán tankára. Ezután
kezdtem a két hagyomány mélyebb tanulmányozásába,
és ezek lettek számomra a költôi forma és a próza kuta-
tásának alapjává. Ez alapvetô része volt a Tervemnek.
– Lát hasonlóságot a posztmodern és a középkori
irodalom mûködésében?

– Talán van hasonlóság, de általában csak a felszínen. A posztmo-
dernek többsége (és ez igaz a Jean-Marie Gleize által elnevezett
„post-poésie”-ra is), elvbôl ignorálják az olyan régi dolgokat, mint a
középkori poétika. Ez nem azt jelenti, hogy az általuk alkotott mû-
veknek nincs semmilyen értéke, de ha van, arról nem a középkori
irodalom tehet.
– Számos elôdje mûvelte azt a fajta költészetet, amit Ön. Miért
emelte ki közülük Khioszi Szimónidészt és a trubadúrokat?
– Már mondtam, mi érdekelt a trubadúrokban. Ami Szimónidészt
illeti, hozzá az ars memoriaek eredetének legendája nyomán jutot-
tam el. Ezt közelebbrôl tanulmányozva a legendában megtaláltam
a költészet egy nemarisztotelészi felfogásának eredetét is.
– Sok irodalmár a költészet haláláról beszél, Ön inkább a költé-
szet krízisérôl. Miért, és van-e kiút ebbôl a válságból?
– Valóban, a „költészet halott” szlogen nagyon elterjedt. Következ-
ménye, ha nem is a költészetnek, de a költészet azon – meglehetô-
sen szûkkörû – felfogásának a halála lesz, amely az enyém. Nem tu-
dom, van-e kiút a költészet ideájának és gyakorlatának válságából.
Ami engem illet, az egyik lehetséges megoldásnak azt tartom, amit
az OuLiPo választott. Ez egy változata egy általánosabb útnak:
minden alkotásnak explicit formaterven kell alapulnia.
– Az 1993-ban írt Költészet és emlékezetben az emberi emléke-
zet jövôjérôl meglehetôsen borúlátó víziója volt. Változott az-
óta a helyzet?
– A költészet, a nyelvi tudás és alkotások belsô memóriájának he-
lyettesítése külsô memóriahordozókkal, ami a nyomtatás idôszaká-
ban kezdôdött, iszonyatosan felgyorsult az elmúlt száz évben. A
belsô memóriát szinte teljesen felváltották a kívülrôl jövô képek. A
fejek megszállását megkönnyítette az óriási technikai fejlôdés. Nem
olyan régen abból az állapotból, amit az „üres fejek korszakának”
neveztem, eljutottunk az „újracsinált fejek korszakába”. A követke-
zô lépés ezen az úton, a közeljövôben, a gyalogosok (és nem csu-
pán az autók) számára készülô GPS lesz.
– Néhány éve egyre több oulipiánus megkötést alkot. Miért?
– Egyre többet dolgozom oulipiánus kompozíciókon. Egyszerû
oka van. Hosszú ideig egyszerre foglalkoztam költészettel (és pró-
zával) és matematikával (számításokon). Ez a kettôs tevékenység le-
hetôvé tette, hogy haladjak, sose legyek teljesen tétlen: amikor baj-
ban voltam a költészettel, számoltam; amikor a számításaim zsák-
utcába jutottak, a versírás felé fordultam. Mára „nyugdíjba vonul-
tam” a matematikából. Az oulipiánus megkötések helyettesítik szá-
momra a számolást.

Seláf Levente

Jacques Robaud: Költészet és emlékezet. Leoprepész fiának találmánya
Typotex, 224 oldal, 2200 Ft 1
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A Terv és romjai
Interjú Jacques Roubaud-val

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

interjú



Elgondolkoztatott, amit a Demokra-
tikus  köztársaságok Magyarorszá-

gon c. Napvilág-kiadványban olvas-
tam: „Komoly politikai erô nálunk
sem kérdôjelezi meg a  köztársasá-
got, de az érzelmi azonosulás a re-

publikánus gondolatokkal mindmá-
ig nem tekinthetô általánosnak.”

A köztársasági gondolat Magyarországon
csak a 18. század végén, a jakobinus mozga-
lommal jelent meg Magyarországon, de csak
a 20. században jött létre ez az államforma.
Három születésnapja van: 1918. november
16. – 1946. február 1. – 1989. október 23. A
republikanizmus ugyan feléledt 1848/49-ben, de a királyság
megszüntetését nem mondták ki, „csak” a Habsburgok trónfosz-
tását. A magyar jakobinusok eszméit követô republikánusok ki-
sebbségben voltak 1848-49-ben, a kormányzó, Kossuth is eluta-
sította az ország köztársasággá nyilvánítását.

Az elsô világháború elvesztése „felerôsítette a köztársaság meg-
teremtésének óhaját, és „a Nemzeti Tanács kihirdette azt a »nép-
határozatot«, mely szerint Magyarország »független és önálló
népköztársaság«.” Érdekes, hogy Károlyi kabinetje még mint
„Ôfelsége magyar kormánya” alakult meg. S az is, hogy Horthyék

nemcsak 1919-et, de 1918-at is kriminalizálták, ugyanakkor meg-
akadályozták a király, IV. Károly visszatértét. Az utolsó háborús
ôszön a tüntetôk, a nép- és munkásgyûlések résztvevôi elsôsor-
ban békét, jogot, kenyeret követeltek. A Nemzeti Tanács pártjai
sem foglalkoztak az államforma kérdésével. November közepére
azonban erôsen megváltozott a helyzet: eldôlt, hogy milyen po-
litikai berendezkedés jön létre a szomszédos országokban.

A II. világháború, a király nélküli királyság összeomlása után
megszületett a második Magyar Köztársaság, amelynek szuvere-
nitása korlátozott volt, és hamarosan (az 1949. augusztusi alkot-
mány kihirdetésével) „a proletariátus diktatúráját megtestesítô

népi  demokráciává alakult át.” A köztársaság
kikiáltásának napján az egész ország ünnepelt.
Az Esti Szabad szó másnap, február 2-án t. k.
ezt írta: „A munka lázas irama egy pillanatra el-
csendesült, s a gyárak, a hivatalok meg a közeli
mezôk dolgozói megadott jelre elindultak a vá-
ros szíve felé, a Duna-partra történelmet csinál-
ni. Jöttek vidáman, dacosan, ütemes zeneszó-
val, hosszú sorokban, beláthatatlanul, s fejük
fölött a nemzeti színû zászlóerdôk lombozata
hullámzott szertelen jókedvvel.” Nagy Ferenc, a
nemzetgyûlés elnöke a Kossuth téren össze-
gyûlt tömeg elôtt bejelentette, hogy Tildy Zol-
tánt választották meg köztársasági elnöknek, és
felolvasta a Magyarország államformájáról meg-
alkotott törvény szövegét.
Az elsô magyar köztársaság négy hónapig állt

fenn, a második két évig. A harmadik tizenhetedik éve létezik.
Létrejötte nem radikális államformaváltás volt, hanem a koráb-
bi politikai-közjogi rendszer békés, tárgyalásos megváltoztatása.
A megrendült hatalom, az állampárt (MSZMP) és a már létezô
meg szervezôdô ellenzéki erôk megegyezése teremtette meg a
harmadik magyar köztársaságot. A szabad választásokat csak fél
évvel ezután tartották.

A nem véletlenül az 1956-os forradalom kitörésének 33. évfor-
dulóján kikiáltott harmadik (polgári) demokratikus köztársaság-
ban „érvényesülnek az emberi jogok, a többpárti, általános és

titkos választáso-
kon alapuló parla-
mentarizmus, a
népszuverenitás és
a polgári jogállam
minden más felté-
tele” – írja Orosz
István akadémikus
az  Elôszóban.
Kötetterv: Gelléri-
né Lázár Márta, a
négy fejezetet Ken-
de János (A köztár-
sasági gondolat a
magyar történelem-
ben), Erényi Tibor
(Magyar Köztársa-
ság 1918), Feitl Ist-
ván-Palasik Márta
(Magyar Köztársa-
ság 1946) és Ripp

Zoltán (Magyar Köztársaság 1989) írta. Ezt követi a köztársasá-
gi elnökök portré-sorozata. Az olvasmányos és informatív fel-
dolgozás mellett a kötet vonzerejét kétség kívül a rendkívül ér-
dekes, gazdag és kitûnôen reprodukált képanyag jelenti. Hasz-
nos a közölt  bibliográfia is

Cs. A.
Az illusztrációt a kiadó engedélyével közöljük.

(Március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetésben részesült Gellériné Lázár Márta, a Napvilág Kiadó
fôszerkesztôje, könyvkiadó, történész)
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A Köztársaság kikiáltása
Elôször? Másodszor!? Harmadszor!

A Dorottya utcában a zászlóból
kivágták a királyi címert,

1918 (Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtár)

Köztársaságot népszerûsítô
kiadványok (Politikatörténeti

Intézet Könyvtára)

Bíró Mihály plakátja.
In: Száz politikai plakát

a Szépmûvészeti Múzeum
gyûjteményében

Kazinczy Ferenc és
Szentirmay Antal mûve

1918-as kiadásának címlapja
(Politikatörténeti

Intézet Könyvtára)





Medveczky Balázs: Kettônk könyve
196 oldal, 1700 Ft

Hisz Ön a lélekvándorlásban? Vagy már elôzô életében
sem hitt az ilyen maszlagokban? De amikor anno elô-
ször meglátta a szerelmét, ugye úgy érezte, mintha már
ezer éve ismernék egymást? A kis unokája szemében
felvillan olykor a rég elhunyt nagypapája parázs tekin-
tete? Érvek és ellenérvek kergetôznek a fejében? Ne
morfondírozzon rajtuk! A lényeg úgyis csak az, hogy
Ön képes-e még hinni… Igen! Hogy képes-e hinni a sze-
retetben. Ja! És, hogy képes-e gyakorolni is azt.

XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjaként
2007. április 13. (péntek) 13.30 óra – Liszt I. Terem
Beszélgetés Medveczky Balázs szerzôvel

BÍBOR KIADÓ
Miskolc • E-mail: bibor.kiado@chello.hu • Telefon: 46/413-858

FELDMÁR MESÉL
Egy terapeuta történetei
Negyven év legizgalmasabb
pszichoterápiás történetei!

Jön! Jön! Jön! 
Badár Sándor–Horváth János:
Jappán. Retró útikalandkönyv
Bôvített, javított kiadás!

www.jaffa.hu

Új francia regény,
most elôször magyarul!

A francia kortárs próza
ifjú sztárja

FLORIAN ZELLER,
a Ráday Könyvesház

kiadásában
elôször jelenik
meg magyarul.

Kapható
a Francia Intézet
P28-as standján.

KORTÁRS KIADÓ
Telefon/fax: 343 60 82. E-mail: korkiado@t-online.hu
Honlap: www.kortarskiado.hu 
BNKF P4-ES STAND

SZÁRAZ GYÖRGY: Budapest-dekameron
268 oldal, 2850 Ft

SÁRKÖZI MÁTYÁS:
A Király utcán végestelen-végig
(Phoenix Könyvek) 92 oldal, fényképekkel,
2000 Ft
Dedikálás a Könyvfesztiválon:
04. 14. 16 óra, P4

SZÔNYI ZSUZSA: Római terasz
Emigráción innen és túl
(Phoenix Könyvek) 228 oldal, fényképekkel, 2600 Ft
Dedikálás: 04. 14. 17 óra, P4

SZECSÔDI TAMÁS LEÓ:
Vándorbot nélkül Versek és jegyzetek
(ÚjLátószög Könyvek, 17.) 80 oldal, 700 Ft

JUDY ALLEN
FANTASY ENCIKLOPÉDIA

(Fordította Gálvölgyi Judit)
144 oldal, 400 fotó, kép ill.,

4480 Ft

Tündérek, sárkányok, varázslók, mágia és bûbáj,
kísértetek és szellemek

A fantázia világának kézikönyve
kicsiknek és nagyoknak

Csak az
találja meg,
aki keresi –
a könyves-
boltokban!



A napokban jelent meg a Kossuth Kiadó gon-
dozásában Estók János és Szerencsés Károly

munkája, a Híres nôk a magyar történelemben
címû könyv, amely az igényes tudományos is-

meretterjesztés hagyományait folytatva nôi sor-
sokon keresztül mutatja be hazánk történelmét,

Gizella királynétól Kádár Jánosnéig.

■ – Föl szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a nôk nem
potyautasai, hanem aktív részesei, formálói a történelemnek –
mondja Dr. Estók János történész, az ELTE oktatója. – Sûrûsö-
dési pontok szerint rendeztük a kiadványt, így rajzolódik ki a ko-
rai századokban a koronás asszonyok, a szent életû hercegnôk
és a nagyasszonyok világa. A hosszú 19. századtól kezdôdôen a
nôk már önmaguk jogán is bekapcsolódnak a közéletbe, a poli-
tikába, a polgárosuló világot jellemzô szellemi erjedésbe. Ekkor-
tól már írónôk, költônôk, szerkesztôk és színésznôk is helyet
kaptak. Igyekeztünk olyan lányokat-asszonyokat kiemelni, aki-
ket valamilyen szempontból megérintett a történelem, vagy ôk
maguk alakították azt.
– Meglepô, hogy egyes államférfiak feleségei milyen aktívan
részt vettek a közéletben.
– A történészeket gyakran megróják azért, hogy a nôkhöz
csak mint híres férfiak feleségeihez közelítenek. A mi szem-
pontjaink mások voltak. Hogy csak egy példát említsek: az
1830–1840-es évek politikai csatáiban a férfiak játszották a fô-
szerepet, de a reformellenzék tagjai körül befolyásos nôi tá-
bor formálódott. A történeti irodalomban közismert, a köz-
gondolkodásban azonban nincs jelen, hogy Batthyány Lajos
politikai szerepvállalására milyen jelentôs hatást gyakorolt fe-
lesége, Zichy Antónia. Jelentôs közvetítô szerepet vállalt ab-
ban, hogy a fôrendi reformerek közeledtek az alsó tábla libe-
rális köznemeseihez. Zichy Antónia ezen a téren többet tu-
dott elérni, mint az esetenként indulatos, rátarti arisztokrata-
ként mutatkozó gróf. Fontos jelzés volt például, amikor a
védegyleti mozgalmat és a hazai ipart támogatandó, a grófné
korábbi válogatott ruhái helyett egyszerû, magyar kékfestô-
ben jelent meg a farsangi bálon.
Hasonlóan az elôbbiekhez, Széchenyi és Seilern Crescence le-
velezésébôl kiolvasható, hogy nem csupán romantikus szerelem,
hanem szoros szellemi kapcsolat is jellemezte a viszonyukat.
Széchenyi elsôk közt juttatta el feleségének a Hitelt, és ô azon-
nal kritikai észrevételekkel reagált rá. Amikor Széchenyi éppen
a Lánchíd építésével van elfoglalva, akkor Crescence a „mi hi-
dunk”-ról beszél. Ezek az asszonyok együtt éltek azzal a szelle-
mi pezsgéssel, amelyet a férfiak történetébôl jól ismerünk.
– Kellemes meglepetéssel szolgált néhány kevéssé ismert
név, például Hugonnai Vilmáé, aki az 1870-es években or-
vos akart lenni, de itthon nem járhatott egyetemre. Zürich-
ben szerzett diplomáját 15 évnyi küzdelem után sikerült ho-
nosíttatnia. 
– Célul tûztük ki, hogy a megkerülhetetlen, neves személyek
mellett elfeledett nôi sorsokat is bemutassunk. A nôoktatás ki-
épülésének külön figyelmet szenteltünk, hiszen ez a nôk önálló-
sodási törekvéseinek feltétele. Hugonnai Vilma életútja egy
olyan folyamat végpontja, amellyel azt igyekeztünk bemutatni,
hogyan jutottak hozzá az 1890-es évekre a nôk a férfiaknak szá-

mára régóta adott a közép-
és felsôfokú oktatáshoz. Így
jelenik meg Brunszvik Te-
réz, Teleki Blanka, Karacs
Teréz és Veres Pálné is.
– Ilyen panteonok eseté-
ben mindig ott kísértenek
a hiányzók. A legvitatha-
tóbbnak a mûvészeti válo-
gatást érzem. Világos,
hogy pusztán múzsaként

számontartott nôk nem kerültek be, Szendrey Júlia viszont,
aki maga is írt, igen. Épp ezért hiányzik a színész és író Kosz-
tolányiné Harmos Ilona. Vagy például az emlékiratírók kö-
zül Bethlen Kata.
– Megfordítanám a kérdést: annak mindenképp örülök, hogy
akik bekerültek, nem vitathatóak. Sokan vannak, akik kimarad-
tak. A mûvészek közül elsôsorban olyanokról írtunk, akiket va-
lamiképpen megérintett a történelem. Kétségtelen, hogy Blaha
Lujza az idôvel megkopott népszínmûvek primadonnája volt,
ám a sorsa mégis összekapcsolódott Pest-Buda magyarosodásá-
val, a polgárosodás, a német és magyar nyelvû színjátszás ver-
sengésének folyamatával. A „nemzet csalogánya” magával raga-
dó föllépésével odavonzotta a Népszínházba Budapest német
ajkú lakosságát is, ezért olyan jelenség ragadható meg az életút-
ja kapcsán, amely történeti szempontból is lényeges. Ami Beth-
len Katát illeti: eredetileg szerepelt volna, de terjedelmi okokból
ki kellett hagynunk. Vannak olyanok is, akik egy másik személy-
rôl írt szócikkben jelennek meg, mint Ráskai Lea.
– Nagy erénye a könyvnek a számos eredeti szemelvény.
– Olyan típusú kijelentések, hogy „mit érzett Kossuth Lajos,
amikor elôször meglátta Meszlényi Teréziát” nem szerepelnek
a kötetben, hisz errôl fogalmunk sincs. Csak olyan állításokat
tartalmaz, amelyek történeti forrásokkal igazolhatóak, melye-
ket a szakirodalom – beleértve a legfrissebbet is – már megér-
lelt. A szakirodalom föltérképezése mellett az adott kornak
megfelelô források, középkori évkönyvek, oklevelek, krónikák,
geszták, levelek, visszaemlékezések és naplók újbóli átnézésé-
vel dolgoztunk. Sajnos, a hivatkozások feltüntetésétôl a kiadó
mûfaji okokból eltekintett, viszont bôséges ajánlott irodalom
zárja a kiadványt.
– Oktatói munkájára visszahat a nôtörténettel való foglal-
kozás?
– Föltétlenül, és a hallgatók láthatóan rezonálnak a témára. Ma-
gyarországon a nôtörténetírás még mindig gyerekcipôben jár,
bár az utóbbi idôben egyre több az ezzel kapcsolatos konferen-
cia, tanulmánykötet. Történetírásunk sokáig a politika-, diplo-
mácia- és hadtörténetre összpontosított, kevéssé a társadalom-,
gazdaság- és életmódtörténetre. Manapság a történeti antropo-
lógia, a mikrotörténelem vezethet el azokhoz a kisközösségek-
hez és ahhoz a történelmi rekonstrukcióhoz, amely például már
nem csak a férfiak világáról szól. Persze, nem egyetemi szinten
kellene mindezt elkezdeni: jó volna, ha a társadalmi nemek kér-
dése, a nemek közti egyenlôség gondolata jól felépített folyamat
lenne a közoktatásban.

Orosz Ildikó
Estók János–Szerencsés Károly:
Híres nôk a magyar történelemben 
Kossuth Kiadó, 230 oldal, 7990 Ft 1
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„A mi hidunk”
Interjú Estók Jánossal

interjú
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ióta „beindult” az egészségügyi reform, sze-
retnék kíméletlen, frontális támadást indíta-
ni ellene. Hogy mégis miért nem teszem? 

Tiszteletben tartom a Könyvhét olvasóinak azt a kí-
vánságát, hogy legalább ebben a lapban ne legyen
közvetlen politika.

A reform végrehajtóinak nyegle dilettantizmusá-
nál és emberi érzéketlenségénél vannak fontosabb
dolgok is. Miért nem jó úgy, ahogy eddig volt?
Mert az orvostudomány fan-
tasztikus fejlôdésnek indult
az elmúlt évtizedekben. 

Sokkal több betegség gyó-
gyítható, ezért az átlagéletkor
megnövekedett. A nyugdíja-
sok nem patkolnak el, sze-
mérmetlenül tovább élnek, és
még néhány évtizedig igény-
be veszik a betegellátást. Ma
már egyre több és egyre jobb gyógyszer létezik, és sokkal több
betegség kezelhetô velük, mint azelôtt. De a jobb gyógyszer drá-
gább is: könnyû volt addig, amíg csak Aspirin volt, Kalmopirin,
hashajtó meg kinin, mint szüleink korában. Aztán itt van a CT,
az ultrahang, a flexibilis endoscopok tömege, a mûvesehálózat,
a gépek, szerszámok és mûszerek, elektronikus diagnosztikai és
terápiás szerkentyûk erdeje, a korszerû mûtôk, melyekben egy
szervátültetés már rutinfeladat. 

Ez az elképesztô fejlôdés teljesen szétverte a közös kockázat
alapján mûködô betegbiztosítás rendszerét. Az átlagéletkorral
együtt nôtt a passzív biztosított és csökkent az aktív, a befizetô
betegek száma. Megnövekedett a képzési idô: a fiatalok sokkal
késôbb válnak aktív befizetôvé. A piacbôvítés könnyû, gyógyít-
tatni magunkat nem vesz igénybe energiát, a piacszûkítés, az
egészség megôrzése, a betegség megelôzése viszont kemény
munkával jár, ezért nem igazán népszerû. 

A jóléti társadalom idején a tôkés lemondott a profit egy ré-
szérôl a szociális juttatások érdekében, mert félt a szovjet fe-
nyegetéstôl. De a jóléti társadalmat nemcsak a Szovjetunió

szétesése kezdte ki, hozzájárult az óriási tudo-
mányos-technikai fejlôdés is, az elemi szociá-
lis ellátás is fantasztikusan megdrágult. Nem-
csak az egészségügy, (l.m.f.), de az úthálózat,
az oktatás eszközei és intézményei, a legele-
mibb lakhatási lehetôség (ma nagyobb, jobban
fûtött, világosabb, háztartási gépekkel fölsze-
relt lakás az átlagpolgár alapigénye…), ez
mind-mind része a szociális hálónak azzal

együtt, amit nem is említek. 
A vízvezeték és csatornahálózat, a
mosó- és mosogatógépek, a fürdô-
szobák, a vízöblítéses vécék töme-
ges használata nem csak költséges,
de a föld édesvízkészletét is veszé-
lyezteti. Az elektromos energiaháló-
zat, és a média hálózata és maga az
internet… mind a szociális alapellá-
tás részei; úgy érezzük, ez minden

embernek alanyi jogon jár – nem is jut eszünkbe, hogy mind-
ez mennyibe kerül. Egy város tömegközlekedése egykor csak a
villamosokat jelentette, ma villamos-, busz-, metró-, gyorsvas-
út hálózatot; holnap már számolhatunk a rendszeres helikop-
terjáratokkal is. 

Primitív fölsorolás volt: csak amit az átlagember tekintete elsô
pillantásra befog. Itt a tendencia az aggasztó. 

Ezek szerint a tudomány fejlôdése nem könnyíti, egyene-
sen nehezíti az életünket? A tudományos technikai fejlôdés
származéka az a károsanyag-kibocsátás is, ami a fölmelege-
dést okozza, a tudományos technikai fejlôdés felel a fenye-
getô környezeti katasztrófáért, a tudomány mérgezi a mezô-
gazdasági termékeinket, a tudomány a felelôs a demográfiai
robbanásért is. 

Csakhogy a tudomány a biztosítéka annak is, hogy ennyi em-
bert (sôt többet is) elbírjon a hátán a Föld, csak a tudománnyal
összefogó globális társadalmi akarat képes a környezetrombo-
lást megállítani.

Akkor hát mi is a teendô? 

Kertész Ákos

A haladás
árnyoldala

M
kertész

MEGJELENT
Révay Mór János

ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK
Egy magyar könyvkiadó emlékiratai (1920)

Reprint kiadás
I–II. kötet, 408+496 oldal, 8500 Ft

Révay Mór János, a Révai Testvérek cég egyik alapítójának fia, a Révai Testvérek Irodalmi Inté-
zet Rt. igazgatója, a Révai Nagy Lexikona fôszerkesztôje 1920-ban jelentette meg saját cégénél
emlékiratait.  Az Írók, könyvek, kiadók – Egy magyar könyvkiadó emlékiratai több szempont-
ból is érvényes mû a mai olvasó számára. Bemutatja egy magyar könyvkiadó fejlôdését, tanulsá-
gokkal a mai olvasónak, hiszen kísérteties hasonlóságot láthatunk az akkori és a mai könyves vi-
szonyok között. A magyar könyvipar kialakulásának kezdeti idôszakát ismerhetjük meg belôle,
a „ráismerés” örömét érezve. 
Irodalomtörténetileg is érdekes adalékokat közöl nagy klasszikusaink és kiadójuk kapcsolatáról a
terjedelmes Jókai, Mikszáth, Ambrus Zoltán fejezetekben, de a könyvsorozatok kialakításának,
megszûnésének körülményeirôl írottak is rávilágítanak a korabeli irodalmi élet sajátságaira.

Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

A kiadvány a 
támogatásával jelenik meg.



Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak 40%-os, oktatási
intézményeknek és könyvtáraknak 30%-os kedvezmény

helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!

A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 2. 
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577, e-mail: kiado@napvilagkiado.hu

Feitl István (szerk.)
KÖZTÁRSASÁG

A MODERN KORI
TÖRTÉNELEM FÉNYÉBEN

3200 Ft
méret: 150x230 cm

ISBN 978 963 9350 85 4

DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGOK MAGYARORSZÁGON
1918, 1946, 1989 Történeti album

Kötetterv: Gellériné Lázár Márta. Szerkesztette: Feitl István,
Gellériné Lázár Márta, Kende János. Írták: Kende János,

Erényi Tibor, Feitl István, Ripp Zoltán. Elôszó: Orosz István
A/4, 224 oldal, 420 színes képpel, 4900 Ft

ISBN 978 963 9350 84 7

VITÁNYI IVÁN
ÚJ TÁRSADALOM
– ÚJ SZEMLÉLET

Kísérlet az emberi világ új
jellemzôinek kritikai elemzésére

B/5, 260 p., 2200 Ft
ISBN 978 963 9350 46 5
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Keresse az Olvasók Boltjában (1052 Bp., Pesti B. u. 4. Millennium Center),
vagy a kiadóban (1024 Bp., Retek u. 33-35)

KÖLTÉSZET ÉS EMLÉKEZET
A költészet nem gondolkodik. A költészet nem mond semmit. A költészet nem

parafrazeálható. A költészet azt mondja, amit azt mondva mond. A költészet emlékezet.
A költészet a nyelv általi emlékezet. A költészet a nyelv emlékezete. A költészet

a nyelvet a szám és a ritmus által beszéli és a nyelvben a szám  és a ritmus által beszél.

JACQUES ROUBAUD matematikus, költô, prózaíró,
verstanász és irodalomtörténész, a legendás OuLiPo tagja. 

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2007. február 16. – március 22.

Széprodalom
1. Paulo Coelho:

A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Kiadó

2. Patrick Süskind: A parfüm
Partvonal Kiadó

3. Lôrincz L. László: Rókacsapda
Gesta Könyvkiadó Kft.

4. Lévai Katalin:
Párnakönyv és más mesék
Alexandra Kiadó

5. Corinne Hofmann:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó

6. Christopher Paolini:
Elsôszülött – Az örökség 2.
Európa Könyvkiadó

7. Leslie L. Lawrence: A vízidisznók
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Könyvkiadó

8. Nora Roberts: Zabolátlanul
Harlequin Magyarország Kft.

9. Vavyan Fable: Ébredj velem!
Fabyen Kiadó

10. Corinne Hofmann: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Albert Györgyi: Miért pont ôk?

Park Könyvkiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Béres Alexandra: Súlykontroll program

Súly-Kontroll Kft.
4. Gauland Ágnes: Fábry cenzúra nélkül

Magánkiadás
5. dr. Kende Péter: Védtelen igazság

Hibiszkusz Kiadó
6. Antik városok

Alexandra Kiadó
7. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Könyvkiadó
8. Kurt Tepperwein: Savtalanítás:

A fiatalság forrása
M-Érték Kiadó Kft.

9. Királyi paloták
Alexandra Kiadó

10. A világ építészet csodái
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen:

16 leszek – Az elsô elôtti csók
Aquila Könyvkiadó

2. Geronimo Stilton:
Mulatságos történetek sorozat
Alexandra Kiadó

3. Joachim Masannek:
A Vad Focibanda – Jojó a mágus 
Fabula Könyvkiadó

4. Tanulj szórakozva! Képességfejlesztô
feladatok 4–5 éveseknek
Alexandra Kiadó

5. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó

6. Titkos napló –
Emlékkönyv és még sok minden más
Egmont-Hungary Kft.

7. Dekorötletek Will 1.
Egmont-Hungary Kft.

8. Bartos Erika:
Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Alexandra Kiadó

9. Boszilexikon A-tól Witch-ig
Egmont-Hungary Kft.

10. Joachim Masannek:
A Vad Focibanda – Leo, a cselkirály
Fabula Könyvkiadó

Bookline sikerlista
2007. február 16. – március 22.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Kiadó
2. Süskind, Patrick: A parfüm

Partvonal Kiadó
3. Mailer, Norman: Várkastély a vadonban

Ulpius-Ház Kiadó
4. Coelho, Paulo: Tizenegy perc

Athenaeum 2000 Kiadó
5. Coelho, Paulo:

A Piedra folyó partján ültem, és sírtam
Athenaeum 2000 Kiadó

6. Mistry, Rohinton: India, India 1–2.
Ulpius-Ház Kiadó

7. Paolini, Christopher:
Elsôszülött – Az örökség 2.
Európa Könyvkiadó

8. Spiró György: Messiások
Magvetô Kiadó

9. Coelho, Paulo: A Zahir
Athenaeum 2000 Kiadó

10. Christie, Agatha: Az álmok háza
Aquila Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Albert Györgyi:

Miért pont ôk? – A férfiak fogságában
Park Könyvkiadó

2. Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó
titkai 1. – A csecsemô gondozása és nevelése
Európa Könyvkiadó

3. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

4. Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó
titkai 2. – A kisgyermek nevelése
Európa Könyvkiadó

5. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények
(könnyen, gyorsan, finomat)
Holló és Társa

6. Hosch, Harald: Egészség savtalanítással –
A sav-bázis egyensúly visszanyerése...
Z-Press Kiadó

7. Kende Péter Dr.: Védtelen igazság –
Röpirat bírókról, ítéletekrôl
Hibiszkusz Könyvkiadó

8. Béres Alexandra: Súlykontroll program
Súly-Kontroll Kft.

9. Vekerdy Tamás:
Kicsikrôl nagyoknak 1. – A kisgyerekkor
Park Kiadó

10. Müller Péter:
Jóskönyv – Ji-King mindennapi használatra
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Félvér Herceg

Animus Kiadó
2. Lewis, C. S.: A végsô ütközet

M & C Marketing Tanácsadó Kft.
3. Lewis, C. S.: Az oroszlán, a boszorkány

és a ruhásszekrény
M & C Marketing Tanácsadó Kft.

4. Brezina, Thomas:
Féktelen fruskák felhôtlen bulija
Egmont Kiadó

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

6. Menô csajok sulikalauza
M & C Marketing Tanácsadó Kft.

7. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege
Animus Kiadó

8. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Fônix Rendje
Animus Kiadó

9. Csukás István: Nyár a szigeten
Könyvmolyképzô Kiadó

10. Topsell, John – Nigg, Joseph:
A sárkánynevelés kézikönyve
Egmont Kiadó

Libri sikerlista
2007. március 19. – március 25.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
2. Spiró György: Messiások

Magvetô Kiadó 
3. Süskind, Patrick: A parfüm

Alexandra Kiadó
4. Kipling, Rudyard: Kim – az ördöngôs

Kelet Kiadó
5. Mistry, Rohinton: India, India 1–2.

Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Ahern, Cecelia: U.i. szeretlek

Tericum Kiadó 
7. Mailer, Norman:

Várkastély a vadonban
Ulpius-Ház Könyvkiadó

8. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó

9. Hofmann, Corinne:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Könyvkiadó

10. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
2. Albert Györgyi: Miért pont ôk?

Park Könyvkiadó 
3. Béres Alexandra: Súlykontroll program

Alexandra Kiadó
4. Kende Péter Dr.: Védtelen igazság

Park Könyvkiadó 
5. Coe, Norman–Harrison, Mark–Paterson, Ken:

Oxford angol nyelvtan
Librotrade 

6. Csányi Vilmos:
Az emberi viselkedés
Sanoma Budapest Kiadó

7. Moldova György: Kádár János I–II.
Urbis Könyvkiadó 

8. Deákné Bancsó Katalin:
Anya, taníts engem!
Deák és Társa Kiadó 

9. Gauland Ágnes:
Fábry – cenzúra nélkül
Magánkiadás

10. Oxford Wordpower Dictionary
Librotrade

Gyermek, ifjúsági
1. Mary Kate Olsen – Ashley Olsen:

16 leszek – az elsô elôtti csók
Aquila Könyvkiadó

2. Juhász Magda: Nyuszkó ajándéka
Pro Junior Kft

3. Paolini, Christopher: Eragon
Európa Könyvkiadó

4. Zelk Zoltán:
Mese a legokosabb nyúlról
Santos Kiadó

5. Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana: 
Hogyan gyógyította meg
a vakond a kisegeret?
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Ismersz engem? – színek és minták
Santos Kiadó

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

8. Tapsi a kis tekergô
Pro Junior Kft

9. Vida Kata: Húsvéti kifestô
Pro Junior Kft

10. T. Aszódi Éva:
Cini-cini muzsika
Móra Ferenc Könyvkiadó

Líra sikerlista
2007. február 1. – február 28.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Kiadó
2. Süskind, Patrick:

A parfüm. Egy gyilkos története
Partvonal Könyvkiadó

3. Lôrincz L. László: Rókacsapda
Gesta Könyvkiadó

4. Mailer, Norman: Várkastély a vadonban
Ulpius-Ház Könyvkiadó

5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

6. Hoffmann, Corinne:
Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Kiadó

7. Lawrence, Leslie L.: A vízidisznók
gyöngyökrôl álmodnak 1–2.
Gesta Kiadó

8. Hoffmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Kiadó

9. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó

10. Paolini, Christopher:
Elsôszülött – Az örökség 2.
Athenaeum 2000 Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Albert Györgyi: Miért pont ôk?

Park Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Gauland Ágnes: Fábry – cenzúra nélkül

Magánkiadás
4. G. M.: Tesco titok

B. Records Kft
5. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Kiadó
6. Ambrus Péter: Az igazi Hofi

Athenaeum 2000 Kiadó
7. Müller Péter: Jóskönyv

Alexandra Kiadó
8. Lázs Sándor: Hogyan éljünk túl

vámpírokat és diktátorokat?
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés
Sanoma Budapest Kiadó

10. Stahl Judit: Végre otthon!
Kulinária Kft

Gyermek, ifjúsági
1. Titkos napló

Emlékkönyv és sok minden más
Egmont-Hungary Kiadó

2. Bújj és húzz! Pamacs kutya
Manó könyvek

3. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

4. Deákné Bancsó Katalin:
Anya taníts engem!
Deák és Társa Kiadó Bt.

5. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô naplója 7. 
Falukönyv-Cicero

6. Milne, A.A.: Micimackó
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Kästner, Eric: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

8. Forgasd a korongot…
találd meg a kiskutyát!
Fröhlich és Társai Kiadó

9. Kíváncsi csiga
Manó könyvek

10. Szavak – Párnáskönyv
Napraforgó Kiadó
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Az elnevezés nyilvánvalóan nem utal közvetlenül
„a legyôzhetetlen Mátyás király” könyvtárára. Annál

inkább arra, hogy ô „a szellem gyönyörûségére al-
kotta ezt a mûvet”. Mármint a Bibliotheca Corvini-

anát. S a maguk nemében – lett légyen szó mûvé-
szetrôl, vagy tágasabb körben is kultúráról, históriá-
ról, bármi egyébrôl – csakugyan corvinákat ad köz-
re a Corvina Kiadó. Szép és okos könyveket. Tény-

tisztelettel, a minôségôrzés és -teremtés szándékával.

■ – Patinás editor, egybefoglalható-e a múltja (lábjegyzetként
hozzáillesztve az ön személyes történetét) szûkszavúan?
– A Corvina a könyvkiadás egyik nesztora: 1954 végén alakult,
tehát több mint félszáz éves. Eredeti célja az volt, hogy idegen
nyelveken adjon ki magyar mûveket. (E hagyományát mindmá-
ig ôrzi.) Hamarosan bôvült a kiadványok köre: fôszerepet kap-
tak a mûvészeti kiadványok. Maradandó értékek jelentek meg
így, szép köntösben. A kiadó egyébként a rendszerváltozás után
elôbb vezetôinek, munkatársainak tulajdonába került, majd to-
vábbi tranzakciók során megvásárolta két nagy könyvterjesztô
cég: a Líra és Lant s a Libro-Trade. Így – az Athenaeum, a B+V,
a Magvetô, a Manó Könyvek, a Rózsavölgyi mellett – tagjai let-
tünk egy kiadói „családnak”. Ami engem illet: angol–magyar–
skandinavisztika szakot végeztem. Tanár voltam (angol mûvé-
szetet, építészetet oktattam) az ELTE-n, 1987-tôl a Corvina ide-
gen nyelvi fôszerkesztôjeként mûködtem. 2003-ban, Bart István
nyugalomba vonulását követôen, a kiadó igazgatója lettem. „Ci-
vilben” egyébként mûfordító vagyok: angol, svéd, dán és norvég
nyelvû alkotások tolmácsolója.
– Magától értetôdôen adódik a kérdés: a régi|új könyvkiadó-
nak monopolhelyzete megszûntével – mûvészeti könyvek
vagy egyebek publikálásában – mi a sajátossága?
– Arculatunkat elsôrendûen továbbra is a képzômûvészet hatá-
rozza meg. Ám – amiként más mûvek közreadásában is – mi ar-
ra törekszünk, hogy elsôsorban a magyar kultúrából, történe-
lembôl (hagyományból és jelenbôl) merítsünk, illetve fôképp
hazai szerzôkkel dolgozzunk, saját mûhelyünkben formáljuk
meg kiadványainkat. (Ellentétben azokkal, akik külföldön sike-
ressé vált mûveket fordíttatnak, „plántálnak át”.) A képmûvésze-
ti könyvek körében például meghatározó magyar alkotók, irány-
zatok bemutatására törekszünk. A mûvészet története (tizenhat
kötetben); Magyar mesterek és Stílusok – korszakok sorozatunk,
vagy éppen Mûvészeti kislexikonunk, Keleti mûvészeti lexiko-
nunk címe egyaránt jelzi szándékainkat.
– Utalt arra, hogy bôvítették arculatukat. Kiadnak képes tör-
téneti albumokat, van Faktum és Tudástár elnevezésû soro-
zatuk, megjelentetnek ismeretterjesztô, sôt úti- és gasztronó-
miai könyveket is. „Megélhetési kiadóvá” is váltak, vagy a
mûveltség fogalomkörébe mindez belefér?
– Mindkettôre igen a válasz. Kicsiny piacunkon egy-egy speciá-
lis könyvtípussal hosszú távon nem tudnánk fenntartani a kia-
dót. Ezért a mûvészeti köteteken túl, valóban a történeti és más
tudományos mûveken át a tankönyvekig, idegenforgalmi kiad-

ványokig sok mindent közreadunk. Ám lehetôleg minôségi en-
gedmény nélkül, úgy, hogy lehetôleg a maguk nemében legjobb
értékeket segítsük napvilágra.
– Az olvasó kivált izgalmasnak találhatja, hogy nemcsak a tör-
ténelem fényes vagy éppen tragikus eseményeit, sarkpontjait
feldolgozó mûveket adnak a kezébe, hanem olyanokat is, ame-
lyek a história „habarcsát”, a köznapokat is feldolgozzák...

– Nemcsak a kiadó, történészek is úgy
gondolták: egy-egy korszakot, idôsza-
kot nem csupán a megszokott, látvá-
nyos esemény-, politika- vagy társada-
lomtörténeti szemszögbôl lehet meg-
közelíteni, hanem egykori köznapok
feltárásával is. E gondolat-szemlélet je-
gyében jelentek-jelennek meg a Hét-
köznapi élet Napóleon, a Napkirály,
Kádár János, Buffalo Bill, Horthy Mik-
lós korában címû könyvek, és rövide-
sen megjelenik a Habsburgok korának
hétköznapjairól – öltözködésrôl, élet-
módról, lakóhelyekrôl, közlekedésrôl,

kultúráról, szokásokról, ünnepekrôl, bûnözésrôl stb. – szóló, ko-
rabeli fotográfiákból, képzômûvészeti „kópiákból” is építkezô,
gazdagon illusztrált kötetünk... Egyébként említett Faktum soro-
zatunk darabjai is sajátos nézôpontból, a még élô emlékezet ré-
vén is, tényszerûen idéznek múltat, históriává kristályosodó, szi-
gorodó jelent. Néhány jellemzô cím: Franciaország alkotmányos
rendje és politikai intézményei; Mi lett volna, ha... Fejezetek a
meg nem történt világtörténelembôl; Együttélésre ítélve. Paleszti-
nok és zsidók küzdelme a Szentföldért; A Földközi-tenger. Medi-
terrán breviárium; Trianontól Trianonig; A Kádár. A hatalom
évei; Az életfájdalom története. A melankóliától a depresszióig
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma stb. Kiadás elôtt áll a Val-
lomások a holtak házából címû kötet. Újszászy István vezérôr-
nagynak (az egykori titkosszolgálati tisztnek) az ÁVO fogságában,
kézzel írott feljegyzéseibôl. Páratlan dokumentum a negyvenes
évek politikájáról, korabeli közszereplôk magánéletérôl.
– Szóba hoztuk már – mûfajilag besorolhatatlannak tetszô –
„albumaikat”. Mindkettô Budapestet mutatja be szokatlan
távlatból, látószögbôl...
– A George Szirtes–Clarissa Upchurch házaspár kétnyelvû Bu-
dapest albuma valóban sajátos alkotás. Szirtes magyar származá-
sú, Eliot-díjas, tehát elsôrangú angol költô. A felesége kitûnô
képzômûvész. Fôvárosunk iránt érzett „szerelmüket” mondják
el, ábrázolják versben, esszében, képben. Két nyelv, két kultúra
találkozása is ez a különleges kötet. Tamási Miklós és Ungváry
Krisztián Budapest 1945 címû albuma: memento. Hivatásos és
magángyûjteményekbôl válogatott, túlnyomórészt korábban
publikálatlan fotók révén emlékeztet a kötet a háborút túlélt vá-
ros megdöbbentô látványára. Az összképre s a részletekre kiter-
jedô tanulmány és magyarázatok kíséretében.
– A fentiek ismeretében nyilvánvalónak látszik: a Corvina (el-
tekintve mondjuk, ismeretterjesztô, gasztronómiai, „útravaló”
kiadványaitól), elsôsorban „exkluzív” olvasókra számít...
– Úgynevezett tömegigényeket valóban kevéssé tudunk kielégíteni.
Fôként a mûvelt, vagy legalábbis a sok mindenre fogékony olvasók-
ra számítunk. Azokra, akik nem érik be felszínes benyomásokkal,
ismeretekkel. Erre ösztönöz bennünket kiadónk hagyománya, s en-
gem, személy szerint – ha közvetve is – erre sarkall mûfordítói
énem. Nemcsak szép, okos könyveket igyekszünk kínálni, hanem
nyelvünk igényes, kritikus használatára is törekszünk.

(Március 15-én József Attila-díjat kapott a kiemelkedô irodalmi
tevékenység elismeréseként Kúnos László mûfordító, a Corvina
Kiadó igazgatója.)1
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Corvina Kiadó

Kúnos Lászlóval
beszélget Nádor Tamás








