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KÖNYVHÉT, 2010. JÚLIUS

Immáron elmúlott 2010 elsô fele – ha  június közepét
alig elhagyva matematikailag ez nem is teljesen igaz,
könyves szemmel bízvást mondhatjuk. Túl vagyunk az
elsô félév „szezonzáró” nagy rendezvényén, az Ünnepi
Könyvhéten, és beköszöntött a nyár, a naptári s mindjárt
a csillagászati is, egy-két melegebb napot leszámítva sok-
sok esôvel, hûvös idôvel, soha nem látott árvizekkel. Be-
köszöntött a könyves nyár is, az ünnepi könyvheti Vörös-
marty téri nagy nyüzsgés után jönnek a csendes napok,
egészen az ôszi – szeptemberi – újrakezdésig. Nagyobb
idôszakot határoló pillanatként az elsô félév vége, a nyár-
kezdet csábít arra, hogy a könyves világban megmutatko-

zó elsô félévi tendenciákat fölemlegessem, de most nem teszem, lesz erre idô, alkalom máskor,
és mégiscsak jobb lesz majd az egész évet szemügyre venni, hiszen a második fele még elôt-
tünk áll, kiszámítható fejleményeivel és váratlanul bekövetkezô meglepetéseivel együtt. 

A könyvszakma hagyományai szerint a nyári idôszak a könyvpiac minden évben bekövet-
kezô mélypontjának minôsül, miközben – s ennek a véleményemnek nem elôször adok han-
got – úgy gondolom, hogy ez inkább önmagát beteljesítô jóslatként mûködik, hiszen a köny-
vesboltok nyitva tartanak és kereskednek, könyvek is jelennek meg, és az olvasók – feltehe-
tôleg – olvasnak, vízparton és szobák hûvösében, ki-ki ízlése és kedve szerint. 

Azt a véleményemet, hogy a nyár könyves szemmel sem reménytelen idôszak, a korábbi
évek tapasztalatai alapján erôsíti az is, hogy néhány könyves szakember, akinek a vélemé-
nye egybeesett az enyémmel, arról számolt be, érdemes volt kijönniük új könyvekkel a nyá-
ron is. Hogy idén mit mondanak majd a szakmabeliek a nyárról, azt legkorábban ôsszel tud-
hatom meg, de hogy a nyárnak mi is adózzunk egy csöppet, e számunkat kicsit nyáriasabb
megközelítésben készítettük el.

Olyan szerzôket is megszólaltattunk, olyan könyvekrôl is beszélünk, akik – és amelyek –
vélhetôleg a kellemes nyári olvasmányt keresô olvasók figyelmére számot tarthatnak.

Kezdjük mindjárt Lôrincz L. Lászlóval, akinek népszerûségét szükségtelen külön bizony-
gatnunk, hiszen megjelenô könyveit rendre megvásárolják annyian, hogy a könyves sikerlis-
tákra biztosan felkerülnek. Igazolja ezt az is, hogy új kötete, a Hannahanna méhei, az e szá-
munkban olvasható sikerlistákon is megtalálható. Lôrincz L. László elmondta a vele készült
interjúban, mi az oka annak, hogy Leslie L. Lawrence néven publikálja izgalmas mûveit és
bepillantást enged a mûvek megszületésének módszereibe is. 

A nyár az utazások évszaka is, Kiss Angéla beszél arról a London csak oda címû kötetérôl
szólva, hogyan is volt az az utazás, amelynek eredményeképpen már évek óta Angliában él.

Ha már a külhoni városok kerültek szóba, itt említem meg a Kalász Mártonnal készített interjút,
amelyben a szerzô Berlin – zárt övezet címû memoárkötetérôl beszél. A kötet több, évtizedekkel
ezelôtti, hosszasabb berlini tartózkodásnak állít emléket, fölemlítve a berlini fal fölállítását, a német
íróbarátokat, az esszébe hajló szépirodalom eszközeivel a kor hangulatát is fölidézve.

Tôlünk igen távol esô országban, Nepálban töltött hosszabb idôt Sipos Erzsébet, a hazai
olvasóknak egy képekkel gazdagon illusztrált kötetben számolt be e nekünk egzotikusnak
feltûnô országról és személyes élményeirôl.

S hogy tovább kalandozzanak velünk olvasóink a világ tájain, bemutatjuk Toszkánát – és a
világ más vonzó helyeit –, ahogyan Frances Mayes látja. Az utazás mint a világ újkori „nép-
vándorlásának” jellemzô formája, sokakat ihletett arra, hogy megörökítsék élményeiket, be-
nyomásaikat egy-egy tájról, vidékrôl, Frances Mayes népszerû kötetei Olaszország legszebb
vidékeit mutatják be.

Utazás és könyv összefüggése persze nem korlátozódik arra, hogy utazunk, aztán könyvet
írunk élményeinkrôl, fordítva is összefüggenek: a legizgalmasabb tájakon járva is, a pihenés
idején élményt nyújt az olvasmány, amit magunkkal vittünk. 
Vigyenek magukkal egy jó könyvet, és jó nyaralást…

(A Szerk.)
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330 Utazó kalandregényíró

Beszélgetés Lôrincz L. Lászlóval
„Lôrincz L. Lászlóként írtam az ifjúsági és a tudományos-fan-

tasztikus könyveimet. Amikor aztán új világként bejött e képbe
a kalandregény, az írói névvel akartam megkülönböztetni a tar-
talmakat, nehogy megtévesszem az olvasókat, s olyanok vegyék

meg a könyvet, akik másra számítanak.”
(Mátraházi Zsuzsa)

332 Ez a világ nem csupán
besúgókat nevelt

Beszélgetés Kalász Mártonnal
„A Berlinben élt hat esztendô olyan meghatározó volt, mint

kevés idôszaka életemnek – mondhatnám szinte, felnôtté
érésem esztendei voltak. Életre szóló barátságokat kötöttem,
lehet, furcsán hangzik. De néha úgy érzem, szellemi, morális

magatartásom ott vált azzá, ami ma vagyok.”
(Illényi Mária)

335 Te lány, egyszer könyvet fogsz írni!
Beszélgetés Kiss Angélával

„Legújabb kedvencem pedig Elizabeth Gilbert. Amikor
nemrégiben olvastam, rájöttem, hogy ugyanarról írtunk:

egy nap rájöttünk, hogy változtatni akarunk az életünkön,
így nekivágtunk a nagyvilágnak, hogy felfedezzük azt,

és nem utolsó sorban önmagunkat is.”
(Szepesi Dóra)

336 GYERMEK, IFJÚSÁGI
Olvasnivaló különbözô mûnemben

(Cs. A.)

338 KÖNYV ÉS FILM
…Fejeden egy nagy koppanás

Matilda McPhee újra rendet tesz, ezúttal Emma Thompsonnak
köszönhetôen olvashatjuk a dadus újabb, elképesztô kalandjait

(A varázsdada és a Nagy Bumm), amelynek során egy csapat
mérges kölyköt próbál egyetértésre és tiszteletre nevelni.

(Pompor Zoltán)

341 PANORÁMA
Kulcsár Szabó Ernô: Megkülönböztetések

Csányi Vilmos: Marci, a beszélô kutya
Nádudvari Anna: József és Jocó

Karin Fossum: Aki fél a farkastól
Földvári-Oláh Csaba: Magyar mágus

343 KÖNYVBÖLCSÔ
Tarján Tamás 

Semmi fölösleg

344 MEGJELENT KÖNYVEK 
2010. május 14. – június 17.

A forgalomba került könyvek válogatott listája a Könyvtárellátó
adatbázisa alapján. A teljes lista és a mûvek további adatai a

Könyvtárellátó honlapján (www.kello.hu) tekinthetôk meg.

348 Krimi vagy nem krimi?
(Laik Eszter)

349 LAPMARGÓ
Murányi Gábor

Névjáték
„Boldogult újdondász koromban az egyik legelsô leckeként azt

tanultam meg anyamesteremtôl, Ember Máriától, hogy sze-
mélynevekkel nem játszunk.”

362

335

„Mégis, kívülrôl néz-
ve ez valóban a csa-
ládanyák regénye, a
nôi személyes törté-
nelem dominál.” –
Pataki Éva

„…amikor az ál-
lásinterjún meg-
kérdezték, hogy
szeretnék-e itt

dolgozni, azt hit-
tem, azt kérdezik,
hogy dolgoztam-e

már hasonló he-
lyen, így nemet

válaszoltam. Erre
egy jót röhögtek,
hogy milyen vic-
ces lány vagyok,
és felvettek.” –

Kiss Angéla

„A történet az írói fantázia szüleménye, a körítés azonban hi-
teles. Soha nem teszem olyan helyszínre a cselekményt, ahol
még nem fordultam meg, s nem írok olyan kultúráról, amelyet
nem ismerek, vagy ha mégis, akkor olyan szakemberekkel kon-
zultálok, akik jártasak abban a világban, mûveltségi körben.” –
Lôrincz L. László
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„…mégiscsak
elmondani, ami-

rôl mi annak
idején nem vol-
tunk kellôen tá-
jékozottak, úgy
hiszem – ez a

világ nem csu-
pán besúgókat
nevelt, hanem

mindent kockáz-
tató egyéniségek
sorát, az emberi

s politikai tisz-
tesség példáit.”
– Kalász Márton

A szabadkômûvesség mint csalétek 350
Dan Brown Az elveszett jelkép címû nagysikerû kötete a sza-
badkômûvesek világába kalauzol bennünket. Hitelesen (bár ta-
lán kissé hézagosan) tárul fel elôttünk eme rejtélyes világ,
amely oly rég óta foglalkoztatja a kívülállók fantáziáját.
(Jolsvai Júlia)

Közönségkedvenc a két háború 351
között: Kosáryné Réz Lola
(Jolsvai Júlia)

A siker kulcsa 353 
Danielle Steel és A Dél ajándéka
(Maczkay Zsaklin)

GAZDASÁG 354
Huszonkilenc pont, pont, pont…
Itt a nyár, és  akcióprogram kapható az új kormánytól. Van te-
hát témánk az üdülés közbeni  traccspartikra, vagy akinek nem
telik már erre, a munkahelyi beszélgetésekhez, sôt akinek állása
sincs, az bizakodhat igazán.  
(Dr. Bódis Béla)

KERTÉSZ ÁKOS 356
Apám hagyatékából
„Európát az invesztitúra-háborúk teremtették meg – oktatott en-
gem apám, és nemcsak azért, mert a történelem volt a hobbija.
A kérdés akkoriban aktuális volt, hisz' éppen olyan hatalom ké-
szült végképp eltaposni a fölszabadulás utáni zsenge demokráci-
át, melynek nem Európában voltak a gyökerei. A Szovjetunió.”

Krimi és irodalom 356
Wolf Haas: Jöjj, édes halál!
(Hományi Péter)

Közszereplôk segédkönyve 359
Dezsényi Péter könyve a metakommunikációról
(Szénási Zsófia)

Távoli tájakon: Nepál 360
Nepál India és Kína közé ékelôdött független állam, mely a Hi-
malája területén fekszik. Területe Magyarországénál másfélszer
nagyobb, fôvárosa Katmandu. Fiatal a demokráciája: 2008-ban
nyilvánították demokratikus köztársasággá, akkor ért véget ért
a 280 éve tartó monarchia.
(Jolsvai Júlia)

Vágytam arra, hogy szabadon írjak 362
Pataki Éva családregénye az eltûnt vidéki zsidóságra emlékezik.
Az eltûnt idô nyomában jár Pataki Éva, amikor családregényé-
vel egy hatgyermekes zsidó család sorsát kíséri végig a század-
elôtôl indítva a világháborús idôkön, a holokauszton át az ’50-
es évek terrorjáig.
(Szénási Zsófia)

SIKERLISTA 366

Mesés Toszkána 368
Ahogy a vasfüggöny lehulltával szabaddá vált az utazás, úgy lett egy
csapásra kultuszhely mifelénk Toszkána, a nem túl messzi, könnyen
elérhetô, de mégis mesés kincseket rejtô, festôi szépségû táj. 
(Laik Eszter)

EMBERBEN KÖNYV 370
Családi mesék
Király Júlia
(Mátraházi Zsuzsa)
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Megrögzött szokása szerint zsinórnyakkendôt viselt találkozá-
sunkkor, s bár sejtelmes mintázatú medál fogja a sajátos kiegészí-
tô kelléket, megtudom, e dizájnhoz való ragaszkodás csakis prak-
tikus okokra vezethetô vissza: ehhez nem kell begombolni az ing
gallérját. Meg a nyakkendôkötéssel sem kell bíbelôdni. De ezt
már magam teszem hozzá. 

Mindenekelôtt az írói névválasztásról faggattam, mert azt gya-
nítottam, hogy mivel kalandregényírói pályája kezdetén itthon
ezt a könnyed mûfajt épphogy megtûrték, ô távol akarta tartani
tudományos munkák révén ismert személyiségétôl a kommersz
kategóriába számûzött regényeit.
– Sokkal egyszerûbb a magyarázat: Lôrincz L. Lászlóként írtam
az ifjúsági és a tudományos-fantasztikus könyveimet. Amikor az-
tán új világként bejött e képbe a kalandregény, az írói névvel
akartam megkülönböztetni a tartalmakat, nehogy megtévesszem
az olvasókat, s olyanok vegyék meg a könyvet, akik másra számí-
tanak. Egyébként még ma is élesen elkülönül a „magas kultúra”
és a szórakoztató mûvek megítélése. Azt gondolom errôl, hogy
az irodalom két szereplôn múlik: az író megírja, az olvasó elolvas-
sa a könyvet, s vagy tetszik neki, vagy sem. Az nemigen érdekes,

hogy mit mondanak azok, akik hivatalos véleménynyilvánítónak
kiáltották ki magukat.
– Ez azért különös, mert Ön a másik területen is érdekelt. Mintha a
tudományos mûveivel, köztük különbözô népek mesekultúrájának,
-motívumainak a vizsgálatával alapozta volna meg írói karrierjét.
– Ez nem volt tudatos folyamat. A pályám tizennégy éves korom-
ban kezdôdött, amikor még alig tudtam valamit a keleti kultúráról,
de novellákat írtam a Somogyi Néplapba. Amint egyetemre kerül-
tem, felfüggesztettem a szépírói tevékenységet, késôbb csak vissza-
tértem hozzá. De a tudós attitûdbôl az mindenképpen megmaradt,
hogy a háttéranyagban nálam nem szerepel megalapozatlan állítás.
A történet az írói fantázia szüleménye, a körítés azonban hiteles.
Soha nem teszem olyan helyszínre a cselekményt, ahol még nem
fordultam meg, s nem írok olyan kultúráról, amelyet nem ismerek,
vagy ha mégis, akkor olyan szakemberekkel konzultálok, akik járta-
sak abban a világban, mûveltségi körben. Nem venném a lelkemre,
hogy valami csacskaságot tegyek közzé sok-sok példányban.
– Egy-egy regénye így alapos elômunkálatokat követel: felderíti a
helyszínt, tanulmányozza bizonyos népek szokásait, környezetét.
Hogy képes mégis évente több regényt kiadni a keze közül?

CÍMLAP

UUttaazzóó  kkaallaannddrreeggéénnyyíírróó
Beszélgetés Lôrincz L. Lászlóval
Leslie L. Lawrence, alias (vagyis magyar fordításban) Lôrincz L. László hihetetlen
munkabírással dolgozik. Mostanában kalandregényei látnak napvilágot, évente
általában kettô, olykor három is. A nyolcvanas évek elôtt ifjúsági regényekkel
és tudományos-fantasztikus mûvekkel jelentkezett. Az egyetemen mongol szakos
volt, s eredeti foglalkozása szerint a keleti nyelvtudományok kandidátusa.
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– Ez olyan, mint az árvíz. Az ember elkezd írni, az olvasók meg
dedikálásokon és találkozókon kérdezik, mikor jön a következô...
S megértem ôket, mert gyerekkoromban én is azt szerettem, ha
ugyanazon író vissza-visszatérô szereplôinek kalandjait követ-
hettem nyomon. Karl May volt a kedvencem, s mivel az ô köny-
veit 1948 után jó ideig nem jelentették meg, ha valamelyik rajon-
gójánál megvolt egy nehezen hozzáférhetô May-kötet, sorba áll-
tunk, hogy kölcsönkapjuk a mûvet.
– Igyekszik tehát eleget tenni az olvasói igényeknek?
– Igen, rendszeresen megszabott munkaidôben dolgozom, ki-
véve a két regény közti pihenôket, és azokat a heteket, ami-
kor külföldön vagyok. Reggel nyolckor kelek, bô két órát szá-
nok az új fejezetekre, aztán ugyanannyi idôben kijavítom az
addigiakat. Gyorsan írok, de ennek az a hátránya, hogy ismét-
lések, rossz mondatok belekerülhetnek a szövegbe. Ezzel a
„piszkozattal” legalább annyit veszôdöm, mint az elsô válto-
zat megalkotásán.
– Kikbôl kerülnek ki az Ön könyvvásárlói az író-olvasó találkozók
közönségébôl következtethetôen?
– Úgy veszem észre, hogy hatvan százalékban a nôk körébôl.
Egyrészt ôk valószínûleg többet olvasnak a férfiaknál. Másrészt
a fôszereplôm, aki, elôrebocsátom: nem én vagyok, nos, ô vagány
fiú, de nem brutális. Tiszteli a hölgyeket, nem balhézik, inkább a
csavaros eszével küzdi le a nehézségeket. Nôi ideállá igyekeztem
formálni a személyiségét. Amikor hölgyekkel beszélgetek, min-
dig elmondják, hogy az én könyvemet szívesen adják a gyerekek
kezébe, mert bûntény és nyomozás ugyan van benne, de sehol
sem fordul elô káromkodás. Ez az egyik alapelvem. Bánatom,
hogy a fiatal olvasók száma csökken, amelyben az elektronikus
média nyilván közrejátszik, de szerintem az olvasástanítás mód-
szerével is lehetnek problémák.
– Mitôl függ a témaválasztása?
– Bár nem kizárólag a kiadó dönt ebben az ügyben, de kétség-
kívül belejátszik a marketing is, mert az olvasó változatosság-
ra vágyik. Ügyelek rá például, hogy ne mindig Leslie legyen a
fôszereplô. A könyvhétre megjelent Hannahanna méheiben
John C. Lendvay a hôs, de a következôben, az Ördög, ördög,
ki a házból címûben már Santarcangeli atya körül bonyolódik
a cselekmény.
– Hová utazik legközelebb?
– Mivel általában télen veszem nyakamba a világot, mert olyan

vidékekre megyek, ahol ak-
koriban melegebb van,
mint itthon, ezt egyelôre
nem tudom megmondani.
Szerettem volna elmenni
Kubába, de most arrafelé is
terjed az olajfolt...
– S gondolatban merre fog
kalandozni?
– Tíz hete érkeztem haza
Srí Lankáról, ahol két hó-
napot töltöttem, könyvtár-
ba járással, emberekkel va-
ló beszélgetéssel, a környe-
zet megfigyelésével. Izgal-
mas világ az, úgyhogy tel-
jességgel sikerült felkészül-
nöm a karácsonyi könyvvá-
sárra megjelenô új köny-
vem színhelyébôl.

Mátraházi Zsuzsa

CÍMLAP
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– Az Ünnepi Könyvhétre jelent meg Berlin – Zárt övezet, Emlékezé-
sek címû könyve. Mióta érlelôdött Önben ez a mû? Mikor határozta
el, hogy papírra veti berlini élményeit, sorsformáló hatásait?
– A Berlinben élt hat esztendô olyan meghatározó volt, mint ke-
vés idôszaka életemnek – mondhatnám szinte, felnôtté érésem
esztendei voltak. Életre szóló barátságokat kötöttem, lehet, fur-
csán hangzik. De néha úgy érzem, szellemi, morális magatartá-
som ott vált azzá, ami ma vagyok. Más szóval, a készenlét, hogy
mindezt leírjam, mindig megvolt bennem.
– A könyvheti beharangozók a vegyes mûfajú magyar irodalom
sorai közt említik a könyvet, éppúgy, mint Ady Endre, Lakat T.
Károly, Varga Zoltán és Sárközi Mátyás mûvét. Ön hogyan hatá-
rozná meg a könyv mûfaját?
– Úgy gondolom, az esszé mûfajához áll ez a könyv a legköze-
lebb, s inkább szántam szépprózának, mint az emlékírás hig-
gadt, egyenletes mûfajának. Kicsit az irodalomtörténetírás is
kísértett persze.
– A kötet két részbôl áll, az elsôben az 1960-as ösztöndíjas éve-
ire, a berlini fal felállítására és az azt követô eseményekre emlé-
kezik, míg a másodikban az 1970-es éveket eleveníti fel, amikor
a Berlini Magyar Kulturális Intézet munkatársaként dolgozott. 

Úgy érzem, a második rész sokkal személyesebb hangvételû.
Jól érzem? Ha így van, tudatos szerkesztés eredménye ez?
– A hatvanas években két alkalommal is voltam ösztöndíjas, 1961-
ben, majd 1964-ben. A második tulajdonképpen kétéves lett vol-
na, de egy esztendô után visszajöttem.

A magyar kulturális intézetben annak megnyitása után dolgoz-
tam, 1971–74 között. Az ösztöndíj kialakít az emberben egy vissza-
húzódóbb létet; az intézet munkatársaként napjaim tele voltak fel-
adatokkal, mozgalmasak voltak – talán ezért a különbség.
– Mint a köznapi, szellemi, politikai élet szemtanúja, kiket emelne
ki, akik példamutatóan reagáltak koruk történelmi eseményeire?
– Erre válaszolva jó néhány nevet kellene mondanom, íróbaráta-
im közül elsôsorban Günter Kunertet, Franz Fühmannt említe-
ném. De a hetvenes években már érezhetô volt az ellenzéki ma-
gatartások kialakulása, intézetünkben is jó néhányan, késôbb is-
mertté vált személyiségek is megfordultak.
– Az Ön számára milyen tapasztalatot hoztak a berlini évek?
Okozott-e a gondolkodásmódjában, világszemléletében válto-
zást az ott eltöltött idôszak, és ha igen, milyen irányban?
– Szerencsés voltam, mindjárt Berlinbe (ne feledjük, Kelet-Berlinrôl
van szó) kerülésem legelején azokkal az írókkal kerültem kapcsolat-

INTERJÚ

EEzz  aa  vviilláágg  nneemm  ccssuuppáánn
bbeessúúggóókkaatt  nneevveelltt
Beszélgetés Kalász Mártonnal
„Úgy hiszem – ez a világ nem csupán besúgókat nevelt, hanem mindent kockáztató
egyéniségek sorát, az emberi s politikai tisztesség példáit.”
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ba, akiket a diktatúra, Walter Ulbricht személyesen akár, már célke-
resztbe vett, már eltiltották ôket a közléstôl, rendszeresen zaklatták
ôket. Günter Kunerték lakásában rajtam kívül, úgy hiszem, esztendô-
kön át szinte senki sem fordult meg. Engem is rendre intettek a hiva-
talok, mit nem engedhetnék meg magamnak... Erre kitaláltam egy vá-
laszt: „engem bármikor haza lehet küldeni”, ezt nem akarták volna. 

Egyéni alakulásom, érésem – ha valaha emberi keménységre
tettem szert, akkor ott Berlinben.
– Mi volt a célja a mûvével? Kívánt-e a kornak, illetve a kortár-
sai közül valakinek emléket állítani ezzel az írással?
– Célom ezzel a könyvvel, úgy hiszem, elsôsorban az volt, hogy
magam még egyszer szembesüljek ennek a hat esztendônek az
emlékeivel. S még valami – mégiscsak elmondani, amirôl mi an-
nak idején nem voltunk kellôen tájékozottak, úgy hiszem – ez a
világ nem csupán besúgókat nevelt, hanem mindent kockáztató
egyéniségek sorát, az emberi s politikai tisztesség példáit.
– Van-e olyan kortárs irodalmi vagy történelmi mû, amely Ön
szerint valósághûen adja vissza az 1961-es és azt követô évek
eseményeinek történéseit?
– A naplók s emlékírások sora jelent meg az utóbbi két évtized-
ben, maguk a németek is még hiányolják a regényeket. Lírai élet-
mûveket említhetnénk, elsôsorban Peter Huchel nevét, de Rei-
ner Kunzét, Günter Kunertet, Uwe Kolbét, másokat. Két regényt
mondanék, Erich Loest Nikolaikirche címû mûvét, s egy újabbat,
Uwe Tellkamp Der Turm címû könyvét. Utóbbi, tudomásom
szerint az elmúlt napokban magyarul is megjelent.
– Mit érzett, amikor lebontották a berlini falat?
– Németországi, berlini éveim kiteljesedése lett volna, ha ott lehe-
tek. Vártam barátaim híradását – nem tagadom, ami azután az újra-
egyesítés után még hónapokig, évekig, elsôsorban keleti barátaim
szomorúságára, hátrányára végbement, az én szívemet is összeszo-
rította. Ezt már elsôsorban Stuttgartból, ahol a kilencvenes években
dolgoztam, volt alkalmam követni. De ez hosszabb történet...
– Érkezett-e már olvasói visszajelzés? Milyen volt a kötet könyv-
heti fogadtatása?
– Egy-két barátom, ismerôsöm már szólt, talán nem csupán ro-
konszenvbôl vagy udvariasságból mondtak kedvezô véleményt.
– Tervez folytatást? Illetve tervezi-e, hogy a közeljövôben
visszatér Berlinbe?
– A szó szoros értelmében folytatást nem tervezek. Ami kimaradt,

szándékosan vagy a befeje-
zés sietségében, talán meg-
érne még egy szándékot,
hogy világra segítsem.

Berlinbe, magam sem iga-
zán értem, miért, az utóbbi
idôben alig jutottam. Hi-
szen lányom egy évtizede
ott él, nyolcesztendôs uno-
kám, Bálint, egyszer-egy-
szer már szememre hányta,
miért nem látogatom, láto-
gatjuk meg ôket. Barátaim
közül jó néhányan már
nem élnek, mások távol
költöztek Berlinbôl. Berlin
ma, ismét egy város lévén,
szellemileg, kulturális meg-
nyilvánulásaiban, úgy hi-
szem, a világ egyik izgal-
mas központja.

Illényi Mária

INTERJÚ
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Versek nyárra
és újraolvasásra
Fodor Ákos – Rózsa Edit Képtelenkönyvé-
nek szövegeit, azaz verseit, és illusztrációit
hosszan kellene/lehetne méltatni. Annyira
szokatlan, és annyira más, mint a máskép-
pen kitûnô gyerekverskötetek. De abban is
biztos vagyok, hogy a felnôtt olvasók is
nagy élvezettel olvassák ezeket a sokszor
csak szösszenetnyi, rövidségükben is vál-
tozatos mûveket. Játékos, szel-
lemes, vidám ötletek és bölcs
gondolatok felszikrázásának
sorozata ez a tudatosan felépí-
tett kötet. Amely egy zsiráffal
kezdôdik, aki rögtön – mielôtt
elkezdôdne maga a könyv –
szépen kisétál ebbôl a könyv-
bôl egy másikba. Aztán van
olyan szereplôje, amely nincs,
olvassuk csak a Sebesség címû
kis remeket: „Egy pillanatra
egymásra talál/ a Kutyafutta és a Lóhalál!//
(A nagy-nagy sietség következtében/ csak
hûlt helyüket látni már e képen…)” A borí-
tón egy polip látható napernyôvel (!), belül
a Cingár, A szép, de buta lepke, A kerítés, a
Lány és fiú, a nyúl, a habszifon, a kerítés, a
nap stb. préselt levelekbôl és virágszir-
mokból álló képi világ üdeségével, ötletes-
ségével hat. 

Ilyenkor nyáron a gyerekek talán keve-
sebb idôt töltenek a TV és a számítógép
elôtt, inkább fociznak, strandra mennek,
vagy éppen a Vidámparkba.  Gyárfás End-
re verses képeskönyvében éppenséggel
egy víziló viszi magával a Vidámparkba
kis barátját. Sorra kipróbálják a szórako-
zási lehetôségeket (hullámvas-
út, pecázás, dodgem, elvará-
zsolt kastély, forgó hordó, óri-
áskerék, csónakázás), de utol-
só kalandjuk során végképp
úgy ítélik, a vízilónak le kell
adnia a túlsúlyából, hogy min-
dent zavartalanul, baj nélkül
élvezhessen. Kettejük kaland-
jait Petôvári Csaba színes, vi-
dám rajzokban örökítette meg.

Népmese, meseregény
és mesejáték 
A repülô kastély c. kötet a Kráter Mûhely
Egyesület Magyar népmesék sorozatában
látott napvilágot. E tündérmese fôhôse a
csodás születésû János, aki egy szép piros

almából pattant elô. Egy sze-
gény özvegyasszony fia lé-
vén, a kondára vigyáz a falu
alatti legelôn, amikor meglát
odafönt a magas égen egy fe-
hér szárnyakon repülô kas-
télyt. Annak erkélyén egy
sírdogáló, gyönyörû leányt.
Mint kiderül, a gonosz, nagy
szörnyeteg rabolta el és zár-
ta ebbe a kastélyba a király-

lányt. Alma János persze fölke-
rekedik, hogy megkeresse a
kastélyt, megküzdjön a Gonosz
Varázslóval és kiszabadítsa a ki-
rálykisasszonyt. A gazdagon il-
lusztrált képeskönyvben Csillé-
ry Orsolya ihletett képei nagy-
szerûen illeszkednek a mese ti-
pikus hôseihez és különleges
helyszíneihez. 

Bálint Ágnes mesesorozatá-
nak (regényének?) címszerep-

lôje – a kiírás szerint – egy „nem harapós
kutya”, akit kölyökkora óta Csibinek hív-
nak. De hogy hívhatnak így egy öreg vizs-
lát? – teszi fel a kérdést Tyúkanyó, aki
ugyancsak rég volt már
pipi („Pipike”).  Mivel a
kutyaház egy labdaró-
zsabokor árnyékában
áll, Csibi új neve Lab-
darózsa lesz. És ezzel a
kert minden lakója
(gyerekek és különféle
állatok) egyetért. A
vizsla ugyan öreg már,
s mint Reich Károly
kedves rajzain látjuk is, már kénytelen

szemüveget viselni, azért az
egykori vadászkutya vigyáz a
kert lakóira. Kell is, mert itt
mindig történik valami...

Buda Ferenc Színre szín c.
kötetében két mesejáték
szövegét olvashatjuk: az el-
sô címe Csillaglépô Csoda-
szarvas, a má-
sodiké Mátyás
király és a cin-
kotai kántor. A

hun-magyar mondák alap-
ján versben megszólaló mû
bábszínpadra íródott. A
Mátyás-mondakör nyomán
keletkezett zenés dráma az
igazságos király egyik leg-
ismertebb kalandját dol-

gozza fel. Ebben a hosszabb
(hat jelenéses) darabban is
vannak versbetétek, s a szerzô
a Jegyzetekben megadja (szol-
mizálva) a dallamokat. Mind-
két mûvet bemutatták már, s
remélhetôleg játsszák is még,
de amatôr együttesek és isko-
lai színjátszók is könnyen elô-
adhatják ôket. 

Többféle tudnivaló,
kérdésekkel, játékosan is
Az Elsô Larousse atlaszom világkörüli
útra invitálja kis olvasóit. Azaz szemügy-
re vehetik benne a „vi-
lág csodái”-t, Európától
(az athéni Akropolisztól
és a dél-angliai Stone-
henge-tôl) kezdve, Afri-
kán, Észak- és Közép-
Amerikán, Dél-Ameri-
kán, Ázsián és Ausztrá-
lián át egészen az An-
tarktiszig, a „fehér kon-

tinens”-ig jut-
va, szöveg és
gazdag képanyag segítségével.
Egy-egy oldalon számtalan ér-
dekes adat található, és vannak
keretes írások, amelyek megle-
pô, de igaz információkkal hök-
kentik meg az olvasókat. Min-
den fejezet kihajtható térképpel
indít, amelyen megkereshetôk
az ismertetett, ábrázolt helyszí-

nek. A kötet végén pedig egy nagyalakú,
kiszedhetô poszter van mellékletként.

Zsolnay Judit – Szentpétery Melitta
Repeta c. rejtvényfüzete játékos, gon-
dolkodtató feladványokkal: matemati-
kai, nyelvtani, logikai feladatokkal van
teli. A szerzôk – mint az a hátsó borítón
olvasható – több évtizedes tanítói ta-
pasztalatukat felhasználva állították

össze a több mint húsz oldal-
nyi feladatsort. Mégpedig 1.
osztályt végzett gyerekeknek.
Azaz (a repeta értelmében)
ezek megoldásával a leendô
másodikosok játszva gyako-
rolhatják az elsô évben tanul-
takat. A feladattípusok között
van útvesztô, keresztrejtvény,
kiszínezô, dominó, titkosírás,
labirintus, igaz?hamis? és

GYERMEK, IFJÚSÁGI
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(mellékletként) puzzle
is. A Laár Györgyi il-
lusztrálta hasznos és
szórakoztató füzet vé-
gén ott vannak termé-
szetesen a megoldások. 

Nem csak július 11-ig (ek-
kor lesz a foci vébé döntô-
je) aktuális olvasmány a
kisebbeknek  Peter Nie-
länder A foci c. nagyalakú
képeskönyve (Szakkönyvsorozat óvodás-
kortól). Mi a futball? – ez az elsô kérdés.
Aztán jöhetnek a részletek: a pálya azaz já-
téktér, a felszerelés, a stadion, az elnyerhe-
tô kupák leírása. Persze az is kiderül a lé-
nyegre törô szövegekbôl, mi a játékvezetô,
vagy éppen a kapus feladata. Megtudhat-
juk, hogyan edzenek a profi futballisták, il-
letve hol találkozhatunk velük. A kicsik kí-
váncsiságát fokozzák a kihajtható ablakok,
amelyek mögött érdekes információk rejle-
nek. A kötetet a szerzô illusztrálta. (Fordí-
totta Mélyi József.) 

Ugyancsak Scolar-kiadvány Ste-
phan Faustnak a fociról nagyob-
baknak írott könyve, amelynek al-
címe: Minden, amit a gyerekek
tudni szeretnének a futballról. Ez
a kisalakú kötet rengeteg tényt
sorol fel, de sok furcsaságot, vic-
ces adatot és esetet idéz a futball
világából, történetébôl. Egy-
egy oldalon általában két té-
mával foglalkozik: pl. A szá-
mozás kérdése és A kapus
legyen feltûnô. Vagy: Az el-
sô futballcsászár és A  világ
legnagyobb stadionjai. Szó
van az Európa-bajnokságok
kabalafiguráiról, az évszá-
zad (20.) legjobbjairól, világ-
és olimpiai bajnokokról, gól-
királyokról (aranycipôsök-
rôl), az év játékosairól stb. Az aktuális tor-
náról is sok mindent megtudunk, és az
eredetileg német kiadvány kiegészült a
magyar fociról szóló részekkel is.

Olvashatunk „bölcsességeket” („Azért
vesztettünk, mert nem nyertünk.”) és ol-
vas(gat)ás közben folyik a 34 napos kvíz-
bajnokság  – Megoldások a kötet
végén. (Fordította: Mélyi József.) 

Minden kérdésre van válasz –
állítja a Mi micsoda sorozatban
megjelent  Kérdések könyve. A
széria most 20 éves gazdájának
jubileumi kötete a szokásosnál
terjedelmesebb, gazdagabb: több
mint 180 kérdésre kapunk választ
a változatos témájú, Francz Mag-
dolna szerkesztette kötetben.

Csak néhány példa a kérdések kö-
zül: Hogyan épül fel az emberi
agy?, Milyenek a korszerû állat-
kertek?, Hányféle ásvány létezik?,
Mi az üvegházhatás?, Ho-
gyan vadászik a farkas?, Mik
a kvarkok? Hol találhatók a
gének? Milyenek a modern
óceánjáró hajók? Szemléle-
tes ábrák, látványos képek
teszik vonzóvá a kiadványt,

amelynek nem titkolt célja, hogy
kedvet ébresszen a gyerekekben a
Mi micsoda immár több mint 100
kötetének elolvasásához.

Ókori háborúk és netes
támadások
A görög–római irodalom három nagy mû-
ve, az Íliász, az Odüsszeia és az Aeneis,
ezek az egymással összefüggô, egymást

kiegészítô eposzok a
trójai háború kezdeté-
tôl a megmenekült
trójaiak itáliai honfog-
lalásig egy szer-
teágazó monda-
kört teremtettek
meg. Külföldön,
de nálunk is kü-
lönféle módon
dolgozták fel
ezek alapján a

hôsök és istenek tetteit. A
feldolgozások közül a leg-
jobbak közé tartozik  Maj-
tényi Zoltán Istennô szép-
séges fia! c. regénye. A dardán
királyfi – Ankhíszész és Aphro-
dité gyermeke – rokona, barátja
és szövetségese Priamosz csa-
ládjának, s ô az egyedüli, aki hisz

Kasszandra jóslatának. A regény elsô ré-
sze Trója pusztulásáig követi nyomon az
eseményeket, a mesélô szemszögébôl. A
második rész Aineiász és társai menekü-
lésének története. Ebbôl a részbôl két epi-
zódot feltétlenül ki kell emelni: a karthá-
gói királynô, Dídó Aineiász iránti szerel-

mét, valamint hôsünknek
az Árnyak Birodalmában
(az alvilágban) tett láto-
gatását. A Végzet úgy
rendelte, hogy Aineiász-
nak (neve azt jelenti: Nép
Pásztora) tovább kell ve-
zetnie a nôket, gyereke-
ket, férfiakat, míg csak
Latíumba nem érnek. A
harmadik rész arról szól,

hogyan fogadják be ôket végül, miután itt
is meg kell harcolniuk az ôket ellensége-
sen fogadókkal. Az író ugyan fölléptet is-
teneket és istennôket, de inkább e heroi-

kus kor embereinek vi-
selkedését és gondol-
kodását örökítette meg
hitelesen, érdekes me-
seszövéssel, sok szép
leírással. (Illusztrálta
Reich Károly.) 

Az ausztrál írónô
Kate McCaffrey Behá-
lózva c. regényének
kamaszlány hôse, Ava-
lon új iskolába kerül,

mivel pedagógus szülei Perthben, a
nagyvárosban vállalnak állást. A lány
nemcsak okos, de csinos is, éppen ezért
viselkedik (túl) szerényen, nehogy ma-
ga ellen fordítsa menô osztálytársainak
csoportját. Tehát igyekszik beilleszked-
ni, de a barátai nem tartoznak a nagy-
menôk közé, sôt. Aztán nagy megdöb-
benésére egy „jóbarát” e-mailben közli
vele, hogy ô többek véleménye szerint
egy ribanc. A további üzenetek még

durvábbak, közönsége-
sebbek. Egy öt fôs cso-
port fogott össze, hogy
kikészítsék a lányt. De
vajon miért? S ki lehet
a Dragongirl nevû fel-
adó, aki mind közül a
legelszántabb, valóság-
gal gyûlölködô? Szól-e
Avalon a szüleinek? Il-
letve mit tesznek-te-
hetnek a barátai? Errôl

szól ez az izgalmas, a kamaszok szélsô-
séges viselkedését példázó mû. (Fordí-
totta Moldova Júlia.)

Cs. A.  

A repülô kastély. Kráter Mûhely Egyesület, 32
old., 1700 Ft; Bálint Ágnes: Labdarózsa. Hol-
nap Kiadó, 84 old., 2300 Ft; Buda Ferenc:
Színre szín. Holnap Kiadó, 74 old., 1900 Ft;
Elsô Larousse atlaszom. Officina ’96 Kiadó,
62 old., 3250 Ft; Fodor Ákos–Rózsa Edit:
Képtelenkönyv. Móra Könyvkiadó, 26 old.,
1690 Ft; Gyárfás Endre: Víziló a Vidámpark-
ban. Medicina Kvk., 36 old., 1900 Ft; Kérdé-
sek könyve. Tessloff Babilon, 127 old., 3490
Ft; Majtényi Zoltán: Istennô szépséges fia!
Holnap Kiadó, 263 old., 2300 Ft; McCaffrey,
Kate: Behálózva. Animus Kiadó, 172 old.,
2290 Ft; Nieländer, Peter: A foci. Scolar Ki-
adó, 16 t., 3250 Ft; Faust, Stephan: Scolar
Mindentudó – foci. Scolar Kiadó, 128 old.,
2190 Ft; Zsolnay Judit – Szentpétery Melitta:
Repeta. Santos Kiadó, 24 old., 890 Ft 
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2010. július 28.
Szükség van-e a kortárs magyar irodalom pozitív

diszkriminációjára?

Kibôl lesz olvasó és miért?

Mit olvasnak a magyarok?

Kell-e „cégér” a jó magyar irodalomnak?

A könyves világ szereplôi közül ki szorul jobban támogatásra
– a szerzô, a kiadó vagy az olvasó?

Avagy bízzunk mindent a piacra?

Néhány kérdés azok közül, amelyekre válaszokat keres
a Könyvhét augusztusi száma.

Az augusztusi Könyvhét nyilvános lapbemutatóján tovább beszélgetünk meghívott vendégeinkkel és a közönséggel

ezekrôl a kérdésekrôl, szóba hozva mindazt, ami az augusztusi számban megjelenô cikkekben és interjúkban megjelenik,

és persze mindazt ami a terjedelmi korlátok miatt kimarad.

Szeretettel hívjuk és várjuk az augusztusi Könyvhét lapbemutatójára és  beszélgetésre a
Könyvhét LapNapon

2010. július 28-án, 17 órakor a Petôfi Irodalmi Múzeum Lotz-termében.
(Budapest V., Károlyi Mihály utca 16.)

A rendezvény nyilvános, a belépés díjtalan!

A rendezvény részletes programja a meghívottak névsorával a Könyvhét honlapján
(www. konyv7.hu) tekinthetô meg július közepétôl.

Azoknak az olvasóinknak, akik a Könyvhét e-mail címén – konyvhet@t-online.hu – igénylik,
postán  elküldjük személyes meghívójukat.

A Könyvhét LapNap rendezvénysorozatot a Magyar Szak- és
Szépirodalmi Szerzôk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a

Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány támogatja

LapNap



– Kiss Angéla írt egy regényt,
amelynek a fôhôse Londonban
próbál szerencsét. Önéletrajzi a
regényed?
– Nyolcvan százalékban igen, de
sok fiktív szálat is beleszôttem.
– Kik az irodalmi példaképeid? 
– Hogy ôszinte legyek, nincse-
nek az egész életemet végigkí-
sérô „”nagy példaképek”, inkább
csak kedvencek. Gyerekkorom-
ban például egyáltalán nem is
olvastam, a kötelezô olvasmá-
nyokat sorra félbehagytam: a
Kincskeresô kisködmönt, ami-
kor Gergô húga meghalt torokgyíkban, az
Egri csillagokat a harci jeleneteknél, Neme-
csek Ernô haláláig sem jutottam el, s tulaj-
donképpen a Vuk végéig sem, mert az apu-
káját már az elején lelôtték. Az elsô könyvet
középiskola után olvastam ki, ráadásul, né-
metül. Ajándékba kaptam külföldrôl, és csak
a kihívás miatt álltam neki. Azóta vagyok
Sidney Sheldon-rajongó. Másik nagy ked-
vencem Nick Hornby, fôként humoráért és
iróniájáért, illetve mert férfi létére elképesz-
tôen hitelesen tud írni nôi szemszögbôl. Ez
is mutatja, mennyire empatikus. Hozzá ha-
sonlóan én is akármikor, akárkinek a helyé-
be pillanatok alatt bele tudom élni magam,
és az illetô szemszögébôl nézni a világot. Ez
az adottság nagyon jól jön íráskor. Legújabb
kedvencem pedig Elizabeth Gilbert. Amikor
nemrégiben olvastam, rájöttem, hogy
ugyanarról írtunk: egy nap rájöttünk, hogy
változtatni akarunk az életünkön, így neki-
vágtunk a nagyvilágnak, hogy felfedezzük
azt, és nem utolsó sorban önmagunkat is.
– A stílusod nagyon jó! Mikor jutott eszed-
be, hogy írni kezdj?
– Soha. A véletlen mûve. Bár egyszer Panni
néni, az irodalomtanárnôm megmondta,
hogy „Te lány, egyszer könyvet fogsz írni”, de
mivel közgazdaságiba jártam, ennek épp
annyira nem tulajdonítottam jelentôséget,
mintha azt monda volna, hogy vadakat tere-
lô juhász leszek. Mégis neki lett igaza. Fura
nap volt, amikor nekiálltam írni. Három év
óta az elsô szabadnapom volt az étterem-
ben, ahol akkor dolgoztam, angliai szeptem-
bert meghazudtoló 25 fok volt, én pedig ma-
gányosan és boldogtalanul ültem a Regent’s
csatorna mentén, kacsákat etettem. És ak-

kor belém nyilallt,
hogy „írj egy
könyvet”. Még pár
órán át próbáltam
kiverni a fejembôl,
de nem sikerült.
Tudni kell rólam,
hogy van bennem
egy kényszeres-
ség, ha valamit el-
kezdek, nem
nyugszok, amíg be
nem fejezem.
Megszállott va-
gyok néha. Így

született a könyv is: egy légbôl kapott kósza
gondolat megfûszerezve megszállottsággal.
– Mondtad a sajtótájékoztatón, hogy ha el-
tervezel valamit, nem lehet, hogy ne való-
suljon meg, ha mindent megteszel érte. 
– Ez a gondolkodásmód a családomból fa-
kad. Így neveltek. Ha egy szép napon azzal
állítanék haza, hogy „képzeljétek, a Földre
leszálló marslakók üdvözlésére engem vá-
lasztottak ki”, a szüleim maximum annyit
kérdeznének, hogy „miért, szerinted ki
mást”? Mindig is hittek bennem, így egy idô
után én is elkezdtem hinni önmagamban.
Szerintem csak így szabad leélni az életet.
Elôször merjünk nagyot álmodni, utána pe-
dig küzdjünk az álmainkért. Ahogy az egyik
kedves olvasó írta, számára a könyvnek is ez
volt az üzenete, elôször új gondolatokra éb-
resztette, utána pedig tettekre: úgy döntött,
ô is nekivág a nagyvilágnak, hogy megmé-
rettesse magát. Amivel egyben az én álmom
is beteljesült, mert ha a következô újságíró
megkérdezi, hogy szerintem sikeres lesz-e a
könyvem, akkor most már bizton állítha-
tom, hogy már most az, hisz erôt adott egy
embernek, és pozitív változásra sarkallta.
– Hogyan tanultál meg angolul?
– Mivel németül beszéltem, elôször Német-
országba indultam, de egy véletlen során
mégis Angliában kötöttem ki angol nyelvtu-
dás nélkül. Bemagoltam, hogy ki vagyok,
honnan jöttem, ezt álmomból fölébredve is
tudtam, de ha belekérdeztek, onnantól
kezdve meg voltam lôve. Hogy mennyire
nem beszéltem angolul, az bizonyítja a leg-
jobban, hogy amikor az állásinterjún meg-
kérdezték, hogy szeretnék-e itt dolgozni, azt
hittem azt kérdezik, hogy dolgoztam-e már

hasonló helyen, így nemet válaszoltam. Erre
egy jót röhögtek, hogy milyen vicces lány
vagyok, és felvettek. Erre sokan azt mondják,
hogy nekem mindig ilyen szerencsém van,
de én nem hiszek a szerencsében. Még ha
gyerekes álmodozónak tartanak is, de én ak-
kor is a jóságban hiszek, hogy a jók jót érde-
melnek, és mindig elnyerik jutalmukat. Rá-
adásul az életem ezt mindig vissza is igazol-
ja. Visszatérve az angol nyelvtanulásra, a
kollégák tanítgattak, majd pár hónap múlva
elkezdtem olvasni. Jane Austen könyvébôl
elôször csupa olyan szót tanultam meg,
amit manapság már csak az angol királynô
használ, ráadásul magyarosan kiejtve me-
morizáltam a szavakat, így amikor használ-
tam ôket, sosem értettek meg. Ekkor elkezd-
tem dalszövegeket fordítani és filmeket néz-
ni. A passzív szókincsem a mai napig is
klasszisokkal nagyobb az aktívnál, de szerin-
tem soha nem fogom úgy érezni, hogy „már
tudok angolul”.
– A „London csak oda” sikergyanús könyv.
Tervezel további regényeket?
– Igen. Egyrészt, mert grafomán vagyok,
másrészt, mert már kiskorom óta egyfoly-
tában szituációk és párbeszédek zakatol-
nak a fejemben, amiket sokkal egészsége-
sebbnek tartok kiírni magamból, mintsem
beleôrüljek, nem utolsó sorban alvásprob-
lémámra is kitûnô terápia az írás. Még ha
ki sem adnak, akkor is írni fogok. Angol ba-
rátnôim mindig azt mondják, hogy „don’t
chicken out”. Mivel az elején még nem ér-
tettem annyira angolul, mindig azt hittem,
azt jelenti, hogy ne vigyem ki a csirkét, ami
már csak azért is furcsa volt, mert csirke
még csak a közelben sem volt soha. Azóta
megtanultam, hogy azt jelenti, hogy ne
csirkésedjek ki a szituációból, azaz ne ve-
gyem fel a nyúlcipôt. Természetesen az
írásból sem fogok meghátrálni.

Szepesi Dóra

INTERJÚ

TTee  lláánnyy,,  eeggyysszzeerr  kköönnyyvveett  ffooggsszz  íírrnnii!!
Kedves Olvasó! Gondoltál már arra, hogy egy szép napon magad mögött hagyd az addi-
gi életed, és körülnézz a nagyvilágban? Miss Kiss kalauzolásával ezt most megteheted!

KÖNYVRÔL
Kiss Angéla
LONDON CSAK ODA
Jószöveg Mûhely Kiadó
280 oldal, 2990 Ft
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Sok szülô álma egy nagy, békés család, ahol szeretetben, közös-
ségben élnek együtt idôsek és fiatalok, a szülôk bölcsen igaz-
gatják a család sorsát, a gyerekek segítik egymást, nincs vesze-
kedés, zsivaj, lárma. Aztán hamarosan be kell látniuk, hogy
ilyen-olyan okokból ez az idea nem valósítható meg, szép remé-
nyeiket folyton felülírja az Élet, amitôl aztán minden kiszámít-
hatatlan és kaotikus lesz. 

A varázsdada és a Nagy Bumm családregény annak minden
kalandjával és romantikájával. Egy nagycsalád mindennapjai –
leginkább problémái – kerülnek a középpontba, amitôl mégis
különleges lesz a történet: a cselekmény a II. világháború ide-
jén játszódik egy kis, angliai faluban (tanyán), ahol a szimpa-
tikus Green család apa nélkül maradva (a háborúban védi a
hazáját) küzd az életben maradásért. Láthatjuk, Emma
Thompson nem fél a komoly témától: háborút, megélhetési
gondokat, gonosz nagybácsit egyaránt felvonultat szerencsét-
len hôsei ellenében, ráadásul a család három gyermekének
még elkényeztetett, városi unokatestvéreikkel is meg kell
küzdenie, akiket szüleik vidékre küldtek, hogy az ellenség tá-
madásait a védett vidéken vészeljék át. Konfliktusok sokasá-
gával kell felvennie a küzdelmet Greennének, s ugyan az álla-

tok gondozásában számíthat gyermekei segítségére, a gyer-
mekek (elôbb a saját három, majd ráadásként a fényes-kényes
két másik) gondozásában nagyon is magára marad. Honnan
jöhet ilyenkor segítség?

Nanny McPhee legalább olyan rejtélyes, mint Mary Poppins:
felbukkan, rendet tesz, majd továbbáll. Amíg nem kedvelik, de
szükség van rá, marad, ám abban a pillanatban, hogy megkedvel-
nék, el kell mennie, mert már nincs rá szükség. Tudja, hogy a ne-
velés nem a nevelôrôl, hanem a neveltrôl szól: amikor a gyermek
szívében lángra kap a szeretet parazsa, útra kelhet, mert innentôl
kezdve a szív már maga is tudja, mi a helyes és mi nem.

A varázsdada nem szép, viszont igazságtalan – legalábbis a
gyerekek ilyennek látják. Mindig csak követel, határokat szab,
olyan dolgokra veszi rá ôket, amikhez legkevésbé sincs ked-
vük. Öt leckébôl álló tanegysége igen hatékony, igaz, a legtöbb
pedagógussal ellentétben ôt varázsereje is segíti a munkában.
Így könnyedén eléri, hogy a gyerekek abbahagyják a vereke-
dést, szépen megosztozzanak, segítsenek egymásnak, legyôz-
zék félelmüket és higgyenek mindenekfölött. A módszerei a
fekete pedagógia aranykorát idézik: igaz, egy ujjal sem nyúl a
gyerekekhez, mégis beszélgetés helyett a félelemkeltést tartja

KÖNYV ÉS FILM

……ffeejjeeddeenn  eeggyy  nnaaggyy  kkooppppaannááss
Matilda McPhee újra rendet tesz, ezúttal Emma Thompsonnak köszönhetôen olvashat-
juk a dadus újabb, elképesztô kalandjait (A varázsdada és a Nagy Bumm), amelynek
során egy csapat mérges kölyköt próbál egyetértésre és tiszteletre nevelni. A könyvre
épülô filmet a megjelenéssel egy napon mutatták be Magyarországon, így a családok
választhattak: a könyvet veszik meg vagy moziba mennek. Remélem a többség a könyv
mellett voksolt, a film ugyanis hátborzongató.
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célravezetôbb útnak. A gyerekek így aztán elkezdenek tartani
a gonosz boszorkánytól, és egyre inkább közeledni egymás-
hoz – ez pedig éppen elég Nanny McPheenek.

A fordulatokban is bôvelkedô történet alapvetôen a jó és a
rossz örök harcára épül, melyben a varázsdada sakkjátékosként
mozgatja a figurákat, természetfölötti erejével maga idézi elô a
cselekmény újabb fordulatait (ez alól talán csak a háború a kivé-
tel, bár ki tudja…), a megoldás azonban már nem az ô kezében
van: a gyermekek visszatalálva a helyes ösvényre, saját történe-
tük hôseiként maguk állítják helyre a megbomlott rendet, és nye-
rik el ezzel a boldogságot.

Emma Thompson regénye figyelmeztetéssel indul: „Szokatlan
könyvet tartasz a kezedben. A varázsdada és Nagy Bumm egy tör-
ténetbôl és egy forgatási naplóból áll össze, akár egy mozaik.” A
két szál valóban váltakozva jelenik meg a szövegben, s aki élvez-
ni akarja a történetet, jobb, ha átugorja a forgatási naplót, mert ez
amellett, hogy rendre a legizgalmasabb ponton akasztja meg a
történetet, sokszor nem is érdemel sok figyelmet. Én legalábbis
már nagyon untam Thompson kisasszony fanyalgását az angliai
idôjárás viszontagságai miatt… Ugyanakkor biztos vagyok abban
is, hogy a forgatásról írt naplóbejegyzéseknek is fontos szerepük
van – felkészítenek a film befogadására. A filmre, amely a könyv-
höz képest vajmi kevés újat tud adni, viszont a szerzô forgatási él-
ményeinek ismeretében más (talán rendezôi, talán színészi)
szemmel nézhetjük ezt a családi filmnek szánt borzalmat. Nem
tudom, hogy a film korhatáros-e, abban viszont biztos vagyok,

hogy a térdig kakában ta-
picskoló, üvöltözô gyere-
kek, a folyton rettegésben
élô Phil bácsi (hol a veséjét
akarják kivenni, hol kitöm-
nék), és a rémesen elmasz-
kírozott Emma Thompson
látványa a happy end elle-
nére sincs jó hatással a bon-
takozó gyermeki lélekre (a
felnôttet mindez nem nyo-
masztja, viszont végtelenül
idegesíti). Úgyhogy a filmet
jobb lett volna kihagynom,
a könyv ellenben könnyed,
nyári olvasmány lehet
mindazok számára, akik az
iskolamentes szünidôben is
szívesen emlékeznek nem
szép, viszont igazságtalan
tanáraikra.

Pompor Zoltán

KÖNYV ÉS FILM

KÖNYVRÔL

Thompson, Emma
NANNY MCPHEE
A varázsdada és a Nagy Bumm
Móra Kiadó, 272 oldal, 2490 Ft
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Marci, a beszélô
kutya
Szatíra – áll Csányi Vilmos
etológus professzor, író a be-
szélô kutyáról szóló könyvé-
nek címe alatt a mûfaji meg-
határozás. De sokkal több
annál: korrajz, kórrajz, sci-fi
és valóság elegye, hihetô, hi-
hetetlen és izgalmas törté-
netbe ágyazva. És persze,
megspékelve a sajátos „csá-
nyis” humorral. 

„…szabad-e embersejtekkel
kimérákat létrehozni …, vagy
ez már a tudomány határa, és
meg kell állni? – morfondíroz
magában a könyv egyik fôhô-
se, Grünwald professzor. – Ha
mégis létrejönnének, milyen
lesz az énvalóságuk? Olyan,
mint a mienk, vagy egészen
más? Nagy meglepetések elôtt
áll a emberiség.”

Nos, aki a kezébe veszi Marci,
a beszélô kutya történetét, az is
nagy meglepetések elôtt áll.
Igaz, a tudomány boszorkány-
konyhájába történô bepillantás
a laikusnak nem igazán érdekfe-
szítô, legfeljebb – már ha elég
társadalmi tapasztalattal bír –,
azt állapíthatja meg, hogy a be-
szélô kutyáig vezetô út csakis
Magyarországon kanyaroghat.
Mi több, Marci, a csodakutya
életének jó néhány epizódja is.
Minthogy beszél, ezért ember-
nek tartja magát, ugyanakkor
külleme és számos ôsi tulajdon-
sága szerint kutya, átmeneti
gazdájával, az ifjú és tehetséges
kutató Kertész Zsolttal megálla-
podnak abban, hogy Marci „kis-
ember”. – Mert a briard nem
csak utánozza az emberi beszé-
det (bár egyes mássalhangzók
kiejtésével nem boldogul), de
gondolkodik és következtet. Ez-

zel azután számos kalamajkába
sodorja gazdáját.

Például a buszon: „…valaki
rálépett Marci lábára, az fel-
mordult, elég hangosan. Zsolt
rászólt, hogy ne morogj, mire
Marci dühösen azt mondta:
'ez a kövér rálé'ett a lá'amra'.
A kövér hölgy, mert tényleg
kövér volt, döbbenten nézett
Zsoltra: 

– Ez a kutya beszél?
– Dehogy beszél, kérem,

csak én mondtam a nevében.
Rá tetszett lépni a lábára. – A
hölgy elgondolkodott, aztán
megszólalt, láthatóan Marci-
hoz intézve szavait:

– Kövér a nénikéd!
Mielôtt Zsolt válaszolhatott

volna, Marci újra megszólalt:
– Te vagy kövér, azért fájt a

rálé'és…”
Marci élete is veszélybe ke-

rül. Végül megmenekül, de a
poén igencsak keserédes… 

Hegedûs Eszter

Szellem és/vagy
betû ?
Kulcsár Szabó Ernô elsôsorban
Heideggerrel és talán Derridá-
val szólva száll harcba legújabb
tanulmánykötetében az iroda-
lom megragadhatóságáért. Az
objektummal szembehelyezett
szubjektum nézôpontja ugyan-
is korlátozza az irodalom meg-
értését. Amennyiben viszont a
nyelv, a költôi nyelv korlátozha-
tatlan, az embertôl függetle-
nedni képes dinamikájából in-
dulunk ki, akkor az (Heideg-
gerrel szólva) az irodalmat az
igazság történésének olyan
módjává teszi, ahol az igazság
mûvé, a mû pedig igazzá válik.
A szerzô tehát az irodalmi szö-
veget egy, a szemünk elé kerü-
lô dologra egyszerûsítô szem-
lélet és az esztétikai megkülön-
böztetés kényszere alól akar
minket megszabadítani. Így vá-
lik többek között nyilvánvaló-
vá, hogy a mûalkotás csak az
olvasásban válik valóban mûal-
kotássá, s a megértés éppen
úgy hozzátartozik az irodalmi
szöveg mûalkotássá válásához,
mint – idézi Gadamert a szer-
zô – „a zenéhez az, hogy hall-

hatóvá teszik”. Kulcsár Szabó
szerint tehát nem lehet csodál-
kozni azon, hogy az utóbbi év-
tizedekben az irodalomtudo-
mány majdnem minden fontos
kérdése az interpretáció és a
jelentésképzés történései köré
összpontosul. Rámutat arra is,
hogy az irodalom nem egysze-
rûen a kulturalitás terméke.

Amennyiben ugyanis „minden
nyelv – mint a kultúra megha-
tározó médiuma – csupán an-
nak mértéke szerint tudja arti-
kulálni a világot, amennyire sa-
ját irodalma képesíti, akkor az
irodalom kultúraalkotó poten-
ciálja lényegesen jelentôsebb,
mint a kultúra irodalomképzô
ereje”. A szerzô szerint az in-
terpretáció körüli eldönthetet-
len vitából több irodalomtudo-
mányi irányzat is úgy keresi a
kiutat, hogy az irodalmi kom-
munikáció anyagszerû médiu-
maira és kulturális technikáira
összpontosítva próbálja új ho-
rizontba állítani az értelmezés
kérdéseit. A tét tehát nagy,
mert ez Kulcsár szerint Fried-
rich Kittler értelmezésében
annyit jelent, hogy az irodalom
egyáltalán csak addig létezik,
amíg legalább egyvalamiben
többre képes a lehetôségeiket
tekintve korlátlan (?) technikai
médiumoknál. A szerzô hang-
súlyozza, hogy a jelen könyvis-
mertetés címében megfogal-
mazott dilemmában nem az
irodalmiság esszenciális vagy
strukturalista mibenlétének
kérdése fogalmazódik újra. Az
esztétikai megkülönböztetés

kérdésessé vált hagyományá-
val szemben a mediális meg-
különböztetés valószínûsíthe-
tôen azért tekinthet el az iro-
dalmiság stabil meghatározá-
sának igényétôl, mert nem ér-
dekelt a mû igazságának isme-
retelméleti értékelésében. A
szerzô szerint az említett di-
lemma, az, hogy az anyag és az
információ tiszta elválasztásá-
nak igénye nem hozza-e vissza
az esztétikai tapasztalatba az
érzékszervek és a tudat mediá-
lis elkülönítésének metafiziká-
ját, nem könnyen megválaszol-
ható kérdés. Az irodalomtudo-
mány elméleti kérdéseivel fog-
lalkozó, összefoglalásszerûen
ismertetett tanulmányokon kí-
vül, Kulcsár Szabó Ernô kötete
izgalmas és többször provoka-
tív írásokat tartalmaz a Nyugat
kultúrafogalmáról, a Nyugat és
a közép-európai modernség
kérdéseirôl, Babits, József Atti-
la, a „szerelmi” líra végének
költészetérôl, az újabb magyar
líráról, valamint a bölcsészet
és az egyetemi tudományok
mai helyzetérôl, s arról, hogy
válaszút elôtt állnak-e a humán
tudományok.

Hudra Árpád

Csányi Vilmos
MARCI, A BESZÉLÔ KUTYA
Kalligram, Pozsony, 2010
233 oldal, 2800 Ft

Kulcsár Szabó Ernô:
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSEK
Médium és jelentés az
irodalmi modernségben
Akadémiai Kiadó
311 oldal, 3300 Ft
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Halál Budán
A Révai Digitális Kiadó egy olyan
cég, amely digitális technikával
nyomtatott könyveket jelentet
meg kizárólag megrendelésre.
Azaz bárki, aki ír egy könyvet és
ki kívánja adni, náluk megteheti.
Kis példányszámot is vállalnak,
ezért potenciális kiadói a szerzôi
magánkiadásoknak, családtörté-
neteknek, helytörténeti kiadvá-
nyoknak, vagy éppen céges tan-
könyveknek és évkönyveknek. A
beküldött kéziratot szerkesztik,
elvégzik a korrektúrát, a nyomdai
elôkészítést és a terjesztéshez is
adnak ötleteket. Náluk jelent
meg Földvári-Oláh Csaba – aki
civilben egy ötödik kerületi ügy-

védi iroda tulajdonosa – elsô
könyve Rúzsa címmel, mely
szerzôje szerint egy civil betyár-
kodás gondolatkísérlete, és annak
idején meglehetôs sajtóvissz-
hangja is volt a könyvet övezô ci-
vil mozgalomnak. Rúzsa Sándor
vizuálbetyárjai 2006-ban egy
reklámellenes mozgalom jelké-
pei voltak, amely mozgalom a fô-
városi óriásplakátok ellen tiltako-
zásul plakátokat ragasztott le és
egy nagy vörös X-szel látta el. Ez
a gerillamarketing szimpatizán-
sokat szerzett a mozgalomnak. 

Földvári-Oláh Csaba új regé-
nyével nem vágta ekkora fába a
fejszéjét, könyve lektûr, amely
azoknak ígér szórakoztató olvas-
mányt, akik szeretik a krimi és az

ezotéria keveredését magyar
módra. Meghal egy nagy ezoteri-
kus, egy mágus, akinek rejtélyes
halála miatt kutakodik négy egy-
kori kuncsaftja, akik mára tanít-
ványokká váltak. Mindahányan
más és más lelki konfliktus miatt
keresték fel rendszeresen a má-
gust. A négyféle karakter szem-
szögébôl ábrázolt cselekmény
nem más, mint nyomozás a má-
gus múltja és esetleges gyilkosa
után. A négy figura, négy mai kö-
zépkorú, illetve fiatal férfiember
mást és mást értékeltek a má-
gusban, akinek lényét titokzatos
aura övezi. A mozaikokból lassan
kirajzolódik a rejtélyes kör, egy
mini univerzum története.

Sz. Zs.

Barangolás
a Bibliában
Nádudvari Anna az 1970-es
évektôl publikál szépirodalmat
és szórakoztató regényeket. Írt
elbeszéléseket, regényeket, szí-
nészportrékat, az utóbbi évek-
ben például egy regényt a hon-
foglalásról (Magyarok Istene) és
több lektûrt (Kimberley angya-
la, Párizsban ne légy szomorú!).
Legfrissebb könyvét leginkább
az ifjúsági ismeretterjesztô kate-
góriába sorolhatnánk, amelyben
egy mai kamasz fiú szemüvegén
keresztül mutatja be és foglalja

össze az ôsi bibliai történeteket.
A fülszöveg szerint a szerzôt
Thomas Mann József és testvé-
rei címû nagyregénye inspirálta,
annak is a kezdô mondata:
„Mélységes mély a múltnak kút-
ja…” A könyv felütése a követke-
zô: egy mai tizenéves fiú, Jocó
családi kirándulás közben bele-
esik egy kútba és találkozik a
bibliai Józseffel, akit testvérei
több mint kétezer éve vetettek
bele egy kútba, majd késôbb el-
adtak rabszolgának. A két fiú
összebarátkozik, megtalálják
egymással a közös hangot, és Jó-
zsef végigvezeti a bibliai törté-
neteken a 21. század gyermekét,
kezdve a Teremtéstôl, Ádám és
Éva kiûzetéséig, Káin és Ábel
testvérkapcsolatán át Noé bár-
kájának megépítéséig, Ábrahám
és Izsák történetén át Jákob és
Ézsau összeütközéséig, egészen
a Jákob és Ráchel házasságából
megszületô József gyermekko-
ráig. A szerzônek sikerült ehhez
megtalálni a kamaszokra jellem-
zô nyelvet és hevületet, és töb-
bé-kevésbé közérthetôvé tenni
a kétezer évvel ezelôtti szoká-
sokból származó talányokat a
mai olvasó elôtt (pl. többnejû-
ség, apai áldás, öröklési rend).
Az események filmszerûen vagy
álomszerûen jelennek meg, és
nem túl didaktikusan vezetik be
a tanulókat a mûvelôdéstörté-
net e fontos szeletébe.

Sz. Zs.

Sejer felügyelô
történetei
Sejer felügyelô történeteinek
harmadik darabját tarthatja ke-
zében a magyar olvasó, és a ne-
ten való kutakodás után azt is
megtudtam, hogy vannak már
magyarországi rajongói. A ha-
misítatlan skandináv regényben
nemcsak a nyomozás és a hát-
borzongatóan gyönyörû északi
táj, de az emberi lélek szövevé-
nyes világa is hangsúlyt kap, és
nemcsak a rendôrök, de a hely-
béliek magánéletébe és min-
dennapjaiba is elkalauzol a szer-
zô. A feszültséget fokozza, hogy
a gyilkossággal gyanúsított fiatal
férfi a helyiek szerint már-már
mitikus alak, egy ôrült, aki meg-
szökött az intézetbôl. Szeren-
csétlen módon egy kisstílû
bankrabló karmai közé kerül
mint túsz, a hozzájuk csatlakozó
harmadik szereplô, egy árvaház-
ban élô kisfiú szintén a társada-
lom számkivetettjei közé tarto-
zik. Hármójuk furcsa és szöve-
vényes kapcsolata adja a regény
egyik szálát, míg a másikat a
nyomozó Sejer felügyelô ébredô
szerelme, valamint maga a nyo-
mozás. Errki, az elmebeteg fô-
hôs figurája nemcsak a köréje
szôtt legenda miatt érdekes – a
közhiedelem szerint megölte az
anyját és egy idôs férfit – hanem
mert betegsége miatt nem be-
szél, csak néha mond summás

gondolatokat a világról és nem
lehet tudni, mi játszódik le ben-
ne. Az északi krimikre jellemzô
jellemábrázolás kétségtelenül az
írónô erôssége. Karin Fossumot
a „norvég krimi királynôjeként”
tartják számon, Sejer felügyelô
történetei nyomán több díjat és
elismerést kapott, a regényeket
tizenhat nyelvre fordították le.
Az öt részes sorozatból eddig
három jelent meg a Scolarnál
(Ne nézz vissza, Indiai feleség és
a fentebb ismertetett) Szöllôsi
Adrienne remek fordításában.

Sz. Zs.

Nádudvari Anna
JÓZSEF ÉS JOCÓ
Barangolás a Bibliában
K.u.K. Kiadó
144 oldal, 1700 Ft

Földvári-Oláh Csaba
MAGYAR MÁGUS 
Révai Digitális Kiadó
252 oldal, 2800 Ft

Karin Fossum
AKI FÉL A FARKASTÓL
Scolar Kiadó
320 oldal, 2950 Ft
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Az Élet és Irodalom köz-
kedvelt kritikai beszélgetés-
sorozatának, az ÉS-kvartett-
nek a tagjai 10-es, 9-es és
két 8-as osztályzattal hono-
rálták a Magvetô könyvheti
könyvét, Garaczi László

Arc és hátraarc
címû regényét. „Ugyan ez
csak játék, de a kvartettek
történetében ez a legmaga-
sabb pontszám idáig” – ol-
vashattuk. A lassan, ám annál
meggyôzôbben készülô ciklus (egy lemur
vallomásai: Mintha élnél, 1995; Pompásan
buszozunk, 1998) harmadik darabjának érté-
kelésére jómagam a 7-est alkalmaznám. No-
ha nem voltam katona (az ún. katonaadót vi-
szont – saját ügyetlenségembôl és a Magyar
Néphadsereg bürokratikus élelmessége
folytán – kétszer, összesen hat éven keresz-
tül fizettem), azt azért látom, hogy nagyobb-
részt vándortörténetek és ismétlôdô alap-
szituációk képezik az emlékezés tárgyát. Te-
hát a cselekményszint inkább a ráismerés
élményét tartogatja, s a vallomás kitérôje,
Szabó honvéd históriája sem egyedi. Próza-
poétikailag nem egyértelmûen kamatozik az
Iskola a határon erôszakszervezeti mintájá-
nak tudatosított közelsége, számomra túlpo-
entírozó a jelenbeli Szabó-kiegészítés, de
még a szemszögváltás – az I. és a III. fejezet
egyes szám elsô, a II. egyes szám harmadik
személyben fogalmazódik – sem káprázta-
tott el. Mindazonáltal tökéletesen megvaló-
sul az író egy nyilatkozatban hangoztatott
terve: „Az volt a cél, hogy ne legyen semmi
fölösleg”. Az önéletrajzi alakmás, az 1976 kö-
rüli Magyarország közegében evickélô tör-
ténetmondó, ahogy az szenvedélyes „szó-
gyûjtôhöz” illik is, csupán annyit választ ki
készletébôl, amennyi a homogén, tiszta vo-
nalvezetésû, tartózkodóan
emotív formáláshoz szüksé-
ges. Ezen a nyomon haladva
nem ítélhetô sablonosnak,
hogy a mundértól való – alkal-
matlanság folytán idô elôtti –
megszabadulás és a fôhôs szü-
zességének régóta esedékes
elvesztése itt is (mint oly sok
mûben) erôs kettôs jelképisé-
get remélve összekapcsolódik.
Roppant pontos az érzékelés
és leírás, amellyel Garaczi
visszalát egy jó három évtized-
del ezelôtti jellegzetes élet-

helyzet nyelvi és hangulati –
s ezzel történeti és morális
– valóságába. A lemur- (ha-
zajáró lélek-; félmajom) me-
tafora újabb módosulással,
elmélyüléssel szervezi a
szöveget. Igencsak remélhe-
tô, hogy az anyag a katona-
idôt elhagyva is tovább ter-
mi önmagát, s egyszer egy
kötetbe fogva jelentôs össz-
teljesítményként kaphatjuk
kézbe a négy, öt vagy hat
részbôl álló nagyregényt.

Kettôs címmel gyûjtötte egybe esszéi-
nek egy csoportját a Gondolat Kiadó szá-
mára Géczi János. A

Honvágy. A paradicsomba
négy egységének címei közt négyszer tér
vissza a szükségképp édenkert-képzettársí-
tásokat is keltô kert szó: Amit nem tudunk:
a kert; A kert; A paloznaki kert; A tudás for-
rása: a kert. Az egyik írás címével szólva:
a biológia tudósa, az író Géczi János
Physiologusként pásztázza mindennap-
jai életterét és horizontját (például:
Ahogy nézzük a szorgosan virágzó nö-
vényeket; Macskák; A tulipánfa levele; A
táj; Piros macskagyökér; A kortárs iroda-
lom természetképe). Egyes írások sza-
badversszerû képletükben a költô Géczit
láttatják (A meggyfa stb.), mások nagy-
szabású lírai motívumaihoz – így a nap-
lemente mitológiájához – szolgálnak
adalékul (A naplementékhez). Sajnos az
esszék nincsenek keltezve: paraszöveg-
bôl, internetes keresgéléssel, esetleg a csaló-
ka emlékezet alapján kell rekonstruálni ke-
letkezésük idejét (amire tartalmuk, alakított-
ságuk nem mindig mutat rá). A fájdalmasan
gazdag bemutatást nyerô szegedi emlékké-
pek mellett a lokális centrum Veszprém – s

ma már, a pálya haladásá-
nak újabb állomásait érint-
ve, tudjuk, nem bizonyult
véglegesnek például ez a
megállapítás: „Mára, vé-
lem, Veszprémet le tudom
írni. Tehát kiürült, nincs új
dolgom vele”. Lett. Az újra-
írásra, változatok mérlege-
lésére igencsak hajló Géczi
kert-útja azért mentes a fö-
löslegtôl, mert a legkisebb
ténynek is fontosságot jut-
tat. A csöndes, racionális
mitizálásban menedéket

keres a beszélô, intellektuális és morális
problémákra várja fû, fa, eb emberi nyelvre
lefordítható válaszát. „A részletekben elpi-
henô nyugalom” eszménye Géczi Jánosnál a
részletekben lüktetô nyugtalanság parado-
xona által teljesül ki, még a kissé elkalando-
zó-tudálékoskodó esetekben is.

Ördögszáj
a címe Vörös István drámagyûjteményének
(Napkút Kiadó), Lélekvesztések bô száz év
magyar történelmébôl 1918–2048 alcímmel.
A hasonló terjengôs megjelölések (pláne ha
a jövôvel is kacérkodnak) nem sok jóval ke-
csegtetnek; nem véletlenül negligálja köz-
vetlen elfogadásukat a modern irodalomtu-
domány (egyik-másik iskolája). Tíz dráma,
alkatilag a legkülönfélébb fajtákból. Bizo-
nyos, hogy néhány nem mentes a fölösleg-
tôl. Csak éppen azt nem lehet sejteni a
nyomtatott alkotásokat forgatva, hogy szín-
padon melyikbôl mi lesz elhagyandó. Vörös
nyitott drámákat ír, nemegyszer elôre feltér-

képezett színházi
közösségek, ro-
kon gondolkodá-
sú színészek és
rendezôk inter-
pretációjában bíz-
va. A Lélekevôk –
„színmû két-há-
rom felvonásban”
– maga nyit utat:
„A darab játszha-
tó úgy is, hogy
valamelyik felvo-
nását elhagyjuk.

Az elsô felvonás elhagyásának esetében tör-
lendô a második elôjátéka és az elsô jelenet
elôtti némajáték. A szövegnek ily módon
négy változata van. Mindegyiknek más a cí-
me” (Lélekevôk; A fekete istállószolga; Gyil-
kosság B.-ben; A hamishulla). Vörös szíve-
sen enged teret elôképeknek – Faust, Me-
fisztó: Play Faust; Stan, Pan, Schwarzeneg-
ger: Tévedések szomorújátéka; a csehovi és
az abszurd dialógus – több esetben stb. –, de
dramaturgiai virtuozitásának, stiláris hajlé-
konyságnak köszönhetôen mindig eredeti
megoldásokkal rukkol ki, sôt néha kedvtelve
áldoz is a szokatlanság, a meghökkentés ol-
tárán. A két hasábba tördelt tükör jelezheti
az anyagbôséget: nem egy Vörös-dráma be-
le sem fért a válogatásba. Ami itt együtt áll
– már színre vitt és még premierre váró
színmûvek –, nyomatékos kihívás a mai ma-
gyar színház számára.

Tarján Tamás
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
GGaaaall  GGyyöörrggyy: Az Erdélyi tudományos füzetek története és
könyvészete. Kolozsvár: EME 40 p. (Erdélyi tudományos
füzetek, 262.) Fûzve 980 Ft
HHaarrwwoooodd,,  JJeerreemmyy: A szabadkômûvesség. Bp.: Nemz.
Tankvk. 96 p. (Misztikus történelem) Kve 3490 Ft
JJeellkkééppttáárr. Bp.: Helikon 344, [6] p. Kve 4490 Ft
KKáállnnookkii  IIzziiddoorr: Újságíró-iskola. Szeged: Maxim 127 p.
(Gradus klasszikusok) Kve 2080 Ft
MMóóddsszzeerreess  ttaannmmeenneett  aa  sszzééppíírráásshhoozz  aacczzééllttoollllsszzeemmeekkkkeell.
Bp.: Tandem Graf. Stúdió 102 p. (Anno) Fve 1400 Ft

FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA
Filozófia
BBaalloogghh  BBrriiggiittttaa: Talpalatnyi univerzum: tanulmányok Kant
és Hegel gyakorlati filozófiájáról. Kolozsvár: Pro
Philosophia 143 p. (Mûhely, 18.) Fve 2000 Ft
BBoorrooss  JJáánnooss: A tudomány, a tudás és az egyetem.
Veszprém; Bp.: Iskolakultúra [Szerk.]: Gondolat 171 p.
(Iskolakultúra-könyvek, 37.) Fve 2250 Ft
DDuullóó  KKáárroollyy: Párhuzamok: esszé – sok idézettel – az
analógiákról. Bp.: Gondolat 159 p. Fve 2800 Ft
EEuurróóppaaiissáágg  ééss  ffiilloozzóóffiiaa. Kolozsvár: Pro Philosophia 309 p.
(Mûhely, 19.) Fve 2600 Ft
HHaaddoott,,  PPiieerrrree: A lélek iskolája. Bp.: Kairosz 387 p. (Hit és
tudomány, 3.) Fve 3900 Ft
NNeewwttoonn,,  IIssaaaacc  vváállooggaattootttt  íírráássaaii.. Bp.: Typotex 313 p.
(Principia philosophiae naturalis, 1.) Fve 2350 Ft
PPaassccaall,,  BBllaaiissee: Az ember nagysága és nyomorúsága. Bp.:
Kairosz 127 p. Fve 2400 Ft

Pszichológia
HHaarrvveeyy,,  SStteevvee  ––  MMiillllnneerr,,  DDeenneennee: Hogyan gondolkodnak a
férfiak? Bp.: Trivium 194 p. Fve 2990 Ft
AA  lléélleekk  eerreeddeettee: bevezetés az evolúciós
pszichológiába. Bp.: Gondolat 389 p. (Kognitív
szeminárium) Fve 3500 Ft
RRaapphhaaeell--LLeeffff,,  JJooaann: Másállapot: a várandósság
pszichológiája. Bp.: Háttér 397 p. (Lélek kontroll) Fve
2990 Ft
WWeeiinniinnggeerr,,  OOttttoo: Nem és jellem. Debrecen: Kvintesszencia
351 p. Fve 2990 Ft

Erkölcs, etika
KKeelleemmeenn  EErrzzsséébbeett: Emberismeret és etika. Bp.: Kairosz 178
p. Fve 3000 Ft
PPookkooll  BBééllaa: Morálelméleti vizsgálódások. Bp.: Kairosz 159
p. Fve 2700 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
BBoollbbeerriittzz  PPááll: Hit és tudomány. Bp.: Éghajlat Kvk. 230 p.
(Manréza-füzetek, 9.) Kve 3500 Ft
EEnnttzz  LLáásszzllóó  ––  DDuuttkkaa  JJuuddiitt: A kegyelemre készülni kell. Bp.:
Kairosz 119 p. (Miért hiszek?, 70.) Fve 1500 Ft
PPeettrrááss  MMáárriiaa  ––  SSzzeerrvvááttiiuusszz  KKlláárraa: Emeld fel, Uram,
kicsiny népemet! Bp.: Kairosz 78 p. (Miért hiszek?, 74.)
Fve 1500 Ft
VVaarrggaa  LLáásszzllóó  ––  SSiimmoonn  EErriikkaa: Cantate Domino! Bp.: Kairosz
125 p. (Miért hiszek?, 71.) Fve 1500 Ft
VVéérrtteessaalljjaaii  LLáásszzllóó  ––  CCsseennggeeii  ÁÁggoottaa: Rendületlenül... Bp.:
Kairosz 113 p. (Miért hiszek?, 73.)  Fve 1500 Ft

Dogmatika, Teológia
HHeeggyyii  KKlláárraa: Lelkigyakorlatok a Szentháromságban Szent
Ignáccal. Bp.: Kairosz 116 p. Fve 2200 Ft

TTaattaaii  IIssttvváánn: Az Egyház és Izrael. Bp.: Harmat: Kálvin:
KRE-KMTI XII, 300 p. (Missziológiai tanulmányok, 5.) Fve
2900 Ft 

Kereszténység. Keresztény egyházak
ÁÁrrppáádd--hháázzii  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett: magyar-német
kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában. [Kolozsvár]:
Verbum 320 p. Kve 4500 Ft
BBaacchheerr  VViillmmooss: A középkori zsidó vallásbölcsészek
szentírásmagyarázata Májmuni elôtt. Bp.: Gabbiano Print
11, VIII, 141 p. (Magyar zsidó tudományok, 6.)
Kve 5090 Ft 
BBeesszzéélljjüünnkk  aazz  iisstteennttiisszztteelleettrrôôll!! Bp.: Kálvin 73 p. Fve 900 Ft
EEzzeerréévveess  mmúúllttuunnkk: tanulmányok az erdélyi egyházmegye
történelmérôl. Bp.; Kolozsvár: Szt. István Társ.: Verbum
319 p. Kve 4900 Ft
FFaarrmmaattii  AAnnnnaa: Más régi ének: a XVII. századi katolikus
népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere.
Kolozsvár: Verbum 260 p. Fve 2700 Ft
HHaallííkk,,  TToommáá??: A gyóntató éjszakája. Bp.: Kairosz 262 p.
Fve 3200 Ft
HHeennggeell,,  MMaarrttiinn: Õskeresztyén történetírás. Bp.: Kálvin 201
p. Fve 1300 Ft
HHúússzz  éévvee  „„sszzaabbaaddoonn””  CCssííkkssoommllyyóónn. Kolozsvár: Verbum
239 p. Fve 2951 Ft
KKeerréénnyyii  DDéénneess: Sötét középkor?. Bp.: Kairosz 84 p. Fve
1400 Ft
TTaassii  RRéékkaa: Az isteni szó barokk sáfárai. Debrecen:
Debreceni Egy. K. 260 p. (Csokonai könyvtár, 45.) Fve
1531 Ft
TTookkaajjii  FFeerreenncc: Buen Camino. 2. Bp.: Unicus 214 p. Fve
2520 Ft
WWhhiitteehhoouussee,,  MMaaggggyy: Opus Dei. Bp.: Nemz. Tankvk. 96 p.
(Misztikus történelem) Kve 3490 Ft

Nem-keresztény vallások
HHaalleevvii,,  ZZ’’eevv  bbeenn  SShhiimmoonn: Pszichológia és kabbala.
[Miskolc]: Hermit 250 p. Fve 2800 Ft
RRaammaa  SSwwaammii: A jóga útjai. Bp.: Ursus Libris 235 p. Fve
2850 Ft
WWhhiitteehhoouussee,,  MMaaggggyy: A kabbala. Bp.: Nemz. Tankvk. 96 p.
(Misztikus történelem) Kve 3490 Ft

Általános és összehasonlító vallástudomány
KKoorrppiiccss  MMáárrttaa  ––  WWiillddmmaannnn  JJáánnooss: Vallások és egyházak
az egyesült Európában: Magyarország. Bp.: Typotex 338
p. (Tudomány & ...) Fve 3800 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok.

Szociográfia
AAllaappiissmmeerreetteekk  aa  cciiggáánnyyookkrróóll  ((rroommáákkrróóll))  sszzoocciiáálliiss
mmuunnkkáássookknnaakk.. Bp.: Wesley J. K. 189 p. (Wesley
könyvek) (Wesley könyvek szociális munkásoknak)
Fve 1785 Ft
HHaaddaass  MMiikkllóóss: A férfiasság kódjai. Bp.: Balassi 212 p. Fve
2800 Ft
KKrriisstteevvaa,,  JJuulliiaa: Önmaga tükrében idegenként. Bp.: Napkút
216, [6] p. (Kútfô bibliotéka, 4.) Fve 2290 Ft
SSttookkeess,,  JJaannee  CC.: A média- és kultúrakutatás gyakorlata.
Bp.; Pécs: Gondolat: PTE BTK KKoommmmuunniikkáácciióó--  ééss
MMééddiiaattuuddoommáánnyyii  TTaannsszzéékk  119999  pp. (Kommunikáció- és
kultúratudományi tanulmányok) Fve 2450 Ft
TTaarrii  AAnnnnaammáárriiaa: Y generáció: klinikai pszichológiai
jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az
információs korban. Bp.: Jaffa 298 p. Fve 2940 Ft
VVáárriinnéé  SSzziilláággyyii  IIbboollyyaa: A jogtudatról – alulnézetben:
tizenévesek jogtudata és jogi érzékenysége. Bp.:
L’Harmattan 318 p. Fve 2900 Ft
VViizzuuáálliiss  kkoommmmuunniikkáácciióó: szöveggyûjtemény. Bp.: Typotex
434, [3] p. (Képfilozófiák) Fve 4400 Ft

Politika. Politikatudomány
BBooggyyaayy  KKaattaalliinn  ––  DDvvoorrsszzkkyy  HHeeddvviigg: A magyar kultúra
szolgálatában. Bp.: Kairosz 120 p. (Magyarnak lenni,
73.) Fve 1500 Ft
DDeemmeetteerr  MMáárrttoonn  AAttttiillaa: Szabadság, egyenlôség,
nemzetiség. Kolozsvár: Pro Philosophia 299 p. (Mûhely,
20.) Fve 2500 Ft
HHoorrnnyyáákk  ÁÁrrppáádd: Találkozások – ütközések: fejezetek a 20.
századi magyar-szerb kapcsolatok történetébôl. Pécs: Bocz
Ny. 192 p. Fve 2482 Ft
IInntteeggrráállóóddóó  EEuurróóppaa..  22. Hatáskörök – politikák. Bp.: Perfekt
414 p. Fve 3690 Ft
KKéérrii  EEnnddrree: A magyar rendszerváltás rövid története: az
1990-es parlamenti választásokig. Bp.: Kairosz 102 p.
Fve 2200 Ft
KKiisseebbbbsséégg  ééss  lliibbeerraalliizzmmuuss: a kisebbségi vagy nemzetiségi
kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban.
Kolozsvár; Szeged: Pro Philosophia: SZTE
Társadalomelméleti Gyûjt. 323 p. (A magyar nyelvû
filozófiai irodalom forrásai, 12.) Fve 2600 Ft
PPaallaassiikk  MMáárriiaa: Félelembe zárt múlt: politikai gyilkosságok
Gyömrôn és környékén 1945-ben. Bp.: Napvilág 247 p.,
[16] t. Fve 2900 Ft
PPuusskkááss  LLaajjooss: Más jövôt álmodtam. Sepsiszentgyörgy:
Charta 111 p. (Charta múltidézô) Kve 2400 Ft
TTóótthh  JJáánnooss,,  CC.: Oldott kéve: a magyar kisebbségi kérdés
történelmi áttekintése. Bp.: Kairosz 282, [2] p. Fve
3300 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány
GGeerrmmuusskkaa  PPááll: Vörös arzenál: Magyarország részvétele a
nemzetközi hadiipari együttmûködésben a KGST keretei
között. Bp.: 1956-os Int.: Argumentum 310 p. Kve 3200 Ft
AA  ssttaannddaarrdd  mmuunnkkaavvééggzzééss. Bp.: Kaizen Pro Oktató és
Tanácsadó Kft. XVII, 84 p. Fve 1490 Ft
SSzzttrráájjkkjjoogg  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn. Bp.: Complex 239 p. Fve
4500 Ft

Jog. Jogtudomány
GGrraattzzeerr  GGáábboorr  ––  SSzzaabbóó  HHeennrriikk  ––  SSöövvéénnyyhháázzyy  EEddiitt::
Bûnmegelôzési jó tanácsok: fiataloknak, felnôtteknek. Bp.:
Korona 419 p. Kve 2850 Ft
GGyyeekkiicczzkkyy  TTaammááss: A mediációról. Bp.: Gondolat 238 p. Fve
3250 Ft
SSzzaabbóó  MMááttéé: Ki ôrzi az ôrzôket?: az ombudsmani
jogvédelem. Bp.: Kairosz 326 p. Fve 3990 Ft

Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
AAmmbbrroossee,,  HHuugghh: The Pacific: a hôs alakulat. Bp.:
Cartaphilus 708 p. (Filmregények) Kve 4500 Ft
BBoorroossyy  AAnnddrrááss: Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek a
középkori Magyarországon. Bp.: Argumentum 306 p. (A
Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtára) Fve 2500 Ft
SSáággvváárrii  GGyyöörrggyy: Magyar uniformisok: a honfoglalástól
napjainkig. Bp.: Kossuth: HM Hadtört. Int. és Múz. 223 p.
Kve 6990 Ft
VVaarrggaa  ÉÉvvaa  MMáárriiaa: Magyarok szovjet hadifogságban, 1941-
1956: az oroszországi levéltári források tükrében. Bp.:
Russica Pannonicana 391 p. (Ruszisztikai könyvek, 23.)
Kve 3500 Ft

Szociális gondoskodás és gondozás
IIddôôsseekk  vvaaddeemmeeccuummaa. Bp.: Infotéka BT 32 p. Fve 859 Ft
SSzzaaffkkóó  ZZoollttáánnnnéé  ––  SSzzéélleess  IImmrree  ––  TTóótthh  LLiibboorriiuusszznnéé:
Társadalombiztosítási ügyintézôk kézikönyve, 2010. Bp.:
Perfekt 474 p. Fve 8100 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
BBooddóó  MMáárrttaa: Iskola és színház: az iskoladráma
neveléstörténeti és pedagógiai szerepe. Kolozsvár: Verbum
223 p. Fve 2700 Ft
CCsseerrnnuuss  IImmrree: Ki nevel a végén?. Bp.: Jaffa: Papírtigris
Produkció 266 p. Kve 3490 Ft
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Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
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Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elô-
fizetés 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 Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.

A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.



GGéécczzii  JJáánnooss: Sajtó, kép, neveléstörténet. Veszprém; Bp.:
Iskolakultúra [Szerk.] 220 p. (Iskolakultúra-könyvek, 38.)
Fve 2250 Ft
GGööttttiinnggeenn  ddiimmeennzziióóii: a göttingeni egyetem szerepe a
szaktudományok kialakulásában. Bp.: Gondolat 173, [20]
p. Fve 1980 Ft
HHoocckk  ZZssuuzzssaannnnaa: Tehetséggondozás projektmódszerrel.
Bp.: MFPI 56 p. (Könyvtárpedagógiai füzetek, 7.) Fve
2000 Ft
HHooffffmmaannnn  RRóózzssaa  ––  CCssûûrrööss  CCssiillllaa: Jövônk a tét. Bp.:
Kairosz 135 p. (Magyarnak lenni, 70.) Fve 1500 Ft
HHoonnffii  AAnniittaa  ––  KKoommllóóddii  NNóórraa: Projektpedagógia:
„vezérfonal”. Bp.: Mûszaki Kvk. 123 p. Fve 1703 Ft
AA  mmeeggúújjuullóó  ffeellnnôôttttkkééppzzééss. Bp.: Gondolat 276 p. Fve
2800 Ft
PPllééhh  CCssaabbaa  ––  PPaalloottááss  GGáábboorr  ––  LLôôrriikk  JJóózzsseeff: Nyelvfejlôdési
szûrôvizsgálat: PPL. Bp.: Akad. K. 103 p. + 7 mell. Fve
1980 Ft
SSzzáákk--KKooccssiiss  KKaattaa: Rejtôzködô hivatás: könyvtárostanári
élményeim. Bp.: MFPI [2], 62 p. (Könyvtárpedagógiai
füzetek, 8.) Fve 2000 Ft
SSzzüüddii  JJáánnooss: Pedagógus – gyermek – szülô. Bp.: Complex
238 p. Fve 4410 Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
AAnnggyyaallbbáárráánnyyookk: magyar legendamesék. Bp.: Móra 99,
[3] p. Kve 2390 Ft
AAzz  EEttnnoollóóggiiaaii  KKöözzppoonntt  éévvkköönnyyvvee. Komárom; Somorja:
Fórum Inst. 287 p. (Acta ethnologica Danubiana, 10-11.)
Kve 2800 Ft
NNéémmeetthh  ZZoollttáánn  ––  VVaarrggaa  RRéékkaa  DDóórraa  ––  KKoovvááccss--KKöövvii  DDáávviidd:
Lovasíjász hagyományôrzés. Bp.: Mezôgazda 128 p.
(Állatbarátok könyvtára) Kve 2500 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Környezetvédelem
LLuuhhmmaannnn,,  NNiikkllaass: Ökológiai kommunikáció. Bp.: AKTI:
Gondolat 165 p. Fve 2790 Ft

Programozás
BBlloocchh,,  JJoosshhuuaa  ––  GGaafftteerr,,  NNeeaall: Java-fejtörôk: csapdák,
buktatók és szélsôséges esetek. Bp.: Kiskapu XXIII, 270 p.
Fve 5500 Ft
MMaarrttiinn,,  RRoobbeerrtt  CC.: Tiszta kód: az agilis szoftverfejlesztés
kézikönyve. Bp.: Kiskapu XXXV, [3], 466 p. Fve 7980 Ft

Csillagászat
HHaawwkkiinngg,,  SStteepphheenn  WW.: Az idô rövid története. Bp.: Akkord
256 p. Kve 4990 Ft
KKaakkuu,,  MMiicchhiioo: Párhuzamos világok. Bp.: Akkord 374 p.
(Talentum tudományos könyvtár) Kve 3990 Ft
SSaallkkooww,,  HHoowwaarrdd  ––  MMuurrrraayy,,  PPeetteerr: Ember a Holdon. Bp.:
Nemz. Tankvk. 158 p. Kve 5990 Ft

Fizika
ZZssiirrooss  LLáásszzllóó  RRóóbbeerrtt: A levegô ereje. Bp.: Cser K. 42 p.
(Kísérletezzünk!) Fve 1995 Ft
ZZssiirrooss  LLáásszzllóó  RRóóbbeerrtt: Vizes kísérletek. Bp.: Cser K. 42 p.
(Kísérletezzünk!) Fve 1995 Ft

Kémia
SSzziirrmmaayy  LLáásszzllóó: Atom és kémia... Bp.: Hungarovox 172 p.,
[16] t. Kve 1901 Ft

Földtan. Geológia
AAzz  éégghhaajjllaattvváállttoozzááss  hhaattáássaaii  aazz  eemmbbeerrii  sszzeerrvveezzeettrree. Bp.:
Medicina 266 p. Kve 5600 Ft

Növénytan
MMoonnttaagg,,  KKaarriinn: Gombák. Bp.: Sziget 221 p. (Természet
kalauz) Kve 2980 Ft

Állattan
BBuuddaayy  AAnnddrreeaa: Az emlôsök különleges világa. Bp.: Pro
Rehabilitáció Kft. 127 p. (Fókuszban a természet) Kve
2990 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr  ––  CCssáánnyyii  VViillmmooss--  PPeerrssáánnyyii  MMiikkllóóss: Egymásra
nézve...: társaink a tengerimalacoktól a csimpánzokig. Bp.:
Saxum 158 p. (Szimpozion) (Az élet dolgai) Fve 1150 Ft
WWeeiinnhhoolldd,,  AAnnggeellaa: A rovarok. Bp.: Scolar [16] p. (Mit?
Miért? Hogyan?, 21.) Kve 3250 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
AAtthheerroosscclleerroossiiss: elmélet – klinikum. Bp.: Medicina 456 p.
Kve 5600 Ft
BBooggáárr  LLaajjooss: Érzéstelenítés. Bp.: Medicina 243 p. Kve
2100 Ft
DDrreenntthh,,  JJeellttoo: A világ eredete: tények és mítoszok a
vagináról. Bp.: Nyitott Kvmûhely 446 p. Kve 3990 Ft
LLeennkkeeii  GGáábboorr: Egészségre ártalmas! avagy. Bp.: [Free
Choice K.] 271 p. Fve 2700 Ft

LLeennkkeeii  GGáábboorr: Méltósággal megszületni és szülni. Bp.: Free
Choice K. 107 p. Fve 1180 Ft
KKoovvááccssnnéé  TTöörröökk  ZZssuuzzssaannnnaa: Szüléshez társuló pszichiátriai
zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság
kérdéskörére. Bp.: Oriold 118 p. Fve 1800 Ft
PPiioonntteellllii,,  AAlleessssaannddrraa: A magzattól a gyermekig. Bp.: Oriold
V, 283 p. (Lélekben otthon könyvek) Fve 3300 Ft
RRóóbbeerrtt  LLáásszzllóó: A hosszú élet titkai. Bp.: Akkord 213 p.
(Talentum tudományos könyvtár) Kve 3490 Ft
SSzzeemmeellvvéénnyyeekk  aa  kklliinniikkaaii  ddiiaabbeettoollóóggiiáábbóóll. Bp.: Medicina XII,
307 p. Kve 3650 Ft
TTaarrssoollyy  EEmmiill: Funkcionális anatómia. Bp.: Medicina 263 p.
Kve 4600 Ft
VVéérrzzéékkeennyysséégg  ééss  tthhrroommbbooeemmbboolliiaa  aa  sszzüülléésszzeettii  ééss
nnôôggyyóóggyyáásszzaattii  ggyyaakkoorrllaattbbaann..  Bp.: Oriold X, 455 p. Fve
5000 Ft

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
CCssaakk  eetttteemm  ééss  ffooggyyttaamm: nem módszer. megoldás. Bp.:
Experiment Food Kft. 204 p. Kve 2800 Ft
KKoovvááccss  ÁÁggnneess: Doktor néni nagykönyve: leendô és
gyakorló szülôknek. Bp.: Officina ‘96 319 p. Kve
7500 Ft
MMeeyyeerr,,  HHeerrmmaannnn: Mert megérdemellek!: ... akár tetszik,
akár nem! Bp.: Bioenergetic 239 p. Fve 1901 Ft
SSaattrraappii,,  MMaarrjjaannee: Asszonybeszéd. Bp.: Nyitott Kvmûhely
[140] p. (Artcomix) Fve 1990 Ft
TThhaayyeerr,,  BBrryyaann: Kapcsolati háló. Bp.: Bagolyvár 91 p. Fve
1450 Ft
VVaassaass  SSaammuu: Népi gyógyászat: kalotaszegi gyûjtés.
Pomáz: Kráter 176 p. Kve 2500 Ft

Gépészet
SSzzaattmmáárryy  ZZoollttáánn  ––  AAsszzóóddii  AAttttiillaa: Csernobil: tények, okok,
hiedelmek. Bp.: Typotex 220, [4] p., [16] t. Fve 2400 Ft

Jármûvek
BBeecckkllaakkee,,  SSuuee: Repülés. Bp.: Lilliput : Gulliver 48 p. (100
állomás – 100 kaland) Kve 1990 Ft
KKlluuddaass,,  AArrnnoolldd: Hajók. Bp.: Tessloff és Babilon 48 p. (Mi
micsoda, 46.)
Kve 2570 Ft

Mezôgazdaság. Növénytermesztés. Állattenyésztés
BBaassttiiaann,,  HHaannss--WWeerrnneerr: Friss és egészséges konyhakert.
Pécs: Alexandra 256 p. Kve 2999 Ft
BBaassttiiaann,,  HHaannss--WWeerrnneerr: A legszebb kerti növények. Pécs:
Alexandra 256 p. Kve 2999 Ft
BBaassttiiaann,,  HHaannss--WWeerrnneerr: Stresszmentes kertészkedés. Pécs:
Alexandra 256 p. Kve 2999 Ft
BBrriiddggeewwaatteerr,,  AAllaann  ––  BBrriiddggeewwaatteerr,,  GGiillll: Veteményeskert.
Nyíregyháza: Pro-Team 80 p. (Elektra könyvek) (Az én
kertem) Fve 1990 Ft
GGoonnddaa  IIssttvváánn: Csonthéjas gyümölcsfák metszése.
[Debrecen]: DE AMTC Kut. és Fejlesztési Int.: Gonda I. BT
242 p. Fve 3675 Ft
LLööbbbbiinngg,,  CChhrriissttoopphh: Lótartók könyve. Bp.: Mezôgazda 127
p. (Lovasakadémia, 16.) Kve 2900 Ft
SSqquuiirree,,  DDaavviidd: Dézsanövények. Nyíregyháza: Pro-Team 80
p. (Elektra könyvek) (Az én kertem) Fve 1990 Ft
SSqquuiirree,,  DDaavviidd: Fûszernövények. Nyíregyháza: Pro-Team 80
p. (Elektra könyvek) (Az én kertem) Fve 1990 Ft
SSqquuiirree,,  DDaavviidd: Növényszaporítás. Nyíregyháza: Pro-Team
80 p. (Elektra könyvek) (Az én kertem) Fve 1990 Ft

Számvitel
KKaarrddooss  PPéétteerr  ––  SSzzaakkááccss  IImmrree  ––  TTóótthh  MMiihháállyy: A számvitel
nagy kézikönyve. Bp.: Complex 1176 p. (Meritum) Kve
22050 Ft
AA  sszzáámmvviitteell  iiddôôsszzeerrûû  kkéérrddéésseeii,,  22001100. Bp.: Perfekt 399 p.
Fve 3590 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment
AAddaammss,,  SSccootttt: A Dilbert-elv: fônökök, értekezletek, vezetôi
szeszélyek, avagy a munkaerôpiac nyomorúsága
alulnézetbôl. Bp.: Nyitott Kvmûhely 352 p. Kve 3490 Ft
FFaajjsszzii  BBuullccssúú  ––  CCsseerr  LLáásszzllóó  ––  FFeehhéérr  TTaammááss: Üzleti haszon
az adatok mélyén: az adatbányászat mindennapjai. Bp.:
Alinea: IQSYS 414 p. Kve 6950 Ft

Marketing
SSiimmoonn  JJuuddiitt: Marketing az egészségügyben. Bp.: Akad. K.
387 p. (Marketing szakkönyvtár) Fve 4200 Ft

Számítástechnika
FFeerreenncczzyy  GGáábboor: Mac OS X Snow Leopard kézikönyv. Bp.:
Perfact-Pro X, 350 p. Fve 4200 Ft

Barkácsolás. Játékkészítés
FFóótthh  GGáábboorr  ––  TTóótthh  SSáánnddoorr: Az én légierôm: modellezô ABC
(D). Bp.: Vibero Kft. 151 p. Fve 2990 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
AAnniisszzii  KKáállmmáánn: Látvány és ihlet. Bp.: Közdok 219 p. Fve
1890 Ft

Kert- és parképítés. Építészet
BBaassttiiaann,,  HHaannss--WWeerrnneerr: Egyszerû kertépítés. Pécs:
Alexandra 256 p. Kve 2999 Ft
GGeerrllee  JJáánnooss: Korb Flóris, Giergl Kálmán. Bp.: Holnap 218
p. (Az építészet mesterei) Kve 9900 Ft
HHeennsszzllmmaannnn  IImmrree: Magyarország ó-keresztyén, román és
átmenet stylü mü-emlékeinek rövid ismertetése. Repr. kiad.
Bp.: Barnaföldi G. Archívum [6], 177, [3] p., [6] t.fol.
Kve 4001 Ft

Képzômûvészet
DDoobbooss  LLáásszzllóó: Szelíd vadak. Bp.: Littera Nova 105, [2] p.
Fve 1990 Ft

Rajzmûvészet
EEddwwaarrddss,,  BBeettttyy: Jobb agyféltekés rajzolás. Bp.:
Bioenergetic XXVI, 276 p., [12] t. Kve 3500 Ft
FFiinnttaa  JJóózzsseeff: Élet – Rajz. Bp.: Kossuth 215 p. Kve 3800 Ft
KKöönncczzeeyy  EElleemméérr: Fejadag: 365 rajz. Kolozsvár: Exit 365,
[6] p. Kve 2520 Ft 

Díszítômûvészet
MMoorraass,,  IInnggrriidd: Csomózott karkötôk. Bp.: Cser K. 32 p.
(Színes ötletek, 115.) Fve 995 Ft
RReexx,,  DDiieetteerr: Barkácsolás mesterfokon. Bp.: Ciceró 256 p.
Kve 2800 Ft
RRooggaacczzeewwsskkii--NNooggaaii,,  SSyybbiillllee: Ötletek papírból és vasalható
gyöngybôl. Bp.: Cser K. 30 p. + mell. (Színes ötletek,
116.) Fve 995 Ft
TTuurreekk  BBaalláázzss: Origami. [Nyíregyháza]: Pro-Book 31 p. Fve 449 Ft

Festészet
IIbbooss  ÉÉvvaa: Kohán György. Bp.: Kossuth 79 p. (A magyar
festészet mesterei) Kve 2900 Ft
KKáárrppááttii  KKaammiill: Gaál Imre világa. Bp.: Stádium 143 p. Kve
6800 Ft
NNiiccoossiiaa,,  FFiioorreellllaa: Monet. Bp.: Mérték K. 158 p. (Nagy
mûvészek élete) Fve 1999 Ft
TThhuurroonnyyii  IIssttvváánn: A fény kapujában. Bp.: Kairosz [80] p.
Kve 4200 Ft

Zene
BBáárrddooss  sszziimmppóózziiuummookk: 25 év – 25 elôadás. [Debrecen]:
Debreceni Egy. K. 252 p. Fve 3670 Ft
MMccIIvveerr,,  JJooeel: Metallica. Bp.: Cartaphilus 382 p. (Legendák
élve vagy halva, 45.) Kve 4900 Ft
MMccIIvveerr,,  JJooeell: Slayer. Bp.: Cartaphilus 318 p. (Legendák
élve vagy halva, 44.) Kve 3990 Ft
RReeffoorrmmááttuuss  kkoorráállkköönnyyvv. 1. Genfi zsoltárok. Bp.: Kálvin
126, [2] p. Kve 2200 Ft

Táncmûvészet. Kabaré
DDuunnccaann,,  IIssaaddoorraa: Életem. Bp.: L’Harmattan 313 p.
(Tánctörténet, 7.) Fve 3200 Ft
KKaarrssaavviinnaa,,  TTaammaarraa: Színház utca. Bp.: L’Harmattan 320 p.
(Tánctörténet, 8.) Fve 3200 Ft
ÖÖttvveenn  kkoorrttáárrss  kkoorreeooggrrááffuuss. Bp.: L’Harmattan 333 p.
(Tánctörténet, 6.) Fve 3400 Ft

Fejtörôk
KKáárroollyyii  ZZssuuzzssaa: Csak logIQsan!: játékos logikai feladványok
minden korosztálynak. Bp.: Typotex 135, [2] p. (A logika
világa) Fve 1950 Ft

Sport. Vadászat
BBaannccssii  PPéétteerr: A Forma-1 világa. Nyíregyháza: Nagykönyv
K. 72 p. (A mi világunk, 29.)Kve 1990 Ft
CCooookk,,  CCaatthhaarriinnee: Tenisz. Bp.: Nemz. Tankvk. 158 p. Kve
5990 Ft
HHaattssuummii  MMaassaaaakkii: Japán kardvívás. Bp.: Szenzár 212 p.
(Harcosok ösvényén) Kve 4490 Ft
PPéétteerr  GGyyuullaa: A futball világa. Nyíregyháza: Nagykönyv K.
96 p. (A mi világunk, 30.) Kve 1990 Ft
SSiimmoonn  IIssttvváánn: Michael Schumacher. Bp.: Aréna 2000 111
p. (A világ legjobb sportolói, 3.) Fve 1990 Ft
SSzzéécchheennyyii  ZZssiiggmmoonndd: Afrikai tábortüzek: vadásznapló-
kivonatok, 1932-1934. Bp.: Mérték K. 131 p., [16] t. Kve
2699 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány. Szótárak
BBeennkkôô  LLoorráánndd: Magyar nyelvtudósok a XX. században.
Bp.: Argumentum 260, [2] p. Kve 2600 Ft
BBuuddaaii  LLáásszzllóó: Az anyanyelv változó szerepe az
idegennyelv-oktatásban: angol nyelvi példákkal. Bp.:
Nemz. Tankvk. 316 p. Fve 3990 Ft
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HHáállóózzaattkkuuttaattááss: hálózatok a társadalomban és a nyelvben.
Bp.: Tinta 232 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 103.) Fve 2450 Ft
KKiissss  GGáábboorr  ––  BBáárrddoossii  VViillmmooss: Szinonimák: 20 000 rokon
értelmû szó dióhéjszótára.  Bp.: Tinta XVIII, 220 p. (Az
ékesszólás kiskönyvtára, 7.) Fve 990 Ft
KKôôrröössii  CCssoommaa  SSáánnddoorr  ééss  aazz  úútt. Kovászna: KCSKME 383 p.
Fve 4182 Ft
AA  mmaaggyyaarr  nnyyeellvv  sszzaavvaa--bboorrssaa. 2. Bp.: Inforg 2002 Kft. 216
p. Kve 2990 Ft
NNéémmeett  üüzzlleettii  nnyyeellvv. Bp.: Perfekt 223 p. Fve 3590 Ft
TTuullookk  MMaaggddoollnnaa  ––  MMaakkkkaayy  JJáánnooss: Olasz – magyar és
magyar – olasz régészeti kifejezések szótára. Bp.:
Enciklopédia 546 p. Kve 5000 Ft

Irodalomtudomány
BBaakkaajjsszzaa  AAnnddrrááss: „Ezüst-kék végtelen”: Ölbey Irén
költészete. Nyíregyháza: Örökségünk 182 p. Kve 2864 Ft
BBáátthhoorrii  CCssaabbaa: A hangsúly keresése: esszék. Bp.: Napkút
358, [5] p. Fve 2990 Ft
BBrraauucchh  MMaaggddaa: A vers megközelítése. Arad: Concord Media
Jelen 168 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve 2200 Ft
FFiilloollóóggiiaaii  ttaannuullmmáánnyyookk. Fülek: Plectrum 252 p. Kve 2700 Ft
FFeerreenncczzii  AAttttiillaa: Vergilius harmadik évezrede. Bp.: Gondolat
170 p. (Electa) Fve 2700 Ft
KKoovvááccss  JJóózzsseeff  LLáásszzllóó: Az idô rostájában: miscellanea. Bp.:
Balassi 166 p. Fve 2200 Ft
„LLeesszzeekk  hhaalláállttóóll  rroonntthhaattaattllaann””:: olvasókönyv Ratkó József
életmûvéhez. Bp.: M. Napló: Írott Szó Alapítvány 317 p.
Fve 2100 Ft
NNéémmeetthh  ZZoollttáánn: Penge. Fülek: Plectrum 134 p. Kve
1800 Ft
PPaasszztteerrccssáákk  ÁÁggnneess: A népábrázolás hagyományának
módosulása a XX. század elsô felének finn
prózairodalmában. Debrecen: Kossuth Egy. K. 197 p. Fve
2075 Ft
RRoommáánniiaaii  mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  lleexxiikkoonn..  55//11..  kköött..  SS  ––  SSZZ..
Bukarest: Kriterion 628 p. Kve 5500 Ft
SSáánnddoorrffii  EEddiinnaa,,  MM.: A mimézisen túl: Goethe, Fontane és
Rilke rejtett esztétikája. Debrecen: Debreceni Egy. K. 275 p.
(Orbis litterarum, 19.) Fve 3247 Ft
TToommaalliinn,,  CCllaaiirree: Jane Austen élete. Bp.: Európa 597 p.,
[16] t. Kve 3900 Ft
WWiilllliiaammssoonn,,  EEddwwiinn: Borges. Bp.: Európa 744 p. (Életek &
mûvek) Kve 5500 Ft

Magyar irodalom
BBaaáánn  TTiibboorr: Nagylátószög: mûvek, utak, irányok. Bp.: Hét
Krajcár 240 p.
Fve 1680 Ft
IImmrree  LLáásszzllóó: Új protestáns kulturális önszemlélet felé. Bp.:
Kálvin 123 p. Fve 1400 Ft
KKáánnttoorr  LLaajjooss: Barátom a malomban: négykezes Csiki
Lászlóval. Bp.: Noran Libro 311 p. Fve 2590 Ft
KKoommoorróócczzyy  EEmmôôkkee,,  GG.: A „tûrt” és „tiltott” határán. Bp.: Hét
Krajcár 475 p. Fve 2800 Ft
NNéémmeetthh  MMaaggddaa: Mélységbôl mélységbe: Németh László és
családja, 1944–1945. Bp.: Nap 81 p. (Különleges
könyvek) Kve 2000 Ft 
PPoommooggááttss  BBééllaa: Hazatérô irodalom. Bp.: Littera Nova 104,
[7] p. (Világablak könyvek, 2.) Fve 1990 Ft
VVáámmooss  MMiikkllóóss: Kedves kollégák. 1-2. köt. Bp.: Európa
419 p. Kve

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
GGrruubbeerr,,  RRuutthh  EElllleenn: Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet-
Európában. Bp.: Geographia K. XIII, 346 p. Kve 3990 Ft
KKaaiisseerr  OOttttóó: Pécs: kövek és emberek: stones & people.
Pécs: Alexandra [120] p. Kve 2999 Ft
PPiivváárrccssii  IIssttvváánn: Barangolások Kárpátalján. Bp.: Palatinus
575 p. Fve 3400 Ft
SSzzaabbóó  MMáárriiaa: Csomakôrös monográfiája.
Sepsiszentgyörgy: Charta 143 p. Kve 4900 Ft
VVaann  RReeyybbrroouucckk,,  DDaavviidd: A járvány: írók, termeszek, Dél-
Afrika. Bp.: Gondolat 280 p. Fve 3250 Ft

Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
BBoohhnn  BBeerreecckkii  KKaattaalliinn: Izlandi impressziók. Veszprém:
Göttinger 130 p. Fve 1995 Ft
MMeezzeeii  IIssttvváánn: Városok Szlovákiában és a magyar határ
mentén. Somorja; Pécs: Fórum Kisebbségkut. Int.: MTA
RKK 175 p. Fve 1600 Ft
PPiippee,,  JJiimm: Nagy földrajzi felfedezôk. Bp.: Nemz. Tankvk.
128 p. (Feltárul a világ) Fve 3490 Ft
RRaappccssáánnyyii  LLáásszzllóó: A távolság könnyû levegôje: útirajzok.
Bp.: Kairosz 229 p. Fve 3100 Ft

Történettudomány. Mûvelôdéstörténet
AAddaammss,,  SSiimmoonn: Régész detektívek. Bp.: Nemz. Tankvk.
128 p. (Feltárul a világ)
Fve 3490 Ft
BBaarraabbááss  SSaammuu: Fél évszázad a levéltárügy szolgálatában.
Sepsiszentgyörgy: Charta 215 p. Fve 2600 Ft
AAzz  EErrddééllyyii  MMúúzzeeuumm--EEggyyeessüülleett  kkiiaaddvváánnyyaaiinnaakk  bbiibblliiooggrrááffiiáájjaa::
11885599--22000088.  Kolozsvár: EME 184 p. (Az EME jubileumi
kiadványai) Fve 2400 Ft
HHooddggee,,  SSuussiiee: A templomos lovagok. Bp.: Nemz. Tankvk.
96 p. (Misztikus történelem) Kve 3490 Ft
MMaallaamm,,  JJoohhnn: A kora középkor. Bp.: Nemz. Tankvk. 48 p.
(Történelem, 7.) Kve 2490 Ft
MMccRRaaee,,  AAnnnnee: A birodalmak kora. Bp.: Nemz. Tankvk. 48
p. (Történelem, 18.) Kve 2490 Ft
MMoorrrriiss,,  NNeeiill: A felfedezések kora. Bp.: Nemz. Tankvk. 48 p.
(Történelem, 11.) Kve 2490 Ft
MMoorrrriiss,,  NNeeiill: Az ipari forradalom. Bp.: Nemz. Tankvk. 48 p.
(Történelem, 15.) Kve 2490 Ft
SSzzeennddrreeii  LLáásszzllóó: A kezdetektôl Szent Istvánig.
[Nyíregyháza]: Pro-Book 125, [3] p. Kve 2990 Ft

Európa (és az európai államok) története
GGrraanntt,,  NNeeiill: A reneszánsz Európa. Bp.: Nemz. Tankvk. 48
p. (Történelem, 10.) Kve 2490 Ft
MMaallaamm,,  JJoohhnn: A modern nemzetek születése. Bp.: Nemz.
Tankvk. 48 p. (Történelem, 12.) Kve 2490 Ft
MMoorrrriiss,,  NNeeiill: Európa a középkorban. Bp.: Nemz. Tankvk.
48 p. (Történelem, 9.)
Kve 2490 Ft
MMoorrrriiss,,  NNeeiill: Felvilágosodás és forradalom. Bp.: Nemz.
Tankvk. 48 p. (Történelem, 16.) Kve 2490 Ft
MMoorrrriiss  NNeeiill: Nacionalizmus és romantika. Bp.: Nemz.
Tankvk. 48 p. (Történelem, 17.) Kve 2490 Ft

Magyarország és a magyarság története
BBeetthhlleenn  FFaarrkkaass: Erdély története. 5. Báthory Zsigmond
lemondásától Mihály vajda hatalomra kerüléséig, 1598-
1600: IX-X. könyv. Bp.: Enciklopédia 296 p., VIII t. Kve
3000 Ft
DDeeuuttsscchh  GGáábboorr: Képes lapok a múltból. Bp.: Gabbiano
Print 160 p. Fve 3273 Ft 
GGaazzddaa  JJóózzsseeff: A megpecsételt vég. Bp.: Hét Krajcár 399 p.
Fve 2500 Ft
KKaarrááccssoonnyyii  JJáánnooss: Szent-László király élete. Repr. kiad.
Bp.: Barnaföldi G. Archívum 129 p.  Fve 1200 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörrttéénneettee. Bp.: Akad. K. 1035 p. (Akadémiai
kézikönyvek) Kve 6500 Ft 
PPáállffffyy  GGéézzaa: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia
a 16. században. Bp.: História: MTA Törttud. Int. 564 p.
(História könyvtár, 27.) Kve 3800 Ft
SSaajjttii  EEnniikkôô,,  AA.: Bûntudat és gyôztes fölény: Magyarország,
Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged: SZTE BTK
Történelemtud. Doktori Isk. 357 p. Fve 2300 Ft

Más földrészek története
MMoorrrriiss,,  NNeeiill: Ázsiai és afrikai birodalmak. Bp.: Nemz.
Tankvk. 48 p. (Történelem, 14.) Kve 2490 Ft
MMoorrrriiss,,  NNeeiill: A benépesülô Amerika. Bp.: Nemz. Tankvk.
48 p. (Történelem, 13.) Kve 2490 Ft
MMoorrrriiss,,  NNeeiill  ––  MMaallaamm,,  JJoohhnn: Az Európán kívüli világ. Bp.:
Nemz. Tankvk. 48 p. (Történelem, 8.) Kve 2490 Ft

SZÉPIRODALOM 
AAgguuaalluussaa,,  JJoosséé  EEdduuaarrddoo: A múltkereskedô. Bp.: JAK:
L’Harmattan 135 p. (JAK világirodalmi sorozat, 55.) Fve
2000 Ft
BBaalláázzss  IIllddiikkóó: Utazások a katedra körül. Miskolc:
Felsômagyarország K. 153 p. Fve 1500 Ft
BBáánnffffyy  MMiikkllóóss: Drámák. Bp.: Balassi 393, [3] p. (Bánffy
Miklós mûvei, 4.) Kve 3800 Ft
BBáárrddooss  JJóózzsseeff: Irodalmi balkézikönyv. Arad: Concord
Media Jelen 261 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve 2200 Ft 
BBáárrddooss  AAnnddrrááss: Ítélet. Bp.: [Kulinária] 287 p. Kve 3490 Ft
BBeenneeddeekk  IIssttvváánn  GGáábboorr: Artúr: egy pesti orvos politikai
kalandjai. Bp.: Háttér 320 p. Fve 2490 Ft
BBeerrrryy,,  SStteevvee: A harmadik titok. Bp.: Ulpius-ház 532 p. Fve
3999 Ft
BBeetttteess  IIssttvváánn: Ibolya T-BOLYA. Fülek: Plectrum 76, [3] p. +
mell. Kve 1800 Ft
BBiinncchhyy,,  MMaaeevvee: Esti iskola. Pécs: Alexandra 518 p. Fve
2999 Ft
BBookkoorr  PPéétteerr: Az ékszerész, a szôke és a sánta: egy német
történet. Bp.: Noran Libro 129 p. Fve 1980 Ft
BBookkrrooss  LLáásszzllóó: Szeptemberek. Bp.: Accordia 201 p. Fve
1790 Ft
BBootthh  BBaalláázzss: Látogatód jön. Bp.: M. Napló 70, [3] p. Fve
1260 Ft

BBoozzóókk  FFeerreenncc: Rubinpirosat visz a nyárba. Bp.: Hét Krajcár
70p. Fve 1200 Ft
BBrrooddeerriicckk,,  DDaammiieenn: Lenni vagy nem lenni. Bp.: Metropolis
Media 326, [3] p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve
2990 Ft
BBrroommffiieelldd,,  LLoouuiiss: Árvíz Indiában. Bp.: General Press 724 p.
Kve 3900 Ft
BBuusshhnneellll,,  CCaannddaaccee: Carrie naplója. Bp.: Gabo 356 p. Fve
2990 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: Tinibálvány. Bp.: Ciceró Kvstúdió 231 p. (Tök
jó könyvek)
Fve 1790 Ft 
CCaaiinn,,  CChheellsseeaa:: A fúria. Bp.: Ulpius-ház 463 p. Fve 3499 Ft
CClleevveennggeerr,,  CCrraaiigg: A gumiember. Bp.: Cartaphilus 269 p.
Kve 3300 Ft
CCooee,,  DDaavviidd  BB.: Robin Hood. Bp.: Totem Plusz 295 p. Fve
1999 Ft
CCooeellhhoo,,  PPaauulloo: Brida. Bp.: Athenaeum 247 p. Kve 2990 Ft
CCoollffeerr,,  EEooiinn: Ja, és még valami... Bp.: Gabo 316 p. Kve
3490 Ft
CCoorrnnwweellll,,  PPaattrriicciiaa: Kutyák szigete. Pécs: Alexandra 421 p.
Fve 2999 Ft
DDeeMMiillllee,,  NNeellssoonn: Az Aranypart pusztulása. Pécs: Alexandra
718 p. Fve 2999 Ft
DDéérryy  TTiibboorr: Niki. Bp.: Ciceró 137 p. (Sulikönyvtár) Fve
990 Ft 
DDiiaalllloo  JJuulliiaannnnaa: Virrasztó éden. Bp.: M. Napló 267 p. Fve
1890 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FF..  MM.: Ördögök. Pécs: Jelenkor 729, [2] p.
Kve 3400 Ft
DDuuddááss  SSáánnddoorr: Diófa-árny takar. Bp.: Hungarovox 112,
[3] p. Kve 1800 Ft
EEiinnsstteeiinn,,  AAllbbeerrtt: Újabb idézetek Einsteintôl. Pécs: Alexandra
414 p. Fve 2699 Ft
AAzz  éénn  MMaaggyyaarroorrsszzáággoomm: húsz francia nyelvû szerzô
vallomása. Bp.: Noran Libro 151, [3] p. Fve 1980 Ft
EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerr: Esti. Bp.: Magvetô 405, [9] p. Kve
3490 Ft
FFaabbllee,,  VVaavvyyaann: Csontfuvola. Bp.: Fabyen 456 p. Fve 2495 Ft
FFaabbllee,,  VVaavvyyaann: A halál zsoldjában. Bp.: Fabyen 422 p. Fve
2195 Ft
FFaarrkkaass  CCssaabbaa: A napfényfolt súlya. Bp.: Accordia 109, [4]
p. Fve 1890 Ft
FFaauullkknneerr,,  WWiilllliiaamm: Augusztus fénye. Pozsony: Kalligram
407 p. (William Faulkner mûvei) Kve 3700 Ft
FFaauullkknneerr,,  WWiilllliiaamm: A legyôzetlenek. Kalligram 179, [2] p.
Kve 2490 Ft
FFeeeehhaann,,  CChhrriissttiinnee: Sötét herceg : a Kárpátok vámpírjai. Bp.:
Ulpius-ház 428 p. Fve 3499 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Hajnal Badányban. Bp.: Móra 224 p.
(Fekete István mûvei) Kve 2190 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Tûnôdések. Szeged: Lazi 217, [3] p. (Fekete
István mûvei) Kve 2600 Ft
FFeerrddiinnaannddyy  GGyyöörrggyy: Egy sima, egy fordított: anyám. Bp.: M.
Napló: Írott Szó Alapítvány 192, [11] p. Fve 1890 Ft
FFeerreenncczz  GGyyôôzzôô: Szakadás. Bp.: Sziget Kvk. 150, [6] p.
Kve 2500 Ft
FFllyynnnn,,  VViinnccee: A tisztesség nyomában. Bp.: General Press
356 p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
FFöövvéénnyyii  SSáánnddoorr: Ahol a tornyok vannak. Bp.: Accordia
125, [2] p. Kve 2000 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Egri csillagok. Bp.: Holnap 557, [2] p.
(Ifjúsági könyvek) Kve 2500 Ft
GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: Kastélyok. Bp.: Gabo 402 p. (A korona
kémei, 4.) Fve 2190 Ft
GGiioonn  NNáánnddoorr: Az angyali vigasság. Bp.: Noran Libro 531,
[2] p. (Életmû, 3.) Kve 3800 Ft
GGooggooll,,  NNyyiikkoollaajj: Egy ôrült naplója: válogatott mûvek. Bp.:
Európa 659, [3] p. Kve 3500 Ft
GGootthh,,  GG..  JJ.: Titokzatosak. [Debrecen]: Dela Kvk. 239 p.
Fve 2499 Ft
GGöömmöörrii  GGyyöörrggyy: Lapszéli jegyzetek Londonból. Arad:
Concord Media Jelen 120 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve
2200 Ft
HHaaggyyaattéékk: irodalmi antológia. Bp.: Zrínyi: HM Zrínyi Kht.
221, [2] p. Fve 2000 Ft
HHaarrggiittaaii  IIllddiikkóó: Álomsárkányok: kavicsaim. Arad: Concord
Media Jelen 217 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve 2200 Ft
HHaarrrriiss,,  JJooaannnnee: Ötnegyed narancs. Bp.: Ulpius-ház 423 p.
Fve 3499 Ft
HHaarrrriiss,,  JJooaannnnee: Szederbor. Bp.: Ulpius-ház 367 p. Fve
3499 Ft
HHááyy  JJáánnooss: Egy szerelmes vers története: versek, 2003-
2009. Bp.: Palatinus 112 p. Kve 2500 Ft
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HHoollbbaayy  LLáásszzllóó: Végtelen levél. Bp.: Accordia 354 p. Fve
3240 Ft
HHoorrvváátthh  LLáásszzllóó  IImmrree: A bolondok városa: versek, 2006-
2009. Bp.: M. Napló 117, [4] p. Fve 1470 Ft
JJaappiinn,,  AArrtthhuurr: Casanova menyasszonya. Bp.: Európa 281
p. Kve 2500 Ft
JJaassppeerr  GGyyuullaa: A mindenség határán: versek. Bp.: Hét
Krajcár 145 p. Fve 1250 Ft
JJoonneess,,  SShheerrrryy: Aisha, a hit védelmezôje. Bp.: Athenaeum
350 p.
Fve 2990 Ft
JJóózzsseeff  AAttttiillaa: Óda: válogatott versek. Bp.: Nap 117 p.
(Költôk a költôrôl)
Kve 2500 Ft
KKaattoolliikkuuss  kkööllttôôkk  aannttoollóóggiiáájjaa: [Kr. u. 20. század]. Bp.:
Éghajlat Kvk. 571, [13] p.
Kve 3950 Ft
KKeenneessee  EErrzzsséébbeett,,  DD.: A fegyvertelen katona. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 452, [2] p. (Aranyrög könyvtár, 8.) Kve
2700 Ft
KKeenngguurruukk  aa  KKöörrúúttoonn. Arad: Concord Media Jelen 270 p.
(Irodalmi jelen könyvek) Fve 2500 Ft
KKiimmuurraa  RReeii: Japán rózsa. Bp.: Trivium 198 p. Fve 2890 Ft
KKiissssaannii: Beképzelt Újvilág. [Sopron]: Novum Pro 236, [2]
p. Fve 3990 Ft
KKooppoorr  TTiihhaamméérr: A Folyondár. Bp.: Ad Librum 182 p. Fve
2290 Ft
KKoossáárryynnéé  RRéézz  LLoollaa: Asszonybeszéd. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 444 p. (Aranyrög könyvtár, 9.) Kve 2700 Ft
KKoossáárryynnéé  RRéézz  LLoollaa: Perceg a szú. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 567 p. (Aranyrög könyvtár, 10.) Kve
3000 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: A gipszangyal. Biling. ed. Bp.: Noran
Libro 341, [3] p. (Kentaur könyvek) Fve 2980 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Elbeszélések. 4. Pozsony: Kalligram 488,
[3] p. (Krúdy Gyula összegyûjtött mûvei, 18.) Kve
3199 Ft
KKuujjiirraaddôô  MMiissaahhoo  ––  BBooyyllaann,,  CChhrriissttiinnee: Princess Ai. 2. Bp.:
Goodinvest [176] p. Fve 1990 Ft
KKuulliinn,,  AAyysşee: Az utolsó vonat Isztambulba. Bp.: Jószöveg
Mûhely 361 p.
Fve 2990 Ft
KKuurruucczz  GGyyuullaa: Akkor is, ha fáj. Bp.: Kairosz 207 p. Fve
2600 Ft
LLaacckkffii  JJáánnooss: Bögre család. Bp.: Csimota 47 p. Fve
1600 Ft
LLaacckkffii  JJáánnooss: Ugrálóház. Bp.: Egmont-Hungary 47 p. Kve
2699 Ft
LLaakkaattooss  MMeennyyhhéérrtt: Füstös képek. Bp.: Wesley J. K. 291 p.
(Wesley könyvek) Fve 2500 Ft
LLaavvrrííkk,,  SSiillvveesstteerr: Irina és az ördög. Pozsony: Kalligram
221, [2] p. Kve 2400 Ft
LLee  CCaarrrréé,,  JJoohhnn:: Hajsza. Bp.: Agave Kv. 494 p. Fve
3280 Ft
LLeeBBoorr,,  AAddaamm: Budapest protokoll. Bp.: Agave Kv. 333 p.
Fve 2980 Ft
LLeennkk,,  FFaabbiiaann: Idôdetektívek. 3. köt. Bp.: Scolar 155 p. Kve
1990 Ft
LLeennkk,,  FFaabbiiaann: Idôdetektívek. 4. köt. Bp.: Scolar 159 p. Kve
1990 Ft
LLiinnddoo,,  EEllvviirraa: Csak egy szóval mondd. Bp.: Noran 281 p.
(Luna könyvek) Kve 2999 Ft
LLoorreeyy,,  DDeeaann: Lidércálmok iskolája. 2. Pécs: Alexandra 318
p. Kve 2699 Ft
LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: Monszun. Bp.: Gesta 585 p. (Leslie L.
Lawrence életmû-sorozat) Kve 2500 Ft
MMaaccssoovvsszzkkyy  PPéétteerr: Hálás anyag. Fülek: Plectrum 75, [3]
p. Kve 1800 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: A teljes napló, 1954–56. Bp.: Helikon 461
p. Kve 4990 Ft

MMaarrlloowwee,,  CChhrriissttoopphheerr  ––  SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm  ––  KKyydd,,
TThhoommaass: Benn a pokol: Erzsébet-kori tragédiák. Bp.:
Ulpius-ház 482 p. Kve 3999 Ft
MMaarrttiinn  JJáánnooss: Sorsvállalás: egy megtért erdélyi
magyar emlékiratai. [Kolozsvár]: Verbum 330, [2] p.
Fve 2100 Ft
MMáázziikk  IIssttvváánn: Vallatom magam. Fülek: Plectrum 35, [4] p.
Fve 950 Ft
MMccDDeevviitttt,,  JJaacckk: Született stratéga. Bp.: Metropolis
Media 375 p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve
2990 Ft
MMiillee  ZZssiiggmmoonndd  ZZssoolltt: Törött, de hiánytalan. Bp.: M. Napló
56, [2] p. Fve 945 Ft
MMiisszzllaaii  GGyyuullaa: Hérakleitosszal 2006 nyarán. Bp.: Littera
Nova 61, [2] p. (Új versek, 27.) Fve 1600 Ft
MMooiitteessssiieerr,,  BBeerrnnaarrdd: A hosszú út: egyedül tenger és
ég között. Pécs: Alexandra 364, [3] p., [16] t. Kve
3999 Ft
MMoonnttggoommeerryy,,  LL..  MM..: Anne gyermekei a háborúban. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 341, [3] p. Kve 2699 Ft
MMoonnzzóó,,  QQuuiimm: Guadalajara. Bp.: Európa 182, [3] p.
(Modern könyvtár) Fve 2200 Ft
MMóórraa  FFeerreenncc: Rab ember fiai, Dióbél királyfi és társai. Bp.:
Holnap 261, [2] p. Kve 2300 Ft
MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Esôlesô társaság. Bp.: Gabo 357, [2]
p. Kve 3990 Ft
MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Rózsa Sándor a lovát ugratja. Bp.:
Európa 483 p. Kve 3200 Ft
MMuurraakkaammii  HHaarruukkii: Kafka a tengerparton. Bp.: Geopen 692
p. Kve 2990 Ft
MMuussssoo,,  GGuuiillllaauummee: És azután... Bp.: Ulpius-ház 389 p. Fve
3999 Ft
MMüülllleerr,,  HHeerrttaa: Lélegzethinta. Bp.: Cartaphilus 335 p. Kve
2900 Ft
NNááddaass  PPéétteerr: Szirénének. Pécs: Jelenkor 106, [3] p. Kve
2900 Ft
NNoovviikk,,  NNaaoommii: Elefántcsont birodalom. Bp.: Agave Kv. 354
p. Fve 2980 Ft
NNyyiirrôô  JJóózzsseeff: A csillagig érô emberek. 2. köt. 1933–1953.
Bp.: Kairosz 382 p. Kve 3800 Ft
NNyyiirrôô  JJóózzsseeff: A sibói bölény. Szeged: Lazi 275 p. (Nyirô
József mûvei) Kve 2700 Ft
PPaannkkoovvèèíínn,,  VVááccllaavv: Három nô a diófa alatt. Bp.: M. Napló
81 p. Fve 1260 Ft
PPaarrvveellaa,,  TTiimmoo: Ella és barátai. Bp.: Pongrác K. 109, [2] p.
Kve 2600 Ft
PPeelleevviinn,,  VViikkttoorr: P5: Pindosztán politikai pigmeusai – pá,
pederaszták! Bp.: Európa 293 p. Kve 3200 Ft
PPeettôôffii  SSáánnddoorr  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyeeii::  11884477. Kritikai kiad. Bp.:
Akad. K. 637 p. (Petôfi Sándor összes mûvei, 5.) Kve
8690 Ft
PPhhiilllliippss,,  MMaarriiee: Csintalan istenek. Bp.: Cartaphilus 396 p.
Kve 3500 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Sárkányok barlangja. Bp.: Saxum 236 p.
Kve 2800 Ft
PPrroohháásszzkkaa  LLáásszzllóó  MMááttéé: Mikor a fûrészgépek a
madarak nyelvét kivágták. Bp.: Hét Krajcár 139 p.
Fve 1380 Ft
RRaakkuussaa,,  IIllmmaa: Lassabban! Pécs: Jelenkor 109, [2] p. Fve
2200 Ft
RReeiissiinnggeerr  AAttttiillaa: Cser sógor. Bp.: Littera Nova 89 p.
(Kronosz könyvek, 21.) Fve 1590 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Fekete-hegység. Bp.: Gabo 531 p. Fve
2490 Ft
RRoommhháánnyyii  JJóózzsseeff: Nagy szamárfül. Pécs: Alexandra 173,
[2] p. Kve 2499 Ft
RRoossssii,,  SSoonniiaa: Fucking Berlin. Bp.: Ulpius-ház 381 p. Fve
3499 Ft
RRooyy  KKrriisszzttiinnaa: Egy napsugár gyermek. Bp.: Evangéliumi K.
152 p. Fve 1200 Ft

SSaaáárryy  ÉÉvvaa: Olajtornyok az Egyenlítô alatt. Bp.: Hét Krajcár
163 p. Fve 1950 Ft
SSeeee,,  LLiissaa: Sanghaji lányok. Bp.: Trivium 405 p. Kve
3490 Ft
SSeevveerriinn,,  TTiimmootthhyy: A renegát. 3. [Debrecen]: Gold Book 271
p. Kve 2999 Ft
SShhaaww,,  GGeeoorrggee  BBeerrnnaarrdd: Politikai ábécé. Bp.: Palatinus 545
p. (Nobel-díjasok könyvtára) Kve 3500 Ft
SShheellttoonn,,  FFrraanncciiss: Különleges küldetésem. Bp.: Scolar 459
p. Fve 3750 Ft
SSiinnkkóó  EErrvviinn: Optimisták: történelmi regény 1918-1919-bôl.
Bp.: Noran Libro 765 p. Kve 4800 Ft
SStteeeell,,  DDaanniieellllee: A Dél ajándéka. Bp.: Maecenas 335 p. Fve
1650 Ft
SStteeiinnbbeecckk,,  JJoohhnn: Kedves csirkefogók. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 188, [4] p. Kve 2499 Ft
SSzzaakkoonnyyii  KKáárroollyy: Bolond madár Héloïse. Bp.: Stádium 317
p. (Szakonyi Károly életmûsorozata, 12.) Kve 2800 Ft
SSzzaakkoonnyyii  KKáárroollyy: Istenítélet. Bp.: Stádium 346 p. (Szakonyi
Károly életmûsorozata, 11.) Kve 2800 Ft
SSzzáásszzii  ZZoollttáánn: A felejteni nem tudás gyönyörûsége és
szomorúsága. Fülek: Plectrum 158 p. Fve 1600 Ft
SSzzeennttmmáárrttoonnii  JJáánnooss: Ballada hétköznapi díszletekkel:
válogatott és új versek 1992–2010. Bp.: Stádium 261 p.
Kve 3400 Ft
SSzzéépp  EErrnnôô: Hetedikbe jártam. Indiszkréció. Bp.: Noran Libro
321 p. Kve 2490 Ft
SSzzeeppeess  MMáárriiaa: Pöttyös Panni: Harkály anyó. Bp.: Móra 48,
[5] p. Kve 2490 Ft
SSzzôôccss  GGéézzaa: Nyestbeszéd. Bp.: Ulpius-ház 101, [3] p. Kve
2999 Ft
SSzzuullyyoovvsszzkkyy  SSaarroollttaa: A hálás virág. Bp.: Csimota [21] p.
Kve 1990 Ft
SSzzûûccss  LLáásszzllóó: Bolondok a parton. Arad: Concord Media
Jelen 140 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve 2200 Ft
TTaakkaannaaggaa  HHiinnaakkoo: Vázlatok. Bp.: Goodinvest [200] p. Fve
2490 Ft
TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Úgy nincs, ahogy van. Bp.: Scolar 286 p.
(Scolar versek, 6.) Kve 3900 Ft
TTaassnnááddii  IIssttvváánn: Fédra fitnesz: verses drámák. Bp.:
Palatinus 249, [2] p. Fve 2800 Ft
TTaavvaasszzii  vváággyyaakkoozzááss..  11. Kétnyelvû kiad. Bp.: Eötvös J. Kvk.
373 p. (Eötvös klasszikusok, 100.) Fve 4009 Ft
TThhoommppssoonn,,  EEmmmmaa: Nanny McPhee: A varázsdada és a
Nagy Bumm. Bp.: Móra 269 p., [8] t. Kve 2490 Ft
TToorroocczzkkaayy  AAnnddrrááss: Napfényvesztés: versek. Bp.: M. Napló
137, [4] p. Fve 1575 Ft
TTüünnddéérrkkeerrtt  vviirráággaaii. Bp.: Móra 174 p., [10] t.fol. Kve
2590 Ft
UUllrriicchh,,  HHeeiiddii: Nyomok az Ezüstös Nyírfák Völgyében. Bp.:
Evangéliumi K. 192 p. Fve 1500 Ft
UUrraall,,  YYaallvvaaçç: Muzsikaárus gyerekek. Bp.: Napkút 99, [4]
p. Fve 1490 Ft
VVaaddáásszznnéé  SSzzaabbóó  NNooéémmii: Ajándék neked. Bp.: Kossuth 62
p. Kve 1800 Ft
VVáágg  BBeerrnnaaddeetttt: Zacc. Bp.: K.u.K. K. 181 p. Fve 1980 Ft
VVeeccsseeii  MMiikkllóóss: Égszilánk a matracon. Bp.: Barrus 86 p.
Fve 1980 Ft
VVééccsseeyy  ZZoollttáánn: A síró város. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes.
426, [2] p. (Aranyrög könyvtár, 7.) Kve 2700 Ft
VVöörrööss  IIssttvváánn: Ördögszáj. Bp.: Napkút 336, [3] p. Fve
2990 Ft
WWaatttteerrssoonn,,  BBiillll: A vérszomjas hómutánsok támadása.
[Újhartyán]: Vad Virágok Kvmûhely 127 p. (Kázmér és
Huba gyûjtemény, 7.) Fve 2290 Ft
WWiillssoonn,,  RRoobbeerrtt  CChhaarrlleess:: Pörgés. Bp.: Metropolis Media
421, [4] p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2990 Ft
ZZáávvaaddaa  PPááll: Harminchárom szlovák népmese. Bp.:
Magvetô 185, [3] p. Kve 2990 Ft
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KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Tel.: (06-1) 428-1010
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra

KAZINCZY FERENC KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
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UNICUS

Bajban van a recenzens, ha Szilasi László
Szentek hárfája címû regényét (Magvetô
Kiadó, 2010) tekinti dobbantónak ahhoz
az idôbeli ugráshoz, hogy egy nagyívû
pillantással áttekintse a magyar iroda-
lom „szépirodalmi krimi” vagy „krimi-
szerû szépirodalom” címkével ellátható
termését. Jobb híján a címkézés, hiszen
minden nagyobb szabású regény egy-
ben „bûn és bûnhôdés” története is: ki-
sebb-nagyobb bennünk lakozó vagy tet-
tekben manifesztálódó individuális
vagy közösségi bûnök története. Ha
sarkítani akarnék: ahol nincs bûn (bû-
nös gondolat), ott nincs epika sem.
Esetleg: ott kezdôdik a lektûr.

Szilasi regénye a fülszöveg szerint „in-
tellektuális krimi”, ám elolvasva a – nem
könnyû, asszosziációkkal, utalásokkal,
jelentésgeneráló stíluselemekkel teli –
szöveget, az olvasó megbizonyosodhat,
hogy a felderítendô gyilkosság csupán
vezérfonál a labirintusban, damil a
gyöngysorhoz, amire a szerzô felfûzhe-
ti nagyszabású történelmi regényének
pillanatait, egy olyan mûvet, amely mél-
tón illeszkedik a Závada- és Darvasi-fé-
le nagyprózák sorába. Illetve túlmutatni
is igyekszik azokon. Szilasi László a
nyomozás apropóján egybegyúrja a vá-
rostörténetet, a generációs históriát és
a történelmi regényt, s épp e szintetizá-
ló igyekezet miatt kell Jókaiig, Mikszá-
thig és Móriczig visszatekintenünk, ha
elôzményt kívánunk találni. Miket örö-
költ A szentek hárfája e nagy elôdök
génjeibôl? Jókaitól regényességét, a
hosszú kitérôket és elmélkedéseket
sem megspóroló írói attitûdöt, az olva-
sói lendület megakasztása árán is nagy
mûgonddal kivitelezett lírai beszédmó-
dot. Móricztól a mindvégig megtartott
lélektani feszültséget, az elpusztíthatat-
lan provinciális és feudális viszonyok
kitûnô paraboláit, Mikszáthtól ugyan-
ennek a páratlanul ízes életképeit, a
nyelv teremtô erejét. 

A hagyományos romantikus és realista
regényírói eszközök segítségével azon-
ban Szilasi egy minden ízében poszt-
modern mûvet épít fel, amelyben
összegyúr valóságot és fikciót, elbeszé-
lôt elbeszélô elbeszélôt, fiktív szöveg
keretében született fiktív szöveget. A
címben szereplô Szentek hárfája (Citha-
ra sanctorum) szlovák nyelvû evangéli-
kus énekeskönyv, az elsô és legjelentô-
sebb (Lôcsén, a 16. században) nyomta-

tott szlovák nyelvû szövegemlék. Az
egyik elbeszélô, Makovicza Bálint hor-
dozza zsebében, mintegy vademecum-
ként és a regényben világító jelként,
amely folyton a realitásra emlékezetet. 

A történet „tényállása” szerint az ár-
pádharagosi Nagytemplomban egy diák
a karácsonyi éjféli mise idején megöli
Omaszta Mátyás módos gazdát, majd a
tettes és a holttest is eltûnik a helyszín-
rôl. Csakhogy… „A gyilkosság leírása
minden esetben a legapróbb részlete-
kig egybevágott. Eldördül az utolsó lö-
vés, eloszlik a füst – ettôl kezdve azon-
ban mindenki mást látott, hallott, vélt
érzékelni. Minden tanúvallomás alapja-
iban különbözött.” Ez adja a kiindulást
egy korszakokon átívelô nyomozáshoz,
amelynek elsô etapja 1924-ben, a gyil-
kosság évében játszódik, második „feje-
zete” az ötvenes évek diktatúrájában,
majd 1989-ben, a rendszerváltás idején.
A regény felvonultatja a klasszikus kri-
mik nélkülözhetetlen eszközeit is, ám
azokat mind továbbfejleszti és szépiro-
dalmi szintre emeli: a jól körülhatárol-
ható, sejtelmes tetthely szimbólummá
nô (a nagytemplom tornya, a vidéki vá-
ros provincializmusa), a bûntény nyo-
mába eredô detektív megszállottsága
nem egyszerûen a „kopó” elszántságá-
ból táplálkozik, hanem maga is szerep-
lôje a történetnek, a központi fontossá-
gú tárgy nem mint tárgyi bizonyíték
kap fôszerepet, csupán szellemi valósá-
gában; s a legfontosabb momentum: a
nyomozás aktusát is elemeli a szerzô a
hagyományos és szûken értelmezett je-
lentésétôl, és közelíti a filológia, a je-
lentéskutatás, a szövegeredet kideríté-
sének processzusához. S ez az utóbbi
talán a legfontosabb jellemzôje Szilasi
László regényének: a nyomozást a tör-
ténetmesélés és -olvasás folyamata, lé-
nyegében az irodalom parabolájaként
rajzolja meg, s e megállapításnál nem
hagyható figyelmen kívül, hogy a szer-
zô filológus, szakterülete a régi magyar
irodalom kutatása.

Itt kapcsolódik be az elôdök sorába
Szerb Antal, aki a halhatatlanul népsze-
rû Pendragon legendában a maga kari-
katúráját rajzolta meg fôhôsként, és in-
dult el a tizenhetedik századi rózsake-
resztesek nyomába, hogy szimbólumok
és legendák szövevényében vezetve
maga is egy kiváló „intellektuális krimi-
ben” írjon mûvelôdéstörténetet. Szerb
Antal azonban a szórakoztatás mellett
döntött, s mint ilyen, mûve egyedi ma-
radt a magyar irodalomban. Szerzôink
nem szívesen kirándultak a klasszikus
értelemben vett krimi mûfajába (a
Szerb Antalé is több annál, azaz más). 

Ha gyilkosság, akkor Édes Anna, vághat-
juk rá mindjárt, ám Kosztolányi is csavart
egyet a hagyományos bûnregény mene-
tén: a feszültséget mindvégig a bûn bekö-
vetkeztének tudatává erôsödô sejtetés
szolgálja, mesteri, utánozhatatlan lélekraj-
zot produkálva. Ott van persze ez is Szila-
si regényében, különösen a záró képso-
rokban, a lehulló lepel mögött teljes való-
jában feltáruló összetûzés bemutatásá-
ban. S benne van Babits Halálfiai is, s A
kígyó árnyéka épp úgy, Rakovszky Zsu-
zsától. Bármerre is nyomozzunk elôdök
után, A szentek hárfája nem detektívre-
gény, s mint regény sem épp olvasói tan-
pálya. A bûntény feszültsége folyamato-
san húzza elôre és felfelé az izgalmat, de a
mû hatalmas apparátust mozgósít a törté-
net kibontásához: sokkal nagyobbat, hogy
a „szimpla” krimire vágyók áttörjenek
ezen a szövevényen a belsô szál kedvéért.
Aki viszont veszi a fáradságot és nekivág,
a végén elnyeri jutalmát, ennyi minden-
képp elárulható elôre. 

Laik Eszter

KKrriimmii  vvaaggyy  nneemm  kkrriimmii??
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Boldogult újdondász koromban az egyik
legelsô leckeként azt tanultam meg anya-
mesteremtôl, Ember Máriától, hogy sze-
mélynevekkel nem játszunk. Bármennyire
adja is magát, hogy mondjuk – az egysze-
rûség kedvéért maradjunk az övénél – ôt
a „legemberségesebb ember”-ként említ-
sem, vagy az „EMBER volt” kitétellel hajt-
sak fejet emléke elôtt, ilyet magára adó új-
ságíró, kultúrember nem tesz. Az effajta
minôsítés fordítva is tilos. Bármilyen
megvetendô gazfickó viseli is a nevet, a
rögvest adódó „embertelen Ember”-típu-
sú szellemeskedések messzi ívben kerü-
lendôk, már ha az ember… stb… stb. 

E leckét olyannyira megtanultam, hogy
eddigi munkahelyeimen, a régi Magyar
Nemzetnél, a Köztársaságnál, valamint a
jelenleginél, a HVG-nél megmosolyogni-
való puristaként tartottak, tartanak szá-
mon. S akkor most, tessék, a Családnevek
enciklopédiája címû kötetrôl írandó Lap-
margóm élére a Névjáték címet válasz-
tom. A „bûnbe” azonban a nyelvész szer-
zô, Hajdú Mihály professzor csábított,
amikor öt évtizednyi kutatómunkáját
káprázatos tudástárba sûrítette össze. He-
tek, pontosabban hónapok óta lapozga-
tom, olvasgatom A magyar nyelv kézi-
könyvei sorozatba illesztett, külcsínében
is míves, tartós használatra szánt öt és fél-
százoldalas „lexikont”. Lubickolok a ten-
gernyi információ között példaszerûen el-
igazító, a tudálékosságot mellôzô szaba-
tos, mégis könnyed mondatokban, s rég
nem érzett lelkesedés és ámulat ragad
magával a nyelvészet iránt. 

„Nem politizálunk!” – figyelmeztetett a
könyvhetes fôszerkesztôm, Kiss Jóska,
amikor jeleztem neki, miféle írásra készü-
lôdöm. Leszögezem tehát: ezúttal én sem
politizálok, játszom csupán, amikor az új,
éppen hivatalba lépett kormány névsorát
veszem górcsô alá a Hajdú-enciklopédia
nyomvonalán. Az ötletet, megvallom, két
momentum ihlette. Elôször is a kötet be-
vezetôjének az a gondolatmenete, amely-
ben a nyelvészprof kifejti, az enciklopédi-
ába felvett és részletesen elemzett 1230
családnevet 6 688 592 személy, vagyis Ma-
gyarország lakosainak kétharmada viseli.
(A gyakoriságra egyébiránt Hajdú egy
igen mellbevágó számmal is szolgál. 2007
január elsején – a könyvben szereplô min-
den adat ezen napi állapotot tükrözi – az
állami közigazgatás által nyilvántartott
10 162 610 magyar állampolgárnak nem
kevesebb mint 194 917 féle vezetékneve

volt…) A másik cikkihletô forrásom a
Szôcs Géza bejelentette Julianus-barát
program terve. Beköszöntô nyilatkozatai-
ban a frissen kinevezett kulturális állam-
titkár a magyarság eredetének genetikai
alapú kutatása szükségszerûségét hang-
súlyozta, mondván, személyesen nagyon
kíváncsi arra, hogy a nyelvészettel alátá-
masztott finnugor eredetelmélet „hogyan
állja ki a genetikai összevetés próbáját”…

Nos tehát: az 53 miniszterbôl és államtit-
kárból álló tettre kész kétharmados kor-
mány tagjai közül 24-nek, vagyis mintegy
45 százaléknak a családneve nem szerepel
az 1230 leggyakoribb között. A fennma-
radt 29 névbôl – Hajdú adatai szerint – 6
szláv eredetû, 4-4 a magyar, a német és
nemzetközileg általános (mint például a
Farkas). Hárman finnugor és ugyanennyi-
en latin eredetû nevet viselnek, a görög és
a héber (hangsúlyozottan) néveredet 1-1
miniszter vezetéknevénél mutatható ki. A
genetikai, történelmi származásról, hál'
istennek nem vonhatók le következteté-
sek. Hajdú könyvébôl csupán annyi tud-
ható, hogy a 29 családnévbôl 14 – a felétôl
épp csak elmaradva – a 19. századvégi
nagy névmagyarosításkor „igen népsze-
rû” vagy „elôszeretettel választott” volt. S
ahogy abból semmi sem következik, hogy
a kormánynévsorban „pogány” név egy
sem, keresztény eredetû pedig csupán
kettô akad, úgy abból a fentebb már emlí-
tett ténybôl sem igen vonható le érdemi
konklúzió, hogy a miniszterek és államtit-
károk fele – nevek szempontjából – az át-
lagosnál egyénibb. 

Ha máshonnan nem, a mostani enciklo-
pédiából tudható, hogy a családnév a ke-
resztény kultúrában keletkezett névtípus,
legfontosabb tulajdonsága, hogy a leszár-
mazást jelöli, valamint egy-egy család
összetartozását demonstrálja. Az is is-
mert, hogy az effajta, a pontosabb azono-
sítást szolgáló megjelölések Magyarorszá-
gon alig több mint félévezredes múltra te-

kinthetnek vissza, keletkezésük, formáló-
dásuk igen összetett, kanyargós folyamat
volt. A névadások, névválasztások koránt-
sem csak „felemelôek”, vagy „semlegesek”
voltak, nem ritkán ugyanis negatívumo-
kat, rossz, titkolni szándékolt, vagy szé-
gyellt jegyeket „örökítettek” meg. Ilyesfé-
léket már a társadalmi helyzet megjelölé-
sekor is felfedezhetünk (Bújdosó, Koszó –
vagyis kószáló, hazátlan), a külsô vagy
belsô tulajdonságokból származó nevek-
nél azonban még gyakoribb. Csak példa-
ként: a „balog” – ügyetlen, a „csonka” –
füle, orra, keze vagy lába hiányzik, a
„zagyva” – összevissza beszélô, a „kakas” –
(egyáltalán nem dicsérô jelzôként) nôket
kergetô, s akkor még nem beszéltem a fo-
lyamatosan lázas állapotot jelzô „meleg”
újkori jelentésváltozásáról. 

Bármilyen szépen csengô vagy utált csa-
ládnevükrôl az emberek nem tehetnek.
Leszámítva a ritkán adódó történelmi pil-
lanatokat, vagy azokat az egyéni elégedet-
lenségeket, melyek miatt valaki a névvál-
toztatás bürokratikus hercehurcáját vál-
lalja, többségünk azon a családi néven éli
le életét, melyet örökölt. A cikk elején
emlegetett életre szóló névjáték-tilalom
éppen ennek a tiszteletben tartását jelen-
ti a számomra. Az új kormány névsorával
való játszadozás tehát – bármennyire kí-
nál is effajta áthallásos csemegézést – vál-
tozatlanul tabu a számomra. Nagyapám-
nak viszont „üzenem”: köszönöm, hogy a
nagy névmagyarosításkor, 1897-ben ked-
vemre való nevet választott, s hogy a szlo-
vák „múrany” (kôbôl épült) melléknévbôl
fônevesült Gömör vármegyéhez kötötte
családnevünket.

Murányi Gábor

LAPMARGÓ
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KÖNYVRÔL
Hajdú Mihály
CSALÁDNEVEK
ENCIKLOPÉDIÁJA
Leggyakoribb mai
családneveink
Tinta
552 oldal, 4990 Ft

KÖNYVHÉT 349



HÁTTÉR

A regény fôszereplôje, Robert
Langdon visszatérô figura: a
Da Vinci-kód és az Angyalok
és démonok címû könyvek-
ben is ô a fôszereplô. Ezúttal
Washingtonba utazik, ahol
egyetlen éjszaka játszódnak le
mindazon események, melye-
ket a könyvben olvashatunk.
Peter Solomon, majd testvére,
Katherine bajba kerülnek, és a
Miki egeres órát hordó Lang-
don professzornak segíteni
kell rajtuk. Langdon ugyan
nem tag, de szimbólumkuta-
tóként a kisujjában van a sza-
badkômûvesség, Peter pedig a
szabadkômûvesek legmagasabb szintjén ál-
ló mestere. Ahogy pörögnek az események,
a szabadkômûvesek és a Peter életéért küz-
dô Robert Langdon érdekei egyre inkább
összeütközésbe kerülnek.

Thrillerrôl lévén szó, természetesen fel-
bukkan egy pszichopata, akirôl nem sokkal a
vége elôtt tudjuk csak meg, amit azért már
korábban is sejtettünk, hogy nem az, akinek
mondja magát. A regény intellektuális thril-
ler benyomását próbálja – sikertelenül – kel-
teni, ehelyett soványka történetet olvasha-
tunk szabadkômûvesekkel, titkos rituálék-
kal, titkos szertatásokkal – mindennel, ami
hozzájárulhat a rejtély fokozásához. A fôgo-
nosznak, Malakhnak az a mániája, hogy be-
csapva a szabadkômûveseket, a soraikba fér-
kôzik és segítségükkel birtokába jut az ôsi
tudásnak, az Elveszett Szónak. (Tehát, hogy
létezik egyetlen szó, amely választ adhat
mindenre, amely magyarázatot nyújt min-
denre, amely megold mindent – ezt a szót a
fôszereplô a beteljesülés eléréséért a feje te-
tejére, testének egyetlen tetoválatlan pontjá-
ra akarja felírni.)

Miért pont a szabadkômûvességet válasz-
totta Dan Brown? 

Valószínûleg több szempontból is megfe-
lelt a céljainak. Egyrészt titkos, tagjaik közé
nem vesznek fel akárkit, és ha felvesznek
maguk közé valakit, újabb és újabb próbákat
kell kiállnia a jelöltnek, hogy következô fo-

kozatot elérhesse. A
szabadkômûvesség
nem vallás, de nem
mentes a miszticiz-
mustól, és számos
keresztény eszme és
ideál fontos a tagjai
számára. A szabad-
kômûvesek különfé-
le forrásokból szár-
mazó rítust és szer-
tartást végeznek,
melyek rejtélyessége
kapóra jött Dan
Brownnak. 

Mi is az a szabad-
kômûvesség? A

könyv szerint: „erkölcsi rendszer, amelyet
allegóriákba burkolnak és jelképekkel szem-
léltetnek”. Tegyük hozzá, ezek a jelképek és
allegóriák a kívülálló számára felettébb fur-
csának, misztikusnak, olykor egyenesen ta-
szítónak tûnnek.

A beavatás egyik szertartása például (mely
a könyvben is megjelenik – Malakh ártó
szándékkal filmre veszi saját beavatásait)
igencsak sajátos, hiszen a harmadik fokozat-
ba való befogadás úgy zajlik, hogy miután
felelt néhány kérdésre, a beavatottnak el kell
játszania egy hajdani gyilkosságot, – Hiram
Abif meggyilkolását – és ebben a történet-
ben a jelölt játssza az áldozat szerepét.

A szabadkômûvesség gyökerei a középko-
ri kômûvesekig nyúlnak vissza. A középko-
ri angol katedrálisok építôi hosszú évekig
dolgoztak ugyanazon épületen, és ilyenkor
építettek egy kis fülkét, ideiglenes szállást,
vagy más néven páholyt, melyben meghúz-

ták magukat az építkezés ideje alatt. Sok-
szor ez az építmény a katedrális falához
épült, és természetesen lebontották, mikor
felépült az épület. Tehát a páholyhoz való
tartozás azt jelentette, hogy valaki beava-
tott, ismeri a szakma titkos fortélyait. Ennek
megfelelôen a szabadkômûves jelképek egy
része is visszautal a kômûvességre, mint
például a derékszög, a körzô vagy a kala-
pács. Emellett általánosabb (és más forrás-
ból származó) szimbólumokat is alkalmaz-
nak, mint a mindent látó szem, a nagy G
(God), a lépcsôk és a létrák, a mozaikpadló,
az igazság mérlege, a méhek, a piramis, il-
letve a kötény – a szabadkômûves tagság
legnyilvánvalóbb jele. 

A regény színhelye Washington, ami ko-
rántsem véletlen. Az Egyesült Államok
fôvárosának utcarendszere egyesek sze-
rint szabadkômûves jelképeket sugall,
vagyis rá lehet rajzolni egy körzôt, mely-
nek kiindulópontja a Capitolium, és két
szára a Maryland és a Pennsylvania sugár-
út. Emellett e város épületei kiválóan
megfelelnek arra, hogy a szövevényes, bo-
nyolult mese lejátszódjon bennük. 

A szabadkômûves gyûrûn az olvasható,
hogy „Minden feltárul a harmincharmadik
fokon.” – vagyis, ha valaki eljut erre a leg-
utolsó szintre, birtokába juthat egy olyan ôsi
tudásnak, melyet az emberiség már meglelt
egyszer, de az út során elvesztett valahol.
Ennek a tudásnak a tûzön-vízen való kerge-
tésérôl szól a könyv. Ez az a tudás, amelyet
Malakh meg akar szerezni, bármi áron, ter-
mészetesen azért, hogy ô maga elérje a tö-
kéletességet. A szabadkômûvesek viszont
védeni szeretnék ezt a tudást, hogy ne jus-
son avatatlanok birtokába. Õk akár a saját
életüket is feláldoznák azért, hogy ez a tudás
rejtve maradjon. És a végén fény derül min-
denre, ez a tudás nem egy szó, nem egy
mondat, hanem egy egész könyv, melyet ed-
dig rosszul értelmeztünk, rossz oldalról néz-
tünk: a Biblia.

Dan Brown könyvébôl angol nyelvterüle-
ten a megjelenése napján több mint egymil-
lió példány fogyott el.

Jolsvai Júlia

AA  sszzaabbaaddkkôômmûûvveesssséégg  mmiinntt
ccssaalléétteekk
Dan Brown Az elveszett jelkép címû nagysikerû kötete a szabadkômûvesek világába
kalauzol bennünket. Hitelesen (bár talán kissé hézagosan) tárul fel elôttünk eme rejté-
lyes világ, amely oly rég óta foglalkoztatja a kívülállók fantáziáját.

KÖNYVRÔL
Dan Brown
AZ ELVESZETT
JELKÉP
Gabo Kiadó
734 oldal, 3990 Ft
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Írói pályája korán indult, jellemzô módon
költeményekkel, tizennégy évesen be-
küldte néhány versét az Ország-Világhoz,
ám ekkor még Schöpflin Aladár – nem
tudva, hány éves az alkotó – azt javasolta
neki: „Nagyságos asszonyom, maradjon a
fôzôkanálnál!” Két év múlva viszont meg-
nyerte a Magyar Lányok pályázatát, tizen-
nyolc éves korában pedig a Világ har-
minckoronás tárcanovella-pályázatát. Ek-
koriban ismeri meg a férjét, dr. Kosáry Já-
nost, a fiatal zongoratanárt. Érdekes, hogy
egész írói pályája során mindvégig az
asszonynevét is használta. Kor-, illetve
pályatársai között ez nem egyedülálló, de
nem is gyakori.

Férje 30 éves volt megismerkedésük-
kor, 11 évvel idôsebb, mint ô – és addig
adott neki zongoraleckéket, amíg össze
nem házasodtak. Rögtön fiuk is született,
miközben Lola folytatta tanulmányait.
Továbbra is részt vesz különbözô pályá-
zatokon, a Kisfaludy Társaság pályázatán
János címû verses regényével nyert – ez
a pályázat jeligés, ahogy a korábbiak is,
tehát a kiíróknak fogalmuk sincs, hogy
nem férfi írta a nyertes mûvet. Lola idô-
közben tanítani kezdett és a kislánya is
megszületett. Férje megbetegszik a hábo-
rú során, ez a betegség beárnyékolja ek-
kortól kezdve az egész életüket. (Furcsa
momentuma e betegségnek, hogy a ké-
sôbbiekben Osvát felesége azzal a váddal
állt elô, hogy Ágnes lányuk Kosáry János-
tól kapta a tuberkulózist. Valójában egé-
szen másféle betegséggel küzdött Kosá-
ry: a keze vírusfertôzés következtében
fokozatosan lebénult – így a zongoramû-
vészi pályájának vége szakadt.)

1920-ban Réz Lola megnyerte az Athe-
naeum pályázatát Filoména címû regé-
nyével. Ezzel berobbant az irodalomba,
hároméves szerzôdést kötött az Athenae-

um Kiadóval, írásait a Nyugatban publi-
kálhatta. Rövid idôn belül megjelent to-
vábbi két regénye: az Álom és az Ulrik
inas. 1920-ban a konzervatív Új Idôk mun-
katársa lett. Hogy miért távoldott le a
Nyugattól, ma is homályos, valószínûleg
anyagi és emberi okai egyaránt lehettek.
(Utalhatnánk itt Osvát Ernôvel való konf-
liktusára, aki szerette a fiatal nôírók pályá-
ját egyengetni, illetve a Nyugat közismert
likviditási gondjaira is.) A (csekély róla
szóló) szakirodalom egyetért abban, hogy
korai regényei helyet biztosítottak volna
neki a „magas” irodalom polcán, de azál-
tal, hogy átpártolt az Új Idôkhöz, túlságo-
san populáris irányt vett, a tömegízlés ki-
szolgálójává vált. Fontos megjegyezni,
hogy ebben a választásban, ha ez tudatos
volt, szerepet játszott minden bizonnyal
az is, hogy Kosárynénak kellett eltartania
a családját, mert a férje a betegsége miatt
keresô tevékenységre képtelen volt.

Kosáryné könyveivel igen sikeresen
szolgálta ki a közízlést, de tegyük rögtön
hozzá – és ez nem kis teljesítmény. Monu-
mentális életmûvet hagyott hátra úgy,
hogy élete utolsó harminc évében egyál-
talán nem publikált. 

Napvilágot látott – többek között – A
szép Kamilla macskája (1922), melyben
elevenen idézi fel a régi Pestet, a Pityu

(1923), a Porszem a napsugárban (1930),
melyet a közönség kitörô lelkesedéssel
fogadott. 1942-ben jelent meg elôször
az asszonysorsokat felelevenítô tetraló-
giájának elsô kötete, az Asszonybeszéd.
A négy kötet száz év történetét beszéli
el öt asszonynemzedék tragikus sorsán
keresztül a török idôktôl kezdve. A kö-
vetkezô rész, a Perceg a szú 1944-ben
jelent meg, két év múlva a Vaskalitka, a
negyedik, befejezô kötet pedig Por és
hamu címmel 1947-ben. 

Amellett, hogy állandóan jelen volt a két
háború közötti könyvpiacon, folyamato-
san fordított, és a felnôtteknek szánt mû-
vek mellett nem kevés ifjúsági mûvet is
megjelentett. Fordított Agatha Christie-t,
Karl May Winnetouját, Courths-Mahlert,
Margaret Mitchell Elfújta a szél címû mû-
vét – hogy csak a legsikeresebb szerzôket
említsük. Az ifjúsági regényeiben képvi-
selt értékrend (mely szerint a nô mûkö-
dési területe csak családon belül képzel-
hetô el) is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a
II. világháború után Kosáryné kényszerû
hallgatásra ítéltetett. 

1958-ban jelent meg utoljára életében re-
génye, ezután a férje után kapott szerény
özvegyi nyugdíjból igyekezett magát fenn-
tartani. Egy ideig még próbálkozott írásai
elhelyezésével, de miután fiát, Kosáry Do-
mokost 1957-ben a forradalom alatti tevé-
kenysége miatt börtönbe zárták, felha-
gyott a próbálkozással, nehogy akaratlanul
tovább rontson fia sorsán. Az írást ennek
ellenére nem hagyta abba, több mint 15
könyvet írt az íróasztalfióknak. 

Mûvei manapság újra megjelennek,
bár sok még a pótolnivaló. Hiába a tete-
mes életmû, személyével, sikerének
okaival nem sokat foglalkozik az iroda-
lomtörténet. 

Jolsvai Júlia

HÁTTÉR

KKöözzöönnssééggkkeeddvveenncc  aa  kkéétt  hháábboorrúú  kköözzöötttt::
KKoossáárryynnéé  RRéézz  LLoollaa
Kosáryné Réz Lola Richter Eleonóra néven 1892-ben született a felvidéki Selmecbá-
nyán, régi értelmiségi család második gyermekeként. Nôvére még születése elôtt meg-
halt, így ô lett a legidôsebb öt késôbb született testvére mellett. Édesapja Réz Géza fô-
iskolai tanár volt, aki magyarosíttatta a nevét, hogy külföldi útjai során ne nézzék né-
metnek. Lola korán iskolába került, csillogó eszûnek tartották, nagyon jól ment neki a
tanulás. Orvos szeretett volna lenni, de leánygimnázium akkoriban még nem létezett, a
fiúgimnáziumba meg latintudás híján nem mehetett. 

KÖNYVRÔL
Kosáryné Réz Lola
ASSZONYBESZÉD
Kráter, 448 oldal, 2700 Ft

Kosáryné Réz Lola
PERCEG A SZÚ
Kráter, 568 oldal, 3000 Ft
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Ben Driskillnek, az amerikai társada-
lom felsôosztályából származó férfi-
nak, a jezsuita rendet fiatal novícius-
ként elhagyó sikeres ügyvédnek
meggyilkolják szeretett húgát, aki fel-
forgató szellemû apácaként borzolta
az egyház hatalmasságainak kedé-
lyét. A gyilkos vagy gyilkosok ezzel
nagy hibát követtek el.

Ben Driskill a nyomukba ered, és ül-
dözi ôket a végsô leszámolásig. Eköz-
ben ködös tájakon és sivatagi hôség-
ben megbúvó kolostorokat kell fölke-
resnie a világ különbözô tájain, az
egyház magas köreihez vezetô szála-
kat kell követnie, szembesülnie kell a
történelmi múltba és a II. világhábo-
rúig visszanyúló ármányokkal, csel-
szövésekkel, és meg kell birkóznia
egy fájdalmas szerelem érzelmeit
próbára tevô terhével is. 
Ben Driskill és segítôtársai egy kirakójátékhoz hasonlóan rakják
össze az információmorzsákat: a nyomok az egyházon belüli tit-
kos csoporthoz, az assassinókhoz vezetnek. Az utolsó titokra is
fény derül: az igazság dermesztôen döbbenetes.

Részlet
A jelenet olyan volt, mintha Don Quijote és Sancho Panza csatáz-
na – de csak annak, aki nem ismerte a két férfit. Indelicato alig kor-
tyolt bele az üres kávéjába, D'Ambrizzi viszont teletöltötte a csé-
széjét tejszínnel és cukorral. Sandanato leginkább csak bámulta a
kávéját. A Vatikán-szakértôk elméjében a két férfi hosszú évek óta
szorosan összekapcsolódott egymással: ellentétesek voltak, egy-
más ellenfelei, de ugyanakkor kollégák is az egyház szolgálatában.
– Nyolc – törte meg a csendet a pápa, és minden szem feléje for-
dult. – Nyolc gyilkossággal állunk szemben, nyolc gyilkosság tör-
tént az egyházunkban. Nem tudjuk, miért. Nem tudjuk, ki a gyil-
kos. Még azt sem tudjuk, minek alapján választja ki az áldozata-
it. Nem tudjuk megjósolni, ki lesz a következô, de abban biztosak
lehetünk, hogy még lesznek áldozatok. – Egy pillanatra elhallga-
tott. – Már számba vettük a lehetséges gyilkosokat… barátainkat,
a maffiát. A szélsôségeseket: az Opus Deit, a Propaganda Duét. –
Indelicato a fejét rázta. 
– A nyomozóim semmi olyat nem találtak, ami e szervezetek
részvételére utalna. Mind azt mondják, nem, ehhez semmiféle
érdekünk nem fûzôdik.
– Senki sem akar megleckéztetni minket?
– Nem, Szentatyám. Legalábbis nem e csoportokból.
– A helyzet az – mordult fel D'Ambrizzi -, hogy ezek az embe-
rek mindig dühösek valamiért. A jezsuiták azért dühösek, mert
úgy érzik, hogy ön, Szentatyám, elhanyagolja ôket az Opus Dei
kedvéért. Az Opus Deinek elege van, mivel egyrészt független-
né akartak válni a püspököktôl, másrészt meg akarták kapni a
vatikáni rádiót, de ön, Szentatyám, egyiket sem adta meg nekik.
A marxisták olyan kapitalista zsarnokoknak tekintenek minket,
akik a Vatikánból irányítják tevékenységüket. A konzervatívok
viszont úgy vélik, hogy itt valóságos melegágya van a komcsi
rohadékoknak, akik tönkreteszik az egyházunkat. Azt csak a Jó-

isten tudja, mit gondol a Propaganda Due, de azt
hiszem, az Úr most szégyellheti magát: ezek az
alakok még engem is megrémítenek. De ha arról
van szó, hogy egyházi személyeket kellene megöl-
ni… – megrázta a fejét. – Már csak azért sem, mi-
vel általában válogatás nélkül gyilkolnak, nem ér-
deklôdnek áldozataik filozófiai nézetei iránt. Ki-
hagytam valakit, Szentatyám?
Callistus lemondóan intett.
– Vegyél három papot egy utcasarkon, és máris
kész egy olyan frakció, amely elégedetlen valamivel.
De hogy gyilkolni? Azt nem… viszont mi ez az
egész, amit hallottam, hogy Amerikában egy pap
ölte meg azt a három embert?
D'Ambrizzi szeme tágra nyílt a homloka mély ba-
rázdái alatt. – Megkérdezhetem, Szentatyám, ezt
hol hallotta?
– Ugyan már, Giacomo, én vagyok a pápa!
D’Ambrizzi bólintott.
– Egy pont oda.
– Tehát? Igaz a hír?

D'Ambrizzi ismét megszólalt:
– Pietro?
Sandanato elmondta, amit tudott. Amikor végzett, Callistus dip-
lomatikus mordulással mondott neki köszönetet.
– A végére kell járnunk ennek a dolognak. Meg kell állítanunk…
– Természetesen, Szentatyám – helyeselt D'Ambrizzi. – Csak-
hogy felmerülnek bizonyos nehézségek is.
– De, de, de – próbált valami kivetnivalót találni az elhangzot-
takban Indelicato, ám végül kénytelen volt belátni, hogy ez
nem fog sikerülni. – Igaza van. Nem tehetünk mást, mint hogy
próbálkozunk.
– Azt akarom, legyen vége. Ha valahonnan az egyházon belülrôl
indul, akkor véget kell vetni neki, és minden nyomot el kell tün-
tetni. A gyilkosok személyének felfedése nem különösebben iz-
gat. Velük majd késôbb foglalkozunk. – Hunyorogni kezdett,
igyekezett leküzdeni a fejébe hasító éles fájdalmat – De minde-

nekelôtt tudni akarom, hogy
miért? És még valami: nem aka-
rom, hogy a külsô hatóságok
kedvükre szimatoljanak az egy-
házon belül… sem itt, Rómá-
ban, sem Amerikában, sem se-
hol máshol. Értik? Ez egyházi
ügy! – Nem tudta idôben
visszaszorítani a fájdalom kö-
vetkezô hullámát, fájdalmas
fintor futott végig az arcán.
– Szentatyám? – mondta D'Am-
brizzi, majd felállt, és odalépett
hozzá.
– Hirtelen nagyon elfáradtam,
Giacomo. Ez minden. Pihen-
nem kell.
Callistus D'Ambrizzi hatalmas
testére támaszkodva felállt, az-
tán Indelicato is mellé lépett, és
a pápa hagyta, hogy elvezessék.

KÖNYVSZEMELVÉNY
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Thomas Gifford
ASSASSINÓK
Fordította
Sóskuthy György
Kiss József Könyvkiadó
664 oldal, kötve 2990 Ft



A rendkívül termékeny amerikai írónônek
összesen 73 regénye, tizenöt mesekönyve
és egy verseskötete látott napvilágot, me-
lyek – a verseskötet kivételével – magyar
fordításban is olvashatók.  Danielle Steel,
akinek könyveibôl ez idáig 530 millió pél-
dány kelt el, s akit 47 országban, 28 nyel-
ven olvashatnak, napjaink egyik legnép-
szerûbb és legsikeresebb bestseller írója.
Könyvei megjelenés után szinte azonnal a
New York Times vagy a Wall Street Jour-
nal élére kerülnek, s rendre az eladási lis-
tákat vezetik – szerte a világon. Az ameri-
kai írónô 1989-ben még a Guiness Világ-
rekordok Könyvébe is bekerült, mivel 381
héten keresztül legalább egy könyve a
Times bestseller-listáján szerepelt. Moz-
galmas és könnyed regényei pedig szá-
mos filmrendezôt megihlettek, s 22 meg-
filmesített mûve közül több tucat igazi
kasszasiker lett. Többek közt az Ékszerek,
melyet két Golden Globe-díjra jelöltek.
Olvasói a legkülönbözôbb korosztályok-
ból kerülnek ki, és – úgy látszik – cseppet
sem törôdnek a Steel könyveit elmarasz-
taló „hivatalos” kritikákkal. Mert – ha csak
a számok tükrében nézzük – magas iroda-
lom ide vagy oda, Danielle Steel mégis-
csak tudhat valamit.

Regényei gyakran saját kalandos és
szokványosnak semmiképp sem nevezhe-
tô életébôl táplálkoznak.  A portugál
anyától és amerikai-német apától (aki ho-
vatovább a Löwenbrau sörgyáros család
leszármazottja) származó Danielle gye-
rekkora nagy részét Franciaországban töl-
tötte, ahol – szülei élénk társasági életé-
nek köszönhetôen – megismerhette a
könyveiben késôbb minduntalan vissza-
térô, gazdag-befolyásos emberek világát.
Hétéves korában szülei válását követôen,
apjával Amerikában telepednek le. Az
egyetemen divattervezést tanul, ám be-

tegsége miatt félbehagyja ta-
nulmányait, és helyette ke-
nyérkereset után néz. Dol-
gozik reklámszövegíróként
és PR szakemberként, majd
megírja elsô regényét.
Könyveihez hasonlóan, sa-
ját szerelmi élete is tele van
meghökkentôbbnél-meg-
hökkentôbb fordulatokkal,
és örök romantikusként
összesen ötször áll az oltár
elé. Második házassága
például – ahol egy soroza-
tos nemi erôszakért elítélt
férfinek mondta ki a „bol-
dogító igent” – egyenesen a börtön falai
között köttetett. (Talán nem alaptalan, ha
az új regény ezen pontján némi önéletraj-
zi motivációra gyanakodunk, hiszen A
Dél ajándékának egyik szereplôje épp egy
sorozatos nemi erôszakért perbe fogott
férfi.) Az idén hatvanéves írónô hét saját
és két örökbe fogadott gyereket nevel, így
saját bevallása szerint, gyakorló anyaként,
könyveit jobbára éjszaka írja. Steel az iro-
dalom mellett a képzômûvészetnek is el-
kötelezett híve: kortárs galériájában min-
denekelôtt a fiatal tehetségeknek nyújt
bemutatkozási lehetôséget.  

A Dél ajándéka ismét a szépek és sikere-
sek világába vezet. Szépek, sikeresek és
gazdagok, akik valamiért mégis szeren-

csétlenek. A regény
többi szereplôjéhez
hasonlóan, a kissé se-
matikusan ábrázolt fô-
szereplô a manhattani
bíróság hírneves
ügyésznôje, Alexa Ha-
milton, aki épp a fen-
tebb említett sorozat-
gyilkos ügyében folytat
eljárást. Alexa egyedül
neveli kamasz lányát,
Savannah-t, miután fér-
je, egy elôkelô déli csa-
lád sarja, csúnyán elárul-
ta és faképnél hagyta. A

nô – miután megfogadja, hogy soha többé
nem teszi a lábát Dél földjére – New York-
ban telepedik le, és beleveti magát a mun-
kába. A sors azonban ezúttal is alaposan
összekeveri a szálakat, és Alexa életét a fe-
je tetejére állítja. Az idôközben nemzetkö-
zi méretûvé duzzadt bûntény ügyében
Alexa a legjobb úton halad a felé, hogy a
tettest rács mögé juttassa, ám a dolog
szépséghibája, hogy az ügy beszûrôdik az
ügyésznô személyes életterébe is. Minek
utána lánya fenyegetô leveleket kap a felté-
telezett gyilkostól, akinek az elítéléséért
körömszakadtáig harcol, úgy dönt, hogy
Savannah biztonsága érdekében a lányt
apjához küldi, Délre. Az új helyzet új kihí-
vásokat, de egyúttal új lehetôségeket is
tartogat, s Alexa lassan ráébred, hogy nem
kezdhet addig új életet, amíg véglegesen
le nem zárja a múltat. A regényben megje-
lenik a szerelmi szál is, és – miután kibo-
gozták az évtizedek során összegabalyo-
dott csomókat – a fôszereplôk élete egy
csapásra megoldódik. A regény tehát – ta-
lán kevéssé meglepô módon – igazi nyári
happy end-del zárul.

Maczkay Zsaklin

HÁTTÉR

A siker kulcsa
DDaanniieellllee  SStteeeell  ééss  AA  DDééll  aajjáánnddéékkaa
Az olvasóknak – úgy tûnik – alapvetôen két csoportja van. Az egyikbe azok tartoz-
nak, akik szeretik a bestsellereket, és azok, akik soha, semmi pénzért, már csak
elvbôl sem vennének a kezükbe ponyvairodalmat. Az utóbbiakat a legkevésbé sem
szeretnénk meggyôzni álláspontjuk helytelenségérôl, ám az elôbbieknek örömmel
jelenthetjük, hogy Danielle Steel legújabb kötete, A Dél ajándéka, néhány héttel
ezelôtt a hazai könyvesboltok polcaira került, és röviddel megjelenése után, máris
az eladási listák elejére lépett. 

KÖNYVRÔL
Danielle Steel
A DÉL AJÁNDÉKA
Maecenas Kiadó
336 oldal, 1650 Ft
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Mindenesetre nem árt jól képzettnek lenni a jelenlegi adó-
rendszerben, mert az akciók mindig „honnan – hová, azaz
részleteiben hogyan” típusúak szoktak lenni. Nem taktikáról,
és még csak nem is stratégiáról van szó (a reform szót pedig
ki se ejtsük!), akcióprogramról.

Nézzük elôször az akcióprogramnak az egykulcsos 16 szá-
zalékos két év alatt megvalósítandó családi jövedelemadó
célkitûzését. Nem árt tudni, hogy hány kulccsal határozzuk
meg a nettó jövedelmet a jelenlegi személyi jövedelemadó-
ban. Aki azt hiszi, hogy csak kettôvel az téved:

– 0 kulcsúnak tekinthetjük az
adómentes jövedelmeket;

– Az adójóváírás és átmeneti
sávja (0-tól – 17% -ig bármi-
lyen átlagadó kulcs kijöhet);

– 17%, 32%, de mivel az adóalap
a bruttó jövedelem 1,27-szere-
se, beszélhetünk inkább
21,6%-ról, 40,6%-ról stb.;

– A feltolásos szabály (nyugdíj
melletti munkavégzés adója),
a teljes adóból a nyugdíj adója
levonható, a maradék adó ma-
gasabb lehet 17%-nál;

– 25%-s a kedvezményes termé-
szetbeni juttatások adója, ka-
mat és osztalékadó;

– 54%-s természetbeni juttatá-
sok adója;

Az akciós kiindulópont egy
strukturált törvény (SZJA tör-
vényünk), fôleg ha idevesszük
még az önálló jövedelmek és
egyéb jövedelmek különbözô
fajtáit, az egyéni vállalkozók
adózását, az értékpapírok és ka-
mat adózását. Mindegyik része
széles rétegeket érint. Ha az
adótáblában 17% helyébe lép a 16% ez önmagában nem sok
változást jelent. Lehet hallani egyszerûsítésrôl – söralátét
vastagságú bevallás a kitöltési utasítással együtt -, az adójó-
váírás fokozatos megszüntetésérôl, a minimálbér emelésé-
rôl és adóztatásáról, a családi adózás felé történô átalakítá-

sokról (bonyolítás, vagy egyszerûsítés lesz?). Mindenesetre
megállapíthatjuk, az ördög a részletekben lesz. Az hogy, er-
rôl ilyen sokat tudunk most nyáron beszélni, az nemcsak az
új kormányfô mûve, hanem az összes elôzô kormányé is,
amely a személyi jövedelemadót túlbonyolította.

Az akcióterv sorban elsô célkitûzésének értelmezése is ha-
sonló cipôben jár. Ez úgy szól, hogy a kis- és középvállalko-
zások társasági adója 19%-ról 10%-ra csökken 500 milliós
adóalapig.(nyereségig?)

A 2010. évi, Bajnai kormány által mó-
dosított társasági adó törvény 19 szá-
zalékos általános adókulcsot tartalmaz,
ami némi magyarázatra szorul. Egy-
részt a veszteséges és alacsony jöve-
delmezôségû társaságoknál továbbra is
fennáll az „elvárt adó = a jövedelem-
(nyereség) minimum utáni adó”, amely
fizess valamit, hogy békén hagyjunk
elvtelenséget követi. Másrészt, a meg-
szûnô 4% -s különadó (még emlék-
szünk rá a májusban leadott 2009 évi
bevallásból) miatt, a 16%-s kulcs 19%-ra
lett emelve. Bizonyos feltételek teljesí-
tése mellett, 50 millió pozitív adóala-
pig 10% adókulcs, mint hat százalékos
adórendszerbeli de minimis támogatás
alkalmazható. (Ez a támogatásfajta
nem sérti az Európai Uniós verseny-
semlegességi elôírásokat.)

Tehát a változás az, hogy ötszázmilli-
ós adóalapig a nyereségadó 10 százalék
lesz. Nem túlzás azt állítani, fôleg a
könyvszakma cégeinél, hogy az ötven-
millió forint feletti nyereségek ritkák,
továbbá a jövedelmezôség 5-10% körüli.

A gond nem itt van, hanem ott, hogy
az adólapnak és a nyereségnek nem sok
köze van egymáshoz, errôl gondoskod-

nak az adóalap növelô és csökkentô tételek. 
Vegyük például az eszközök leírását. Nem egy mikro és

kisvállalkozás mérlegét és bevallását láttam, a kisebb cégek
könyvelôi makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy az érték-
csökkenéseket azonos összegben írják be a bevallás adóalap

GAZDASÁG

HHuusszzoonnkkiilleenncc  ppoonntt,,  ppoonntt,,  ppoonntt....
Itt a nyár, és akcióprogram kapható az új kormánytól. Van tehát témánk az üdülés
közbeni traccspartikra, vagy akinek nem telik már erre, a munkahelyi beszélgetések-
hez, sôt akinek állása sincs, az bizakodhat igazán. 

Dr. Bódis Béla könyve megvásárolható
a könyvesboltokban
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növelô és csökkentô oldalára. A jelenlegi 10%-s kulcs felté-
tele, hogy például beruházásra fordítva a 6% kedvezményt,
beszerzéskor azonnal leíródik az eszköz az adótörvény sze-
rint. Hasznos élettartama alatt ugyanakkor a könyvelésben
el kell számolni a számviteli törvény szerinti értékcsökke-
nést. Az ilyen eszközök mûködési évei alatt, a kétféle érték-
csökkenés – az adótörvény szerinti már elszámolt, tehát
nulla, adóalapot nem csökkentô, és a számvitel szerinti ér-
tékcsökkenés adóalapot növelô – eltérése miatt az adóalap
magasabb lesz. Más okok miatt is eltérhet az adótörvény
szerinti és számviteli értékcsökkenés (ld. maradványérték
csak számvitelben létezik). Végül is kettôs nyilvántartást
kell az eszközökrôl vezetni.

Az adózásban az állam nem akarja a számviteli normákat
elfogadni. Így járunk az értékvesztésnél, céltartalék képzés-
nél, a veszteségelhatárolási lehetôséget pedig az elvárt adó
semlegesíti. Ugyancsak a 2010. év újítása, hogy az üzleti
ajándék és reprezentáció költségei adóalapot növelnek.

Mik lesznek a feltételei az ötszáz milliós adóalapnak, mert
ez nem nyereség, hogyan számoljuk ki? Sok minden ettôl
függ. A részletek ismerete nélkül jót vitatkozhatunk. Ma-
gyarországot ismerjük, jöhet itt bármilyen adószabály a kis-
kapuk eleve be lesznek építve. 

Véleményem szerint alapvetôen és tartósan három irányba
lenne kívánatos elmozdulni. 

Elsô lenne az átlátható költségvetés, hova megy a jövede-
lemadóm, milyen kiadásokra fordítja az állam. Anélkül, hogy
ezt tudnám, hogyan lehetek meggyôzôdve arról, hogy a rám
jutó magasabb adókulcsú progresszív adóval a rászorultsági
elv alapján a szegényeket támogatom? Átlátható rendszer
nélkül hogyan gyôzôdjek meg arról, hogy az egykulcsos
rendszer igazságos, mert mindenki jövedelméhez mérten
arányosan járul a közös célokhoz, és az összbevételnek meg-
felelô mennyiségû és minôségû szolgáltatást kapunk példá-
ul az egészségügyben. Mi lesz a most is létezô kivételekkel
(EVA, EKHO, átalányadózás stb.)?

Kettô: a tisztességesen adózó = lúzer állapot megszünteté-
se. Egyszerû adórendszer, és kemény mindenkire kiterjedô
adóbeszedés. A partnercégek szerzôdéskötés elôtti ellenôr-
zésének megadása a vállalkozók felé. Hogyan lehet az, hogy
az ezresével megszûnô csôdbe vitt cégek tulajdonosai bün-
tetlenül újabb és újabb cégeket alapíthatnak? Egy felmérés
szerint különösen Budapestre jellemzô a jelenség. Egyálta-
lán mûködik-e a cégfelügyelet, mint ellenôrzés? A 2008. évi
mérlegeket miért nem lehet teljeskörûen on-line lekérdezni
a mai napig? Az olyan értelmetlen bonyolítások megszünte-
tése mint például a szuperbruttósítás, telefon magánhasz-
nálat utáni adók. Az adóbürokrácia egyszerûsítéséhez nem
elég a kisadók megszüntetése. 

Végül elengedhetetlen az elôrelépéshez a felülrôl lefelé
terjedô személyes példamutatás, és közösségépítés. Enélkül
az adómorál nem fog változni. Ne az tartsa össze a pártok
szavazóbázisait, hogy milyen kedvezményeket ígérnek ne-
kik a politikusok hatalomra jutásért, hanem a közösség szol-
gálatának módjai. Amíg a szakmai és baráti társaságok azt
mondják az adót nem fizetôkre a kiközösítés helyett, hogy
„ügyesek”, ne várjunk haladást. Miért vár minden civil szer-
vezet állami hozzájárulást, hol az elit és a gazdagok markáns
részvétele az adakozásban? 

Van még helye a további akcióprogramoknak, és egy alapo-
sabb rendrakásra is szükség lenne.

Dr. Bódis Béla

GAZDASÁG

KÖNYVHÉT

Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE

Az öngyógyítás mûvészete egy magyar-

országon praktizáló mongol orvosnô kutató

munkájának az összegzése.

Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi

hagyományok alapján szervek, illetve

betegségek szerinti bontásban kereshetjük

benne a megfelelô gyógymódokat.

A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy

példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220

E-mail: ddanima@yahoo.com

honlap: www.danima.try.hu

A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.

A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.



urópát az invesztitúra-háborúk teremtették
meg – oktatott engem apám, és nemcsak
azért, mert a történelem volt a hobbija. A kér-

dés akkoriban aktuális volt, hisz' éppen olyan hatalom
készült végképp eltaposni a fölszabadulás utáni zsen-
ge demokráciát, melynek nem Európában voltak a
gyökerei. A Szovjetunió. Apám engem óvott attól,
hogy a bolsevista diktatúra ügynökei átverhessenek,
mert én marxistának hittem magam akkoriban. Sôt,
talán az is voltam. Apám azt akarta, be ne dôljek a rá-
kosista propagandának. Õ világosan látta, hogy ezek-
nek semmi közük Marx emberszeretô, a társadalmi
igazságtalanságokat kiküszöbölni
célzó elveihez. Ez egy bizánci ere-
detû, ázsiai, zsarnoki diktatúra, le-
öntve marxista mázzal. 

(Ha már a fiú marxista – gon-
dolhatta apám –, legalább azt ne
higgye, hogy ezek, a hatalmat bi-
torló pribékek, a Rákosi-banda,
ezek is marxisták.)

Az invesztitúra-háborúk tétje
az volt, hogy melyik hatalom, az állam-e vagy az Egyház ültethe-
ti be székükbe (investitura) az Egyház legfôbb méltósságait. Hogy
az állam válik-e az egyház hûbéresévé, vagy az Egyház lesz-e a vi-
lági hatalom szolgálóleánya. 

A trón és az oltár hatalmi harca Európában már a középkor al-
konyán eldôlt: a megoldás a szigorú szekularizáció volt, az állami
és egyházi hatalom elkülönítése. Az elv egyébként, apám szerint,
magától Jézustól eredt. 

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az istennek, ami
az istené” – mondta honfitársainak arra a kérdésre, fizessenek-e a
rómaiaknak adót. Pilátusnak meg azt mondta: „Az én országom
nem e világból való”. Világos beszéd volt.

A bolsevista Szovjetunió minden tekintetben a cári Oroszország
utódja – így látta apám –, a Balkánon át akart kijutni a meleg ten-
gerekre. S a Cár Atyuska reinkarnációja volt Sztálin generalisszi-
musz, legfôbb hadúr, az elsô titkár, azaz a párt és az állam irányí-

tója egyszemélyben: államfô és egyházfô, cézár és
pápa. Ez a struktúra termelôdik újjá a szovjet gyar-
matrendszer, a „béketábor”, valamennyi országá-
nak a hatalmi szerkezetében. Itthon is. Rákosi a ve-
zér, népünk atyja és bölcs tanítója, vagyis Uralkodó
és a vörös Egyház fôpapja is egyszemélyben. 

Ez pontosan Bizánc hatalmi szerkezete. Ahol a
keletrómai császár egyszemélyben a birodalom
vallási vezetôje is. Ez a cezaropapizmus. Európa, a
nyugat-római császárság, ezt a keleti zsarnokságot
haladta meg a szekularizációval, az egyházi és a vi-
lági hatalom szétválasztásával. 

Amerikát (Ortega szerint) Európa
fölöslege teremtette meg, de a leg-
életrevalóbb, legbátrabb, legkreatí-
vabb fölöslege, az, amelyik neki
mert vágni az óceánnak, az isme-
retlen világnak. Az Alapító Atyák
Alkotmányában nincs szó Istenrôl.
Az igazságszolgáltatás mást, mint
az alkotmányon alapuló törvényt
nem ismer. Istenre, isteni sugallatra,

isteni parancsra, semmiféle transzcendenciára hivatkozni nem lehet.
Ugyanakkor az amerikai nép mélyen vallásos. És mivel az Egye-

sült Államok csakugyan szabad ország, ott szabadon alapítható
bármilyen új vallás, és ismeretlen az a fogalom: „történelmi egy-
házak”. A vallás (bármelyik) független az államtól; hogy mi törté-
nik valamelyik egyházon belül, abba az államnak nincs beleszólá-
sa. Viszont az állam is független mindenféle egyháztól. S hogy
milyen vallású valaki, ezer százalékig magánügy.

Mindezt nem a mostani háromharmados forradalom nyomán
születô új hatalmi rend juttatja eszembe, hanem csak úgy…
eszembe jutott az apám. Mióta elment, sokszor eszembe jut. Lá-
tom a gangról, ahogy fehér köpenyben bezárja este a cukrászmû-
hely vasajtaját, és fáradtan keresztülmegy a sárga a keramitkockás
udvaron. Vagy ahogy az íróasztalánál a kis Hermes-baby írógépét
veri, és fölnéz rám a szemüvegén keresztül, és azt mondja: 
„Kisfiam, ne dôlj be ezeknek…”

Kocsmaasztal mellôl
A magyar olvasók Bán Zoltán András
kiváló fordításában Brenner nyomozó
történeteinek már a harmadik kötetét
vehetik kézbe. Az osztrák író hat kö-
tetes sorozatát 1996-ban kezdte el
publikálni, óriási sikerrel. A történe-
tek erejét nemcsak a jól felépített, iz-
galmas és fordulatos cselekmény adja,
hanem az egyéni hangon megszólaló
beszélô is. Sôt, a dikció olyan erôs,
hogy krimitôl szokatlan módon oly-
kor még a nyomozást is háttérbe szo-
rítja. Wolf Haas egy mindentudó me-
sélô alakja mögé bújva könnyedén és
humorosan beszél. A fordító az elsô
kötet utószavában Thomas Bernard
szövegeihez hasonlítja a regényt, és
állítása helytálló, mert Haas úgy,
ahogy Bernard, egy percre sem hagy-

ja lankadni a figyelmünket, és bár folyton kitérôket tesz, azzal
csak hozzáad a mû egészéhez.

Mindezek után logikus lenne azt gondolni, hogy ezek a köte-
tek csupán a szépirodalom rajongói számára nyújthatnak élve-
zetet, de épp ellenkezôleg, kifejezetten szórakoztatók. Haas
írásmódjában az a zseniális, hogy egyszerre igényes, és egyszer-
re rendkívül olvasmányos. Úgy árad a szó az elbeszélôbôl, mint-
ha egy kocsmaasztal mellett sztorizgatna, ám e látszólagos szó-
szátyárság mögött komoly írói szándék, és fegyelem rejtôzik. Ez
a nyelv olykor – a krimi témája és a stílus ellentéte okán – kife-
jezetten morbid, máskor groteszk. A szerzô nem moralizál, nem
ítélkezik, mégis rejtve szatirikus társadalomrajzot ad. 

A Jöjj, édes halál! c. kötetben Brenner, aki felhagy a korábbi ré-
szekbôl megismert magánnyomozói praxisával, egy mentôállo-
máson dolgozik, ahol egy nap holtan találják az egyik kollégáját.
A cég vezetôje hôsünkre bízza az ügy felgöngyölítését. A cselek-
mény ekkor száz szálra szakad, és a kissé nehézkes, ám végül
mégiscsak lángésznek bizonyuló Brenner feladata, hogy azokat
mind összegyûjtse, és újra összefogja. Útján a tôle megszokott
módon, halottak és nôk kísérik, miközben Bécs városát egy egé-
szen más, szokatlan szemszögbôl ismerhetjük meg.

Hományi Péter

Kertész Ákos 

AAppáámm  hhaaggyyaattéékkáábbóóll

E
KERTÉSZ ÁKOS

Haas, Wolf
JÖJJ, ÉDES
HALÁL!
Scolar Kiadó
272 oldal, 2450 Ft
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EEggyymmáássrraa  nnéézzvvee
Társaink a tengerimalacoktól
a csimpánzokig

A Saxum kiadó Szimpozi-
on sorozata egy-egy témá-
hoz kapcsolódóan három
tanulmányt tartalmaz, me-
lyek különbözô szempont-
ból vizsgálják, járják körül
az adott témát. 

Az Egymásra nézve c. kötet az ember-állat kapcsolatról szól, az ál-
latokról, akik társaink a tengerimalacoktól a csimpánzokig. A há-
rom író, tudós professzor tapasztalatait, tanulmányait adja közre.

Popper Péter közismerten állatbarát családból származott – er-
rôl a Részemrôl mondjunk mancsot c. kötetben bôvebben is ír –,
a darwini elméletet elemzi az új fajok keletkezésével kapcsolat-
ban: az ember kétlábra állása, szôrtelenedése stb. kapcsán. Emlí-
ti a távol-keleti magatartást az állatok tiszteletérôl. Érdekes pél-
dákat említ az állatok  karakterérzékenységérôl:  megfigyelhet-
jük, hogy a kutyák határozottan tudják, hogy kit kell támadni és
kihez lehet odamenni egy simogatásra.

Csányi Vilmos etológus professzor tanulmánya az állati elmével
foglalkozik. Az állatkísérletek sorából érdekes eseteket ismertet: pl.
a lakásban élô macska kényelmes pihenôhelyérôl.  Ha a gazda elfog-
lalja az állat által kedvelt helyet, elvonja figyelmét, hogy ismét odake-
rülhessen, a tanulás során képes arra, hogyan biztosítsa kényelmes
helyét. Az állati intelligencia vizsgálata, a különbözô modellkísérle-
tek a probléma megoldására irányulnak – a tanulmány foglalkozik a
kutya-ember közötti együttmûködéssel, pl. a vakvezetô kutyákkal.

Persányi Miklós a városi embereknek az állatokhoz való  kötôdé-
sérôl ír. Fontosnak tartja, hogy a gyerekek tanulják meg a gondosko-
dást néhány pici állat, pl. a tengerimalac társaságában. „A tengerima-
lac a maga simogatni való kedvességével, viccesen hasított ajkának
köszönhetô barátságos kinézetével és az ôt gondozó személyhez fû-
zôdô megható kommunikációjával, amelyet a visítozástól a mormo-
gásig széles skálán ad elô, ideális »pet« azaz gyerek-kedvenc.” Az Ál-
latkert fôigazgatója 160 kollégájával csaknem 7000 állat tartását inté-
zi. A világ 6000 állatkertjét  600 millió ember látogatja évente, ami
azt bizonyítja, hogy erôs a városi emberek vágya az állatokkal való
találkozásra. Fogynak az állatok – írja a szerzô. A tengeren a túlhalá-
szat veszélyezteti létüket, a 2008-ban publikált ún. Vörös Könyv sze-
rint pedig minden negyedik emlôsfajt a kihalás fenyegeti. A 21. szá-
zadban az emberi népesség a jelenlegi kb. 7 milliárdról valószínûleg
10 milliárdra nô, ez az élôhelyek további pusztulását is jelenti: a tró-
pusi erdôk irtása, gyorsuló globalizáció várható. 

A szerzô Gandhit idézi: „Egy nemzet nagysága és morális fejlô-
dése lemérhetô azon, hogyan bánnak az állatokkal.” Egyre több
az állatokkal szembeni adósságunk. 

A Szimpozion új kötetében a három szerzô, Popper Péter, Csá-
nyi Vilmos és Persányi Miklós értekezik, gondolkodik és gondol-
kodtatja olvasóit.

Szabó Erzsébet
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CSOKONAI ATTILA

HÓFEHÉRKE ÉS
A BERLINI FIÚK

Egy hivatásos olvasó kalandozásai
a gyermek- és ifjúsági irodalomban

Függelék
Gyermek- és ifjúsági mûvek annotált bibliográfiája

A szerzô kötetérôl: „Be akartam mutatni néhány kiadót,
amelyek a gyerekkönyvkiadás legfontosabb mûhelyeinek
számítanak. A Könyvhétben megjelent interjúim alanyai
sikeres írók, de van közöttük illusztrátor is. Michael En-
dét és Christine Nöstlingert jól ismeri a magyar olvasókö-
zönség, számos mûvük megjelent magyarul – úgy gondol-
tam, érdemes róluk legalább portrévázlatot adnom.
Hangsúlyozni kívánom, nem irodalomtörténeti megköze-
lítésben foglalkoztam velük, nem is kritikákat írtam –
nyugodtan fogalmazhatok így: kedvet szeretnék ébresz-
teni mûveik elolvasásához. A három mûelemzést kötetem
legkiérleltebb részének ítélem. Aztán egy tematikus rész
következik, olyan téma, amelyet nem lehet megírni: ez a
háború. Összeszedtem néhány régebbi háborús ifjúsági
regényt, majd sorra vettem hat olyat, amelyet manapság
adtak ki. A két csoport között óriási a szemléletbeli kü-
lönbség. Hiszen a mi kis világunk is óriási változáson
ment át. Mindenesetre nem kívántam az olvasó szájába
rágni, hogy miképpen viszonyuljon az ismertetett köny-
vekhez. A kötetet annotált bibliográfia zárja.”

(Könyvhét Könyvek) Kiss József Könyvkiadó
268 oldal, fûzve 2640 Ft



Színész, rendezô, rádiós,
kommunikációs szakember.
Volt felvidéki színház tagja,
dolgozott a Magyar Rádió-
ban, jelenleg a BARRA Kom-
munikációs Intézet és a Bu-
dapesti Kommunikációs- és
Üzleti Fôiskola tanára. Színé-
szi tapasztalatait a metakom-
munikációról már jó évtize-
de rögzítette, de könyv for-
májában, a Medicina gondo-
zásában most jelent meg elô-
ször. A metakommunikáció
technikáját oktatja sok gyakorlati feladattal
színészeknek és nem színészeknek, arra ké-
szít fel, hogyan szólaljon meg egy közszere-
pelô, médiaszemélyiség, politikus, vagy bár-
ki, aki kiáll a nyilvánosság elé.

– Hogyan lett színészbôl metakommuni-
kációt oktató fôiskolai tanár?
– A kilencvenes évek elején a Kassai Magyar
Színházban voltam fôrendezô, profi színé-
szekbôl állandó hiányunk volt, mert sokan
elmentek Magyarországra vagy Komárom-
ba, a másik magyar színházba. Létezett egy
diákszínpad az ipariskolában, leginkább on-
nan kaptunk utánpótlást. Persze ôk amatôr
színészek voltak. Elhatároztam, hogy ezek-
nek az utcáról betért fiataloknak összeállí-
tok egy gyorstalpaló kurzust, hogy színpad-
képesek legyenek. Amikor ott ellehetetle-
nült a kulturális élet, hazajöttem Magyaror-
szágra, de nem színházba. Az akkori magyar
színház is mélyrepülés elé nézett, amit 1989
elôtt érdemes volt csinálni, az elmúlt, és
mindenféle bajok jöttek. Kassán valami
olyan tétje volt a magyar színháznak, ami itt,
a határ innensô oldalán „nem tud lenni”. Vé-
gül a Magyar Rádióhoz kerültem a Napköz-
ben címû mûsorba. Barra Marival ültem egy
szobában, aki éppen akkor készült megalakí-
tani a maga kommunikációs iskoláját és ér-
deklôdött, tudnék-e én ehhez valamit hozzá-
tenni a színház oldaláról. Amit a kassai fiata-
loknak összeraktam, minimális módosítá-
sokkal használható lett a civil hallgatóknak
is. Együttmûködésünk már tizenéve tart. A
metakommunikáció a szakterületem, errôl
olyasmit tudok, ami a színészi létbôl fakad,
és más nem tudja elmondani.
– Elsô olvasatra a könyv szakmaisága és felké-
szültsége inkább egy pszichológus vagy kom-
munikációs szakember szerzôt sejtetett volna.

– Lehet, de egy elméleti
szakember nem tud annyi
és olyan gyakorlati feladatot
felmutatni, amint én tettem,
és ez éppen a színészi mun-
kásságomnak köszönhetô.
Sok gyakorlat készen meg-
volt, és késôbb írtam meg
hozzá az elméleti hátteret,
méghozzá úgy, hogy egy
nem színész is megértse és
használhassa. A nem szí-
nésznek mást kell adni mint
a színésznek. Ebbôl írtam

2009-ben a doktori dolgozatomat. A bírálók
között egyaránt voltak színész szakemberek
és magatartástudománnyal foglalkozók. Na-
gyon pontosan meg kellett fogalmaznom,
milyen közös alapja lehet a színészek és
nem színészek metakommunikációjának. A
dolgozat ugyan most jelenik meg elôször
könyv formájában, de a hallgatók a meta-
kommunikáció kurzusok keretében jegyzet-
ként korábban is letöltötték és használták.
– Arra jutott, hogy a metakommunikációs
elemek minden emberben közösek. 
– A színész is emberbôl van, a reakciói
ugyanazok, csak a színész a drámát, a belsô
konfliktust keresi, és ez a metakommuniká-
ciójában is megmutatkozik, míg a nem szí-
nész a kongruenciát, vagyis hogyan lehet ô
hiteles és egész személyiség. A nem színé-
szek közül a közszereplôk (médiaszakembe-
rek) érdeklôdésére is számot tarthat a
könyv. Nekik egészséges és pozitív hozzáál-
lást kell sugározniuk. A forgalomban lévô,
szinte kizárólag amerikai testbeszéd-köny-
vek csupán „felületi kezelést” adnak, a „keep
smiling” technikára és néhány „nyitott kéz-
gesztusra” építenek. Az én könyvem a nem-
verbális közlésmód lényegét ennél ponto-
sabban igyekszik megragadni és a magyar

viszonyokra épít, ennyiben hiánypótló a
kommunikációs könyvek sorában. A Medi-
cina Kiadó éppen ezt a jellegét emelte ki és
szeretné orvosi körökben is terjeszteni,
mert bizony, az orvosoknak szintén szüksé-
gük lenne a helyes kommunikáció elsajátítá-
sára. De mindenki tud belôle meríteni, aki
közszereplôként kiáll a nyilvánosság elé.
– Nekem a politikusok is eszembe jutottak…
– A BARRA Intézet honlapján néhány éve
rendszeresen elemeztem tévés politikai
mûsorokat, például a politikusok metakom-
munikációját Az Este címû mûsorban. Saj-
nos, az ehhez kapcsolódó DVD nem került a
könyv mellé, csupán írásban közölhettem
néhány esetet.
– Pontosan mit tanít?
– A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fô-
iskolán a Média Intézetben ill. a Viselkedés-
tani Intézet keretében metakommunikációt,
retorikát, közszereplést, mûsorvezetôi be-
szédet tanítok/tanítottam. Elméletben azok
a hallgatók, akik elvégzik ezt a fôiskolát, bár-
mikor kiállhatnak a nyilvánosság elé és meg
tudnak szólalni. Sajnos, azonban a gyakorlat-
ban nincs mindig így. Nálunk az egész isko-
lai oktatás, az általános iskolától kezdve nem
arra épít, hogy bárki ki tudjon állni a nyilvá-
nosság elé. Amíg az angolszász országokban
például ez a természetes. A BARRA Intézet-
ben többféle korosztály tanul, sok a pár na-
pos céges képzés, ahol elsôsorban az asszer-
tív, azaz egyenrangú viszonyra építô kom-
munikációt oktatjuk. Számomra jól kiegészí-
ti egymást a kétfajta oktatás, egészen más-
képp kell oktatni egy fél éven át egy anyagot,
mint két-három napba belesûrítve. 
– Azt írja, hogy a gyerekek maguktól jól
kommunikálnak hatéves korukig, de az is-
kolai oktatás elrontja ezt.
– A tanító nénik arra oktatnak, hogy a „a
vesszônél felvisszük a hangot”, ami 6–8 éves
gyerekeknél elsô közelítésben rendben is
van, de késôbb nem tanítják meg, hogy ez
nem mindig mûködik így, és mindegyik va-
riációnak más-más funkciója van. Elôfordul,
hogy a 30–40 éves felnôtt a kommunikáció-
jával még mindig az általános iskolás tanító
néninek igyekszik megfelelni.
– Nem hiányzik a színészet?
– Nem, mert a színészettel/rendezéssel járó
életformát már nem tudom felvállalni. Csa-
ládom van, Pomázra költöztem és az élete-
met kitölti a tanítás.

Szénási Zsófia

INTERJÚ

KKöözzsszzeerreeppllôôkk  sseeggééddkköönnyyvvee
Dezsényi Péter könyve a metakommunikációról

KÖNYVRÔL
Dezsényi Péter
NEM MONDOD!
A metakommunikáció
technikája
színészeknek és nem
színészeknek
Medicina Könyvkiadó
280 oldal, 2600 Ft
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A könyv úgy született, hogy a szerzô még a hetvenes években
összebarátkozott a nálunk tanuló dr. Prakash Bir Sing Tuladarral,
a fiatal építésszel és családjával. Szoros baráti kapcsolatot ápol-
tak az itt töltött évek alatt, mely a nepáli család hazatértével sem
szakadt meg. Újabb kapcsot jelentett a két család között, hogy
több évtizeddel késôbb Prakash és Janaki lánya, Suchita Magyar-
országra jött tanulni. Sipos Erzsébet pedig – mikor gyermekei
engedték – végre eleget tett a meghívásnak és elutazott Nepálba.
Két alkalommal látogatott az országba, elôször még a királyság
idején, 2002 ôszén, má-
sodszor pedig 2008-ban.
Gazdag élményeirôl elô-
ször kiállításokon, elôadá-
sokon számolt be, majd
összeállt ez a könyv. Úgy
tûnik, már elsô alkalom-
mal tudatosan készült az
ott látottak megörökítésé-
re, hiszen vendéglátója

szavait diktafonnal rögzítette, ahol csak tehette, fényképeket ké-
szített, és mindvégig jegyzetelt útja során.

Az elkészült mûrôl nehéz eldöntetni, mi is a mûfaja, hiszen leg-
inkább csapong az útirajz, országismertetés, és az etnográfiai le-
írás között, miközben végtelenül személyes hang jellemzi.

Nyomon követhetjük e különleges barátság történetét is, hogy
hogyan képesek ennyire különbözô kultúrájú emberek megtalál-
ni a közös hangot. (Nem lett volna érdektelen, ha néhány szó esik
Prakashék magyarországi tartózkodásáról, bármennyire is régen

jártak nálunk, bár az már
talán tényleg szétfeszítet-
te volna e könyv kereteit.)
A szöveg csapongása, fé-
sületlensége ellenére ma-
gával ragadó, beszippantja
az embert ez a különle-
ges, távoli világ, és az az
alázat, ahogy Sipos Erzsé-
bet közelít hozzá. 

HÁTTÉR
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TTáávvoollii  ttáájjaakkoonn:: NNeeppááll
Nepál India és Kína közé ékelôdött független állam, mely a Himalája területén
fekszik. Területe Magyarországénál másfélszer nagyobb, fôvárosa Katmandu. Fiatal
a demokráciája: 2008-ban nyilvánították demokratikus köztársasággá, akkor ért vé-
get a 280 éve tartó monarchia. Evvel a számunkra olyannyira ismeretlen országgal
ismerkedhetünk meg Sipos Erzsébet jóvoltából.



Tematikája igen színes, olvashatunk politikáról, történelemrôl,
öltözködési szokásokról, illemszabályokról, vallási szertartások-
ról, szabályokról, hagyományos temetésrôl és esküvôrôl, és a hi-
malájai zarándokútjáról. 

Nepálban 1975-ben került a trónra Birenda Bir Bikram Shah Dev, aki
megfelelve az iránta támasztott elvárásoknak, végrehajtotta a régóta
esedékes reformokat, hivatalosan eltörölte a kasztrendszert, újabb és
hatékonyabb tankötelezettséget vezetett be, egyetemeket alapított.
Birenda királyt szerette a népe – és fontos tudni, hogy a nepáliak szá-
mára a király nem közönséges ember, hanem Visnu isten földi meg-
testesítôje. Viszont egy váratlan esemény véget vetett Birenda ural-
kodásának: 2001. június 19-én ô és családja tragédia áldozata lett: sa-
ját fia, Dipendra herceg megölte ôket. A fiatalember nyolc családtag-
ját gyilkolta meg egy családi vacsorán, majd önmagát is fôbe lôtte.
Még két napig élt kómában – ezalatt az idô alatt a hagyománynak
megfelelôen ô volt a király. Legalábbis így szól a hivatalos változat. A
szerzô találkozott viszont valakivel, aki szerint másként kellett tör-
ténnie. Mangal, Birenda király hivatásos fényképésze szerint, hogy a
király fia ezt tette volna, elképzelhetetlen, mert bár voltak problémák
a királyfi készülô házasságával, azért ez nem ok arra, hogy lemészá-
rolja az egész családját. És ahogy fôbe lôtte magát, az is hiteltelen. A
mai napig tisztázatlanok e gyilkosságok körülményei. 

A tragédia után Birenda király öccse, Gyanendra lett a király, aki
nem örvendett túl nagy népszerûségnek a nepáliak között. Végül
ô volt az, aki lemondott a trónjáról. 

A közvetlen tapasztalatokon kívül a szerzô információi Prakash
elôadásaiból, történeteibôl származnak, aki mindig szívesen mesél
távolról érkezett barátjának. Elmeséli például azt is, hogyan szülnek
ma és hogyan szültek régen az asszonyok Nepálban. Számos helyen
még mindig otthon szülnek, fôleg a hegyekben, távol a várostól, a

kórházaktól. A fiatalok fiús házban laknak, így az asszony anyósa az,
aki segédkezik a szülésnél, és még aki kéznél van – általában a kislá-
nyok, akik ha nem is segítenek, de jelen vannak és figyelnek. Így már
tízéves korukra tudják, hogyan kell tiszta pengével elvágni a köldök-
zsinórt, hogyan kell megtisztítani, majd rögtön megmasszírozni lan-
gyos olajjal az újszülött testét. Fontos az érintés, de nemcsak az em-
beri, hanem a tárgyak érintése is, fontos, hogy az újszülött sok olyan
tárgyat érintsen, amivel majd élete során találkozik. Az újszülött fe-
jére pénzt kell dobni, hogy soha ne szûkölködjön. Ha este történik a
szülés, nem gyújtanak lámpát, csak a tûz ég, hogy annak fényében

jöjjön világra, mert akkor életé-
ben is fény veszi körül. Szerin-
tük a születés idôpontja kijelöli
életük útját. Bármilyen fontos
esemény elôtt ki kell kérni a jó-
sok véleményét, akik a születés
dátuma, a horoszkóp alapján
adnak tanácsot. Nevet a kisba-
bának csak hathónapos korában
adnak. A névadás szertartása
során a babának meg kell kós-
tolni kenyerüket, a rizst.

A kötet szép kiállítású, gon-
dosan tervezett munka (Köböl
Vera munkáját illeti dicséret),
a fotók egytôl egyig a szerzô
munkái, kiegészítik a monda-
nivalót, sôt néhol képregény-
szerûen mutatnak be valami-
lyen eseményt. 

Jolsvai Júlia

HÁTTÉR
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Sipos Erzsébet
NEPÁL
Kanya’da’n Szûz útjára
bocsátása
Kossuth Kiadó
196 oldal, 4500 Ft
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– Miden családtörténet visszatekintés, elszámolás a múlttal,
tiszteletadás az elôdöknek. Régóta készültél erre? 
– Otthon ôriztem egy dobozban a családi emlékeket és öröksé-
get, naplót és fényképeket. Hogy miért éppen most vettem elô? –
erre nincs egy konkrét válaszom. Jelentôsége van az életkorom-
nak, fiatalkorában az ember csak elôre néz, visszafelé nem. Pedig
kéne. Gondolkoztam is egy mottón: „Kérdezzétek a felmenôket,
amíg lehet!”. Én sem figyeltem oda eléggé, nem kérdeztem ele-
get. Az elsô lökést az Anyu halála adta. Azóta görgetem magam
elôtt, tudtam, hogy szembe kell néznem vele, és tisztázni a viszo-
nyunkat. Egyfajta igazságot akartam neki szolgáltatni, akinek két
diktatúra roncsolta az idegrendszerét, az egészségét. Nem tud-
tam még a mûfajt, a stílust, a formát, csak folyton az eszemben
volt. Az írás nálam persze napi rutin: forgatókönyveket, novellá-
kat, színdarabokat írok, de ez mégis más. Regényt írni egyszerre

küzdelmes és felszabadító dolog. A forgatókönyvben csak azt ír-
hatod le, ami a képen megjelenik, a rendezôt kell kiszolgálnod.
Nagyon fegyelmezni kell magad. A regénynél nincsenek ilyen
korlátok, és én vágytam a szabadon írásra. 
– Mikor vagy mitôl lépett ez a történet ki a nyilvánosság elé, és
lépett túl a személyes családtörténeten?
– Idô kellett, hogy eltávolodjak anyámtól, és írni tudjak róla.
Megrendítô dolog, amikor a személyes élmények szöveggé vál-
nak, és képes vagy a munkafolyamat tárgyaként tekinteni rá. So-
káig küzdöttem avval, hogy mennyire privát vagy mennyire köz-
ügy ez a történet. A zsidóságról való gondolkodásom és anyag-
gyûjtésem vezetett el oda, hogy errôl nyilvánosan beszéljek.
Amikor szembesültem azzal, hogy a magyarországi vidéki zsidó-
ság életformája – egy polgárosult, innovatív, gazdag kultúrájú kö-
zösségé – teljes egészében megsemmisült, és ordító hiánya ma is

INTERJÚ

VVáággyyttaamm  aarrrraa,,  hhooggyy  sszzaabbaaddoonn  íírrjjaakk
Pataki Éva családregénye az eltûnt vidéki
zsidóságra emlékezik
Az eltûnt idô nyomában jár Pataki Éva, amikor családregényével egy hatgyermekes zsi-
dó család sorsát kíséri végig a századelôtôl indítva a világháborús idôkön, a holokausz-
ton át az ’50-es évek terrorjáig. A szerzô, aki számos Mészáros Márta-forgatókönyvnek
volt társírója (Naplók, Kisvilma, A temetetlen halott), forgatókönyvírója például a Sztra-
csatellának, a Castingnak, egy sor színdarabnak és színpadi adaptációnak, most másod-
szor nyúlt nagyobb lélegzetû irodalmi mûfajhoz. 
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jelen van a vidéki városokban, az elhagyatott vagy tornaterem-
nek használt zsinagógákban, vagy az elhanyagolt zsidó temetôk-
ben. Sokan írtak már errôl, elég Konrád Györgyöt vagy Ember
Máriát említenem, de ôk az átélôk generációja, én viszont már az
unokák korosztálya vagyok. Egyre biztosabban láttam, hogy a tra-
umákat mi, az unokák is hordozzuk, a felmenôink szörnyû sor-
sát, akik maguk is gyakran a hallgatást választották, vagy kom-
munisták lettek, vagy kivándoroltak – a fájdalmas és bonyolult
kérdést generációk hurcolják magukkal. 
– Egy hatgyerekes zsidó család szerteágazó, több generáción
átívelô családtörténetérôl van szó, ahol az anya – Auguszta tart-
ja egyben a családot tûzön-vízen át. Az egész családtörténet
valahogy a nôk szemszögébôl áll össze. Fájdalmas, ugyanakkor
nagyon is általánosítható a hat gyerek sorsa, tablószerûen ben-
ne foglaltatik az egész hazai vidéki zsidóság sorstörténete. 
– A kiadóban felmerült, hogy legyen benne egy alcímben, hogy
egy zsidó család története, de aztán elvetettük. Ez egy magyar
család története, hiszen ebben az országban nincsenek vegytisz-
ta családok, és én többre törekedtem, mint pusztán a vidéki zsi-
dóság életének bemutatása. A nôi vonal fontos lett a könyvben,
néhányan már a nôk regényének nevezték. Pedig vannak benne
erôs férfi karakterek, az én olvasatomban párban mûködtek a
szereplôk. Mégis, kívülrôl nézve ez valóban a családanyák regé-
nye, a nôi személyes történelem dominál. Auguszta, az én déd-
anyám, egyszer csak uralni kezdte a történetet, betüremkedett a
fejezetekbe. Nagyon tudtam, hogy milyen lehetett, pedig nem
maradt tôle levél, csak pár fotó, néhány anekdota. Mégis ponto-
san tudtam, hogy mit gondol, és hogyan beszél. Menetközben az
is kiderült, hogy anyagot kell gyûjtenem. A hitelesség kedvéért
utána kellett járnom, hogy történt a kivándorlás Amerikába, mi-
lyen volt a mezôkövesdi zsidóság élete, hogyan tanítottak a zsi-
dó gimnáziumban stb. Szeretek könyvtárba járni, a forgató-
könyvíráshoz is sokat használom. El lehet mélyedni, beleásni
magam egy kutatásba. Az interneten is böngésztem egy kelet-
európai zsidó életútgyûjteményt, amibôl sok töredéket felhasz-
náltam. Az oknyomozás bizonyos részleteit szintén beleszôttem
a regény jelenidejû narrációjába, például azt az epizódot, amikor
megkerestem az egyetlen Mezôkövesden élô zsidót, egy idôs né-
nit, vagy találkoztam egy nem zsidó asszonnyal, aki gyerekként
bejárt a gettóba egy kislány barátnôjéhez, és lehetséges, hogy

hatvan éve nem beszélt er-
rôl senkinek. Belekerült az
a keresztény asszony is a
regénybe, aki bújtatta a
családtagjaimat, hogy lás-
suk; a dolgok nem fekete-
fehérek. Szerintem fontos,
hogy ezeket a dolgokat ki-
beszéljük, és eszmecsere
szülessen róluk. A cím
nemcsak a zsidóság elpusz-
títására, az én családom
szétszóródására utal, ha-
nem a témáról való közbe-
széd hiányára is. De írás
közben nem a teóriákkal
foglalkoztam, hanem a sze-
replôimmel, a történettel,
igyekeztem úgy írni, hogy
„rabul ejtsem” az olvasót.

Szénási Zsófia

INTERJÚ
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Pataki Éva
AMI ELVESZETT
Családregény
Athenaeum Kiadó
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2010. május 16 – 2010. június 15.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Brida

Athenaeum Kiadó
2. Vavyan Fable: Csontfuvola

Fabyen Kiadó
3. Fejôs Éva: A mexikói

Ulpius-ház Könyvkiadó
4. Paul Wm. Young: A viskó

Immanuel Alapítvány
5. Esterházy Péter: Esti

Magvetô Könyvkiadó
6. Dan Brown: Az elveszett jelkép

Gabo Könyvkiadó
7. Sárközi Mátyás: Színház az egész világ

Noran 2004 Kiadó 
8. Bárdos András: Ítélet

Kulinária Kiadó
9. Leslie L. Lawrence: Hannahanna méhei

Studium Plusz Kiadó
10. Danielle Steel: A Dél ajándéka

Maecenas Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Alexandra étteremkalauz 2010

Alexandra Kiadó
2. Barabási Albert-László: Villanások

Nyitott Könyvmûhely Kiadó
3. Csak ettem és fogytam

Experiment Food Kft.
4. Popper Péter: Sárkányok barlangja

Saxum Kiadó
5. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás

Jaffa Kiadó
6. Aczél Endre: Acélsodrony

Park Könyvkiadó
7. Szendi Gábor: Boldogtalanság és evolúció

Jaffa Kiadó
8. Soma Mamagésa: Nemek igenje

Jaffa Kiadó
9. Müller Péter: Gondviselés

Alexandra Kiadó
10. A Kaláka (elsô) 40 éve

Cartaphilus Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó

2. Bartos Erika: Bárányfelhôk
Alexandra Kiadó

3. Stephenie Meyer:
Eclipse – Napfogyatkozás
Könyvmolyképzô Kiadó

4. Bartos Erika:
Százlábú – Versek óvodásoknak
Alexandra Kiadó

5. Geronimo Stilton: Az eltûnt kincs rejtélye
Alexandra Kiadó

6. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony Kft.

7. Geronimo Stilton:
Négy egér a Vadnyugaton
Alexandra Kiadó

8. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat
Könyvmolyképzô Kiadó

9. Geronimo Stilton:
A Kalóz-szigetek kincse
Alexandra Kiadó

10. Lackfi János, Vörös István: Apám kakasa
Noran 2004 Kiadó

Bookline sikerlista
2010. május 14 – 2010. június 15.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: Brida

Athenaeum Kiadó
2. Vavyan Fable: Csontfuvola

Fabyen Kiadó
3. Fejôs Éva:

A mexikói – Mindig egy lépéssel elôtted jár
Ulpius-ház Kiadó

4. Young, William P.: A viskó
Immanuel Alapítvány

5. Berry, Steve: A harmadik titok
Ulpius-ház Kiadó

6. Esterházy Péter: Esti
Magvetô Kiadó

7. Brown, Dan: Az elveszett jelkép
Gabo Kiadó

8. Roberts, Nora: Fekete-hegység
Gabo Kiadó

9. Santos, J. R. dos: Az isteni formula
Kossuth Kiadó

10. Vass Virág: Franciadrazsé
Ulpius-ház Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Edwards, Betty dr.: Jobb agyféltekés rajzolás

Bioenergetic Kiadó
2. Barabási Albert-László: Villanások

Nyitott Könyvmûhely
3. Böjte Csaba: Út a végtelenbe

Helikon Kiadó
4. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás

Jaffa Kiadó
5. Tari Annamária: Y generáció

Jaffa Kiadó
6. Edwards, Betty: Az új jobb agyféltekés

rajzolás – Munkafüzet
Bioenergetic Kiadó

7. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó

8. Szendi Gábor: Boldogtalanság és evolúció
Jaffa Kiadó

9. Alma Együttes – Bartos Erika: Balaton
Universal Music

10. Popper Péter: Sárkányok barlangja
Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Meyer, Stephenie: Breaking Dawn –

Hajnalhasadás – puha borítós
Könyvmolyképzô Kiadó 

2. Meyer, Stephenie: Breaking Dawn – 
Hajnalhasadás – kemény borítós
Könyvmolyképzô Kiadó 

3. Bartos Erika: Bárányfelhôk
Alexandra Kiadó

4. Meyer, Stephenie: Eclipse – Napfogyatkozás
Könyvmolyképzô Kiadó 

5. Marék Veronika: Boribon focizik
Pozsonyi Pagony Kiadó

6. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat
Könyvmolyképzô Kiadó 

7. Meyer, Stephenie: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó 

8. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf
Móra Kiadó

10. Berner, Rotraut Susanne: Nyári böngészô
Naphegy Kiadó

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2010. május 1 – május 31.

Szépirodalom
1. Meyer, Stephenie:

Breaking Dawn – Hajnalhasadás
Könyvmolyképzô Kiadó Kft.

2. Lôrincz L. László: Hannahanna méhei
Studium Plusz Kiadó

3. Barber, Lynn: Egy lányról
Partvonal Kiadó

4. Brown, Sandra: Vágyak vonzásában
Maecenas Kiadó

5. Anderson, Catherine: Hajnali fény
General Press Kiadó

6. Sparks, Nicholas: Az utolsó dal
General Press Kiadó

7. Courths-Mahler, Hedwig: Szívek titka
EX-BB Kiadó

8. Marsh, Evelyn: Miért?!
Budakönyvek Kiadó

9. Phillips, Susan Elizabeth: Csillagvirág
Victoria Kiadó 

10. James, Peter: Utolsó esély
General Press Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Rainer M. János:

Magyarország története 22.
Kossuth Kiadó

2. Romsics Ignác:
Magyarország története 23.
Kossuth Kiadó

3. Pintér Éva:
Magyarország története 24.
Kossuth Kiadó

4. Petô Ágnes: Só-liszt gyurma
Cser Kiadó

5. Helbig, Monica – Helbig, Nicole:
Gyöngyhorgolt ékszerek
Cser Kiadó

6. Püski Levente:
Magyarország története 18.
Kossuth Kiadó

7. Szakolczai Attila:
Magyarország története 21.
Kossuth Kiadó

8. Worldwatch Institute: A világ helyzete 2010
Föld Napja Alapitvány

9. Allen, Judy:
A rendezvényszervezés nagykönyve
Librotrade – Akadémiai Kiadó

10. Ungváry Krisztián:
Magyarország története 19.
Kossuth Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít

Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Bálint Ágnes: Kukori és Kotkoda 2.

A születésnapi szemétdomb és más történetek
Móra Kiadó

3. Brezina, Thomas: Visszatér az iskola fantomja
Tudatos Lépés Kiadó

4. Aranysityak
Csodaceruza Kiadó

5. Stauber, Sabine: Az erdô – Mi micsoda junior
Tessloff és Babilon Kiadó

6. Bartos Erika: Százlábú
Alexandra Kiadó

7. Cabot, Meg. Locsifecsi királynô férjhez megy
Cicero Könyvstúdió

8. Knudsen, Michelle: Oroszlán a könyvtárban
Pongrác Kiadó

9. Marti, Tatjana: Tûzoltók – Mi micsoda junior
Tessloff és Babilon Kiadó

10. Simon, Francesca:
Rosszcsont Peti, a nagy varázsló
Animus Kiadó

Paulo Coelho:
Brida
Alexandra Könyváru-

házak sikerlistája,

szépirodalom, 1.

Paulo Coelho köte-
tei állandó szerep-
lôi a sikerlistáknak,
nincs ez másként
legújabb mûvével
sem, amelyben
„egy fiatal és gyö-
nyörû ír nô az élet
értelmét és az uni-
verzum titkait ku-
tatja”, és bizony, azt
kell mondanunk,
ennél kevesebbel
tényleg nem érde-
mes beérni… 

Böjte Csaba:
Út a végtelenbe
Líra sikerlista,

ismeretterjesztô, 1.

Csaba testvér Isten
iránytûjérôl és
ajándékairól tette
közzé kötetét,
amely sokak szá-
mára nyújt irány-
mutatást, a világ
dolgairól való el-
mélkedés során se-
gítséget a megfo-
galmazódó kérdé-
sekre a válaszok
megtalálásához… 

LEGENDÁS MATEMATIKA- ÉS FIZIKAKÖNYVEK ELEKTRONIKUS ÉS PRINT ON DEMAND KIADÁSBAN!

www.interkonyv.hu
Coxeter: A GEOMETIÁK ALAPJAI
Davis – Hersh: A MATEMATIKA ÉLMÉNYE
Gelfand – Glagoljeva – Kirillov – Snol: A KOORDINÁTAMÓDSZER
Halmos: VÉGES DIMENZIÓS VEKTORTEREK
Kolmogorov – Fomin: A FÜGGVÉNYELMÉLET ÉS A FUNKCIONÁLANALÍZIS ELEMEI
Lánczos Kornél: A GEOMETRIAI TÉRFOGALOM FEJLÔDÉSE
Skljarszkij – Csencov – Jaglom: VÁLOGATOTT FELADATOK ÉS TÉTELEK AZ ELEMI MATEMATIKA KÖRÉBÔL 1–2.
Landau – Lifsic: ELMÉLETI FIZIKA I–IX.
Pólya György: A PROBLÉMAMEGOLDÁS ISKOLÁJA I–II.
Rudin: A MATEMATIKAI ANALÍZIS ALAPJAI
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Libri sikerlista
2010. május 1 – május 31.

Szépirodalom 
1. Vavyan Fable: Csontfuvola

Fabyen Kiadó
2. Paulo Coelho: Brida

Athenaeum Kiadó
3. José Rodrigues Dos Santos:

Az isteni formula
Kossuth Kiadó

4. Young, William P.: A viskó
Immanuel Alapítvány

5. Dan Brown: Az elveszett jelkép
Gabo Kiadó

6. Cormac McCarthy: Az út
Magvetô Kiadó

7. Bernhart Schlink: A felolvasó
Ulpius-ház Kiadó

8. Steve Berry: A harmadik titok
Ulpius-ház Kiadó

9. Guillaume Musso: Ott leszel?
Ulpius-ház Kiadó

10. Kristin Cast – P. C. Cast: A vad
Kelly Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás

Jaffa Kiadó
2. Böjte Csaba – Karikó Éva: Út a végtelenbe 

Helikon Kiadó
3. dr. Csernus Imre: A férfi

Jaffa Kiadó
4. Tari Annamária: Y generáció

Jaffa Kiadó
5. dr. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
6. Méder Áron: Békét és szelet!

Jaffa Kiadó
7. Burger Barna: Orbán Viktor –

Egy kampány krónikája 2010
Demax Mûvek 

8. A tudattalan ösvényein
Jaffa Kiadó

9. Kéri László:
A rendszerváltás krónikája 1988–2009
Kossuth Kiadó

10. Deákné Bancsó Katalin:
Anya, taníts engem!
Tudatos Lépés Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Marék Veronika: Boribon focizik

Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Darren Shan: A pokol hôsei

Móra Kiadó
3. Bartos Erika: Bárányfelhôk

Alexandra Kiadó
4. Stephenie Meyer: Eclipse – Napfogyatkozás

Könyvmolyképzô Kiadó
5. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
6. Stephenie Meyer: New Moon – Újhold

Könyvmolyképzô Kiadó
7. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít

Pozsonyi Pagony Kiadó
8. Bartos Erika:

Anna, Peti és Gergô – Annakönyv
Alexandra Kiadó

9. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó

10. Holly Webb: Bukfenc bajba jut
Könyvmolyképzô Kiadó

Líra sikerlista
2010. május 1 – május 31.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Brida

Athenaeum Kiadó
2. Vavyan Fable: Csontfuvola

Fabyen Kiadó
3. Leslie L. Lawrence: Hannahanna méhei

Stúdium Plusz Kiadó
4. Cormac McCarthy: Az út

Magvetô Kiadó
5. Dan Brown: Az elveszett jelkép

Gabo Könyvkiadó
6. Dos J.R. Santos: Az isteni formula

Kossuth Kiadó
7. Nora Roberts: Menyasszonyok

Harlequin Magyarország
8. Olen Steinhauer: A turista

Athenaeum Kiadó
9. D. Marianna Birnbaum:

Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben
Magvetô Kiadó

10. WM Paul Young: A viskó
Immanuel Alapítvány

Ismeretterjesztô
1. Böjte Csaba: Út a végtelenbe

Helikon Kiadó
2. Soma Mamagésa: Nemek igenje

Jaffa Kiadó
3. Kolosi-Szelényi:

Hogyan legyünk milliárdosok? 
Corvina Kiadó

4. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
Jaffa Kiadó

5. Gálvölgyi János: Jókedvet adj!
Jaffa Kiadó

6. Kati Marton: A nép ellenségei
Corvina Kiadó

7. Kotra Károly:
KRESZ változások 2010. 01. 01.
Kotra Kft.

8. Dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó

9. Burger Barna: Orbán Viktor –
Egy kampány krónikája 2010
Demax Mûvek

10. Frank Júlia: Óriás szakácskönyv
Corvina Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Marék Veronika: Boribon focizik

Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Bartos Erika: Bárányfelhôk

Alexandra Kiadó
3. Závada Pál:

Harminchárom szlovák népmese
Magvetô Kiadó

4. P. C Cast – Kristin Cast: A vad
Kelly Kiadó

5. Hohol-Boris: Terka a piacon
Manó Könyvek

6. Magyarország – Kifestô és foglalkoztató
Manó Könyvek

7. Stephenie Meyer:
Eclipse – Napfogyatkozás – fûzött
Könyvmolyképzô Kiadó

8. LEGO Atlantis –
Mélytengeri küldetés
Manó Könyvek

9. LEGO Atlantis –
Az elveszett város nyomában
Manó Könyvek

10. Görög Mitológia – Suliplusz 
Aquila Kiadó

Rainer M. János:
Magyarország
története 22.
Könyvtárellátó sikerlista,

ismeretterjesztô, 1.

A sorozatot bízvást
mondhatjuk siker-
sorozatnak, külön-
bözô kötetei megje-
lenésük óta szerep-
lôi a sikerlistának,
most is összesen hat
rész képviseli a so-
rozatot. A lista ele-
jén álló kötet a kor-
szak kiváló ismerô-
jének munkájaként
a Kádár-korszakot
ismerteti. 

Varga Katalin:
Gôgös Gúnár
Gedeon
Bookline sikerlista,

gyermek, ifjúsági, 8.

Nemzedékek sorá-
nak volt legelsô
könyve hatéves ko-
rában a Gôgös Gú-
nár Gedeon, és en-
nek a mai napig
tartó sikerszériá-
nak a hatására ta-
lán nem túlzás, ha
kimondjuk: Varga
Katalin kötete a
magyar pedagógia
történetének ré-
szévé vált.

Derûs együttérzéssel

„…A viskó nem kevesebbre vállal-
kozott, mint hogy egy szentimentá-
lis történeten keresztül bemutassa,
írója szerint milyen lenne egy ideá-
lis Isten-ember kapcsolat. A könyv
pontosan azért tudott ekkora nép-
szerûségre szert tenni, mert az em-
beri lét alapvetô kérdéseit teszi fel:
mi a jó és mi a rossz? Van-e Isten,
és ha van, miért engedi, hogy rossz
dolgok történjenek a világban? Ha
mindenható, miért nem akadályoz-
za meg, hogy gonosz emberek
szörnyûséges dolgokat mûveljenek
ártatlan gyermekekkel? A szokásos
teológiai válasz a szabad akarat ne-
hezen felfogható dogmájához tereli
a kérdezôt, de biztosan lehetne a
Szentháromság Isten valódi lénye-
gérôl, hatalmáról, szeretetérôl a
hétköznapi ember számára is ért-
hetô módon beszélni! 

Young regényének kulcsa, hogy a
reális világból egy álom leírása se-
gítségével kiemeli olvasóját, egy új
Édenkertet teremt a rossz emlékû
viskó köré (a könyv elbeszélô hôse
ebben az erdei kunyhóban talált rá
elrabolt kislányának utolsó nyoma-
ira), ahol Isten, Jézus és Szentlélek
emberi alakban megjelenik a meg-
tört szívû apának. A Szenthárom-
ság derûs együttérzéssel veszi kö-
rül hôsünket és türelmesen vála-
szolgat gyötrô kérdéseire…”

(Részlet Pompor Zoltán
elôzô számunkban olvasható

recenziójából) 
Young, William P.: A viskó
Libri sikerlista, szépirodalom, 4.

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN

Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban
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Ahogy a vasfüggöny lehulltával szabaddá vált az utazás, úgy lett
egy csapásra kultuszhely mifelénk Toszkána, a nem túl messzi,
könnyen elérhetô, de mégis mesés kincseket rejtô, festôi szépségû
táj. Az észak-olaszországi, firenzei központú vidék mediterrán ég-
hajlata, változatos hegy- és síkvidéki tájai, lenyûgözô építészeti
emlékei és csodás múzeumai, a táj ízei és illatai olyan kifogyhatat-
lan gazdagsággal ingerlik az ember érzékeit, amelyek rabul ejtik az
idelátogatót: turisztikai forgalma épp azért nô évrôl évre, mert a
régi utazók folyton vissza-visszatérnek. A Prato, Firenze, Pisa, Li-
vorno megyékkel fémjelzett táj kultikussá tette a maga irodalmát
is: olvasni minderrôl andalító gyönyör, az íráshoz pedig szinte
késztetést érez az itt kiránduló, még a digitális fényképezés korá-
ban is. Toszkánához kellenek és illenek a szavak.

Frances Mayes szenvedélyes utazó, neve egyik védjegye lett a bé-
dekker-irodalom azon ágának, amelyet leginkább „regényes úti-
könyvnek” nevezhetünk. Elsô magyarul is olvasható mûve, a Nap-
sütötte Toszkána bevezetôjében mondja ki a már-már közhelyes
bölcsességet: „Egy kínai költô sok száz évvel ezelôtt azt mondta,
hogy ha valamit leírunk, újra át is éljük”. Nos, nem tudom, hogy
sok száz éves kínai költô vagy száz éves freudista pszichológus
mondta-e, de minden bizonnyal igaz, és Frances Mayes is az írás-
ban újra-élôk sorába tartozik, szerencsére azon alkotók közé, akik
jól és hatásosan tovább is tudják adni ezeket az élményeket. Hogy
olvasói részrôl miért indít el jótékony pszichés folyamatokat, azt
szükségtelen is taglalni itt a magyar rögvalóságban: városi dugók,
egzisztenciális katasztrófák sûrûjében, metróalagutak sötétjében
és isten háta mögötti falvak nyomorúságában. Toszkána lélekeme-
lô látomás innen szemlélve. Mese, talán nem is igaz. Ha eljutunk
nyáron egy hétre: emez lesz talán nem is igaz, nyomasztó, rossz
álom. Soha többé vissza, sóhajt az utazó.

Frances Mayes persze tudja ezt, ô maga sem citromligetek árnyé-
kában született, hanem Amerikában, és néhány verseskötet után a
kilencvenes években írta meg a Napsütötte Toszkánát, amelyben el-
meséli egy cortonai villa megvásárlásának és felújításának történe-
tét, a helybéli gazdálkodó élet kezdetét. Férjével 1990-ben töltötték el
itt elsô nyarukat, Mayes naplójából született a könyv, alapvetés ké-
sôbbi mûveihez. Frances Mayes azt az életformát teremti és éli meg,
amely után mindannyian sóvárgunk, s amely épp elérhetetlensége
révén tesz akkora értékre szert a gondolatainkban.

A Tericum Kiadó gondozásában megjelenô Napsütütte Tosz-
kána és folytatásai lényegében elapadhatatlan élményanyagból

épülnek fel: a táj, az ember és
az ízek szentháromságának
jegyében írójukkal kilométer-
rôl kilométerre bebarangolha-
tunk minden zegzugot. Tör-
ténései aprócskák, de kedve-
sek, s mindenekfölött nagyon
jellemzôek.  „A szomszéd asz-
talnál ülô mûvész karikatúrát
rajzol rólunk – meséli egy he-
lyi ristorantéban szerzett él-
ményét Mayes. – Az enyém
olyan, mint Picasso Dora Ma-
arja. Iszunk az egészségére,
csevegni kezdünk. A fickó a
táskájából katalógusokat vesz
elô, amelyek a kiállításaihoz
készültek. Már csak udvaria-
san bólogatunk. A róla írt kri-

HÁTTÉR

368 KÖNYVHÉT

KÖNYVRÔL

Frances Mayes
NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA
Tericum Kiadó
336 oldal, 2970 Ft

MMeessééss  TToosszzkkáánnaa



tikák gyûjteményét is elôvarázsol-
ja, újratölti a poharunkat. Felesége
lemondó arccal mered maga elé,
nyilván nem mi vagyunk az elsô ál-
dozatok. A terménél üdülnek, jót
tesz a víz a mûvész májának. Lá-
tom magam elôtt, ahogy megkör-
nyékezi a gyógyvizüket gyanútla-
nul kortyolgató fürdôvendégeket.
Székét az asztalunkhoz húzza,
egyedül hagyva a feleségét. Na-
gyon vonzó a cseresznyés lepény,
de még vonzóbb a gondolat, hogy
kérjük a számlát és lelépjünk. Ed
kitalálja a gondolatomat. Kávézunk
valahol följebb a városban, aztán
visszafelé jövet benézünk az étte-
rem ablakán. Signor Picasso
szerencsére eltûnt. Mégis megkós-
tolhatjuk a cseresznyés lepényt! A
pincér hoz egy amarót is, grátisz. –
Minden este itt vacsoráznak – pa-
naszkodik –, mi meg számoljuk a
napokat, hogy végre visszamenjen
Milánóba a májával együtt.”

Mayes útikönyveinek elmaradha-
tatlan részei a receptek: a primi piat-
ti-tól és a secondi-tól, azaz az elsô és
a második fogásoktól a contorni-n,
azaz köreteken át a dolci-ig, azaz
desszertekig. Persze, hogy ez utób-
binak hangzik a neve a legédeseb-

ben olaszul is, olyannyira, hogy a Napsütötte Toszkána sikere után
a szerzô megírta az Édes élet Itáliában címû darabját is sorozatá-
nak, amelyben különösen nagy hangsúlyt fektet a gasztronómiai
élvezetekre. Míg a Napsütötte… fejezeteiben a történeti és a leíró
részeket törték meg itt-ott a receptblokkok, addig az Édes életben
átveszi a fôszerepet a sütés-fôzés és kultúrtörténeti hozadékai, a
botanikától a földrajzon át a mezôgazdaságig. Be kell itt szúrni,
hogy a toszkánai felhôtlen dolce vita anyagi hátterét persze jómó-
dú amerikaiként is elô kell teremteni, s mint annyi betelepülô ese-
tében, ennek alapját a Mayes házaspár esetében is a gazdálkodás
jelenti. Olyan életvitelt, amelyben segítségükre van a legmoder-

nebb technika, és biztos hátor-
szágként, bázisként ott van az
otthonuk, az Egyesült Államok
is. Ezzel az életformával azért
nem spórolható meg a kétkezi
kemény munka sem, de szeren-
csére Mayeséket nem abból a
fárból faragták, akik ettôl meg-
riadnak – mint azt történeteik
tanúsítják. A kultúrtörténeti ki-
térôk a legélvezetesebb részei
közé tartoznak a kötetnek, pél-
dául amikor a „paradicsom” szó
etimológiáját firtatják: 

„– Ha mindent elültetünk, ami
a sárga könyvedben szerepel,
egy botanikus kertben fogunk
élni – mondja Ed.

– vagy az Édenkertben!

Ed felvilágosított róla, hogy a »paradicsom« (mármint éden)
szó a görög paradeisosból származik, ami azt jelenti, kert vagy
park, ami pedig a dhoigho szóra vezethetô vissza (jelentése:
agyagból vagy sárból készült fal), ez pedig az óperzsa pairi-dae-
zából jön, jelentése: »elkerítés«, »fallal körülvett«. A „»paradi-
csom« tehát agyagfallal körülvett kert.”

A gazdálkodásból származó jövedelmeket aztán olykor kiegészí-
tik az olyan, illetlen módon szerencsésnek nevezhetô események,
amilyen az önzô Hazel nagynéni halálából adódó örökség, s Fran-
ces Mayes természetesen ezt a vagyont is az utazásokra fordította,
mint azt elmeséli az Édes élet…-ben.

Jómagam azokat a részeket kedveltem igazán e kötetbôl, amikor a
szerzô amerikaiság és európaiság találkozása nyomán elmélkedik
például a mûvészetrôl. „Nézem az orvietói katedrális csodálatos
homlokzatát, hallgatom a srácok kurjongatását, szemem sarkából fi-
gyelem a két fehér ruhás apácát, ahogy keresztrejtvényt fejtenek a
szomszéd asztalnál. A templom árnyéka lassan áthalad a piazzán.
Úgy érzem, lassan, de biztosan változik az én beállítottságom is –
Olaszországban az ember egyszerûen kénytelen a mûvészet intim
közelségében élni. Aki itt nô fel, körülvéve szépséggel, annak a szép-
ség természetes. A mûvészet nekem mindig odakint volt, valami,
amit megbecsülök, szeretek, valami, amit keresek, de sohasem volt
természetes. Az amerikai városokból gyakran teljesen hiányzik a
mûvészet, és ráadásul önmagukban is teljesen rondák.”

Az utazási szenvedély persze kimozdítja az olasz határok közül az
írónôt, és következô útikönyvében – Egy év a világban – bebaran-
golja Franciaországot, Nagy-Britanniát, a görög szigetvilágot, Spa-
nyolországot, Portugáliát, Törökországot és Észak-Afrikát. „Egy
amerikai Párizsban”, mondhatnánk Gershwin nyomán, amennyiben
Párizst tekintjük az európaiság szimbólumának, de persze ott van
még emellé az „angolság” a „dél-olaszság”, és megannyi helyi szín,
amelyet megtapasztal a szerzô, és igazi grafomán utazóként le is je-
gyez szorgalmasan. „Bár Lisszabon talán San Fransiscóra is emlé-
keztethetne – hiszen a kikötôtôl a városi dombok során át emelke-
dik, amelyeken festôi villamosok járnak, és az embert mindig fenye-
geti a földrengés veszélye –, mégsem ez a helyzet. Elsô benyomása-
im szétfoszlatják természetes hajlandóságomat, hogy az újat a már
ismerthez hasonlítsam. Ez Európa elsô szegélye, nem az utolsó.” De
valamennyi élménye mélyén mégis ott lapul Észak-Olaszország só-
várgása: a harmadik kötetnél megismerve már valamelyest Mayest,
nem kérdés, hogy toszkán-földön találta meg igazi hazáját. Két al-
bumban is visszatér szeretett földjére, immár képekkel kiegészítve
a leírásokat. A Szép Toszkána fotóalbumában megelevenedik az ed-

dig a képzeletünkre bízott cortonai
ház és környékének látványa,
mindaz a helyszín, amirôl a ko-
rábbi könyvekben szóltak a le-
írások. A Vigyük haza Toszká-
nát pedig még afféle stílusta-
nácsadóként is mûködik: mi-
lyen tárgyakat, növényeket vá-
logassunk össze, ha meg akar-
juk teremteni saját otthonunk-
ban vagy a környékén Toszká-
nát. Ám ha ez sehogy sem
megy, még akkor is kéznél van
a legegyszerûbb megoldás: a
Frances Mayes-kötetek a köny-
vespolcon, amelyek bármikor
elröpítenek bennünket a vá-
gyott helyszínekre.

Laik Eszter
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Az efféle elôítéletek alaptalanságáról gyô-
zött meg Király Júliával, a Magyar Nem-
zeti Bank alelnökével való találkozásom.
Elsô mondataiból kiderül, hogy alelnök
társával, ha nem úgy mennek a dolgok,
ahogyan ôk remélték, szépirodalommal
vigasztalják egymást: Király Júlia gyakran
emlegeti, mennyire idôszerûek napjaink-
ban Örkény egypercesei, vagy József Atti-
la Két hexameterét idézi: „Mért legyek
tisztességes? Kiterítenek úgyis / Mért ne
legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis”.
Karvalits Ferenc pedig kortárs olvasmá-
nyokat ajánl neki, Háy János, Darvasi
László vagy Garaczi László például így ke-
rült beszélgetôtársam látókörébe. 
„Elfajzott” bölcsésznek nevezi magát Ki-

rály Júlia. Humán értelmiségi családban
nôtt föl, édesapja Király István irodalom-
történész, Ady-kutató. 
– Nem volt nehéz rászoknom az olvasásra –
emlékezik vissza Király Júlia –, hiszen sok
ezer kötetes könyvtár vett körül, még a
mosdó is be volt polcozva. S nem csupa-
csupa Ady-kötet és -életrajz sorjázott a laká-
sunkban, hanem hihetetlen tárháza a tudás-
nak. Ez a gazdag gyûjtemény apám végaka-
rata értelmében a Sárospataki Református
Kollégium könyvtáráé lett. Úgyhogy én
nemcsak a temetôbe járok emlékezni, ha-
nem olykor az ô egykori alma materében
berendezett Király-könyvtárba is. Ilyenkor
felelevenedik a gyerekkor, például az, hogy
otthon soha nem sulykolták, sem a nôvé-
rembe, sem belém, hogy mit kell olvasnunk.
Azt emeltük le a polcról, amihez kedvünk
szottyant. Nem volt számunkra titkosított
irodalom. Apám úgy vélekedett: amennyi-
ben még nem vagyunk érettek egy-egy mû-
re, azt úgyis félretesszük, hogy felnôvén újra
a kezünkbe vegyük. Az iskolai kötelezôkön
én nem háborogtam, igaz, addigra általában
már csak újraolvastam ôket. Gárdonyi és Jó-
kai „mindennapi betevô”, A kôszívû ember
fiaiból valószínûleg hosszabb részleteket
tudnék szó szerint idézni (hiába no, roman-
tikus, jókais lelkialkatú nemzet vagyunk).

Érettségit a Fazekas Mihály Gyakorló
Gimnázium speciális matematika tagoza-
tán tett, mert a családi kupaktanács, nyil-
ván nem függetlenül az országos matema-
tika versenyben „ezüstérmes” Júlia képes-
ségeitôl, úgy döntött, hogy legyen végre
egy nem-bölcsész is a famíliában. De ké-
sôbb, még a párválasztásba is belejátszott
a szépirodalom. Ha, mondjuk, Esterházy
Termelési kissregénye vagy Nádastól az
Emlékiratok könyve, Hajnóczytól A halál
kilovagolt Perzsiából pihent a fiú éjjeli-
szekrényén – abból még házasság is lett. 
– Ha nem éppen kamatdöntésre készü-
lünk, a hétvégék alkalmat adnak olvasásra
is – mondja Király Júlia. – Az idei Ünnepi
Könyvhéten sajnos lemaradtam az Ester-
házy-dedikálásról, pedig ilyenkor mindig
eszembe jut, hogy a Termelési kisssre-
gényt annak idején egy közbülsô ponton
dedikáltattam, mert Esterházy Péter
hosszú mondatokat vett át apámtól, s az
egyik lapon az szerepel, hogy „Meríteni S.
Kingtôl”, vagyis Király Istvántól. 
– Családi szálak fûznek Spiró Csirkefej címû
drámájához is. A közönség egy része már
akkor sem tudta, hogy honnan származnak
a darabban felolvasott mondatok. Apám, aki
mellettem ült a bemutatón, egyre komorult.
Döbbenetes érzés lehetett neki más konno-
tációban visszahallani saját szavait. Udvaria-
san tapsolt persze az elôadás végén; mindig
is jelentôs írónak tartotta Spirót.
Király Júlia versekhez fûzôdô viszonyáról
megtudom, hogy Ady nála – nyilván ka-
maszkori lázadásból – jó ideig nem tarto-
zott a kitüntetett költôk közé. József Atti-
la és Tandori annál inkább. Mostanában
szinte minden Balla Zsófia-kötetet meg-
vesz, Karafiáth Orsolyát és Rakovszky
Zsuzsát ugyancsak kedveli és szereti Fe-
rencz Gyôzô stílusát. Aztán a rongyosra
nyûtt könyveket sorolja, mert sokunkkal
ellentétben, akik csak emlegetjük, hogy
mi mindent kellene felnôtt fejjel újraol-
vasni, ô idôrôl idôre elôveszi a számára
alapmûnek számító könyveket. 

– Melyek a visszatérô kedvenceim? A
Macskajáték, A Mester és Margarita, a
Makra, amely tizenéves korunkban az
egész világlátásunkat megváltoztatta.
Nemrégiben ismét kézbe vettem, s zse-
niális részeket találtam benne. Lehet,
hogy Kertész Ákos egykötetes író, ab-
ban a könyvben viszont több szinten be-
szél. A Háború és békét akkor vittem
magammal, ha kórházba kerültem;
olyankor tud az ember hosszú éjszaká-
kon igazán belemerülni. Az új mûveket
jókedvemben szoktam elôvenni; az a lel-
kiállapot alkalmas a befogadásra. Boron-
gósabb idôszakaimban jönnek a jól be-
vált olvasmányok. És Rilke. Az ô vala-
melyik kötete mindig nálam van. Bús, de
olykor ez nagyon jólesik.
Nemrégiben a Spinoza Kávéházban Ki-
rály Júlia mutatta be egykori osztálytársa,
Bächer Iván Az elhagyott falu címû köte-
tét, s azt mondta, annak 2005-ös kiadásá-
ról olvasott egy blogbejegyzést, amely
szerint ez szomorú könyv. Õ pedig most
úgy gondolja: vigasztaló a könyv, bár le-
het, jegyezte meg, hogy csak a világunk
lett szomorúbb.
Felvidul azonban, amikor arról beszél:
mesélôs édesanya volt fia kiskorában:
– A saját Rosszcsont Petink lett a ked-
venc mesénk, amelynek a történetébe a
gyerekem is belekerült. A fôszereplô
mindenféle gonoszságot mûvelt, s jött az
ôrmester, aki Gábor fiam segítségével
végére járt Peti galádságainak. Dutyiba
csukták, de a fiam által megítélt legfôbb
büntetése az volt, hogy nem kapott a cel-
lájában színes tévét… A mesélés nálunk
családi hagyomány, a nôvérem bármirôl
bármilyen történetet kreál, apánk pedig
mindent átköltött. Az ôáltala emlékezet-
bôl elmesélt Ifjú gárda érzelemdúsabb,
izgalmasabb volt Fagyejev eredetijénél.
Ezt a mesélôkedvet igyekeztem én is es-
ténként és kirándulások alkalmával to-
vábbörökíteni a fiamnak. 

Mátraházi Zsuzsa
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CCssaallááddii  mmeesséékk
A humán kontra reálértelmiségi per(patvar)
fô témája: ki is a szakbarbár? Mennyivel in-
kább tekinthetô alapmûveltségnek, mondjuk,
a posztmodern irodalom ismerete, mint an-
nak kiszámítása, hogy a jegybanki alapkamat
mozgása milyen hatással van a gazdaságra? 






