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Már hetek óta – egészen pontosan elôzô számunk lapzár-
tája óta – az Ünnepi Könyvhétre készülünk, mi ezzel a
számunkkal, a könyvszakma pedig még korábban elkezd-
te az ünnepi készülôdést: a kiadók könyveikkel,  a keres-
kedôk a könyvespavilonokban utcákra, terekre költözô
árusítás megszervezésével, szerte az egész országban. 

Amióta Supka Géza ötlete nyomán, elôször 1929-ben
megvalósult az Ünnepi Könyvhét (akkor még éveken
keresztül Magyar Könyvnapként), azóta néhány év ki-
vételével a magyar könyv ünnepét megrendezték fo-
lyamatosan. Mai napi perspektívámból nézve örömet
okoz a látszat, hogy a történelem változik, de a magyar
könyv ünnepe örök. 

Idén is, mint már jó ideje, a budapesti Vörösmarty tér ad helyet a központi rendezvénysorozat-
nak június 2-ától 6-ig. A Vörösmarty téren felépített sok-sok könyvespavilonban megtalálhatóak
az ünnepi könyvheti hivatalos listán szereplô kiadványok, együtt azokkal, amelyek lista nélkül, csak
úgy „vannak”, akárcsak e számunkban a felemlegetett listás és nem-listás könyvek, így, együtt.

E számunkban két nagyobb tematikai egységbe rendeztük a cikkeket, interjúkat: az Ünnepi
Könyvhétnek társrendezvénye már 10 esztendeje a Gyermekkönyvnapok, emiatt most mi is bô-
vebben foglalkozunk a gyerekkönyvek témájával. Bemutatunk egy jó ötletekkel mûködô gyerek-
könyvesboltot, a bíróból íróvá lett Turbuly Lillával most megjelent ifjúsági regényérôl beszélge-
tünk, a MOME tanára, Pálfi György pedig a gyerekkönyv-illusztrációkról beszél lapunknak.

A másik nagyobb blokkal a Könyvhét LapNap június 1-jei rendezvényéhez kapcsolódunk:
mint elôzô számunkban közhírré tettük, annak témája – Kôrössi P. József ötlete alapján – a
magyar írói naplók. A naplóirodalomnak évszázados hagyományai vannak a magyar és világ-
irodalomban egyaránt, legyen szó akár a klasszikus naplóról, akár ennek „közeli rokonáról”, a
memoárról, visszaemlékezésrôl.

Amikor Supka Géza megtette emlékezetes javasla-
tát arra, hogy „könyvnap rendeztessék”, abban az év-
ben született Lator László, akinek most visszaemlé-
kezése jelenik meg az Ünnepi Könyvhétre, a vele ké-
szített interjúban elmondja, hogy milyen módon kö-
zelítette mûve tárgyát, saját múltját, mi került a kö-
tetbe, és mi maradt ki belôle.

A kiadásra kerülô Móricz-naplók szerkesztôje, Cséve
Anna bizonyára fel tudná idézni, Móricznál hogyan je-
lennek meg a korabeli könyvhetek, Mészáros Tibor, aki
a megjelenô Márai-naplókat szerkeszti, el tudná monda-
ni, Márai hány írásában ejtett szót errôl a könyvünneprôl, és Tompa Mária azt tudná elmondani,
Szentkuthy Miklós most még zárolt naplóiban hogyan örökíti meg a szocializmus évtizedeinek
hivatalos könyvünnepeit – talán el is mondják majd a Könyvhét LapNap rendezvényén. Ôk a ve-
lük készített interjúkban Móricz, Márai, Szentkuthy naplóiról beszélnek. Kukorelly Endre, mint
naplóiró író, „elsô kézbôl” tudósít bennünket arról, mi a viszonya az írónak szépirodalmi mûvei-
ben a saját naplóihoz, illetve a naplóban rögzített emlékezetéhez. Szilágyi Zsófiától pedig azt tud-
juk meg, mi az irodalomtörténet – és az irodalomtörténész – viszonya az írói naplókhoz, és sze-
mélyesen neki Móricz-kutatóként Móricz naplóihoz. 

Természetesen, ahogy mindig, állandó rovatainkban is a könyvekrôl beszélünk… Mert
olvasni jó…

(A Szerk.)

ÉPPEN FRISS, CSAK A HONLAPUNKON
Schmitt Pál: vissza a betûket az éjjeliszekrényre! – Harminc éve halt meg Pilinszky János –
Magyarítószótárt jelentetett meg a Tinta Könyvkiadó – Élô hal a legnehezebb kabátban:
Lackfi János dupla könyvpremierje – Könyv született a pesti Rókus-templom történetérôl –
Elhunyt Cs. Gyimesi Éva
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„Az emlékezet hézagos” – Lator László

Az idén nyolcvannégy éves Lator László a Könyvhétre
jelenteti meg emlékezéseit, melyben különleges formában,
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„Végül azonban rá
kell jönniük, hogy
fenevadnak születni
kell, ha valaki nyu-
szi, akkor is fölfalják
a farkasok, ha tigris-
bôrbe bújik.”
– Kertész Ákos

„Olyan dolgokat mu-
tatok meg, amelyek

hosszú éveken át tu-
lajdonképpen a bi-

zalmi körömön belül
voltak, még akkor is,

ha sok minden már
publikus volt belô-
lük.” – Háy János

„... minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. A tudatom,
az emlékezetem ezeken az élményeken alapul. Az is nagyon fur-
csa, hogy mikre emlékszem. Látszólag teljesen jelentéktelen
dolgokra, fontos dolgokra pedig nem.” – Lator László
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– A kötetben azt írja, hogy sosem volt tehetsége és türelme
a rendszeres naplóíráshoz. Most mégis megjelenteti ezt a
visszaemlékezésfélét.
– Igen, de ennek az írásnak nem olyan a szerkezete, mint egy
önéletírásnak. Az emlékezet hézagos és szeszélyes – és az
emlékezetet követve haladtam én is ebben a könyvben. Van
folyamatos önéletrajzom is, hagyományos fajta, ugyanis a
Széchényi Könyvtárban volt egy vállalkozás, oral history né-
ven, amikor húsz–harminc órán keresztül kérdésekre vála-
szolva elmeséltem az egész életem. Ezt a hanganyagot nekem
legépelték. Korábban én nem akartam önéletrajzot írni, az
ötletet a könyvtár vállalkozása adta, és azt gondoltam, ha
egyszer lesz kedvem és idôm, stilizálom ezt a nagy anyagot.

Ennek azóta sem láttam neki, nem éreztem rá indíttatást. In-
kább megírtam ezt a kötetet, amit emlékezésnek és önvers-
elemzésnek hívnék, és ami legalább annyira esszé, mint
amennyire emlékezés.
– Jó lenne, ha egyszer az önéletrajzra is rászánná magát, hi-
szen erôs hiányérzetünk támad e könyvet olvasva. Rengeteg
kérdés vetôdik fel ugyanis az emberben, amelyekre akkor talán
választ kaphatna.
– Két okból vannak benne ilyen nagy vágások és hézagok.
Egyrészt ahhoz, amit én csinálni akartam, nem illettek bizo-
nyos tények vagy ténysorozatok. Másrészt meg az emlékeze-
temre kellett hagyatkoznom, amely – mint tudjuk – elég héza-
gos és át is alakítja az eseményeket. Nem lehet teljesen meg-
bízható visszaemlékezést írni, kivéve, ha az ember rendszere-
sen naplót vezet.
– Szerencsére, ha Ön nem is, de a barátai írtak naplót. Fodor
András naplóját fel is használja a könyvben.
– Igen, nagy segítségemre volt Fodor Bandi naplója. 
– Miért ír viszonylag keveset az Európa Kiadóról, bár har-
mincöt évet töltött ott?

CÍMLAP

„„AAzz  eemmlléékkeezzeett  hhéézzaaggooss””  – Lator László
Az idén nyolcvannégy éves Lator László a Könyvhétre jelenteti meg emlékezéseit,
melyben különleges formában, nem éppen hagyományos módon tárja elénk életének
egy-egy kitüntetett szeletét. A kitûnô fizikai és szellemi állapotban lévô íróval
az otthonában beszélgettünk.

Lator László  június 4-én, szombaton 17 órakor,
és 5-én, vasárnap 17 órakor dedikálja kötetét
a budapesti Vörösmarty téren, az Európa Könyvkiadó
könyvespavilonjánál.
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– Mert bizonyos dolgokat akartam megírni, például hogy ho-
gyan mûködött akkor a cenzúra. De ez a téma óriási, errôl le-
hetne egy külön könyvet is írni. Épp most készül a Petôfi Iro-
dalmi Múzeumnál egy interjúgyûjtemény az Európa Kiadó-
ról, én is szerepelek benne. 
– Alapvetôen a gyerek- és fiatalkorára koncentrál az egész
könyvben.
– Igen, elég részletesen írok a gyerekkoromról. Ennek az az
oka, hogy minden ember a gyerekkori élményeire épül rá. A
tudatom, az emlékezetem ezeken az élményeken alapul. Az is
nagyon furcsa, hogy mikre emlékszem. Látszólag teljesen je-
lentéktelen dolgokra, fontos dolgokra pedig nem. A verseim
alapanyaga többnyire gyerekkori vagy kamaszkori élmény. 
– Egészen különleges a könyv stílusa. Hömpölyög, egy mon-
daton belül is elágazik, majd megint visszakanyarodik az
eredeti témához.
– Ez a forma olyan próza, amely az emlékezet természetéhez
igazodik, és ezért van az, hogy egy mondaton belül is össze-
csúszik több helyszín és több történet. Asszociatív láncok so-
rozatának is nevezhetnénk. 
– Nehéz ezt jól csinálni, úgy, hogy azért az olvasó számára
is minden világos legyen.
– Nehéz igen. Nem lesz ez könnyû olvasmány, különösen, hogy
bekezdések sincsenek a szövegben. Volt, aki azt mondta, jobb
volna, ha bekezdésekkel tagolnám, de én úgy éreztem, az anyag
természete nemcsak hogy nem kívánja, nem is tûri a tagolást. 
– Most min dolgozik?
– Mostanáig nagyon sok dolgom volt evvel a könyvvel. Most
meg akarok írni egy fejezetet, amely már nem kerülhetett bele,
de nagyon fontos szakasza volt az életemnek, a negyvenes évek
vége, ötvenes évek eleje. Az Eötvös Kollégium idôszaka. Talán
azért is nem tudtam most úgy megírni, hogy a könyvbe beke-
rüljön, pedig hiányzik belôle, mert nem egyszerûen a saját tör-
ténetemnek szánom, hanem fel szeretném vázolni a fordulat
éve körüli idôszakot, vagyis hogy hogyan lett a koalíciós, szabad
demokráciából diktatúra. Úgy szeretném a saját történetemet
megírni, hogy kiadja azt is, ami akkortájt történt. Leginkább ez
foglalkoztat és már dolgozom is rajta. De ezen kívül lehet, hogy
még eszembe jut más téma is, amit meg kéne írni. Az is elkép-

zelhetô, hogy a körmendi ta-
nárkodásom éveit is egy kicsit
terjengôsebben megírom. 
– Hol jelenik majd meg ez a
hiányzó fejezet? 
– Még nem tudom. A kötet
anyagának egy részét a
Mozgó Világban és a Holmi-
ban már közölték. Két rész-
re osztható a könyv: az
egyik fele inkább önéletrajz,
de úgy, hogy közben mindig
belejönnek részben a saját
verseim, részben más mû-
vek, ezek a részek jelentek
meg a Mozgó Világban. A
második részben, melynek
Zsinórpadlás a címe, egy-
egy vers születésérôl beszé-
lek – ezek pedig a Holmiban
voltak olvashatóak.

Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

CÍMLAP

KÖNYVRÔL

Lator László
A MEGMARADT VILÁG
Emlékezések
Európa Kiadó, 2011
240 oldal, 2800 Ft
A könyv CD-mellékletén
Lator Lászlóval beszélget
Kelevéz Ágnes
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– Immár – tavaly óta – Kossuth-
díjas író Rakovszky Zsuzsa.
Folytassuk ott a beszélgetést,
javasoltam neki, ahol néhány
évvel ezelôtt abbahagytuk! Mû-
vészeti kitüntetésekrôl szólva
mondta akkor, hogy az esetben
dobogtatná meg a szívét az ef-
féle elismerés, ha még mindig
Babits osztaná a Baumgarten-
díjat. Változott valamicskét az

álláspontja a mûvészeknek ad-
ható legmagasabb állami kitün-
tetés birtoklása nyomán?
– Díjat kapni természetesen jó
érzés, és sok szempontból meg-
könnyíti az életet. De egy díj
birtoklása éppen a legfontosab-
bat nem garantálja feltétlenül:
azt, hogy amit az ember írt, az
tényleg jó és maradandó (per-
sze az ellenkezôjét sem). Érde-

mes ilyen szempontból végig-
nézni például a 20-as, 30-as
évek irodalmi Nobel-díjasainak
listáját: én, bevallom, a felét se
ismerem a díjazottaknak, mi-
közben más, nagy írók viszont
nem kapták meg a díjat. Vagyis
sem a díjakkal, sem a hiányuk-
kal nem érdemes túlságosan so-
kat foglalkozni. 
– A kígyó árnyékával a 17. szá-
zadba, most megjelent V. S. cí-
mû regényével pedig a 19.
század végére utaztat bennün-
ket vissza, nagy felkészültségû
„idegenvezetôként”. Van ked-
venc kora, amelyben szívesen
élt volna?

– Talán ezt, az I. világháború-
val lezáruló korszakot, a
„boldog békeéveket” szeretem
a legjobban, persze nem tudok
róla eleget, de például a kora-
beli újságok alapján úgy tûnik
(méghozzá nem is a szellemi
elitnek szánt sajtótermékek,
hanem vidéki napilapok alap-
ján, mert fôleg ilyeneket  ol-
vastam), hogy az akkori köz-
szellem jobb volt, mint azóta
bármikor: méltányos, széles
látókörû, volt benne együttér-
zés és megértô humor. De le-
het, hogy nagyon szûk isme-
retanyag alapján általánosítok. 
– Mióta tudja, hogy meg fogja
írni gróf Vay történetét, aki Sa-
roltának született, de Sándor-
ként élte le az életét? 
– Talán három éve lehet, hogy a
kezembe került a „Szenzációk
nyomában a békeidôk Buda-
pestjén” címû könyv. Ebben ol-
vastam Sarolta/Sándor történe-
tét. A mûveit már ismertem, de
az életérôl addig keveset tud-
tam, bár annyit igen, hogy férfi-
ruhában járt és férfinéven írt. 
– Mi keltette fel az érdeklôdését
Vay gróf(nô) iránt? Költôi, tár-
caírói mivolta? A mássága,
amelyet a szigorú mércével
mérô kor ellenében vállalni
mert? Vagy az eltökélt boldog-
ságkeresése, amely az Ön ver-
seiben és prózájában is folyton
jelenvaló?
– Mondjuk talán úgy, hogy az
identitás-probléma. V. S.-t ugyan-
is nem lehet a nôi emancipációs
törekvések képviselôjének te-
kinteni, nem vállalt ô semmifé-
le másságot, nagyon is hagyo-
mánytisztelô volt, viszont saját
érzései és hajlamai feszegették
ezeket a hagyományos kerete-
ket, így ezeket a hajlamokat és
érzéseket csak úgy tudta elhe-
lyezni a világképében, hogy úgy
döntött: ô voltaképpen férfi.
Vagyis nem a közvélekedéssel
kellett szembefordulnia (azzal
különben sem sok gondja akadt,

INTERJÚ

AAppjjaa  nneemm  nneevveellttee  ffiiúúnnaakk  VVaayy  SSaarroollttáátt
Beszélgetés Rakovszky Zsuzsával

264 KÖNYVHÉT

Rakovszky Zsuzsa  június 2-án, csütörtökön,
16.30  órakor dedikálja kötetét a budapesti
Vörösmarty téren, a Magvetô Kiadó
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arisztokrata volt, tekintélyes va-
gyonnal is rendelkezett, míg el
nem herdálta), hanem a való-
sággal: a saját, belsô igazsága
nem esett egybe a külsôvel,
„objektíve” nô volt, „szubjektí-
ve” férfi. És amikor börtönbe
került, nem a mássága, hanem
bizonyos kölcsönvett és vissza
nem fizetett pénzösszegek mi-
att, szükségképpen kíméletle-
nül szembesítették azzal az
igazsággal, amelyet nemcsak a
világ, hanem önmaga elôtt is
makacsul tagadott addig. Ez a
helyzet érdekelt.
– Mennyire hiteles a regény-
beli történet? Egyáltalán hol
kutatott, s mit talált, amit
esetleg mások nem leltek fel
még Ön elôtt?
– Ahol voltak adatok, ott igye-
keztem alkalmazkodni hozzá-
juk. A legfontosabb forrást dr.
Birnbachernek, a rendôrorvos-
nak a feljegyzései jelentették,
ezeket Borgos Anna juttatta el
hozzám, ô kapta meg valakitôl,
aki, azt hiszem, a levéltárban
fedezte fel. Krafft-Ebing híres
könyvében is ezeknek a fel-
jegyzéseknek alapján szerepel
Sarolta/Sándor esete, ezért so-
káig úgy hitték, hogy Sarolta
Krafft-Ebing paciense volt. Ta-
lán ez volt az egyetlen saját fel-
fedezésem, hogy összevetet-
tem a két szöveget, és úgy lát-
tam, hogy szóról szóra meg-
egyeznek, tehát Sarolta nagy

valószínûséggel nem volt
Krafft-Ebing betege, hanem dr.
Birnbacher bocsátotta a neves
szexuálpatológus rendelkezé-
sére a feljegyzéseit. Olvastam
Sarolta nevelôjének, Kászonyi
Dánielnek a visszaemlékezése-
it is, amelyek, legalábbis szá-
momra, cáfolták azt a szintén
elterjedt vélekedést, hogy Sa-
roltát az apja, Vay László járat-
ta volna fiúruhában és nevelte
fiúnak; Kászonyi memoárjai-
ban mindenütt mint kislányra
utal Saroltára. Olvastam aztán
Vay Sarolta saját mûveit (bár
nem mind a tíz kötetet), meg
Radnai József könyvét, aki egy-
begyûjtötte Vay Sarolta önélet-
rajzi jellegû írásait. És más me-
moárokat meg sok újságot ab-
ból a korszakból, hogy egy ki-
csit otthonosabban mozogjak
benne. Sarolta szerelmi ügyei-
rôl és „házasságairól” csak a
puszta tényeket tudtam, a
részleteket én találtam ki.
– Érez-e fôhôsével némi rokon-
lelkûséget a költészeten kívül
azért is, mert magánéletében
Ön is dacolt a társadalmi szo-
kásrenddel, amennyiben pél-
dául negyvenéves kora után
egyedül vállalt gyereket?
– Manapság a társadalmi szo-
kásrendnek már csak a romjai
léteznek, nem nagy „kunszt”
dacolni vele, ilyen alapon bizto-
san nem érzek lelki rokonságot
Vay Saroltával. Inkább egy kissé
úgy érzek iránta, ahogyan az
ember idôs korában a fiatalsá-
gára szokott visszanézni: meg-
értéssel, de azért kicsit mulatva
is azon az egykori valakin, aki
annyi bolondságot követett el. 
– Bennem van a hiba (avagy
Weöres és Rakovszky felel ér-
te), hogy a V. S. olvastán töb-
bekkel ellentétben nekem nem
George Sand, hanem Psyché
jutott eszembe?
– George Sandra csakugyan
nem hasonlít Sarolta, Psychére
talán annyiból, hogy míg Weö-
res egy kitalált nôalak bôrébe
bújik, vagyis ez egy nagyszerû
játék, Vay Sarolta teljes mérték-
ben azonosult a képzeletében
élô Vay Sándorral, az egész éle-
tét tette erre a „szerepjátékra.” 

Mátraházi Zsuzsa
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A líra logika, de nem tudomány, írta Jó-
zsef Attila, s miért mondom ezt az ezer-
szer elismételt igazságot?

Ha a filozófia története tudomány, a fi-
lozófia maga inkább a szellemtanhoz, a
széptanhoz, olykor az esztétikához, az
etikához áll közelebb, tehát a filozófu-
sok nagy része a szellem üzemmérnöke,
nem feltaláló. Vagy a kettô együtt, per-
sze. A Képes filozófiatörténet (Jan Bor
és Errit Petersma könyve, Typotex, Bu-
dapest 2010 kései fele) a sok-sok képpel
eleve nem képtelenség, végeredményé-
ben pedig ragyogó alkotás, tanulni lehet
belôle, üdülni vele-rajta. „Racionális vi-
lágkép örökös újrarajzolásaként” értel-
mezhetjük, mondja a szerzôpáros (és a
Kiadó), s így a gondolati képzelôerôvel
mindig újrateremtett világ a tárgya. Ám
ez igaz is, túlzás is, kevés is. Szerencsé-
re a kötet – fenomenálisan! – szerves
életként ábrázolja a képzelôerôvel újra-
termelt, meglatolt stb. „világot”, van le-
ve, sava, borsa, ne mondjam, ezer íze
és... így tovább annak, amirôl szól. Szel-
lemi szivárvány.

Irányzatok... történeti korszakok... szí-
nes ábrák és portrék (vagy fekete-fehérek
éppen) a nyomdatechnika csodája. A
könyv bármely nívós polc dísze lehet, és
nagy mérete ellenére még dédelgethetô
is, mert nyilván mindenki rálel a maga fi-
lozófusára, az ütemezô, üzemeltetô filo-
zófiatechnikusok pedig, hiszem, semmi
kivetendôt nem találnak benne, és a szak-
értôk is helyesnek, gazdagnak találják
majd az anyagot: helyesnek az arányait,
gazdagnak a sokszálúságát elismerve. A
borító (meg a hátlap) kétféle ötletessége
(nézzük meg a könyvet, s majd látjuk ma-
gunk is!) nyomban jó végszót dob fel, re-
mek elôzék (a kicsit is jártas Olvasónak).
Mert egy rózsát ábrázol trükkösen, pa-
pírrózsát, ha jól látom, élethûre gyûrve...
és nekem Gertrude Stein mondása jut az
eszembe (megj. de jó lenne egy igazi, ko-
moly, nagy Gertrude Stein-kötet magya-
rul!), hogy aszongya:

A RÓZSA = A RÓZSA: A RÓZSA,
v. szintén a magam értelmezésében:

EGY RÓZSA – EGY RÓZSA EGY RÓZSA.
Tehát az „a rose is a rose is a rose” nem la-
zaság (biztos nyitott ajtót döngetek ezzel,
persze), hanem arról van szó, szinte tudo-
mányosan, hogy egy rózsa az az, hogy egy
rózsa nem más, hanem rózsa, ergo nem –
mondjuk – Magritte nagymester nyomán
/ szellemében egy pipa, egy nyílászáró

szerkezet, netán egy cikkely.
A világ egyik legalapvetôbb
filozófiai megállapítása (nem
üzemmérnöki!) keretezi te-
hát a ragyogó könyvet. Egy-
szerûen – ünnep! Nem is az,
hogy egyszerûen, nem az,
hogy „ünnep”, hanem az,
hogy EGYÁLTALÁN. (Ez
meg e sorok írójának egyik
nyelvi filozófiája.)

*A képes filozófiakönyv
segít, olvasom, még a je-
lenben is eligazodni, na,
hûha, és nem is hogy eligazodni, meg
na hûha, hanem egyáltalán. A kutyáról
szóló hatalmas tudományos értékû kö-
tet, Miklósi Ádám munkája (angol ere-
detibôl fordították magyarra – jól! na-
gyon követhetôen, feszesen – a typote-
xesek), világalapkönyv a maga terüle-
tén. Kutya-dolgaink (egyik?) alapozója,
Csányi Vilmos, aki (nem mellesleg)
nagyszerû író, kutyás és közelembéli la-
kos is, ott áll, hát világos, a mû keletke-
zésének kiindulópontjában.

A konkrét érdem, A kutya viselkedése,
evolúciója és kogníciója c. breviárium, kézi-
könyv, tankönyv, érdeklôdôk számára fi-
nom olvasmány s miegyéb, persze, Miklósi
Ádám professzor urunké aztán. Benne van
ebben minden, ami kérdés csak elôjöhet
drága kedvencünk, az eb kapcsán, minden
gondolat, s ezek nem éppen eb gondolatok!
Származás, jó-rossz magatartás, sors (kita-
szított kutyák és állatmenhelyek), de visel-
kedéstan is, tanítás, szeretet, majdnem azt
mondom, a kutyavesztés siratástana is. Vi-
zuális jelek, szagjelek dolgai, konklúziók a
jövôre. (Csak a kutya jövôjére, sajnos-hál’
isten.) Benne ebben a közel 400 oldalas
könyvben minden. Aki elmélyült olvas-
mányt akar, az ô könyve. Aki szórakozni
óhajt „csupán”, neki írták a munkát. S mind-
ez ráadásul csak a fényes jövô (ismétlem:
ebjövô, kutatásjövô) alapozása, elôrevetíté-
se. Köszönjük, Csányi professzor mellett és
nyomán és függetlenül, mindentôl, Miklósi
professzor! Függetlenül? A kutyáktól sose
legyünk azok. (Kutyatartás-tan.)

*Mikor azt mondtam, „tünemény”, véletle-
nül nagyon beletaláltam, most látom. Da-
vid McCandless könyve, Az információ
gyönyörû (Infografika) tényleg kész szép-
séggyûjtemény. Színpompa... információ-
kert... ötletességáradat... változatosság...

Színes ábrákon il-
lusztrálja érdeklôdési
területeink gazdag vá-
lasztékából az épp leg-
aktuálisabbnak vélhe-
tô 250-et a szerzô. A
gyönyörûszép inter-
netnek – ez a könyv
ajánlása. A rövid, célra-
törô bevezetô megma-
gyarázza (ha elsô bele-
nézésre nem látjuk ma-
gunk is rögvest), mi adta
az ötletet a munkához,
mert nem ám szénakazal
ez az együttes. A témák

egymást segítik kibontakozni, a tárgyakon
belül az adatok- elemek, szempontok so-
kasága is nagyzenekari hatást ad, tündök-
letes szólókkal. Az információ szépségé-
nek dicsérete a lényeg. És sikeres a szán-
dék! Semmi értelme kiemelni 2–3 címszót.
Mégis: Rákkeltô anyagok... Kiotó... Mik az
esélyeink? Milyen gyorsan halnak ki... két-
éltû állatok? Mik a pénzviszonyok? A vir-
tuális királyságok? Mik a legveszélyesebb
kórokozók? A kozmetikumok összetevôi?
A rock családfája? Mely könyveket kéne
okvetlen elolvasnunk? Mi a tiszta én? A
boldog én? A megihletett én? A parancso-
ló én? A megbánó én? Hát én azt bánnám,
ha ezt a könyvet nem vettem volna ke-
zembe. Ráadásul kis alkalmi trilógiánkat
polcom egyetlen helyén ôrzöm majd, gyö-
nyörû színességük okán, eltérô, de – mód-
ja szerint – elemi és fontos ismeretközlé-
süket áldva. (Az áldóját! Az áldó én.)

Van azért úgy mostanság pár remeklô
könyvkiadónk. A Typotex is az. Tudtuk,
de most a tüneménycsavar még tudott
fordulni egyet fölfelé. Alig várom a to-
vábbiakat... addig is e mûvek nagy-
nagy sikerét. Színes jövô-információ-
ként – ezt adom.

Tandori Dezsô

Bor, Jan – Petersma, Errit
KÉPES FILOZÓFIATÖRTÉNET
Typotex Kiadó, 402 oldal, 6500 Ft

Miklósi Ádám
A KUTYA VISELKEDÉSE, EVOLÚCIÓJA
ÉS KOGNÍCIÓJA
Typotex Kiadó, 418 oldal, 4500 Ft

McCandless, David
AZ INFORMÁCIÓ GYÖNYÖRÛ – Infografika
Typotex Kiadó, 256 oldal, 5300 Ft
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A HELIKON KIADÓ SZERETETTEL VÁRJA OLVASÓIT
AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN!

Weöres Sándor
EGYBEGYÛJTÖTT PRÓZAI
ÍRÁSOK
408 oldal, 4990 Ft
Ez a kötet Weöres Sándor
egybegyûjtött prózai írá-
sait tartalmazza a teljes-
ség szándéka nélkül. A
méltán ismert A vers szü-
letése vagy A teljesség fe-
lé közreadott alkotások
mellett – zömmel kötet-
ben most elôször megjele-
nô – rendkívül vegyes mû-
fajú, érdekes munkákat is-
merhetünk meg. 

Ács Margit
KONTÁROK IDEJE
248 oldal, 2990 Ft

A kötet legszembeöt-
lôbb vonása a pártálla-

mi korszak etikus ellen-
zéki magatartását a vál-

tozásba beépítô, majd
félretolt, leselejtezett

értelmiségi rétegnek a
megjelenítése, ami elôl

mindeddig kitértek a
magyar prózaírók.

A HELIKON KIADÓ SZERZÔINEK DEDIKÁLÁSAI A
VÖRÖSMARTY TÉREN AZ 1. KÖNYVESPAVILONNÁL:

Június 3. Péntek 16 órától: GÁBOR JÚLIA és SZIGETHY GÁBOR 
17 órától: LIPCSEY  EMÔKE

Június 4. Szombat 12 órától: KÁNYÁDI SÁNDOR
15 órától: ALFONSO AGUILAR 

(Egy pápa arcai szerzôje)
17 órától: ÁCS MARGIT
18 órától: HOBO
18.30 órától: KALÁKA EGYÜTTES

Június 5. vasárnap 11 órától: KÁNYÁDI SÁNDOR
15 órától: LACKFI JÁNOS
16 órától: ÁCS MARGIT
17 órától: LIPCSEY EMÔKE

Márai Sándor
A TELJES NAPLÓ 1957–1958
248 oldal, 4990 Ft
A Helikon Kiadó  sorozatában
közreadja a jegyzetekkel, hely-,
név- és tárgymutatóval kiegészí-
tett teljes naplót, amely tartalmaz
minden eddig megjelent, vala-
mint számos, nyomtatásban még
soha nem közölt, a hagyatékból
frissen elôkerült feljegyzést.

Márai Sándor
VARÁZS
Színmû
144 oldal, 2290 Ft
Az 1944-ben írt Varázs címû
darabot 1945-ben mutatta be a
Vígszínház Ajtay Andor és Tol-
nay Klári fôszereplésével. Még
abban az évben megjelent a
dráma a Révai Testvéreknél, az-
óta azonban mintha elfeled-
keztek volna róla, pedig a Má-
rai-életmû legfontosabb erköl-
csi kérdéseit boncolgatja.

Lipcsey Emôke
TAURUS BLOGJA

2490 Ft
A regény egy blogportál né-

hány tagjának életét követi. A
résztvevôk többnyire fiatalok,
más-más társadalmi háttérrel

rendelkeznek. A blogportál, a
haBlog azonban szorosan

összefûzi ôket, és nagyobb be-
folyást gyakorol életükre, mint

bármelyikük is sejtette volna.

KI KICSODA A GÖRÖG MITOLÓGIÁBAN – kártyajáték

100 kártalap, megoldófüzet, 3990 Ft
A kártyalapok egyik oldalán a görög mitológia egy-egy
ismert alakja festészeti alkotáson szerepel, valamint a
róla szóló, ôt idézô irodalmi részlet. A másik oldalon a
hôshöz kapcsolódó események, tettek olvashatók.
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– Köztudott, hogy Te készí-
ted a könyveid borítóját.
Más célokból is készítettél
rajzokat, festményeket:
magadnak, az íróasztal-
nak…. Vagy más mûvekhez
illusztrációként?
– Szeretek festeni, rajzolni.
Néha egy este során felvá-
zolok tíz tizenöt dolgot is,
néha hónapokig nem rajzo-
lok semmit. Nem foglalko-
zásom a képzômûvészet,
akkor csinálom, amikor aka-
rom és úgy, ahogy épp ked-
vem tartja. Hiába válik nép-
szerûvé a monokróm kép,
én attól még festhetek szí-
nes tájakat hagyományos
szomorúmanókkal. Semmi-
lyen elvárás nem befolyásol,
mert nem vagyok benne az
elvárás horizontban.
– A kötet most valami töb-
bet mutat meg: e könyv
összegyûjti a legfontosabb,
eddig még soha nem publi-
kált festményeid és rajzaid.
Megelevenedik a Háy-mito-
lógia. Miért és hogyan (fájó
szívvel?) engedted útnak a
„gyermekeid”?
– Két okból is, részben ez
afféle vizuális kitárulkozás.
Olyan dolgokat mutatok
meg, amelyek hosszú éve-
ken át tulajdonképpen a bi-
zalmi körömön belül voltak, még akkor is, ha sok minden
már publikus volt belôlük. A másik, hogy azzal, hogy ezt
megmutatom, számomra valami befejezôdött. Összegyûjtöt-

tem harminc év anyagát, s
mintha le is zártam volna en-
nek az elevenségét, a bennem
élô folyamatos aktualitását.
Valószínû, ezek után már nem
fogok borítókat sem festeni.
Lezárul a könyveimnek egy
sajátossága. S még nem tu-
dom, mi lesz helyette.
– Hagyományos szomorúma-
nók, igazi ördögök, öntelt te-
remtôk, szorongó indiánok;
számtalan más különös lény
elevenedik meg e könyv lap-
jain.  Nem pusztán festmé-
nyek ezek, hanem történetek.
A képaláírások segítségével
különös történetek elevened-
nek meg, játékos, szerethetô
formában. Nem gondoltál ar-
ra, hogy hosszabban írj róluk,
általuk, vagy az a néhány ta-
láló címsor „elég”? 
– Valóban nem pusztán képek-
rôl van szó, hanem sorsokról,
világokról. Ezt megírni soha
nem akarnám, nem szeretném
a nyelv börtönébe zárni azt a
szabadságot, amiben ezek a lé-
nyek élnek. Ugyanakkor ôk ro-
konai azoknak az alakoknak,
akik megjelennek a szövegek-
ben. Más formában mutatkoz-
nak meg, de szerves részei an-
nak, amit alkotóként létrehoz-
tam. Nem melléktermékek.
Nem vagyok festegetô író. 

– Ezt  az egész anyagot e könyv miatt szerkesztetted és fes-
tetted újra. Festmények, rajzok  ezek vagy irodalom? 
– Az elsô néhány könyvemben volt vers is, próza is. Egyszer
valaki megkérdezte, hogy akkor ez most verseskönyv vagy mi.
Nem érdekel. Az érdekel, hogy ami benne van, az legyen egy
erôs  mûvészi állítás a világról. Nyilván nem tudunk kategó-
riák nélkül gondolkodni, de nem feledhetjük, hogy a kategóri-
ák az agy termékei és nincsenek eleve belekódolva a világba.
Szóval mindenki úgy nézi, ahogy neki a legmegfelelôbb. Vizu-
ális produktumok, tehát festmények, és történetek, sorsok, te-
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Beszélgetés Háy Jánossal
„Mindig fontos volt számomra a közvetlenség, a mûalkotás mint érintés. Irtózom
minden mesterkélt mûvészi magatartásformától, minden olyan emberi gesztustól,
ami az ember és ember közötti határokat erôsíti. Ilyen szempontból ez a könyv
az én legközvetlenebb munkám.”
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hát epika valahol, ugyanakkor érzelmesek, metaforikusak,
szóval a verstôl sem idegenek.
– Hogy született meg például a hagyományos szomorúmanó
alakja? A manók története, akiknek van saját népdaluk, léte-
zik manóerények könyve, szomorúmanó alkatrészbolt…?
– Egy unalmas történelem szemináriumon, amikor a második
világháborút tanultuk, próbáltam valamit csinálni, hogy ne
ôrüljek meg, s akkor elkezdtem firkálni, s lassan kialakult egy
lény, aki eleve szembenáll mindenfajta emberi gonoszsággal,
különösképpen a háborúkkal, s persze épp ezért szomorú. De
játékos és vicces is, mert nem szeretne olyan unalmas lenni,
mint egy történelem szeminárium. Aztán elkezdett egyre
több ilyen kép lenni, hozzácsapódtak a mézeskalács halálhu-
szárok, akiknek persze a szomorúmanók léte teljességgel el-
fogadhatatlan, ôk lettek az ellenség, s így kialakult a két kul-
túra vagy még inkább az élet és a halál párviadala. Végül lett
a képekbôl még akkor egy kis szamizdat füzet meg kiállítás is.
Ôk az alapfigurák, ha ôk nincsenek, talán a többiek sem me-
részkednek elô. 
– A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon ki voltak állítva
a képeid. Ez nagyon jó lehetôség, hogyan sikerült ezt meg-
szervezni?
– Véletlenül. A kiadó már korábban jelezte a szervezôknek,
hogy volna ez az anyag, Méghozzá nem a könyv képei, ha-
nem a könyvben szereplô képek ívnyi méretû változatai, de
akkor még más kiállítás volt tervbe véve, ami aztán a végén
nem jött össze, s ott maradt egy üres felület, meg a kiadói
ajánlat, s e kettô akkor egymásra talált. Hála a szervezôk-
nek. Én nagyon örültem neki. Meg szerintem jól mutattak
ott a bejáratnál, vidámságot hoztak, bár a munkások, akik
berendezkedtek, mindig összekeverték ezt a kiállítást, meg
a másik épületben lévô gyerekrajz-kiállítást, fel is akarták
rakni a gyerekrajz-kiállítás táblát, de az utolsó pillanatban
sikerült az akciót leállítani.
– Érkezett-e már visszajelzés akár a könyvrôl, akár a kiál-
lításról?
– Elsô körben az embert mindig a pozitív visszajelzések érik el.
Remélem, szerethetô lesz sokak számára ez a könyv. Mindig fon-
tos volt számomra a közvetlenség, a mûalkotás, mint érintés. Ir-
tózom minden mesterkélt mûvészi magatartásformától, minden
olyan emberi gesztustól, ami az ember és ember közötti határo-
kat erôsíti. Ilyen szempontból ez a könyv az én legközvetlenebb
munkám. Nincs benne egyetlen gépi betû a vonalkódon kívül. S

ha számításba vesszük, hogy
átszoktatott balkezes vagyok, s
ebbôl adódóan van némi disz-
gráfiám, látható, hogy nekem
nem is volt egyszerû például a
többoldalas tartalomjegyzéket
betûhibák nélkül végigírnom.
–  Készülnek még Háy-borí-
tók a régi vagy új figurákkal? 
– Nyilván a jövôben is lesz
borítója a könyveimnek, de
hogy milyen, azt még nem
tudom megmondani, valami
más, ami azért nem lesz ide-
gen attól, amilyen vagyok,
amilyen majd az a bizonyos
leendô könyv lesz.

Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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Játék és ismeret
Gyarmathy Ildikó Szórakoztató matricás
foglalkoztatató c. füzetének a borítója min-
dent elárul a kiadványról. A címen kívül
azt is rögtön látja a vásárolni szándékozó
szülô, hogy kisgyerekének milyen feladato-
kat, játékokat kínál a szerzô. Az áll még ott,
hogy Színezd ki!, Keresd ki!, Találd meg! és
Fejtsd meg! Többek között betûkeresô, la-
birintus és bûvös négyzet várja a megol-
dást és a színeket. Négy oldalnyi színes mat-
rica pedig azt, hogy a helyére kerüljön.

Ugyancsak az óvodás korú gyerekeknek
készülnek a Rajziskola gyerekek-
nek sorozat darabjai. Ezek közül
most kettôre hívom fel a figyel-
met, címük: Gyere, menjünk az
állatkertbe! és Gyere, menjünk a
tanyára! A szerzô, Corina Beu-
renmeister a következô szavakkal
biztatja a szülôket, hiszen ha azt
akarják, hogy gyermekük ügye-
sedjék, gyorsan megveszik neki
ezeket a különbözô témájú köte-
teket: „Mindegyik állat egyszerû alapfor-
mákból épül fel, és három-négy lépésben
egyszerûen lemásolható. Tekintsék a be-
mutató képeket ösztönzésnek; és ne várják,
hogy a gyerekek majd pontosan lemásolják
ôket.” Mind a két kötet társasjátékkal indít,
aztán rövid történetek révén az egyikbôl
megismerik az állatkert több tucatnyi lakó-
ját, a másikból egy tanya lehetséges lakóit.
A szerzô röviden szól a kellékekrôl és arról,
hogyan kell hozzákezdeni a rajzoláshoz és a
festéshez. (Fordította Crow Zsófia Klára.)

Újabb kötetekkel bôvült a Mi micsoda és
kistestvére, a Junior. A kisebbeknek szól
Heike Hermann – Daniela Pohl Az idôjárás
c. kötete. A könyvben szereplô család éppen
nyaralni indul, és persze remélik, hogy a ten-
gernél jó idejük lesz. De mitôl függ, hogy mi-
lyen az idô? Mi az idôjárás, és mi az éghajlat?
Mérhetô-e az idôjárás? Akik rendszeresen
néznek tv-t, mindennap meghallgathatják a
meteorológiai elôrejelzést. Ebbôl a rejtvé-
nyekkel, játékokkal és felhajtható fülekkel
szórakoztatóvá tett kötetbôl fontos tényeket
és összefüggéseket ismerhet meg az olvasó.
Egy Jutka nevû kislány kérdésére, hogy tud-
niillik mi a különbség a lepke és a pillangó
között, magam is csak azután tudtam vála-
szolni, miután végiglapoztam Sabine Steg-
haus-Kovac Hazai és egzotikus lepkék c. kö-
tetét, amely e rendkívül népszerû, mert szép
rovarok különös világát mutatja be a szakúj-
ságíró igényességével és könnyedségével. A

nappali és éjjeli lepkék 150
ezer fajjal a rovarok egyik
legterjedelme-
sebb rendjét al-
kotják. A her-
nyó átalakulá-

sáról még van fogalmam, de
azt én is csak most tudtam
meg, hogy a görög psziché szó-
nak két jelentése van: lélek
vagy lélegzet és pillangó. A se-
lyemhernyót még gyerekko-
romból ismerem, de azt nem is
sejtettem, hogy egyes lepkék
mimikrivel védekeznek. Né-
hány érdekes kérdés a különö-
sen szép kötetbôl: Van-e fülük a lepkéknek?
Hogyan érzékelik a lepkék az illatot? Veszé-
lyes-e a hernyó az emberre? Élnek-e Ma-
gyarországon is vándorlepkék? (Fordította
Rónaszegi Éva.)

Régi és mai mesék,
legendák
Áttérve a szépirodalomra, elsôként Juhász
Magda Egy kisautó nagy kalandja c. mesere-
génye akad a kezembe a gazdag ünnepi
könyvheti kínálatból.
Hogy mi ez a nagy ka-
land? Egy kis piros au-
tó, Pirinkó részvétele a
Száguldó Autók Verse-
nyén. Pirinkó a fényes
autószalonban lenézett
vacak, mégis ôt veszi
meg egy különös vevô.
Pirinkó bátorságát,
hogy esélytelenül elin-

duljon a versenyen, a barátai: a tigris, a ma-
jom, az elefánt és Bobó bácsi próbálja fokoz-
ni. A pilóta egy Gergô nevû kisfiú… Élvez-
zük az izgalmas mesét, és Vass Richárd ihle-
tett, színes képeit!

A mesebeli szegény libapásztorról, a kez-
detben semmirekellô Matyiról, miután a föl-

desúr igazságtalanul megbotoztatta, ki-
derül, hogy furfangos, meg nem rettenô
legény, aki háromszoros bosszút áll a
dölyfös, ostoba uraságon. Fazekas Mi-
hály verses elbeszélése Ludas Matyi
történetérôl a magyar irodalom klasszi-
kusa. A népmesei hôs Ludas Matyi ka-
landjait Illyés Gyula átdolgozásában a
kisebbek is megismerhetik. A gazdagon
illusztrált pompás kis kötet voltakép-
pen az író, költô Illyés és a festô, grafi-
kus Szántó Piroska közös munkája.

Az állatokat kedvelô kisgyerekeknek aján-
lom elsôsorban Zelk Zoltán és Kányádi Sán-

dor kötetét. Az Egy kutya em-
lékei a Már tudok olvasni so-
rozatban jelent meg – Papp
Beatrix élethû, színes illuszt-
rációival – egy hároméves, ko-
romfekete tacskóról. Ô az
egyetlen kutya a világon, akit
Cininek hívnak, és mivel volt
ideje, megtanult emberi szó-
val szólni. Így aztán egyes

szám elsô személy-
ben mondja el, mi
minden történt ve-
le az elmúlt három
évben. Persze csak
a legszebb, legérde-
kesebb dolgokat
veszi sorra, ettôl
lesz jó a könyv, és
olvasható már egy
6–8 éves számára.
Cini azonban nem
csak prózában tud

mesélni, idônként versre vált az otthonához
és gazdájához ragaszkodó eb. A kiváló és
népszerû költô, Kányádi Sándor Talpas tör-

ténetek c. kötetében nem elôször
szól prózában a gyerekekhez. Illet-
ve, mert ô sem tagadja meg költô
voltát (akárcsak Zelk), néha vers-
betétek színesítik a különös, ere-
deti történeteket, amelyeknek sze-
replôi a mesemondó és erdôk-me-
zôk lakói: medve, nyúl, róka, rigó.
A kötethez, amelyben a mese-
mondó és a medve többször is ta-
lálkozik, Keresztes Dóra készítette

GYERMEK, IFJÚSÁGI
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a színes illusztrációt.
Az említetteken kívül
még a mesemondó
és a medve családja
is szerepel itt, hiszen
együtt ülik meg a Lé-
pesméz Ünnepét. S
azt is megtudjuk, mi-
ért nem lett a mesélô
a medvék királya
Ambrus helyett. S mi történt az Ambrusnak
ajándékozott tükörrel, amely nem akármi-
lyen darab, csodatükör. És végül milyen
mesterségre adta a fejét a medve.

Sinkó Veronika a Titkos Értelmû Rózsa c.
kötete tizenhét Mária-legendát tartalmaz,
amelyeket a képzômûvész szerzô válogatott
és dolgozott át a gyerekeknek. Csodálatos il-
lusztrációi középkori kó-
dexek, falfestmények ké-
pi világát idézik. Utósza-
vában a szerzô utal arra,
hogy ezek a legendák
közismert alaptörténe-
tek, ún. toposzok. Olyan
irodalmi vándortémákat
tartalmaznak, amelyek
újból és újból visszatér-
tek a legkülönbözôbb ko-
rokban és a legkülönbö-
zôbb szerzôk mûveiben.
A fejezetek nyelve mai, így könnyen olvas-
hatók, élvezhetôk, csak az utolsó legenda ad
ízelítôt anyanyelvünk régebbi korszakából.

Nyomozás, kísértetjárás,
családi gondok
Thomas C. Brezina folytatja a Térdnadrá-
gos Detektívek Klubja kalandjainak mesélé-
sét. A sztár amulettje c. kötetben Poppinak
sikerül bejutnia kedvenc popsztárja, Rocky
Oliver öltözôjébe, csakhogy éppen akkor
ront be a szobába egy alak, aki letépi az éne-
kes nyakában függô amulettet. Axel vissza-
lopja ugyan a Rocky számára különleges ér-
tékû tárgyat, de mégsem adhatják egyszerû-
en vissza. A végére természetesen kiderül,
kik és miért akarták megszerezni, mire ju-
tott a nyomozásban egy magándetektív, és
mire képes az amulett.
(Fordította Havas Zsu-
zsanna.) Amit a szerzô
következô kötetének bo-
rítója ígér: Idegborzoló
bejegyzések Krissitôl,
Bixtôl és Vanessától. A
három barátnô titkaikat
egy-egy naplóba írják,
mindegyik A hétpecsé-
tes titkok naplója. Ami az
ô titkuk, ahhoz természe-

tesen nem juthat hozzá
senki – csak mi, olvasók. A
jópofa, fordulatos törté-
netrôl csupán annyit: Löb-
lichné, az igazgató („a
pisztráng”) az aulában
közli a tanuló ifjúsággal,
hogy egy hét múlva tehet-
ségkutató verseny lesz.
Mivel indulnak a lányok?

Ki hogyan képzeli el a szereplését
a versenyen? (Illusztrálta Rolf
Bunse. Fordította Sütô Gyöngyi.)

Alexandra Fischer-Hunold A dilinyós tûz-
barát és a Malaclopás a Kedvenckertben c.
kötetében folytatja Kopejka Laura és öccse,
Max, továbbá Sódervári Sherlock báró, a 17.
századi kísértet kalandjainak sorát. A soro-

zat 3. kötetében az események egy
bajorországi kolostorszállóban zaj-
lanak, ahol valaki kísértetet játszik,
de másvalaki a gyújtogató szerzetes
szellemével nyugtalanítja a vendé-
geket. Ha a gyújtogató kísértet csak
blöff, akkor vajon kinek a jelenlétét
érzi Feodóra Fallini, aki szellemek-
rôl és kísértetekrôl ír sikeres köny-
veket és szerepel a tévében is. A
gyújtogató barát történetét jól is-
meri, de Sódervári Sherlock jelen-
létérôl nem tud…

Holundér asszony, a szi-
gorú házvezetônô, a két
gyerek örök réme miatt
(allergiás az állatszôrre?!)
Laura és Max nem tarthat
otthon kisállatot. Amikor
meglátják az újságban a
hirdetést, hogy megnyitja
kapuit a Kisállatok Ked-
venc kertje, természete-
sen ott akarnak lenni. Egy
idô múlva döbbenten ve-
szik észre, hogy egyre több állat-
nak nyoma veszett. Ellopták
ôket? De kik? Torben és ikertest-
vére bevallja, hogy ôk engedték
szabadon az állatokat, mert a
Kedvenckertet hamarosan bezár-
ják, nincs rá pénz. Az állatokat

pedig az Állatkertnek ad-
ják, hogy ott a nagyvadak,
óriáskígyók táplálékául szolgáljanak.
A többi állat megmentésében már
részt kell vennie a Kopejka testvérek-
nek is. Sódervári nagyúr is kész a be-
vetésre, elvégre ôneki volt a 17. szá-
zadban elôször tengerimalaca. Csak
az a bibi, hogy apjuk barátja, Wallatoe
felügyelô is el akarja kapni a „tolvajo-
kat”, akik tudják, nem a lopás a meg-
oldás… (Illusztrálta Karsten Teich.

Fordította Tandori Dezsô.)
Hatodik kötetéhez érke-

zett Balázs Ágnes Lufi soro-
zata a Lufi és a nyolcpecsé-
tes titok c. új regényével.
Lufi osztálya, a 6/b új osz-
tályfônököt kapott, a törté-
nelemtanáruk, Teri (azaz
Töri) néni személyében, aki
gyalázatos állapotban találja
az összes padot. Büntetés-
bôl mindenkinek be kell fes-

tenie a saját padját. Ez lesz ám a jó buli!
Ugyanis a végén mindenki más színûre fes-
ti ülôhelyét. Lufi véletlenül tudja meg, hogy
szülei el akarják adni a lakásukat. Egy ki tud-
ja milyen távoli helyrôl járni a régi sulijába,
ehhez nincs kedve. Azt pedig el sem tudja
képzelni, hogy má-
sik iskolába járjon.
Így születik meg az
összeesküvés terve:
meg kell akadályoz-
ni, hogy Lufiék el-
költözzenek. Még-
pedig mindenáron.
Megszületik a titkos
szerzôdés, amely
alatt nyolc pecsét
díszlik. Balázs Ágnes

új mûve tele
van humorral és a gyerekek egy fon-
tos következtetést vonnak le. (Il-
lusztrálta Békés Rozi.)

Cs. A.
Balázs Ágnes: Lufi és a nyolcpecsétes
titok. Móra Kiadó, 240 old., 1990 Ft;
Brezina, Thomas C.: A sztár amulettje.
Tudatos Lépés Kft., 168 old., 1990; A

hétpecsétes titkok naplója. De-
ák és társa Kiadó, 128 old.,
1850 Ft; Beurenmeister, Cori-
na: Gyere, menjünk az állat-
kertbe! Sziget Kvk, 62 old.,
2300 Ft; Gyere, menjünk a ta-
nyára! 62 old., 2300 Ft; Gyar-
mathy Ildikó: Szórakoztató
matricás foglalkoztató. Santos
Kiadó, 24 old., 950 Ft; Fi-
scher-Hunold, Alexandra: A di-
linyós tûzbarát. Scolar, 142
old.,1990 Ft; Malaclopás a

Kedvenckertben. 136 old., 1990 Ft; Hermann,
Heike – Pohl, Daniela: Az idôjárás. Tessloff és
Babilon. 25 old., 2750 Ft; Kányádi Sándor:
Talpas történetek. Holnap Kiadó, 88 old.,
2500 Ft; Ludas Matyi. Móra Kvk., 48 old.,
1690 Ft; Steghaus-Kovac, Sabine: Hazai és
egzotikus lepkék. Tessloff és Babilon, 48 old.,
2570 Ft; Titkos Értelmû Rózsa. Móra Kvk., 48
old., 2490 Ft; Zelk Zoltán: Egy kutya emlékei.
Móra Kvk., 46 old., 1790 Ft
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Enner Patrícia, a Budakeszin mûködô Be-
tûtészta könyvesbolt és kiadó vezetôje
válaszolt kérdéseimre.
– Nem túl régóta áll Budakeszi központ-
jában a Betûtészta könyvesbolt, mégis
úgy látom, mindig valami még újabb öt-
let megvalósításán töritek a fejeteket.
– Egy bolt mûködtetése üzleti vénát igé-
nyel. Lehetne csendesebben is csinálni a
Betûtésztát, ingerszegényebben, de saj-
nos, mindig eszembe jut valami. Emlék-
szem, elsô munkahelyemen az egyik
pénzügyes néni mondta: „ej, hát azok a
kreatívok, nem csinálnak egész nap sem-
mit, csak bámulnak ki az ablakon…” – hát,
igen, van, hogy onnan jön az ihlet, az elvá-
gyódás szüli. Azzal, ha beemelünk tárgya-
kat egy másik környezetbe, és az nem za-
varja meg az aurát, ihletet ad a folytatás-
hoz. Nemrég bejött egy házaspár, akik
körbevezették egymást a bolton, és mint
a gyerekek, böködték egymást és „azt-
nézd”-eztek. Végül a hölgy nem is a bejá-
raton akart kimenni, hanem a mulccsal
borított kiskerten át. Igaza volt.
– A könyvesbolt tulajdonosának elemi ér-
deke, hogy legyenek olvasók. Ti nemcsak
várjátok, hogy beessenek a vásárlók,
tesztek is azért, hogy az olvasás népsze-
rû legyen Budakeszin. Hogyan függ
össze ez az olvasóvá nevelô szándék a
könyvkiadási tervekkel?
– Olvasóvá nevelô programunk arról szól,
hogy minden félévben az ovisoknak és az
iskolásoknak javasolunk egy-egy könyvet,
amit a szülônek kell otthon felolvasni, eh-
hez kapnak segédanyagot is, a félév egy
közös (szülô-gyerek-pedagógus) felolvasó
délutánnal zárul, aminek elôkészítéséhez
pedig a pedagógus kap jegyzeteket. Elsô
kiadványunk, Nyulász Péter Helka – A

Burok-völgy árnyai címû könyve tökélete-
sen beleillik ebbe az együttolvasásos kon-
cepcióba. Péter a Balaton egyik elfeledett
legendáját írta meg, a könyv arra is báto-
rít, hogy a legendát megismerve bejárja a
család a helyszíneket.
– A Helka az elsô könyvetek. Hogyan ke-
rültetek kapcsolatba Nyulász Péterrel?
Mit éreztél, amikor a könyv kijött a nyom-
dából? Elégedett vagy? Milyenek a vissz-
hangok?
– Egy havas, téli délutánon egy férfi jött
be a boltba, aki Nyulász Péterként mu-
tatkozott be. A szemem egybôl a polcra
ugrott, a Zsubattára, és a Miazamire,
mert akkoriban számomra még csak la-
pozható formában léteztek az írók, és így
raktam helyre fejemben Pétert is. Pár ta-
lálkozás után elmesélte, hogy ott lapul a
táskájában a Helka kézirata, elolvastam,
megszerettem, rögtön eszembe jutott,
milyen jó lenne, ha Bohony Beatrix ké-
szítene hozzá képeket, így kezdôdött el a
közös munka. Amikor a könyv kijött a
nyomdából, azt gondoltam, hogy na, ak-
kor rohanás vele a Könyvfesztiválra, és,
hogy de szép lett! A kritikusok kedvelik,
több osztály egyszerre olvassa, azt hi-
szem, elkezdôdött valami.
– 100% Budakeszi – olvasható a Helka
borítóján. Mitôl 100%, és mit jelent
mindez a helyi közösség számára?
– A szerzô, az illusztrátor és a kiadó is Bu-
dakeszin él és dolgozik, úgy, hogy errôl
nemhogy Debrecenben nem tudnak, de
még Budakeszin sem. Könyvheti újdonsá-
gunk még több szállal kapcsolódik ide: a
nyomda is itt van. Szeretném, ha a figye-
lem városunkra irányulna, hiszen hihetet-
lenül sok tehetség él itt, és ez egészséges
büszkeséggel töltheti el az itt élôket.

– Következô könyvetek is 100% Budake-
szi lesz. Most milyen felállásban dolgoz-
tok? Hogyan, honnan jött a könyv ötlete?
– Nyulász Péter eredeti hazája Mondóka-
földje, a boltban látom, hogy az anyukák
keresik a kicsiknek íródott kartonkönyvet,
amibôl elég kevés van. Úgy éreztem,
eggyel egészen biztosan kevesebb, mint
kéne, és azt majd mi összerakjuk. Péter ta-
lált a fiókjában, táskájába esve, egy könyv-
jelzôre írva, és ha jól tudom a zakója bal
zsebében is egy-egy mondókát, ehhez írt
újakat, én is kértem tôle, hogy egyes témá-
kat mondókásítson meg. Közben ráakad-
tam Schall Eszter gyûrûire egy internetes
oldalon, és tovább kutakodva digitális gra-
fikáit is megláttam, írtam neki, hogy sze-
retnék venni egyet a Budakeszin levô me-
sekönyv-boltomba, ô pedig tudta, hogy az
a Betûtészta, mert kiderült, hogy Eszter is
itt lakik. Kartonkönyvet gazdaságosan
csak Kínában lehet nyomtatni, de más-
hogy itthon is, sôt, Budakeszin is, úgyhogy
így négyesben: Péter, Eszter, a nyomda
meg én addig szerettük ezt a 15, duplaolda-
las mondókáskötetet, míg olyan szép nem
lett, hogy tudunk olyan elfogultak lenni
vele, mint a saját gyerekünkkel.
– Vannak-e még erre az évre könyvter-
veitek?
– Elkezdeni mindenképp szeretnénk egy an-
tológiát, amely a menzás ételek gyûjtemé-
nye lenne, 10 kortárs írót felkérnék, hogy a
menzás étlapról válasszanak, és írjanak ete-
tôs versikéket ovis, alsós gyerekeknek azok-
ról az ételekrôl, amit mi is ettünk, a gyereke-
ink is esznek nap mint nap. Lesz benne
nudli, spenót, tökfôzelék, vagdalt, piskóta
csokiöntettel, és talán, talán, paradicsomle-
ves betûtésztával…

Pompor Zoltán

PPaarraaddiiccssoommlleevveess
bbeettûûttéésszzttáávvaall
Beszélgetés Enner Patríciával
Azt mondják, nem nehéz ma Magyarországon gyermek-
könyvet kiadni, eladni annál inkább. Nem ritka, hogy
gyermekkönyvkiadó könyvesboltot is nyit, hogy kiadvá-
nyait könnyebben értékesítse. Az viszont már ritkább,
hogy gyermekkönyvesbolt kapcsolódjon be a gyermek-
könyvkiadásba. Pedig milyen logikus!
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– Elôször arra kértem Pálfi
Györgyöt, hogy mondja el,
mivel foglalkozik, milyen szá-
lak kötik az illusztrációhoz, a
képeskönyvekhez.
– 26 éve tanítok a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetemen, a
vizuális kommunikáció tan-
széken, amit most már Média
Intézetnek hívnak.  A tervezô-
grafika mellett fotográfia, ani-
máció és média-design-képzés
is folyik még itt. Ez a négy
szakág az Intézeten belül vol-
taképpen a képi ábrázolásról, a
vizuális kommunikációról
szól. Az én szûkebb területem
az illusztráció, igaz, oktatok

design-t is, meg képpel-szö-
veggel való grafikai tervezést
is, de az évek során úgy ala-
kult, hogy ezen belül a manuá-
lis képalkotásban dolgozom, és
igenis tudatosan képzem azo-
kat az illusztrátorokat, akiknek
affinitásuk és ambíciójuk van,
hogy ezen a területen dolgoz-
zanak. Elég, ha csak megnéz-
zük a Pagony kirakatát, teli a
tanítványaink könyveivel, vagy
a Csodaceruza címû gyermek-
irodalmi folyóirat legutóbbi
5–6 számának borítóját, az ott
látható képek készítôi közül
mindenki nálunk végzett, és
ez nagy örömmel tölt el.

– Milyen sajátosságai vannak
a képzésnek?
– 15 fô jut be végül a grafika
osztályba, ahol a mostani bolo-
gnai rendszerben 3 éven ke-
resztül alapképzést kapnak.
Minden évfolyamon van velük
órám. Az elsô nap kisorsolják
egymást, azaz egy egész félé-
ven át valaki valakit feldolgoz.
Elôször csak vizuális értelem-
ben a karaktert kell más-más
technikával „megtanulni”, a
következô lépésben már a sze-
mélyiség figyelembe vételével
kreatív portrékat kell készíte-
niük.  Majd ezekhez tipográfi-
ai párhuzamot formai és tar-

talmi értelemben is, majd az
év végén az egészet egy néz-
hetô-lapozható tárgyban kell
bemutatni.  A második félév-
ben már választott technikával
picture bookot, képeskönyvet
készítenek, legutóbb Tóth
Krisztina kiadatlan verseit
kapták feladatul a hallgatók. A
kiválasztott technikával kellett
képsorozatot készíteniük, köz-
ben pedig gyakorolják az
ólomszedést, a maratott klisé-
készítést stb., végül egy kis
könyvecske születik. De volt
már olyan is, hogy Varró Dáni-
el Boci, boci tarka-stílusparó-
diáit adtam ki feladatként.
Legutóbb a limerick versfor-
ma volt soron, kíváncsi vol-
tam, hogy a publikus irodalmi
malacságokhoz megtalálják-e
a képi párhuzamot. A máso-
dik, majd a harmadik évben
pedig jön Bologna, az illusztrá-
ciós pályázat. Fikciós és nem-
fikciós kategóriákban. Minden
évben elmegyünk megnézni a
kiállítást és könyvvásárt.
– Vannak olyanok, akik már
eleve úgy jelentkeznek, hogy
gyermekkönyv-illusztrátorok
szeretnének lenni?
– Természetesen, hisz nem
azonnal az érettségi után ke-
rülnek az egyetemre, hanem
már félkészen, akár mûvészeti
sulikból, de nem ez a jellem-
zô. Nagyon kevesen vannak
olyanok, akik már eleve tud-
ják, hogy mit akarnak, de na-
gyon ügyesek. Inkább azok,
akiknek már van egy kis élet-
tapasztalatuk, kötelezôdnek el
a diplomájuk elôtt a gyermek-
könyvek mellett.
– Említetted Bolognát – hol
tartunk nemzetközi összeha-
sonlításban?
– Az utóbbi években rendre
találunk magyar illusztrátort a
kiállításra és a katalógusba be-
válogatott mûvek alkotói kö-
zött. Idén Passa Tamás került
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be, de tavaly öt, azelôtt három
diákunk is kiállított. Nagyon
közel vagyunk, igazából sem-
mi különbség nincs. Szeren-
csére a hazai kiadók is kezde-
nek „európai” nyelven beszél-
ni, nyitottak. A Csimota szö-
veg nélküli könyvecskéi jó
példák erre – rengeteg diákom
közremûködik a projektben.

Világtendencia, hogy me-
gyünk vissza a mesterségek, a
manualitás felé. Bolognában is
tapasztalni ezt, sok a rézkarc, a
mezzotinto, a linometszet,
még a géppel vektorizált ké-
pek is személyesek, egyediek,
hisz a program is egy eszköz a
stílusalakító technikák sorá-
ban. Dívik a retro is, például a
díjazott lengyel mûvek is na-
gyon szépen hozták a hatvanas

évek hangulatát. Úgy érzem,
hogy a manuális tevékenység,
vagyis a saját stílus kialakítása
kötelezô, még ha egymástól is
lesnek el kész megoldásokat
az illusztrátorok.
– Mit ajánlasz a szülôknek,
milyen képeskönyveket ve-
gyenek?
– Én azt gondolom, hogy a gye-
rekeknek mindent meg kell mu-
tatni. Nem szabad a gyereket le-
nézni, gügyögni a rajzokkal, ki-

sebbnek képzelni, mint ahogy
kis felnôttnek sem szabad néz-
ni. Az illusztrátor csinálja meg a
szöveg kultúrapárhuzamát. És
igenis a gyerek mindent kajál-
jon meg, amit a szülôk elé
nyomnak.  Nem szabad a gyer-
mekrajzokból sem kiindulnunk,
de az egyszerûsítésnek, vagy a
puritán reduktív képnek ugyan-
olyan létjogosultsága van, mint
a nagyon gazdag, narratív me-
sevilágoknak. Ha a rajzoló a ma-

ga szintjén, a maga világában, a
maga technikájával, magas ní-
vón, szakmai hiba nélkül mûve-
li a szakmáját, azt mind a gyerek
elé lehet vinni, akár akkor is, ha
olyan a tartalom, amit a gyerek
még nem képes felfogni. Amit
mi publikusnak tartunk, válla-
lunk kifelé, ha nem beteg a lel-
künk, nem beteg a tudatunk, ak-
kor azt nyugodtan nézze a gye-
rek. A gyerekeknek szánt irodal-
mi szöveg mellé, ha a rajzoló
megérti és felfogja a szöveg ní-
vóját, üzenetét, akkor azt a pár-
huzamot, amit a szöveg képvi-
sel képben, meg kell tudni való-
sítani, nem pedig lerajzolni kell
a szavakat, hacsak nem tan-
könyvrôl van szó. Vagyis a szö-
veg direktsége-indirektsége a
meghatározó az illusztráció ké-
szítésekor. Ezért is jó, hogy a tu-
dományos, technikai illusztrá-
ció is külön kategória Bologná-
ban, nem csak a fikciós. Azt is
támogatom, hogy a grafikusok
írjanak saját szövegeket; ha már
egyszer megvan ez a tiszta gon-
dolkodásuk a gyermekvilág felé,
akkor az jelenjen meg ne csak a
képben, hanem a szövegben is –
még ôszintébb, még tisztább,
kerekebb kép tárulhat ezzel a
gyermek elé, mind verbális,
mind vizuális téren.
– Az utóbbi évtizedben látvá-
nyosan más, nyugatiasabb
gyermekkönyvek születtek.

Hogyan látod, mivel függhet
össze ez a minôségi változás?
– A válasz valahol a „történelmi
okokból” kiesett idôszakok hiá-
nyában keresendô, még mindig
nagyon messze vagyunk a nyu-
gati értelemben vett polgári
gondolkodástól. Van egyfajta
kényszeres megfelelési vágy,
hisz utáljuk ezt a lemaradást.
Egyelôre kliséket próbálunk át-
venni, de sajnos hiányzik mögü-
le az a társadalmi, politikai ta-
pasztalás, amitôl Franciaország-
ban, Spanyolországban, vagy
Olaszországban „külföldiesen”
rajzolnak. Az orosz, ukrán, lett,
észt rajzolókon meg érezni még
az akadémikus rajzoktatást, bri-
liáns a rajzi felkészültségük. Rit-
kán azért sikerül itthon is vala-
mi mást, párhuzamost, minôsé-
gileg ugyanolyat létrehozni,
amire azt mondhatom, hogy ez
nagyon jó, ez már szabad, mint
a madár! Ha jól tud valaki „lop-
ni” kintrôl, és úgy vesz át dolgo-
kat, hogy közben megcsinálja a
maga világát, nem ugyanolyan-
ra, de ugyanolyan minôségûre,
akkor szerencsénk van, mert
született egy szabad ember, aki-
nek legalább a rajzain nem lát-
szik a nyomás.

Pompor Zoltán
Fotó: Lajti Virág

Az illusztrációk a
Csimota Kiadó design
könyveit illusztrálják
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– Budapesten beszélgetünk, ahol hetente
több napot tölt. Egyébként „vidéken” él. Be-
szélhetünk kettôs, netán a szûkebb pátriáját is
beleértve, hármas kötôdésrôl?
– Igen, a Sopron – Zalaegerszeg – Budapest há-
romszögben élek. Ez persze sok utazással jár,
ugyanakkor inspiráló dolog is a folyamatos
utazgatás. Most Budapesthez köt a szabadúszó
kulturális újságírói munka, és az irodalmi élet
is. Zalához a család, a szülôi háttér. Nován szü-
lettem, amit a Göcsej szívének szoktak nevez-
ni, de csak azért, mert ott volt a szülôotthon.
Onnan 10 kilométerre fekszik Náprádfa, ebben
a kis faluban nôttem fel. Ez a kötôdés máig
megmaradt. Sokáig éltem Zalaegerszegen, né-
hány évig pedig Sopronban.
– Az nem meglepô, hogy két diplomát szer-
zett, még az sem, hogy egy-két évig egyszer-
re járt az ELTE jogi és bölcsészkarára. De az
már furcsa, hogy úgymond rendes, polgári
foglalkozását, beosztását oda hagyta: bíróból
író lett. Miért döntött így?
– Régóta érett ez az elhatározás: mindig na-
gyon erôs volt bennem a késztetés, hogy egy-
szer írjak – és csak írjak. A bírói munka teljes
embert kíván, rengeteg energiát igényel, és én
elég sokáig csináltam ahhoz, hogy úgy érez-
zem, egy kicsit belefáradtam. Egyre erôsödött
bennem a késztetés, hogy írjak. Sokáig az eg-
zisztenciális bizonytalanság miatt nem mer-
tem meglépni, hogy oda hagyjam a biztos állá-
somat. De amikor az elsô két regényem meg-
jelent, úgy döntöttem, hogy – minden kocká-
zata ellenére – mégiscsak az írást választom. 
– Eltévedt hold és Üveghold címû regényeiben
korábbi foglalkozásának az élményei, tapasz-
talatai tükrözôdnek. Egyikben egy nôi narrá-
tort, egy fiatal, szimpatikus bírónôt meséltet, a
másikban viszont fiatal, feltörekvô férfi ügy-
védként szólal meg.
– Az volt a szándékom, hogy bemutassam,
mégpedig két oldalról azt a világot, amelyet
belülrôl ismertem. Az elsô regény inkább a bí-
róságok világa, ott egy nôi szereplô áll a közép-
pontban. Aztán ezt megpróbáltam megfordí-
tani, és az ügyvédek életét megmutatni egy ti-
pikusnak szánt, törekvô, ambiciózus ügyvéd
szemszögébôl.

– Prózát vagy verset kezdett el hamarabb írni?
– Nálam nem úgy alakult, mint általában, hogy
korábban írtam volna verset, mint prózát. Fia-
talabb koromban egyáltalán nem írtam verset,
sokáig prózát, novellákat is csak elvétve. 35
éves koromban írtam életem elsô versét, ez
benne van a Szélrosta címû kötetben, amely a
Parnasszus Könyvek sorozatában jelent meg.
– Kik állnak közel Önhöz a mai költôk közül?
– A verseimet elôször a Holminak küldtem el,
ahol Várady Szabolcs nagyon sokat segített
nekem, formai bizonytalanságaim kiküszöbö-
lésében is, illetve nagy ajándéknak tartom,
hogy amikor Sopronba költöztem, Rakovszky
Zsuzsa pedig éppen akkor költözött oda
vissza, kialakult közöttünk a személyes isme-
retség. Sokszor megmutattam neki a versei-
met, kaptam tôle is tanácsokat. Tény, hogy az
ô költôi világa nagyon közel áll hozzám. De
ugyanígy nagyon szeretem Tóth Krisztinát és
Kemény Istvánt is. Hatás alatt álló költô va-
gyok, ahogy mondani szoktam, de azért re-
ménykedem benne, hogy kialakult valamiféle
saját költôi világom is.  
– Amikor gyerekverskötete kerül szóba, a Tit-
kosírás, feltétlenül beszéljünk olvasóinknak az
illusztrátoráról, Lakner Zsuzsáról, mert az ô
képeitôl különösen vonzó lett ez a kötet,
amelyben egyébként egy Pepe nevû kisfiú re-
agál a világ dolgaira, gyerekszemmel, gyerek-
logikával.
– A mi találkozásunk irodalmi találkozás: Lak-
ner Zsuzsa Magyarországon végzett az Ipar-
mûvészeti Fôiskolán, de régóta Stuttgartban
él. Én ösztöndíjjal voltam Stuttgartban, és ír-
tam arról egy verset, amit ô olvasott. Így kere-
sett meg az interneten keresztül. Amikor a
soproni Artemisz Kiadónál megjelent köteten
közösen dolgoztunk, még nem is ismertük
egymást személyesen. Kollázs-technikával ké-
szült képei, úgy érzem, nagyon sokat hozzáad-
tak az én szövegeimhez. A gyerekverseket tu-
lajdonképpen Lackfi János felkérésére írtam,
aki több kortárs költôt is megkeresett, akik ad-
dig még nem írtak gyerekverset, hogy a Cso-
daceruza címû folyóiratnak írjanak.
– Mi inspirálta a Kosársuli c. ifjúsági regényét,
amely beszélgetésünkhöz tulajdonképpen az
apropót adta.
– Annyiban önéletrajzi kiindulású, hogy hete-
dik-nyolcadikos koromban egy sportkollégi-
umban éltem. Nyilván az elszakadás a szülôi
háztól, az otthontól, maga a versenysportba
való belecsöppenés nagy élményanyagot és
életre szóló mély benyomásokat jelentett. Ezt

mindig szerettem volna megírni. Imádtam a
Pöttyös meg a Csíkos könyveket, egyik kis-
lánykori ábrándom volt, hogy egyszer majd le-
gyen egy saját Pöttyös-kötetem. A regény fik-
tív, de biztos, hogy e nélkül az önéletrajzi alap
nélkül nem született volna meg. A Kosársuli
egy tanévnek a története, fôhôse, Homonnai
Julcsi 12 évesen a saját elhatározásából kerül
ebbe a sportiskolába, egy kosárlabda-kollégi-
umba. Itt megismerkedik és jó barátságba ke-
rül több osztálytársával. Ez tehát egy tipikus
kollégiumi regény, a mindennapok apró-csep-
rô történéseivel, a sporttal kapcsolatos esemé-
nyekkel. Egy bontakozó szerelem szála is meg-
van benne. Az iskolai, kollégiumi hétköznapok
többnyire vidám, néha kicsit szomorkásabb
rajza. Nemrég olvastam egy tipizálást a
Pöttyös Könyvekrôl Turai Júliától, a kritikus
azt mondta, vannak az úgynevezett hétközna-
pi pöttyös könyvek, mint amilyenek G. Szabó
Judité. Úgy gondolom, az én könyvem is ebbe
a típusba sorolható be.
– Gondolom a Titkosírás megjelenése után is
számos alkalommal találkozott olvasóival. Mi-
re számít, illetve készül most? 
– Már szépen betáblázódott az Ünnepi Könyv-
hét, több általános és középiskolába, városi
könyvtárba megyek, Sopronban egy könyves-
bolt szervez bemutatót. A Móra Kiadó egy má-
sik könyvvel közösen Szegeden mutatja be.
Ott lesz 3-án a könyvpremier, és 4-én dediká-
lok a Vörösmarty téren.

Csokonai Attila
Fotó: Szász Marcell

AA  bbíírróóbbóóll  lleetttt  íírróó,,  kkööllttôô,,  úújjssáággíírróó
Beszélgetés Turbuly Lillával

KÖNYVRÔL
Turbuly Lilla
KOSÁRSULI
Móra Kiadó
216 oldal, 1980 Ft
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10. GYERMEKKÖNYVNAPOK

Turbuly Lilla  június 4-én, szom-
baton 18 órakor dedikálja kötetét
a budapesti Vörösmarty téren, a
Móra Kiadó könyvespavilonjánál.



Zsolnay Judit – Szentpétery Melitta:
REPETA

A Repeta sorozat legújabb része
leendô iskolások számára készült.

A sorozat szerzôi sokéves
pedagógusi tapasztalatukat
felhasználva állították össze

a feladatokat, amelyeket
Laár Györgyi illusztrációi tesznek

még élvezetesebbé.
Mindegyik füzet matricás és

kivágós mellékleteket
is tartalmaz.

Ára: 950 Ft

A SANTOS Kiadó ajánlja

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu

Juhász Magda:
EGY KISAUTÓ NAGY KALANDJA
Illusztrálta: Vass Richárd
1500 Ft

A RÓKA ÉS A HOLLÓ
La Fontaine meséje alapján

írta Juhász Magda 
rajzolta: Kecskés Anna

Leporelló, 620 Ft

Mentovics Éva: KALANDOS UTAZÁS 
rajzolta: Eszes Hajnal
Leporelló, 620 Ft

DEDIKÁLÁSOK A SANTOS KIADÓ SÁTRÁNÁL:

Szombat: 11 órától: Gyarmathy Ildikó  
15 órától: Mentovics  Éva  

Vasárnap: 11 órától: Juhász Magda
Eszes Hajnal

16 órától: Laár Györgyi
Zsolnay Judit
Szentpétery Melitta



AA  JJÓÓSSZZÖÖVVEEGG  MMÛÛHHEELLYY  KKIIAADDÓÓ  
ÜÜNNNNEEPPII  KKÖÖNNYYVVHHEETTII  ÚÚJJDDOONNSSÁÁGGAAII

Kereszty András: SZERELEM ÉS HALÁL KAIRÓBAN 
1979: megölték a Sunday Times palesztinbarátként ismert
kairói tudósítóját. A Szadat jeruzsálemi látogatása után el-
követett gyilkosság felkavarja az újságíróvilágot. Miért titok
a mai napig is minden e különös nyomozás körül? – a
könyv elárulja.
237 oldal, 2790 Ft 

Kolozsi László: KI KÖPÖTT A KRÉMESBE? 
A kilencvenes évek elején eltûnt egy fiatal lány. Apja Uri
Geller segítségét kérte, Helgának azonban nyoma veszett.
Szintén Szegeden a híres cukrászt és családját kivégezték.
Miért, kinek az érdekében? Két újságíró nyomozása döbbe-
netes eredményre vezet.
314 oldal, 2990 Ft 

Elif S̨afak: FEKETE TEJ
A török írónô szülését követôen – mint számos kismama –
szülôágyi depresszióba esett. Önmagával folytatott küzdel-
mérôl szól szívszorító regénye, amely mûvészi élményt, tisz-
tító katarzist „szül” e nagyon is emberi problémából.
205 oldal, 2590 Ft

Lissa Rankin, M.D.: MI ÚJSÁG ALUL? 
Amit nem mersz megkérdezni a nôgyógyászodtól (sem) 
Dr. Erôs Erika szexuálpszichiáter elôszavával
A könyv szókimondó nôgyógyász szerzôje – a nemi szerv tit-
kaitól a szülésen át a menopauzáig – minden olyan kérdés-
re válaszol könyvében, amit az ember lánya még a nôgyó-
gyászától is alig merne megkérdezni.
352 oldal, 3590 Ft

JJóósszzöövveegg  MMûûhheellyy  KKiiaaddóó
11006666  BBuuddaappeesstt,,  ÓÓ  uu..  1111..
11224444  BBuuddaappeesstt,,  PPff..  882266..
TTeelleeffoonn::  330022--1166--0088..  FFaaxx::  222266--5599--3355
wwwwww..  jjoosszzoovveegg..hhuu  EE--mmaaiill::  iinnffoo@@jjoosszzoovveegg..hhuu

DEDIKÁLÁSOK A JÓSZÖVEG MÛHELY
36. SZ. PAVILONJÁNÁL:

Június 2. csütörtök: 16 óra DR. ERÔS ERIKA 
Június 3. péntek: 17 óra KOLOZSI LÁSZLÓ
Június 4. szombat: 11 óra KOLOZSI LÁSZLÓ

13 óra DR. ERÔS ERIKA 
16 óra KERESZTY ANDRÁS
19 óra LEGÁT TIBOR: Közlekedik a fôváros
Buszos könyv, Számos villamos

Június 5. vasárnap: 11 óra KERESZTY ANDRÁS
16 óra KOLOZSI LÁSZLÓ



PANORÁMA

Világokat
szemünkkel
falni fel
Ezredfordulós látleletek. Ez az
alcíme, de talán pontos mûfaji
meghatározása is ez lehetne
Szuromi Pál tanulmányköteté-
nek. A szegedi kritikus könyvé-
ben meglátott, meglelt és meg-
örökítésre érdemes képekkel ta-
lálkozhatunk. És alkotóikkal. Hi-
szen Szuromi érzô billentyûzet-
tel rajzol meg mûvészi pályasza-
kaszokat, ráérzô találékonyság-
gal fest pályakép-kontúrokat,
vagy épp sejtet ecsetkezelési le-
származás-történeteket, mûvé-
szi családfákat. Esszéiben, kriti-
káiban a szabad, személyes
asszociációk, és a szigorú szak-
maiság között lavíroz jó érzék-
kel. Így ízes anekdotái mûvé-

szettörténeti adalékokká válnak.
Szurominak ügye, szenvedélye a
magyar képzômûvészet és mû-
vészettörténet. Ezért felelôsen,
kritikusan és ôszintén gondol-
kodik róla. A hetvenes évek óta
szelíden falja szemével a festett,
formált világokat és precízen
számol be tapasztalatairól. Kö-
tetbe rendezett írásai között jól
megfér egymással tárlatbeszá-
moló és szegedi szoborhistória,
a mûvészet és politika szélma-
lomharcának kis abszurdjaival. 

A szerzô otthonosan cikázik
galériák és életrajzok rengetegé-
ben. A tanulmányokban mo-
nografikus, vagy kiállítással egy-
bekötött, elfeledett, megkésett,
vagy ébren ôrzött recepciók, re-
cepciótörténetek követik egy-
mást. A könyvet lapozgatva
megelevenednek elôttünk a kö-
zelmúlt mesterei (Tóth Meny-

hért, Kohán György, Schéner
Mihály, Fischer Ernô), valamint
közelebb kerülhetünk kortár-
saink (Földi Péter, Kárpáti Ta-
más, ef. Zámbó István, Szlaukó
László) mûvészetéhez is. A kö-
tetben találunk ugyan némi kép-
mellékletet is, ám az esszéket ol-
vasva szívesen forgatnánk egy-
egy mûvészeti albumot, vagy
indulnánk legalább internetes
tárlat-túrára. És úgy hiszem, itt
céljukhoz is értek a néhol tö-
mör, dinamikus, másutt medita-
tív, mély szövegek. Szuromi
gondolkodni, a színeket, árnya-
kat ízlelgetni, lassítani, képekkel
álmodni hív minket. Az idôvel
dacolni, a szépet észrevenni, egy
festménnyel a galéria zsámolyá-
ra, vagy fotelünkbe süppedni.
Ha vele tartunk, meglátjuk: ér-
vényes, fontos üzenet az övé.     

-vn-

Fekete tej
„Regényt írni nem más, mint
kiragadni egy pillanatot a
végtelen idôbôl, és addig
fûzni a történetet, amíg
össze nem érnek a beveze-
tés-cselekmény-befejezés
szálai” – írja regényében Elif
Şafak a modern török iroda-
lom egyik legkiválóbb képvi-
selôje. Magyarországon két
éve nagy sikert aratott az Isz-
tambuli fattyúval, amely kul-
túrák és generációk összefo-
nódásából szôtt izgalmas re-
gény. Regényeit valóban szö-
vi, olyan egzotikusak és me-
sések az írásai, akár egy kele-
ti szônyeg! Ám egyben mo-
dernek is. Fôként nôi témá-
kat dolgoz fel, a nôi lélek rej-
telmeit kutatja közel-keleti
kulturális közegbe ágyazva.
Identitás, kulturális megha-
sonlás, anyanyelv – ezek a té-
mák is kedvencei. Az írónô,
aki egy ideje Amerikában él,
saját élményét írta meg: A
Fekete tej a várandósság
alatti érzelmi ingadozásról,
gyakori kedélyállapot-válto-
zásról, a szülés utáni dep-
resszióról, az anyaság dilem-
máiról szóló önéletrajzi re-
gény. Elif Şafak ezúttal elsô

gyermeke születése, illetve
várandóssága, anyasága kap-
csán ragadott tollat. Az írónô
2005 szeptemberében szülte
meg elsô gyerekét, Sehrazad
Zelda nevû kislányát, majd
egy tíz hónapig tartó nagyon
komoly depresszióba esett. 

Bár a regény a szülés utáni
depresszióról szól, sokkal
több ennél. Képzeletbeli uta-
zásra kalauzolja olvasóit. Tré-
fás, oldott hangon tárja fel az
anyaság és a nôiség legfôbb
nehézségeit, a nôk társadalmi
megítélését, a velük szemben
támasztott elvárásokat. Mit
rejt ez a furcsa cím, Fekete
tej? A depressziót, a befelé
fordulást jelképezi, az ideális
állapot ellentétjét, amikor az
anyatej nem fehér, nem éltet,
hanem éppen ellenkezôleg...
Arra az állapotra utal, amely-
ben az anya nem tudja betöl-
teni szerepét, amikor semmi-
re sem tud igazán koncent-
rálni, sem a mûvészi alkotás-
ra, sem az anyaságra. Részle-
tesen ír a lelkében kavargó
érzésekrôl. Bemutatja, hogy
milyen dilemmák gyötörték a
várandósság elôtt és a terhes-
ség alatt, félelmeivel és vá-
gyaival is megismerkedünk.
Saját lelki állapota háttere-

ként más írónôk életsorsát
valamint az anyaságról és a
feminizmusról is vall. Meg-
tudjuk, hogy miért nehéz
egyszerre anyának és írónak
lenni. Az írónô belsô viasko-
dását a benne lakozó hat kü-
lönbözô karakterû nôszemély
mulatságos vagy éppen szo-
morú küzdelmén keresztül
ismerjük meg. A mohamedán
hitvilágból ismerôs misztikus

szellemi lények az Isztambuli
fattyúból már ismerôsek, itt
is jelentôs szerepet játszanak,
mint személyiségének részei
bukkannak fel. Ez a hat rivali-
záló nôszemély: Praktikus
Ész Asszony, Dervis Lélek
Asszony, Csörtetô Törtetô
Asszony, Cinikus Entellektüel
Asszony, Szatén (-ruhás)
Szenvedély Asszony és Gon-
doskodó Madártej Asszony. 

„A „depresszió”-nak nevezett
dolog egy labirintus, amely-
ben még akkor sem akarsz ha-
ladni, ha megtalálnád a kiutat.
Úton idefelé kenyérmorzsákat
szórtam el, hogy el ne téve-
lyedjem. Mindet felfalták az
aggodalom madarai. Nem ta-
láltam vissza. Aggodalommal
takaróztam be, és a reményte-
lenség függönye mögé bújtam.
Visszavonultam, elrejtôztem,
amennyire csak tudtam. Még a
szeretteim sem bírtak elvisel-
ni” – írja regényében Şafak, aki
attól tartott, hogy a szülés után
többé nem tud majd írni, al-
kotni, de zseniális módon ihle-
tet merít ebbôl a nehéz hely-
zetbôl. A fekete tejbôl tintát
varázsolt, és ismét egy csodá-
latos könyvvel ajándékozta
meg olvasóit. 

szd

Elif Şafak
FEKETE TEJ
Fordította: Sipos Kata
Jószöveg Könyvmûhely 
205 oldal, 2590 Ft

Szuromi Pál
ÁRNYAK ÉS PARAZSAK
Ezredfordulós látleletek
Hungarovox Kiadó
360 oldal, 3500 Ft
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PANORÁMA

Társadalmak
egészsége és
betegsége
Manapság nem szokás a társa-
dalmak vagy kultúrák egész-
ségérôl vagy betegségérôl ér-
tekezni. Kétségtelen viszont,
hogy az (illegitim) erôszak
még a legfejlettebb demokrá-
ciák társadalmára is sötét ár-
nyékot vet. Az adatok riasztó-
ak. Az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban például 100 ezer fô-
re vetítve csaknem 18 erôszak
következtében elszenvedett
halálos sérülés esik, évente
több mint 50 ezren végzik így
az életüket. Jóllehet az erô-
szak bizonyos etnikai csopor-
tokra és alacsony társadalmi-
gazdasági státusú személyek-
re jellemzôbb, mint másokra,
közvetve vagy közvetlenül
mindenkire hatással van.

A neves amerikai pszicholó-
gus, John L. Lutzker szerkesz-
tette kötet munkatársai a leg-

frissebb elméleti és empirikus
kutatások eredményeire tá-
maszkodva különbözô terápiá-

kat javasolnak az erôszak meg-
elôzésére. Álláspontjuk sze-
rint az erôszak súlyos, de meg-
elôzhetô közegészségügyi
probléma. Az egyes szakterü-
letek avatott képviselôi az erô-
szak számos formáját vizsgál-
ják: a gyermekkel szembeni
rossz bánásmódot, a fiatalkorú
erôszakot (a bandákba verô-
dést éppúgy, mint a diáktársak
iskolai zaklatását), az intim
partnerrel szembeni erôszakot
és az öngyilkosságot. Arra is
felhívják a figyelmet, hogy a
szóban forgó erôszakjelensé-
gek esetében – az öngyilkossá-
got leszámítva – a statisztikai
adatok a ténylegesnél kedve-
zôbb képet mutatnak, hiszen a
családon belüli vagy iskolai
erôszak sokszor titokban ma-
rad, nem jut az illetékesek tu-
domására. A leggyakoribb
okok: a szégyen, a kiközösítés-
tôl való félelem, a rossz társa-
dalmi beidegzôdések, a tájéko-
zatlanság. A nôk elleni erôszak
mértékérôl például csak az el-

múlt évtizedek felméréseinek
birtokában alkothattak ponto-
sabb képet. (A magyarországi
helyzet sem mondható rózsás-
nak. Gondoljunk csak a vissza-
tetszést keltô szólásra, amelyet
sokan humorosnak, sôt, igaz-
nak tartanak: Asszony verve,
pénz számolva jó.) 

Kiérlelt felépítése, jól átte-
kinthetô szerkezete, egyszerû,
világos nyelvezete miatt a kö-
tet nem csak a szakemberek
számára érthetô. A fejezetek
végén található gazdag és friss
irodalom viszont már egyértel-
mûen az ô munkájukat segíti.
A szerzôk a viselkedésterápiát
helyezik elôtérbe, melynek ha-
tékonyságát számottevôen nö-
velik a kisközösségek, végsô
célja pedig a társadalmi rein-
tegráció. Napjaink furcsa és el-
szomorító ellentmondása,
hogy a terápiás lehetôségek
gazdag tárháza ellenére csupán
a betegek elenyészô része ré-
szesül megfelelô ellátásban. 

B. L.

Orvostudomány,
lélektan vagy társa-
dalomtudomány
Buda Béla könyve
a pszichiátriáról

Buda Béla fél évszázada foglal-
kozik pszichiátriával. Látja si-
kereit és megoldatlan problé-
máit. Idejét érezte egy kritikai
számvetésnek a tudományág-
ban, sôt vitaindítónak szánja
munkáját, ami nemcsak az or-
vosi szakmában, hanem a köz-
véleményben is párbeszédet
indít el. A pszichiátria máig
megosztja az orvosi társadal-
mat és a közvéleményt. Fô el-
lentmondása abban rejlik,
hogy orvostudományként
olyan területen mûködik,
amely inkább lélektan és társa-
dalomtudomány. Ugyanakkor
a gyógyszergyártó és gyógy-
szerforgalmazó cégek más or-
vosi ágazatokban nem tapasz-
talható méretû befolyást gya-
korolnak rá. Egy orvosi szak-
ma tartja a kezében a területet,

miközben új segítô szakmák is
közremûködnének. A közvéle-
mény tájékozatlan, hárító,
ugyanakkor megoldást vár a
különféle pszichiátriai betegek
kezelésére, illetve az öngyil-
kosság, az alkoholizmus és a
droghasználat megelôzésére.
Sikerként könyvelhetô el, hogy
a régi rendszerû elmegyógyin-
tézetek átalakultak, sok helyen
megszûnt vagy lecsökkent a
zárt osztály, megszûntek a há-
lós ágyak,  a kényszergyógyke-
zelés, és újfajta csoportos terá-
piák indultak el.  A Magyar
Pszichiátriai Társaság létrejöt-
tével egyfajta demokratizáló-
dás  indult meg a pszichiátriá-
ban, és nemcsak a módszerek
fejlôdtek, hanem felgyorsult a
könyvkiadás, vagy elindult egy
szabályozott magángyakorlat.
Nem valósult meg viszont az
összetett, mentálhigiénés köz-
ponttá alakulás, a területi ellá-
tás vagy az „utánanyúló” gon-
doskodás. A rendszerváltozás
éveiben a nagy nemzetközi
pszichiátriai viták még mindig
nem értek el hozzánk. Szabad

kezet kapott ugyanakkor a
pszichofarmakológia, amely
bizonyos területeken – így a
depresszió kezelésében –
egyeduralkodóvá vált. Mára
azonban kiderült, nem olyan

sikeres a kezelés, mint kezdet-
ben hitték.  Ezek csak kiraga-
dott példák Buda Béla könyvé-
bôl, amely a megkísérli össze-
foglalni a pszichiátria – benne
a magyar pszichiátria történe-
tét, rámutatni a sikerekre és
kudarcokra és keresi a pszichi-
átria jövôbeni helyét. Kritikai
szempontból elemzi a szakma
fejlôdéstörténetét, foglalkozik
az orvostudomány és pszichi-
átria, benne az orvos-beteg
kapcsolatával. A pszichiátria
és a medicina közös kihívása-
ként értelmezi az öngyilkossá-
got, bizonyos függôségeket
(alkohol,drog), a devianciákat.
Foglalkozik a pszichoterápiá-
val: milyen módszerekkel lehet
elérni a gyógyítást, a fejlesz-
tést és a korrekciót. Szemléleti
dilemmaként tárgyalja a place-
bo kérdését, amely a farmako-
lógia mindenhatóságába vetett
hitet is megkérdôjelezi. Össze-
foglalja a mai és a közelmúlt
pszichiátriájában végbement
vitákat, küzdelmeket és várha-
tó jövôképét.

Sz. Zs.

Buda Béla
AZ ELME GYÓGYÍTÁSA
Kritikus pillantások
egy különös orvosi
szakterületre
Háttér Kiadó
404 oldal, 3990 Ft

John L. Lutzker (szerk.):
ERÔSZAKPREVENCIÓ
Kutatáson és tényeken
alapuló beavatkozási
stratégiák
Lélekben Otthon Könyvek
Oriold és Társai Kiadó,
302 oldal, 5000 Ft
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A megtalált hang
Szabó Lôrincet jól számon
tartotta az irodalomtörténet,
s ebben az 1970-es évektôl
döntô érdemei vannak Kab-
debó Lórántnak. Költônket
az irodalmi kánonnak a
rendszerváltást követô újra-
rendezésekor az egyre na-
gyobb rangra jutó nyertesek
között emlegetik. Munkássá-
ga filológiai szempontból jól
feldolgozott, s az eddigi
eredmények lehetôvé teszik,
hogy kutatói új összefüggé-
sek felé forduljanak. Ezúttal
a különösen a recepcióelmé-
letben élenjáró Kulcsár-Sza-
bó Zoltán jelentkezett egy
egész kötettel.

Jelen könyv átfogó képet ad
Szabó Lôrinc költészetének
poétikai sajátosságairól, a
befogadást meghatározó lí-
ra- és olvasáselméleti dilem-
mákról, az életmû kompara-

tivisztikai vonatkozásairól.
Ez utóbbiak elemzése révén

megtudhatjuk, hogyan lelte
meg egyéni hangját egy köl-
tô a 20. század elsô felében.

Természetesen adódik Sza-
bó Lôrinc összehasonlítása
a kortárs József Attilával.
Kulcsár-Szabó mindkettôjü-
ket az avantgárd irodalom
képviselôjeként tárgyalja,
hiszen „érett” vagy „kései”
költészetük bizonyos tech-
nikái az expresszionizmus-
ban, sôt a szürrealizmusban
lelték eredetüket, még ha ez
nem is tudatosult számukra.
Szabó Lôrincet Weöres Sán-
dorhoz erôteljesen kapcsol-
ja a Kelet iránti hódolat, s
ebbôl adódóan, európai uta-
zóként költônk egy kísérte-
ties, élôhalott világot jelení-
tett meg. Ugyancsak kézen-
fekvô Gottfried Benn és a
tôle fordító Szabó Lôrinc
összevetése, az elôbbi hatá-
sának hangsúlyozása, ám je-
len kötetbôl éppen azt tud-

juk meg, hogy költônk az
1920-as évek után nem kö-
vette Benn költészetét.

Kulcsár-Szabó könyvében a
komparativisztika mellett a
klasszikus poétikai témák a
legjobban kidolgozottak: a
költô individuum- és idôfel-
fogása, az önéletrajziság
alakzatai, mûfordítói mun-
kásságának viszonya saját
verseihez. A kötet külön ér-
dekessége egy terjedelmes
kommentár, értelmezési kí-
sérlet Szabó Lôrinc 1989-ben
felbukkant, filológiai és élet-
rajzi rejtélyek övezte Vers és
valóság címû (diktált) szöve-
géhez. Míg az olvasók zöme
a költôt elsôsorban a Lóci-
versek szerzôjeként azono-
sítja, Kulcsár-Szabó példás
önfegyelemmel, más, fonto-
sabbnak mutatkozó témák
javára, gyereklírájának mind-
össze tíz lapot szentel.

K. S. A.

A közmûvelôdés
története és
elmélete
Közmûvelôdés alatt a tár-
sadalom tagjainak a kultú-
rához való viszonyát ért-
jük. Az iskolarendszeren és
a templomokon kívüli, vilá-
gi célok megvalósítására
szolgáló, szellemi feltétele-
ket és lehetôségeket kínáló
intézmények a 18. század-
ban erôsödtek meg Ma-
gyarországon. A francia fel-
világosodás és ezzel párhu-
zamosan a szabadkômûves-
ség eszméitôl is áthatva lé-
tesültek olvasókörök és
színtársulatok, majd az
akadémiát is megalapító
Széchenyi István kezdemé-
nyezésére az 1820-as évek-
tôl casinók. A 19. században
már sorra alakultak a leg-
különfélébb – gyakran poli-
tikai célok irányába elhatá-
rolódó – társaságok. A köz-
mûvelôdés világának hal-
latlanul sokszínû a hagyo-
mánya: a könyvtáraknak és
múzeumoknak, sôt kávéhá-

zaknak a 20. században ki-
alakult rendszerétôl a cser-
készet térhódításáig. Az
1970-es évektôl tudatos ál-
lami szerepvállalással vég-
bevitt közmûvelôdéspoliti-
káról is beszélhetünk.

A 2010-ben 70. születés-
napját ünneplô Bálványosi
Kálmánné Gelencsér Kata-
lin a magyar közmûvelôdés
kiemelkedôen sokoldalú és
sikeres munkása: dolgozott
a közigazgatásban, még mi-
nisztériumban is, oktatott
egyetemen (az ELTE-n),
részt vett mûvelôdési ház
igazgatásában (Gödöllôn),
szakíróként is jelentôs. Je-
len tanulmánykötete elsô-
sorban a közmûvelôdés leg-
különbözôbb formáiról,
másrészt a felnôttoktatás-
hoz való viszonyáról szól.

A szerzônek elôszeretet-
tel, sokszínûen tárgyalt té-
mája az amerikai meste-
rektôl vett enkulturáció: az
a folyamat, amelynek során
az egyén elsajátítja társa-
dalmának közös tudás-
anyagát, megáévá teszi
mûveltségét és hagyomá-

nyait. Az enkulturáció op-
timális eredménye az érett
személyiség. Gelencsér
Katalin a pedagógusból
lett mûvelôdésszervezô ta-
pasztalatával külön hang-
súlyozza a kultúrházak ren-
dezvényein tapasztalható
ke zd e m é nye z ô k é p e ss é g
fontosságát.

Legaktuálisabb tanulmá-
nya a cserkészmozgalom vi-
talitását tárgyalja. A 19–20.
század fordulóján elszapo-
rodó vallási, szabadkômû-
ves és sok más ideológiát
közvetítô ifjúsági mozgal-
mak sorában a legsikere-
sebb a csupán az eskü és
átok vallását hirdetô, ám tá-
volról sem ateista cserké-
szet lett. A Magyarországon
1912–1946 között mûködô,
majd 1989-ben újjászerve-
zett cserkészmozgalom kü-
lönösen négy dologra fektet
súlyt: jellem, egészség,
ügyesség, szolgálat. Az így
összeállt cserkésztudás a fi-
atalon szerzett mûveltség
sajátos formája, az emberi
egész kiteljesítésére való,
közösségben érvényesül. A

Gelencsér írásai által köz-
vetített mûveltségeszmény
pedig meglehetôsen a közel
áll a cserkészetben is kitû-
nô katolikus Sík Sándor és
református Karácsony Sán-
dor ideáljaihoz.

K. S. A.

B. Gelencsér Katalin
A TUDÁS,
A MEGISMERÉS ÉS
A TÁRSAS MEGÉRTÉS
ÖRÖME
Tinta Könyvkiadó
472 oldal, 4500 Ft

Kulcsár-Szabó Zoltán
TÜKÖRSZÍNJÁTÉKA
AGYADNAK
Poétikai problémák
Szabó Lôrinc költészetében
Ráció Kiadó
363 oldal, 3200 Ft
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Abszurdok
abszurdja:
Istengyilkosság
Bitó László, aki saját belsô,
humánus, az ember ereden-
dô gonoszságát tagadó érték-
rendje szerint, nem elôször
fogalmazza újra a szentírást,
kultúránk e legalapvetôbb
dokumentumát, ezúttal is
szenzációs ötlettel lép elénk.
Talál egy eddig föl nem fede-
zett tekercset, a nevét is el-
hallgató szemtanú, a Névte-
len evangéliumát, akinek ta-
núbizonysága nem csak a zsi-
dókat, de az egész emberisé-
get is fölmenti egyszer s min-
denkorra az istengyilkosság
képtelen vádja alól. 

Az maga is képtelenség, tu-
dományos ismereteink sze-
rint, hogy Isten sárból embert
gyúrt és halhatatlan lelket
lehelt belé a maga képére és
hasonlatosságára, de az aztán
az abszurdok teteje, hogy ez a
sárba gyúrt kis szikra (ki) mí-
meli Urát, de torzalak csak,
képe nem, teremtôjét, az Is-
tent meg is gyilkolhatja. Még
ha az Istenfiú, a Messiás  har-
madnapra föl is támadt. 

Legalábbis ezt állítja az a
négy evangélista, akiknek Jé-

zus életérôl szóló tudósítá-
sát az egyház szankcionálta. 

A Névtelen most napvilág-
ra került írásában pontosan
elmagyarázza, miért kellett
az ô tekercseit, melyekben a
valóságot veti papíruszra,
Pálnak és a székhelyét Ró-
mába áttevô Péternek el-
süllyesztenie. Mert az ô va-
lódi tudósítása Jesua életé-
rôl nem szolgálná az egyház
hatalmi szándékait. A Mes-
ter, vagyis Jézus nem volt Is-
ten, ha megölték volna sem
Istent gyilkolták volna meg,
de meg sem ölték. Jézus em-
ber volt, saját szavaival: „az
ember fia”, megfeszíttetése
a béke oltárán hozott óriási,
de emberi áldozat volt, em-
beri szenvedéssel, emberi
jutalommal, és bár küldetése
végeztével eltûnt hívei sze-
me elôl, a mennyekbe nem
szállott föl soha. 

És nem Júdás árulja el, és
nem a zsidók juttatják hó-
hérkézre, és választják he-
lyette Barabást, a rablót, ô
maga vezetteti magát leg-
hûbb tanítványa, Júdás se-
gítségével Pilátus elé – hogy
Barabást, aki egyedül állít-
hatja meg a zelótáknak ab-
ban a pillanatban biztos ve-
reségre ítélt lázadását, kime-
nekítse a fogságból. 

Bitó fölvezetésében a Név-
telen evangéliuma hihetôbb,
valóságosabb, emberköze-
libb a kanonizált evangéliu-
moknál, és nagyon aktuális.
Feszült, izgalmas olvasmány,
akár egy kémtörténet, egy
politikai krimi. 

Nem célom a fogalmazás-
sal semmiféle blaszfémia!
Csak hát az események óta
kétezer év élményével sú-
lyosabb a lelkünk. Nem vár-
hatja el a mai embertôl sen-
ki, hogy egy kétezer éves,
mára – enyhén szólva – el-
avult kommunikációs jel-
rendszer szerint fogalmaz-
zunk, még ha létezik is kö-
zös platform közöttünk, sze-
kulárisok és klerikálisok kö-
zött – s ez éppen Jézus taní-
tásának az esszenciája.

Kertész Ákos

Bitó László
A NÉVTELEN
EVANGÉLIUMA
magyar–angol,
kétnyelvû kiadás
Argumentum Kiadó
104 oldal, 2100 Ft

FRÍG KIADÓ  
www.varga.hu   
2084
Pilisszentiván,
Pf.28.
06/20-314-7651

Záhonyi
András:
A TATÁRLAKAI
CSILLAGÓRA

„ T e g y ü k
e g y m á s
mellé a ta-

tárlakai korong fényképét és egy részletes csillag-
térképet! Haladjunk a korongon a bal felsô ne-
gyedbôl indulva az óramutató járásának irányá-
ban. Meglepve tapasztalhatjuk, hogy a tatárlakai
korongon ugyanazokat az alakzatokat látjuk, mint
amelyeket a Kr. e. 7. évezred tájékán az emberek
láttak az éjszakai csillagos égbolton, az Ikrektôl a
Nyilasig bezárólag. Ezt a felismerésemet a tégla-
lap alakú tábla jeleinek csillagászati értelmezései
is igazolják. A tábla és a korong jeleire pillantva
levonhatjuk a végkövetkeztetést: egy ôsi kozmi-
kus világmodell áll elôttünk.”

(X)
152 oldal, 2200 Ft
ISBN: 978-963-9836-19-8

Varga Csaba:
A FINNUGOR
ÁFIUM ELLEN
VALÓ
ORVOSSÁG

Ahhoz, hogy
esélyünk le-
gyen elme-
rülni nyel-
vünk, szava-
ink varázs-
latos világá-
ban és múlt-
jában, elô-

ször is el kell felejtenünk szinte mindent, amit
nyelvünk, egyáltalán a nyelvek történetérôl ma
tudunk, pontosabban: tudni vélünk, illetve gon-
dolunk.  E könyv azt mutatja be, hogy legfris-
sebb ismereteink alapján mi állítható a már el-
avult tudás helyébe.

(X)
60 oldal, 2200 Ft 
ISBN: 978-963-9836-20-4
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Amikor értesültem, hogy az érettségi té-
telek egyike

Móricz Zsigmond
1938-as elbeszélése volt, irigyeltem a szép
(talán nem is szorongatóan nehéz) elemzé-
si feladatért a diákokat, akik ezt választot-
ták. „Fejben” nekikészültem egy próbálko-
zásnak (ha már egykor nem kellett írásbe-
lit, csak szóbelit tennem). Azon kaptam
magam, hogy A világ végén már szép és jó
novellacím után a kontrasztos tökélyû (és a
kis fôszereplô léttér-képzetét olyannyira
jellemzô) kezdô mondat rögvest ámulatra
késztet: „A tanya a világ közepén volt, a ta-
nya közepén a ház, a ház közepén a kedves
anyám, és körülötte tíz darab gyermek csi-
pog”. A Csibe-témakör egyik írása meg-
veszteget a darabra számolt gyerekek sze-
gényes seregével (tíz lány, meg az „állami
gyerek”, Rozi), az ötödik bekezdés hason-
latbokrával, a kenyérduca-csenés, a bog-
lyába menekülés epizódjával. A tapasztalt
író, történetmondó szókincsére, emberis-
meretére, kritikai szemléletére jellemzô,
mégis a gyermeki tudatba helyezkedô for-
dulatok utalnak a kislány a nincstelenség
és a jog iránti ösztönös érzékére, valóság-
képére („…este részegen jött haza Tülkös
bácsi, alig tudott menni, nagyokat lépett, és
a fejével folyton a falba ütötte magát, amit
a kis Rozi a világon a legrendesebb dolog-
nak érzett”). A várhatóan kecsegtetôbb kö-
rülmények közül a rosszabba „kedves
anyám” és a „testvérek”, a „világ közepe”
iránti hûséggel visszaszökô lányka és a re-
ménykedés világ vége-illúziója: úgy „visz”
magával a novella, hogy elfeledkezem a
higgadt, elemzô szemléletrôl. Olvasó ma-
radtam, az „érettségizô” elnémult bennem.

Móricz 1905 és 1926 között az Üllôi út
két házának több lakásában is lakott (1922-
ben az Üllôi úton látogatta meg ôt Tho-
mas Mann). A legnevezete-
sebb Üllôi úti író-lakos (1905-
1906) azonban természetesen

Kosztolányi Dezsô
– az Üllôi-úti fák költôje (a
verscímben a helynév kötôjel-
lel). A Kosztolányi-életmû kri-
tikai kiadásának megindulása
mellett friss gyarapodás, hogy
Innen-onnan (Írások A Hét-
bôl, 1908–1916) címmel Len-
gyel András közreadta (Nap Kiadó) két-
százötven, eddig ismeretlen cikk gyûjte-
ményét. A szerzôség azonosításának ne-

hézségeirôl, a szövegek sajtó alá
rendezésének kérdéseirôl a helyen-
ként titkosírás képét öltô, de vilá-
gos Elôszó tudósít. A fellelt publi-
cisztikák jelentôségérôl ugyancsak.
A mintaszerûen gondozott könyv-
ben ne keressünk „nagy témákat”.
A Hét szerkesztôje, Kiss József szorgal-
mazta a „közérzetkifejezô” röpke írások
közlését. Kosztolányi ebben (is) mesternek
bizonyult. Somlyó György írta róla (az In-
nen-onnan rovat anyagáról még nem tud-
va): „Egy mondata már írásmû”. Egyik köz-
leményébôl, a Belvárosi drámából véve a
kifejezést: egy bekezdés, ezerkétszáz betû,
akár egyetlen szó Kosztolányi tollán nyelvi-
gondolati explózió (bár persze nem kitûnô
valamennyi írás. Érzôdhet rajtuk az alkal-
miság, sietség). A Kolera és korela egyet-
len hangzóugratás népetimológiájából ál-
talánosít egy fertôzés hírének hallatán: „A
kolera az urak betegsége és vé-
letlen pech. De a korela a piszok-
ból nô ki, parasztbetegség…” A
800.000 vörösbegy (tizenöt
sor) kilencvenkilenc év távolá-
ból kap aktualitást: „Eddig vidá-
man szállhattak. Senki se törô-
dött velük és senki se bántotta
ôket. Az idén azonban divatba
jöttek, egy párisi kalapcégnek
szüksége volt madártollakra…” A
sakk a pozíciós szellemi és hadi
játék szimbolikájának ad sokadik értelmet.
Pompás olvasmányok szinte minden lapon.
Immár nem csupán Karinthy Frigyes, a jó-
barát Így írtok tijébôl, a „Trombolányi De-
zsô” paródia gonoszkodó jellemzésébôl tu-
dunk az Innen-onnan fontosságáról: „…ô
volt A Hét legelsô »Innen-Onnan«-istája…”

Erôs Zoltán Magyar irodalmi helynevek
A-tól Z-ig címû adat-aranybányája köz-
vetlenül egymás mellett tartja számon a

Móricz lakta Üllôi út 95-öt és a

Ferencvárosi Torna
Club
Üllôi út 129. szám alatt található
futballpályáját (mely irodalmi
mûvekben is jelen van). Az Ar-
gumentum Kiadó – számos
szakkiadványában (például az
Ady Endre Összes Mûvei kriti-
kai közreadásában) ezer- és
ezerszer fordul elô Móricz neve

– fô profiljától eltérô könyv megjelenteté-
sére vállalkozott: az FTC Almanach
2009/2010-et Zsiga László jegyzi. Mint a

kiderül, a Fradi egykori
krónikása, a több tucat
adattári munkát – így
FTC-kalendáriumok soka-
ságát – anekdotikus körí-
téssel közzétevô Nagy Bé-
la emlékét ôrzi, vállalkozá-
sát folytatja a bôségesen
illusztrált kötet. Nagy Béla
jó filológiai adottságú fá-
radhatatlan búvár és kitû-

nô szervezô volt, a szerkesztés és tényel-
lenôrzés mûveleteire viszont nem jutott
elegendô energiája: már egy-egy újabb fe-
rencvárosi annalesre készült. Zsiga László
körültekintôbb tárosa-közlôje a tudniva-
lóknak, színesen-tárgyszerûen kommen-
tálja a dokumentumokat (eredmények,
helyezések, gólszerzôk, táblázatok stb.).
Még fokozottabb gondosság (például az
ábécérendet felrúgó regiszter ésszerûbbé
tétele) jellemezheti majd az újabb kötetet
– hiszen ismét sorozatot remélünk.

Tisztelôje vagyok, de rendre kritikusa
lettem Csiffáry Gabriella fôlevéltáros

nagyszerûbbnél nagyszerûbb
alapötletû áttekintô munkái-
nak. Ilyen

Az aranyérem
másik oldala
is (Scolar), 100 év legnagyobb
magyar olimpikonjai és világbaj-
nokai alcímmel. A személyek ki-
választásának részben szubjek-
tív szempontjait nem lenne il-
lendô számon kérni, s az elsô

szó az ôszinte elismerésé: a hazai sport-
könyv-kiadás értékes, újszerû mûvel gazda-
godott (a túlzott politikai felhangok melléke-
sek). Viszont a szerzô maga készítette inter-
júihoz (szükségképp vesz át másoktól is,
nem csupán riportot) nem ártott volna el-
mélyültebb felkészülés. Csak fradista meg-
szólítottaknál maradva: az aranylabdás lab-
darúgó-ikonhoz, az Üllôi úti stadion név-
adójához, Albert Flóriánhoz fordulva nem a
legstílusosabb kérdés: „Flóri, […] hogyan tu-
dott ennyire egyben lenni testben és lélek-
ben?”, és a köztudottan nagy anekdota-bôsé-
gû vízilabdázó, Kárpáti György nem min-
den szavát kellett volna készpénznek venni.
Itt-ott az adattár is pontatlan, következetlen.

„Nyugat + sport” képletû szemlénket az
elsô Nyugat-nemzedék poétája, Szép Er-
nô A football címû versébôl vett sorokkal
zárjuk. A Bécstôl Londonig sikeresen tú-
rázó ferencvárosi fiúkról írt, e csattanó-
val: „Istenem, áldd meg az F. T. C.-t, / Mi-
vel ott tartunk manap, / Hogy külföldön
legalább a / Lábunkkal szóbaállanak”.

Tarján Tamás  
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Akadémiai Kiadó
1117 Bp., Prielle K. u. 19/D.
www.akademiaikiado.hu
www.akkrt.hu

Mezôsi Gábor:
MAGYARORSZÁG
TERMÉSZETFÖLDRAJZA

A könyv két nagyobb gondolatkör
köré rendezi a mondanivalót. Az
elsô rész Magyarországra vonatko-
zóan az általános természetföldraj-
zi kérdéseket tárgyalja, és kiterjed

a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes válto-
zási tendenciák elemzésére. A második, regionális tartalmú rész
alkalmazott, gyakorlati jellegû. A bemutatás középpontjában a tá-
ji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji
adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata,
beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is. E mû-
fajában újszerû feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken,
egyes szegmenseiben integrált igényû kérdések megválaszolására
is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból való-
ban a földrajz legbelsôbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet
azoknak ajánljuk, akik doktoranduszként, oktatóként, kutatóként
szakmai szempontból érdeklôdnek a téma iránt, és mindazoknak
a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erôfor-
rásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelôsek a kör-
nyezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

(X)
B/5, 396 oldal, kötve, 4800 Ft

Vida István Kornél:
VILÁGOSTÓL APPOMATOXIG
Magyarok az amerikai
polgárháborúban

Az 1848–49-es szabadságharc
bukását követôen a magyar ka-
tonai és politikai vezetés színe-
java követte Kossuth Lajost a
számûzetésbe. Könyvünk azt
vizsgálja, miért választotta
több mint kétezer magyar me-
nekült éppen az Egyesült Álla-

mokat második otthonának, továbbá az elsô tengerentúli magyar
diaszpóra tagjainak életkörülményeit, integrációs lehetôségeit
tanulmányozva arra keresi a választ, miért döntött úgy mintegy
száz magyar katona, hogy fegyvert ragad Észak és Dél véres pol-
gárháborújában.

A kötet elemzi a magyarok részvételét a konfliktusban mind az
Unió, mind a Konföderáció hadseregében, vizsgálja a legismertebb
magyar tisztek amerikai katonai pályafutását, foglalkozik a rabszol-
ga-felszabadításhoz és az afro-amerikaiakhoz fûzôdô viszonyukkal.
Külön fejezet foglalkozik a téma irodalmi, képzômûvészeti és fil-
mes feldolgozásaival, illetve azzal, hogyan ápolják a résztvevôk em-
lékét Magyarországon és az Egyesült Államokban. A kötet minden
magyar résztvevôrôl pontosan dokumentált részletes életrajzot
közöl, illetve a könyvet számos korabeli fénykép illusztrálja.

(X)
Hadiakadémiai sorozat
A/5, 384 oldal, kötve, 3600 Ft

Asperján György
könyvei 
Kaphatók az Alexandra,
valamint a Líra Könyv
bolthálózatban

ÚJ!
Asperján György:
KIÁLTÁS
A MINDENSÉGBEN
versek

Az ember az evolú-
ció csodás eredmé-
nye és bántó kudar-
ca, s mint ilyen, a
mindenség része.
Problémája – halan-
dó voltával együtt –
egyetemleges. A
semmibôl jövünk és

oda hanyatlunk, s bámulatos módon képesek vagyunk en-
nek a rettenetes tehernek a tudatával élni, mert nem gon-
dolunk rá. Ez a verseskötet ezt az állapotot, a teremtett-
ségnek ezt a majdnem földöntúli, de nagyon is földi és
esendô csodáját mutatja be.

(X)
Attisz Kiadó, 160 oldal, keménytáblás, védôborítós, 2690 Ft.

Balassi Kiadó
1075 Bp., Károly krt. 21.
T: 483-07-50, F: 266-83-43
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu
www.szakkonyv.hu

Vermes Gábor: KULTURÁLIS
VÁLTOZÁSOK SODRÁBAN 
Magyarország 1711 és 1848 között

A magyar történelem egy kritikus korsza-
kának  ábrázolására és elemzésére vállalkozik az Amerikában élô törté-
nész. Nyomon követi a korszak  értékvilágának maradandóságát, illet-
ve változását, azt, hogy  a társadalom miként értékeli a világot különfé-
le szempontokból. A fogalom eléggé tágas ahhoz, hogy felölelje a poli-
tikát és a gazdasági élet változásait is. Ilyen értelemben a kultúra nem-
csak a változás  kontextusa, hanem maga a kontextus; a német  szocio-
lógus, Jörn Rüsent idézve „a legjava, a lényege  az emberiségnek.” Az el-
sô rész leíró jellegû Magyarország államáról  és társadalmáról, majd rá-
tér az „állandóság érzetére”, amely az ország viharos történelmi viszon-
tagságai  és társadalmi változások ellenszereként bízott a meglevô álla-
potok és értékek állandóságában. Ezt segítette elô  a klasszicizmus szé-
les körû ismerete és gyakorlata, annak és a keresztényi szeretet tanának
a harmóniára épített kulturális értékvilága. A harmadik rész tárgyalja  a
felvilágosodás és tradicionalizmus egymással ütközô értékvilágát, majd
tisztázza a biedermeier és a kulturális nacionalizmus fogalmait, illetve
a romantikát  és a liberalizmust. Ez a két fogalom kifejtése uralja  a kö-
tet utolsó két részét, a velük karöltve jelentkezô  és egyre jobban kitel-
jesedô politikai nacionalizmussal együtt. 

(X)
B/5, 292 oldal, 3200 Ft
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Farkas Gábor Farkas:
RÉGI KÖNYVEK, ÚJ CSIL-
LAGOK 
A Humanizmus és Reformáció
sorozatban

1572 novemberétôl Euró-
pában éveken át  a tudo-
mányos könyvkiadás ked-
velt illusztrációja lett a
trónon ülô királyné képe.
Miért kerülhetett a 16.
század utolsó harmadának
írói, teológusai, asztroló-
gusai, filozófusai és csilla-
gászai érdeklôdésének kö-
zéppontjába a Tejút men-

tén feltûnô, W betûre hasonlító jellegzetes csillagkép? Ha
arra a lehetetlen feladatra vállalkoznánk, hogy két szóval
foglaljuk össze a 16. század tudománytörténetét, két évszá-
mot: az 1543-at és az  1572-t választhatnánk. A két évszám
két megjelenést takar, melyek teljesen felforgatták a hagyo-
mányos (antik-középkori) kozmoszról alkotott elképzelése-
ket.  Az elsô évszám Kopernikusz korszakos munkájának
megjelenése az égi pályák körforgásáról. A könyv alapvetô-
en változtatta meg a század tudósainak  gondolkozását az
égi mozgásokról. A másik megjelenési forma egy új csillag
feltûnése az égbolton, amely  mindenki számára látható
volt. Témáját tekintve a könyv határeset: a régi magyar iro-
dalom csillagászati emlékeivel, valós és fiktív égi jelenségek
magyarországi interpretációjával, illetve a különbözô 16.
századi kozmoszelméletekkel (Kopernikusz, Tycho és Kep-
ler) és ezek hazai, kora újkori recepciójával foglalkozik. Az
OSZK-val közös kiadás.

(X)
B/5, 284 oldal, 2800 Ft

MAGYAR
MÛVELÔDÉSTÖRTÉNETI
LEXIKON
Középkor és kora újkor, XI.

A lexikon XI. kötete a Széché-
nyi szócikkel indul és a teuton
lovagrendrôl szólóval zárul. A
kiadó eddigi legnagyobb szabá-
sú vállalkozása, amely több
mint egy évtized munkájával,
közel 400 munkatárs közremû-
ködésével készült el. Teljesség-
re törekedve tárgyalja a magyar
középkor és kora újkor mûve-
lôdéstörténetét, az államalapí-
tástól a XVIII. század végéig

terjedô idôszakot. Komplex megközelítést tûzve ki célul, az iro-
dalomtörténet, a mûvészettörténet, a zenetörténet, az orvoslás-
történet, a hadtörténet, a pénztörténet, a hétköznapi élet törté-
nete, a táplálkozástörténet, a vallástörténet, az iskolatörténet stb.
fogalmaival ismerteti meg az olvasót. A jobb megértetést mint-
egy 250 kép és illusztráció szolgálja.  

(X)
B/5, 496 oldal, 6900 Ft

Bába Kiadó 
6725 Szeged, Határôr u. 1. 
T/F: (62) 464-015

(62)315-301 
email: nyomda@btsainyomda.hu
betuvetes@invitel.hu    
www.btsainyomda.hu 

SZEGEDTÔL SZEGEDIG
Antológia 2011. 
(szerkesztette: Tandi Lajos) 

Az Ünnepi Könyvhét kiadvá-
nya, a Szegedtôl Szegedig anto-
lógia évrôl évre hírt ad a dél-

alföldi nagyváros irodalmi életérôl, szellemi pezsgésérôl, kultú-
rájáról. A sokféleség jegyében állt össze az antológia, amely a
Szegeden született, tanulmányait Szegeden végzett, vagy a város-
hoz más módon szorosan kapcsolódó írók és költôk alkotásait
tartalmazza. Az immáron tizennegyedik alkalommal megjelenô
gyûjtemény mintegy nyolcvan író, költô, esszéista, publicista al-
kotásait tartalmazza – a Szegeden született és a „gyüttmönt” toll-
forgatók baráti kézszorítása: a vállalt sokféleség jegyében éppúgy
megférnek egymás mellett a különféle irányzatok és eltérô szín-
vonalú alkotások, mint virágok egy sokszínû csokorban. A mûvek
elôtt a szerzôk maguk vallanak életükrôl, pályájukról, személyes
élményeikrôl és gondolataikról – ez a pár soros bevezetô nem-
csak az alkotókról informál, de segíti az olvasót az alkotások iro-
dalmi helyének kijelölésében, a mû által reprezentált gondolatok,
stílusjegyek megértésében. Az idei antológiát Pataki Ferenc fes-
tômûvész illusztrálta. 

(X)
700 p., kötve, 7270 Ft 

Nagy Márta:
BÍRÓSÁGI MEDIÁCIÓ

A legújabb kori polgári bírósági
ítéletek mellett Nyugat-Európá-
ból és az Egyesült Államokból  új-
fajta érdekegyeztetés, probléma-
megoldás, az úgynevezett mediá-
ció indult hódító útjára. 

A szerzô nemzetközi kitekintést
nyújt és az e területen hazánkban
történô elsô lépéseket mutatja be
példákkal is illusztrálva. 

A mediare latin eredetû szó, je-
lentése: középen állni, egyeztetni,

közvetíteni, békéltetni. Középen állva a felek között, a bírói pul-
pituson, jogszabályokba foglalt lehetôségüknél fogva is készte-
tést éreznek arra, hogy egyezkedésre sarkallják a feleket, megál-
lapodást hozzanak létre közöttük. 

A személyes konfliktusokkal terhelt, erôsen érzelmi töltetû jogvi-
tákban, mint például a családi ügyek, még inkább tetten érhetô, hogy
a konfliktusok miért válnak egy idô után – látszólag -megoldhatatlan-
ná. A felek úgy érzik, hogy tehetetlenek, nem képesek többé meghall-
gatni egymást, s a beszédre való képtelenségük szorosan összefügg a
gondolkodásra való képtelenségükkel. Nevezetesen azzal, hogy kép-
telenek lesznek bármit is egymás szemszögébôl átgondolni.

(X)
240 p., kötve, 2730 Ft



Rakonczai János:
ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN
Válogatott írások 

Esszéket, olvasónaplókat,
recenziókat gyûjt egybe a
kötet. A szerzô a múlt
sorsfordító eseményeit
vizsgálva a jelen kérdéseire
keresi a választ. Arról el-
mélkedik, a hajdan oly si-
keres nép, mely Európa e
táján jelentôs szerepet ját-
szott, hogyan vált a törté-
nelem játékszerévé, kiszol-
gáltatottá, „kis nemzetté”. 

A Mátyásig felfelé ívelô
nemzeti lét Mohácsnál

törést szenvedett. Elveszítettük szuverenitásunkat, és azt csak
Trianonban nyertük vissza, de nagy árat kellett fizetnünk érte: el-
veszítettük területünk kétharmadát, magyar lakosságunk egyhar-
madát. Kerestük helyünket az új Európában, mely jóindulatú kö-
zönyt tanúsít nemzeti kérdéseink iránt. 

A szerzô Bibóval keresi a kiutat, melyhez a múltban talál tá-
maszt, útmutatást. A több mint hetven éve gyakorló pedagógus
esszéi, olvasónaplói, recenziói közül néhány cím: Mátyás és kora,
Ahogyan Görgey látta, Cseres Tibor: Vízaknai csaták, Szolzsenyi-
cin: Együtt, Ortutay Gyula: Napló, Trianon 90 év után.

(X)
216 p., kötve, 2000 Ft  

Takács Tibor:
HUSZÁR SÁNDOR
BUJDOSÁSAI
Sorsunkat az Isten írja

Takács Tibor legújabb köny-
vében Huszár Sándor erdélyi
magyar íróra, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház igaz-
gatójára emlékezik. Huszár
Sándor Kolozsváron született
1929-ben. Fiatalon került az
irodalmi élet sûrûjébe. 1970-
ben alapította A Hét címû
kulturális hetilapot, melynek
élérôl 1983-ban botrányos kö-

rülmények között távolította el a Hatalom. Magyarországra
emigrált, de az Óhazában sem találta meg nyugalmát. 2005-ben
Békéscsabán hunyt el. „Ama kevesek közé tartozom, aki har-
mincegynéhány erdélyi és romániai ottlétem után is érzem, lá-
tom, ízlelem azt a másik világot, azt az átlag magyarnak nem sza-
golható levegôt, ami körülveszi nálatok az embert. Emlékszem,
amikor Kányádi telefonált az ablakhoz állva, hátha ott nem hall-
gatható le a telefonja…akkor éreztem, hogy Bukarestben csak a
megszállottak tudnak élni! Azt is tudom, hogy a legtöbb – be-
szervezett – ismerôsrôl, barátról, idegenrôl –, tudjátok, hogy ki a
besúgó. De azért összeölelkeztek, aztán ki-ki hazamegy és meg-
írja a maga jelentését. Mert ha nem, abból baj lehet. Az elhárítás
nyilván mindig tudta, ki az igazi ellenség.” (részlet a könyvbôl) 

(X)
248 p., kötve, 2000 Ft 

Edge 2000 Kiadó
2035 Érd, Pf. 14.
www.edge2000.hu

A TANULÁS SZABADSÁGA
MAGYARORSZÁGON 
Alternatív pedagógiai
irányzatok, iskolák, tanárok,
tantárgyak
Szerkesztette: Klein Sándor
és Soponyai Dóra

Ez a könyv – mintegy Carl Rogers A
tanulás szabadsága címû könyvének
folytatásaként – széles körképet fest

a hazai alternatív pedagógiai mozgalomról. A jól ismert irányzatok –
Waldorf, Freinet stb. – mellett az olvasó bepillantást nyerhet nagy fel-
adatokra vállalkozó kis iskolák életébe, találkozhat lelkes, nagy tudású
tanárok újításaival, régi tantárgyak újszerû megközelítésével és a fej-
lesztést szolgáló új tantárgyakkal (például a drámapedagógiával). 

Az alternatív pedagógiákra jellemzô a projekt-jellegû szervezés,
a kooperatív tanulás, a demokratikus légkör, és mindenekelôtt a
gyerekközpontúság.

A kötetet minden pedagógus és szülô figyelmébe ajánljuk: jó
tudni, hogy van választásunk, hogy ilyen sok alternatívája van a
rideg, poroszos iskolának.

(X)
A kötet 20% kedvezménnyel megrendelhetô közvetlenül a kiadótól:
www.edge2000.hu 
3800 Ft

Kassák Könyv- és Lapkiadó Kft
www.kassakkiado.hu
www.lelekvilag.hu
T/F: 28-503-450

Seneca:
AZ EMBERSÉG NAGYKÖNYVE
Marcus Aurelius:
TEREMTÔ GONDOLATOK
„Évezredek Bölcsessége” sorozat

„Minden, ami történik velünk, a javun-
kat szolgálja.”  

Mi a legnagyobb az emberben? Az em-
berségnél nincs hatalmasabb földön és égen –  így tették roppant
erejûvé az istenek az ember sokszor gyámoltalan lényét: a magasból
felruházták a szeretet jóságával, szelíd és bölcs belátással. Seneca azt
tanácsolja, maradjunk ennél az emberségnél, hisz nincs nála hatal-
masabb erô, amely a földet megjavíthatná és megszelídíthetné. Álta-
la küldik az istenek az üzenetet a földi embernek: a pislákoló fénynél
van nagyobb erejû fény – az emberség ragyogása. Az igaz embert
egy nagy tudású lélek irányítja, mely felismeri önmagát és feladatát. 

Mi a mesterséged? – kérdi Marcus Aurelius. – Hogy jó ember légy!
Az élethez nem kell semmi más, csak a szeretet és a gyöngédség. 

Költôi szépségû tanító bölcselet, új fordításban, életrajzokkal és
jegyzetekkel. Az ókori filozófia két szellemóriása az emberség
követendô példáit tárja elénk. Megoldást kínál az emberi kapcso-
latok szinte minden helyzetére.

(X)
A/5, 176 oldal, kötött, 2490 Ft
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VÉNUSZ KÓDEX  
A Szépség és a Szeretet könyve
„Évezredek Bölcsessége” sorozat

„A szeretet olyan, mint az élet. Igen, a
szeretet maga az élet. És ki ne szeretné
az életét?”

Milyen nehéz beszélni arról, amire
nincsenek szavaink. Ilyen a jóság, a
szépség és a szeretet, hiszen ezek a
csodák mindenkinek mást jelentenek.
Az idô is megtréfál bennünket: az, ami

ma szép, az, ami ma szeretet, holnapra megszokottá lesz, és az
emberi vágy új utakat keres ismeretlen szépségek felé. 

A VÉNUSZ KÓDEX végigvezet bennünket az idôn, ami nem
más, mint a földi élet. Itt kérdés a rokonszenv és az ellenszenv, a
becsület és a becsvágy, a derû és a keserûség, a barátság és a go-
noszság, a megbocsátás és a harag, a bizalom és a gyanakvás, az
elfogadás és a kárhoztatás, a hit és a hitetlenség. Éltek azonban
mesterek, akik ismerték a bölcsesség idôtlen koronáját, nem az
aranyfoglalatú és gyémántkövekkel kirakott ékszert, a földi hata-
lom jelképét, hanem azt az idôk felett álló tudást, amely az em-
ber születésével érkezik a földre. A nap, a hold és a csillagok
öröktôl fogva arra várnak, hogy lássák ôket, és megértsék ôket.
Az emberek öröktôl fogva arra várnak, hogy lássák ôket, és meg-
értsék ôket. A feladat óriási, és a gyôzelem édes.
Ez a VÉNUSZ KÓDEX.

(X)
A/5, 208 oldal, keménytáblás, 2900 Ft

Kelet Kiadó
T: 06-1/430-1836
e-mail: kelet@keletkiado.hu

John Masters: FOJTOGATÓK  

John Masters (1914–1983) regénye
az indiai fojtogatók, a történelem
legnagyobb bûnügyi összeesküvé-
sének feltárását mutatja be az olva-
sónak. Létezô összeesküvés volt,
valóságos és tényszerû a kultuszuk
és a tevékenységük minden részle-
tének leírása a kötetben. A szekta

több évszázadon át mûködött, tagjaik mélységesen hittek vallási
elhivatottságukban. Felszámolásukig, a 19. század közepéig, áldo-
zataik száma India-szerte meghaladta az egymilliót. 
Több hiteles forrásmû szól a fojtogatók szervezetérôl és mûködésé-
rôl, ezek a munkák szolgáltak e regény történetének hiteles alapjául.
Fôhôse, William Savage India karavánútjai mentén több tömegsírra
bukkan, a halottak valamennyien rituális fojtogatások áldozatai. Sava-
ge egymaga fog nyomozásba, a brit hatóságok megtagadják tôle a se-
gítséget, nem hisznek elméletének. Munkája során meghökkentô és
borzongató események tárulnak föl, nem csoda, ha valószínûtlennek
vélik fejtegetéseit. A szekta tagjai pedig számosak, és fegyelmezetten
ôrzik inkognitójukat. Ám Savage beépül a szervezetükbe, s irányító-
ik közelébe férkôzik…

(X)
288 oldal, 2990 Ft
ISBN 978 615 5041 03 7

Napkút Kiadó
1014 Bp., Szentháromság tér 6.
T/F: 225-3474
napkut@gmail.com
www.napkut.hu

MAGYAR KULTURÁLIS KALAUZ
Országnévjegy

Tizenhat fejezetben ki-ki fel-
kért szakértôje a tágan értel-
mezett kultúra általunk felosz-
tott egészének, közel arányos
terjedelemben fejti ki nagyjá-

ból maga választotta módon összefoglalható tudását mindar-
ról, ami e területeken – magyar.

Teljesség hát természetesen nem kérhetô számon, szubjektív kö-
zelítésû, igen, valamennyi szakemberi rálátás, a kiemelések, soro-
lások mindig bôvíthetôek lennének, a létrejött összkép azonban bi-
zonyos fokig új, az esszészerû fogalmazások összessége azt céloz-
za (arra született), hogy e magyar kiadás után idegen nyelvekre for-
dítva majd az igényesebb külföldi olvasó kezébe kerüljön.   

(X)
Szerzôk – Nyelv és nép: Balázs Géza, történelem: Csorba László, vallás:
Tomka Miklós, néprajz: Voigt Vilmos, építészet: Gerle János, iparmûvé-
szet: Fekete György, képzômûvészet: Marosvölgyi Gábor, irodalom: Va-
sy Géza, színház: Tarján Tamás, zene: Falvy Zoltán, tánc: Novák Ferenc,
film: Kelecsényi László, fotómûvészet: Kincses Károly, tudománytörténet:
Gazda István, sport: N. Pál József, gondolkodók: Miklóssy Endre. 
(Szerk.: Bognár Antal és Szondi György)
356 oldal, 450 – jobbára – színes kép, tucatnyi térkép, 3950 Ft

Pilis Kiadó
T:1/275-0929, 30/676-0674  

FELHÍVÁS A VÁLTOZÁSRA
életrajzi film J. Krishnamurtiról
– DVD

A Felhívás a változásra a nagy 20.
századi tanító – Jiddu Krishna-
murti – lenyûgözô története gyer-
mekkorától egészen 1986-ban be-
következett haláláig. 

Ez az archív filmek és fotók fel-
használásával bemutatott rendkí-

vüli történet remek bevezetô Krishnamurti életébe és tanításá-
ba. Részleteket láthatunk benne számos beszédébôl és egy külön,
a film számára készített interjúból. Krishnamurti nem tanítóként
vagy mesterként szól hozzánk, hanem emberként, aki életével az
értelem felébredését inspirálta a vele kapcsolatba lépôk számára.
Ez a film egy komoly és elgondolkoztató felhívás arra, hogy em-
beri értékeinket kiteljesítve változtassunk életünk minôségén.

(X)
Eredeti cím: The Challange of Change. Gyártó: Krishnamurti Foundation
Hossza: 78 perc. Mûfaj: dokumentumfilm
Korhatár-besorolás: 12 év. Hang: angol. Felirat: magyar, angol
Extrák: Közvetlen jelenetválasztás 
Vonalkód: 5 999883 203958
Megjelenés: 2011. ÁPRILIS 5.
Ár: 2990 Ft



Scolar Kiadó
www.scolar.hu

Ungvári Tamás:
BÛNBEESÉS UTÁN

Sajátos korhistória a két világhá-
ború közötti haladó európai ér-
telmiség kanosszajárásáról.

Ungvári Bûnbeesés után címû
kötete a két világháború közötti
Európa kulturális történetét vá-
zolja fel emberi sorsok tükrében.
Az elbeszélés gyújtópontjában a
Molotov-Ribbentrop-paktum-

ként ismert halálos ölelkezés áll, mely Európa eladdig ismeretlen
mélységû bûnbeesését vonta maga után. A sztálini és a hitleri
diktatúra kézfogója az uralkodó eszmék összeomlásával járt. 1939
augusztusában az európai értelmiség nemcsak fizikailag, hanem
szellemi értelemben is hontalan lett: a diktatúrák váratlan szö-
vetsége megroppantotta az ideológiai axiómákat. Az antifasiz-
mus élén menetelô kommunistákat e paktum erkölcsi hitelüktôl
fosztotta meg, ha ugyan a moszkvai kirakatperek után maradt
még morális tôkéjük.  A szellemi hontalanságban útitársakká lett
írók, költôk, mûvészek, tudósok sora nem volt egységes csapat.
Egyénenként és tanácstalanul kerestek kiutat az eszmei csôdbôl.
Az ideológiai otthontalanságot számûzöttek milliói hurcolták a
hátizsákjukban – Arthur Koestlertôl Heinrich Mannon és Anna
Ahmatován át Alma Mahlerig.

A kötetet különleges fotómelléklet egészíti ki a korszak fô- és
mellékszereplôirôl, a lázadókról és az elnyomókról: Gorkijtól
André Malraux-n át Kafka szerelméig, Milena Jesenskáig, Sztá-
lintól Beriján át Hitlerig. Közel ötven fotóritkasággal!

(X)
145x215 mm, 312 oldal, Keménytáblás, 3500 Ft
ISBN: 978-963-244-274-7

Ördögh Ottó: CUCCAINK
Illusztrálta: Kertész N. László

Ördögh Ottó humoros, mégis
elgondolkoztató könyvében
mindennapi tárgyainkat
(kulcs, óra, szemüveg, szap-
pan, cipô, kesztyû, táska, WC-
papír, toll stb.) állítja pellen-
gérre és járja körül találós kér-
déseken, vicceken keresztül,
nem kímélve a használókat, az-
az minket sem.

A könyv rendelkezik azzal a
tulajdonsággal, amely minden

igazi humor elengedhetetlen kelléke: teljesen új szemszögbôl pil-
lant rá a tárgyakra, jelenségekre, s így ráébreszti az olvasót a
megszokott dolgok furcsaságaira, esetenként illogikus voltára; s
ebbôl a távolságból képes szórakoztató vicc-csokorként leírni a
világot. A 2002-ben elhunyt neves grafikus, Kertész N. László
szellemes, lényegre törô rajzai nemcsak illusztrálják, hanem ér-
telmezik, ki is egészítik a szöveget, párbeszédbe lépve vele.

(X)
119 x 163 mm,160 oldal, keménytáblás
ISBN 978-963-244-275-4

SpringMed Kiadó
1114 Bp., Bartók B. út 62-64.
www.springmed.hu

Norma G. Cuellar:
KOMPLEMENTER MEDICINA
kiegészítô és alternatív orvoslás

A komplementer és alternatív
medicina (CAM) szakértôivel ké-
szített 27 interjú betekintést nyújt
a CAM különbözô módszereirôl,
úgymint hagyományos kínai or-
voslás, akupunktúra, akupresszú-
ra, ajurvéda, homeopátia, fitoterá-

pia, naturopátia, jóga, kiropraktika, masszázs terápia, tajcsi, reiki,
reflexológia, és bioelektromágneses terápia. A megkérdezett ne-
ves szakértôk érdekes és olvasmányos módon beszélnek a praxi-
sukról, az oktatási- és kutatási irányukról, és felruházzák az olva-
sókat az evidencia alapú gyakorlat azonosításának legfontosabb
eszközeivel. Ez a könyv nélkülözhetetlen mindazok számára, akik
komplementer és alternatív orvoslással szándékoznak foglakozni,
de azoknak is, akik már ezen a területen dolgoznak. 
Miben segíthet Önnek ez a könyv? 
– Megismerteti az alapfogalmakkal 
– Tárgyalja a komplementer és alternatív medicina történelmi

hátterét, az akadémiai, tantervi, etikai és kulturális szemponto-
kat, az integratív gyógyítás egységeit 

– Hasznos forrásokat bocsát az olvasók rendelkezésére, hogy
jobban megismerhessék az egyes módszereket 

– A szakterület legismertebb képviselôit szólaltatja meg, így ér-
tékes információval látja el az olvasókat

(X)
B/5, 222 oldal, 2980 Ft 

Dr. Weninger Antal:
AZ EGÉSZSÉG TESTI ÉS LELKI
FORRÁSAI

Dr. Weninger Antal máig aktuális
könyve immáron 3. kiadásban je-
lenik meg, most a SpringMed Ki-
adó gondozásában. A könyv 6o
év elteltével is teljesen érvényes
megállapításokat tartalmaz. A
szokványos, – bár nem elégszer
átismételhetô – táplálkozási, va-
lamint a mozgással kapcsolatos
útmutatások mellett vannak e
könyvnek olyan fejezetei is, me-

lyekrôl más könyvekben így együttesen aligha olvashatunk,
úgymint a genetikai adottságaink értékelése, a tudatos légzés
és fajtái, s annak jelentôsége, a mértékletesség, a hit, a val-
lás(ok) szerepe, az érzelmeink befolyásolási módjai stb. 

Mindezen témák elolvasása és átélése segítségével sokat tehe-
tünk testi-lelki egészségünk megóvása érdekében, hiszen a szer-
zô erôteljes hatása révén a tanácsok a gyakorlatba is átvihetôk.  

Ajánljuk e könyvet mindazon szülôknek, pedagógusoknak és a
maguk és mások egészségére figyelô embereknek, akikben az el-
szántság és a megszerzett tudás együtt tud munkálkodni.

(X)
140 x 217 mm, 288 oldal, 2500 Ft
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Elôszavában Cieger András
már-már mentegetôdzve azt
írja, szeretné elkerülni, hogy
könyve olvastán bárkiben az
a benyomás alakuljon ki,
hogy a politikai korrupció
mértékét tekintve az Oszt-
rák–Magyar Monarchia a vi-
lág legfertôzöttebb államai
közé tartozott. Lábjegyzetek
sorában utal az idevonatkozó,
angolszász, német és francia
szakirodalomra, melyek bizo-
nyítják, békebeli hazánk csu-
pán a világ nagy trendjébe si-
mult. Egykori „helyezésünk”
tehát eldönthetetlen. Hadd te-
gyem gyorsan hozzá: alighanem a maival is
ugyanez a helyzet. De nem érdemes aktuál-
politizálnunk. Az „ánti” és a mai világ közöt-
ti párhuzam ugyanis mélyebb és filozofiku-
sabb, a Farsangi lakodalom címû József At-
tila-vers mottójának parafrázisával jellemez-
hetô – „minden külön értesítés helyett” –:
Politika és Korrupció jegyesek. 

Azok voltak már az ôsidôkben is. Maga a
korrupció fogalma a honi köznyelvben az
1830-as években honosodott meg, noha a
szó magyar nyelvû szövegben (igaz, latinos
formában) elôször 1589-ben bukkant fel – ál-
lítja a történész szerzô (kár, hogy az egyéb-
ként igen szakszerûen jegyzetelt kötetben
ezt a sorsdöntônek nem, kuriózumnak vi-
szont nagyon is tekinthetô forrást, ha már
kinyomozta, nem tüntette fel). Mindeneset-
re a dualista évtizedekben a korrupció a po-
litikának olyan természetszerû velejárója
volt, hogy csupán a „vadhajtások”, a túlontúl
ügyletek szúrták olykor némelyek – gyakor-
ta persze az érdeksértettek – szemét. 

A politikus megvesztegetése nem volt
több mint baksisadás. A Borsszem Jankó cí-
mû élclap karikatúristája az 1879. júliusi cím-
lapon mindössze annyi különbséget látott,
illetve láttatott, hogy amíg egy fôpincér fô-
hajtással megköszöni a felszolgálásért neki
juttatott filléreket, a csizmás, sarkantyús, ci-
linderes politikus büszke testtartással úgy
tesz, mintha észre sem venné a nyitva hátra-
nyújtott markában landoló bankóköteget.
Mindez ugyanis nem volt több, nem volt
más, mint a befektetett pénz megfialtatása. 

Képviselôvé választódni sosem volt olcsó
mulatság. Elegendô csak a nagy korteskör-
utakra gondolnunk, melyeken a képviselô

maturandusok potenci-
ális híveik seregét etet-
ték, itatták végig. Pon-
tosan úgy, ahogy azt Jó-
kai és Mikszáth – be-
lülrôl és elnézôn anek-
dotázva – mesélték el
regényeikben, novellá-
ikban. Utóbbi író (s
nem mellesleg képvi-
selô) a századfordu-
lón, amikor a megsza-
porodott visszaélések
miatt törvényjavasla-
tok körvonalazódtak,
azokat szkepszissel,

mondhatni cinizmussal
kommentálta: „A régi választások egy költ-
séggel jártak. Az ember megfizette a vokso-
kat és képviselô lett. A tiszta választások el-
lenben két költséggel fognak járni. Az egyik
költség maga a megválasztás, a másik költ-
ség azután a petícionálás megakadályozása.”

A képviselôvé választással, mint „befekte-
téssel” egyébként a kötet szerzôje sem sokat
bíbelôdik. Szakmai érdeklôdése inkább arra
irányul, milyen lehetôségek nyíltak a voks-
vásárlás után a tûzközelbe kerültek elôtt va-
gyonuk gyarapítására, s hogy magánérdeke-
ik érvényesítése során mikor s milyen mér-
tékben sérültek a köz érdekei. 

Cieger András példatára kimeríthetetlen,
ám úgy tûnik, hogy az egykor kipattant
skandalumok még az utókornak is csupán a
jéghegy csúcsát engedik meglátni. E feltéte-
lezést legpregnánsabban talán a pénzügy-
és honvédelmi miniszteri, valamint a mi-
niszterelnöki posztot is betöltô Lónyay
Menyhért magántörténete(i) támasztják alá.
Miközben Lónyay nevéhez számos politikai,
szellemi és tudományos érdem fûzôdik
(ezekrôl bôséggel olvashatni a Cieger által
írt életrajzi monográfiában), az erkölcsi di-
lemmáit is rögzítô naplófeljegyzések ügyes-
kedések sorozatáról tanúskodnak, s arról a
belsô küzdelemrôl, hogy miként lehet
összeegyeztetni a köz szolgálatát önnön ér-
dekeivel. Skrupulusai azonban nem terjed-
tek odáig, hogy hatalmi szóval, állami támo-
gatással ne befolyásolja a vasútvonal nyom-
vonalát, olyannyira, hogy a korabeli közvéle-
mény egyenesen „családi vasútnak” nevezte
az ungvári-nyíregyházi szárnyat, merthogy
a Lónyayak birtokai véletlenül éppen a szó-
ban forgó területen terültek el… Igaz, a lát-

szatra azért vigyázva volt, a nagy vasúti ügy-
letben nem Lónyayék nyerték a legtöbbet…

A korrupcióval megvádoltakon a tett fölötti
szégyenkezés helyett gyakorta inkább a da-
cos büszkeség uralkodott el. Iskolapéldánk,
Lónyay például 1872 ôszén, megunva az élet-
ben semmire sem vivôk kukacoskodását,
emelt fôvel „példaképére”, Széchenyire hi-
vatkozott, mondván „midôn hazám javát s
anyagi jólétét elômozdítani igyekeztem, a
magamét is növeltem… vagyonom eredete a
munka és a takarékosság”. No meg az a frá-
nya, a köztudottá válási idô elôtt kincseket
érô információ. Amely két év alatt majd 300
százalékos hasznot hozott a kiegyezés utáni
elsô felelôs magyar kormányfônek, András-
sy Gyulának. A nagyvonalúságáról, a
könnyed arisztokratikusságáról és a piszli-
csáré ügyektôl való távolságtartásáról is-
mert gróf azért azt is tudta, mi a dörgés. Mi-
kor az általa alapított és elnökölt, Budapest
korszerû nagyvárossá építésében múlhatat-
lan érdemeket szerzett Fôvárosi Közmun-
kák Tanácsa (FKT) nagy titokban kijelölte a
megépítendô Sugár út nyomvonalát, a mi-
niszterelnökön hirtelenjében telekvásárlási
láz uralkodott el. Mit tesz Isten, éppen azok
a helyek nyerték el tetszését, ahol nem sok-
kal késôbb, megkezdôdött a Sugár (ma And-
rássy) út kialakítása. A végsô nyomvonalat
négy elképzelés közül választották ki, s az
FKT döntnökei végül az államtól ugyan na-
gyobb befektetést követelô, ám „a város ér-
dekeinek jobban megfelelô” verziót válasz-
tották. Közvédelmükben még az aggályosko-
dó Andrássyt is leszavazták. Az újdonsült
(több)telektulajdonos ugyanis arra figyel-
meztette a várostervezôket: akadhat majd
„rosszakaratú ember, ki azt állítandja, hogy az
ô telkei miatt kell az útnak arra vezettetni.” 

Szemforgatásban sincs új a nap alatt.
Murányi Gábor

PPoolliittiikkaa  ééss  KKoorrrruuppcciióó  jjeeggyyeesseekk
– minden külön értesítés helyett 

KÖNYVRÔL
Cieger András
POLITIKAI
KORRUPCIÓ A
MONARCHIA
MAGYARORSZÁGÁN,
1867–1918
Napvilág Kiadó
208 oldal, 3600 Ft
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ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
11000011  ttaalláállmmáánnyy,,  aammeellyy  ááttffoorrmmáállttaa  aa  vviilláággoott. Bp.: Gabo 960 p. Kötve 9999 Ft
GGhhaauurrii,,  PPeerrvveezz  NN..  ––  GGrrøønnhhaauugg,,  KKjjeellll::  Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban. Bp.: Akad. K. IX,
294 p. Fûzve 4750 Ft

Könyvtárügy. Könyvtártan
SSzzaabbóó  EErrvviinn  lleevveelleezzééssee. 1. 1893-1903. Bp.: Fapadoskonyv.hu 475, [11] p. Fve 2349 Ft
SSzzaabbóó  EErrvviinn  lleevveelleezzééssee. 2. 1904. Bp.: Fapadoskonyv.hu 297, [6] p. Fve 1985 Ft
SSzzaabbóó  EErrvviinn  lleevveelleezzééssee. 3. 1905. Bp.: Fapadoskonyv.hu 351, [7] p. Fve 2100 Ft
SSzzaabbóó  EErrvviinn  lleevveelleezzééssee. 4. 1906-1907. Bp.: Fapadoskonyv.hu 391, [8] p. Fve 2176 Ft
SSzzaabbóó  EErrvviinn  lleevveelleezzééssee. 5. 1908-1918. Bp.: Fapadoskonyv.hu 505 p. Fve 2387 Ft

A könyv. Irodalmi termelés
KKeerreekkeess  PPááll: e-book kalauz: az elektronikus könyv kisenciklopédiája. Bp.: Kossuth 200 p. Fve 2490 Ft

Írás. Jelek és szimbólumok
MMaann,,  JJoohhnn: Az írás története. Bp.: General Press 282, [2] p. (Különleges könyvek) Kve 2800 Ft

Múzeumok
AA  MMóórraa  FFeerreenncc  MMúúzzeeuumm  éévvkköönnyyvvee. 5. Szeged: Móra F. Múz.: Bába 229 p. Fve 2545 Ft
AA  MMóórraa  FFeerreenncc  MMúúzzeeuumm  éévvkköönnyyvvee. 13. Szeged: Móra F. Múz. 540 p. + térk. Fve ingyenes: 67 példány
fölött 2727 Ft

FILOZÓFIA
EEvvoollaa,,  JJuulliiuuss: Az individuum és a világ létesülése.  Debrecen: Kvintesszencia 92 p. (Regulus kollekció,
6.) (Stúdium, 1.) Fve 990 Ft
GGuummbbrreecchhtt,,  HHaannss  UUllrriicchh: A jelenlét elôállítása: amit a jelentés nem közvetít.  Bp.: Ráció K.: Historia
Litteraria Alapítvány 127 p. Fve 2400 Ft

Pszichológia
BBaaggddyy  EEmmôôkkee: Hogyan lehetnénk boldogabbak? Bp.: Kulcslyuk K. 253 p. Fve 3150 Ft
FFeeuueerr  MMáárriiaa: A gyermekrajzok fejlôdéslélektana. Bp.: Akad. K. 403, [4] p. Kve 3990 Ft
MMöörrkk  LLeeoonnóórraa: A vámpír vonzásában: [miért szeretjük a sötét lényeket?].  Bp.: Jaffa 180 p. Fve 2940 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: A kô, a víz és a kutya: [önarckép egy portréfilm alapján]. Bp.: Saxum 75, [6] p. + DVD
Kve 2980 Ft
RRaannsscchhbbuurrgg  JJeennôô: Érzelmek iskolája. Félelem, harag, agresszió + Szeretet, erkölcs, autonómia. Bp.:
Saxum 403 p. (Ranschburg Jenô mûvei) Kve 4499 Ft
VVaassss  ZZoollttáánn  ––  PPeerrggeerr  MMóónniikkaa: A kinetikus iskolarajz. Bp.: ELTE Eötvös K. 77 p. (Iskolapszichológia, 32.)
Fve 1200 Ft

VALLÁS
Morális teológia
CCssiillllaagg  ÉÉvvaa: Õrangyalom, légy velem! Bp.: Simon K. [22] p. Kve 2291 Ft
KKöözzeelleebbbb  hhoozzzzáádd!: áhítatok az év minden napjára 2. Eschenburg; Bp.: GBV: Evangéliumi K. [373] p.
Fve 1200 Ft
BBiibblliiaa..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk..  JJéézzuuss  éélleettee
WWuueesstt,,  KKeennnneetthh  SSaammuueell: Aranyrögök a görög Újszövetségbôl. Bp.: Evangéliumi K. 79 p. Fve 1909 Ft
DDooggmmaattiikkaa..  TTeeoollóóggiiaa
IIrroonnssiiddee,,  HHeennrryy  AAllllaann: Megszentelôdés: torzkép és valóság. Bp.: Evangéliumi K. 101 p. Fve 1909 Ft
MMoorráálliiss  tteeoollóóggiiaa
LLööww  LLiippóótt: Sámuel próféta és Széchenyi István történelmi párhuzamban. [Repr. kiad.] Szeged: Bába [2],
16 p. Fve 291 Ft
MMiizzee,,  JJaacckkiiee: Gyermekszületés természetfeletti módon. Gyôr: Adonai 128 p. Fve 1691 Ft
TThhoommaass,,  CChhoooo: A menny valóság! Szombathely: Immanuel Alapítvány  XXII, 257 p.
Fve 2490 Ft
KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk
BBaarrtthh,,  RReeiinnhhaarrdd: Pápák: Szent Pétertôl XVI. Benedekig. Pécs: Alexandra 286 p. Kve 5999 Ft
BBéékkeeffii  RReemmiigg: A czikádori apátság története. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. IV, 151 p. Kve
3000 Ft
FFrraakknnóóii  VViillmmooss: Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. XXIX, [3], 366 p. Kve 4400 Ft
OOrrttvvaayy  TTiivvaaddaarr: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején. 1. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. VIII, 494 p. Kve 7991 Ft
OOrrttvvaayy  TTiivvaaddaarr: Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején. 2. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. p. XLIV, 495-1025. Kve 8990 Ft
NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk
AA  TTaallmmuudd  kköönnyyvveeii. [Repr. kiad.] Bp.: Fapadoskonyv.hu 516, [20] p. 4144 Ft

BBeerrgg,,  YYeehhuuddaa: Kabbala és a szenvedés: a fájdalom célja. Pécs: Alexandra 151 p. Kve 1999 Ft
SScchhmmiiddtt  JJóózzsseeff: Ázsia világossága: Buddha élete, tana és egyháza. Bp.: Fapadoskonyv.hu 232, [2] p.
Fve 1871 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
GGöörrbbee  hhááttttaall: interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben. Pécs: Virágmandula
Kft. 226 p. Fve 4375 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Egy illúzió halála. Bp.: Saxum  211 p. Kve 2480 Ft
SSaassssoonn,,  JJeeaann: A hercegnô lányai. Bp.: Gabo 354 p. Fve 2490 Ft

Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok. Szociográfia
ÁÁllllaannddóó  ppáárrbbeesszzééddbbeenn: a Szegedi Mûhely tisztelgése Utasi Ágnesnek. Szeged: Belvedere Meridionale:
DARTKE 318 p. Fve 3245 Ft
BBóócczz  EEnnddrree: Négy évtized az ügyészségen. Bp.: Pallas 575 p. Fve 3900 Ft
EEggyymmáássnnaakk  ííttééllvvee: fekete március Marosvásárhelyen: [1990. 03]. Bp.: XX. Század Int. 115 p. Fve 1720 Ft
KKaarrvvaalliiccss  LLáásszzllóó,,  ZZ..  ––  JJuuhháásszz  LLiillllaa: Társadalmi informatika. 1. Bevezetés. Bp.: Inf. Társadalomért
Alapítvány 189 p. Fve 3780 Ft
KKeemméénnyy  IIssttvváánn: Szociológiai írások. Bp.: Fapadoskonyv.hu 332, [3] p. Fve 2349 Ft
KKeemméénnyy  IIssttvváánn: Velük nevelkedett a gép: magyar munkások a hetvenes évek elején. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 204, [2] p. Fve 2349 Ft
LLeennddvvaaii,,  PPaauull: Az eltékozolt ország. Bp.: Noran Libro 226 p. Kve 2980 Ft
MMii  aa  mmaaggyyaarr  mmoosstt?? Pozsony: Kalligram 217, [2] p. Kve 2400 Ft
AA  nnoorrvvéégg  mmooddeellll: a társadalmi nemek esélyegyenlôsége és egyenjogúsága. Bp.: Balassi 243 p.
(Feminizmus és történelem) Fve 2399 Ft
SSaassssoonn,,  JJeeaann: A fátyol mögött: igaz történet egy szaúd-arábiai királyi család életébôl. Bp.: Gabo 297 p.
Fve 2490 Ft
SSzzeenntteess  TTaammááss: Fejlôdés-gazdaságtan. Bp.: Akad. K. 531 p. (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár) Fve
6500 Ft
VVaaddááll  IIllddiikkóó: A kormányzati döntések konzultációs mechanizmusai. Bp.: Complex 264 p. Fve 2625 Ft
VVaassvváárrii  GGyyöörrggyy: Bankbiztonság. Bp.: Inf. Társadalomért Alapítvány 126 p. (Intelligens üzletvitel) Fve
3098 Ft
VViiddéékkggaazzddaassáággttaann. 2. Fejlesztési lehetôségek a vidékgazdaságban. Bp.: Szaktudás K. 225 p. Fve 4490 Ft

Politika. Politikatudomány
BBaalláázzss  PPéétteerr: Magyarország és Európa.  Bp.: Napvilág 253 p. (20 év után) Kve 2600 Ft
CCiieeggeerr  AAnnddrrááss: Politikai korrupció a Monarchia Magyarországán, 1867-1918. Bp.: Napvilág 207 p. Fve
3599 Ft
GGaarraaddnnaaii  ZZoollttáánn: Iratok a magyar – francia kapcsolatok történetéhez, 1957-1962. Bp.: Gondolat: MOL
367 p. (Magyarország és a világ) Fve 3450 Ft
TTaannuullmmáánnyyookk  aa  hhoollookkaauusszzttrróóll. 5. Bp.: Balassi 408 p. Fve 3000 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány. Pénzügy
AAccssááddyy  IIggnnáácc: A pozsonyi és szepesi kamarák, 1565–1604. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K.
133 p. Kve 2700 Ft
AArriieellyy,,  DDaann: Kiszámíthatóan irracionális: a racionálisnak vélt döntéseinket alakító rejtett erôkrôl.  Bp.:
Gabo 303 p. Kve 3490 Ft
KKoolloozzssvváárrii  iissppoottáállyy--sszzáámmaaddáássookk. 2. A Szent Erzsébet ispotály számadáskönyvei, 1601-1650. Bp.:
Transylvania Emlékeiért Tud. Egyes. 531 p. Fve 4001 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáággii  vváárroossookk  rrééggii  sszzáámmaaddáásskköönnyyvveeii:: Selmeczbánya, Pozsony, Beszterczebánya,
Nagyszombat, Sopron, Bártfa és Körmöczbánya városok levéltáraiból. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. XIII, [3], 680, [3] p. Kve 6200 Ft
SSzzaakkááccss  IImmrree: Az adózás nagy kézikönyve: [2011]. Bp.: Complex 1800 p. (Meritum) Kve 23100 Ft

Jog. Jogtudomány
SSppaallddiinngg,,  MMaatttthheeww: Az amerikai függetlenségi nyilatkozat és alkotmány alapelvei. Bp.: Common Sense
Society: Századvég 157 p. Fve 1599 Ft

Közigazgatás
MMaarrttii,,  TTaattjjaannaa: Rendôrség. Bp.: Tessloff és Babilon 25 p. (Mi micsoda junior, 16.) Kve 2750 Ft

Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
EEggeerrvváárrii  ÖÖddöönn: Bátori Schulcz Bódog emlékiratai 1848/9-ki szabadságharczból. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 127 p. Kve 2700 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
FFoorrrraayy  RR..  KKaattaalliinn  ––  KKoozzmmaa  TTaammááss: Az iskola térben, idôben.  Bp.: Ú-M-K 289 p. (Oktatás és
társadalom, 10.) Fve 3280 Ft
MMúúzzeeuummii  ttaannuullááss. Bp.: M. Természettud. Múz.: Typotex 300 p. (Tudománykommunikáció) Fve 3500 Ft
PPoollóónnyyii  IIssttvváánn: Az ezredforduló hazai oktatása. Bp.: Ú-M-K 275 p. (Oktatás és társadalom, 12.) Fve
2890 Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
JJeelleess  nnaappookk: világnapok, nemzeti ünnepek, emléknapok és a vajdasági magyarság jeles napjai. Zenta:
VMMI 245 p. + CD Kve 3000 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Álmoskönyv. Bp.: Magvetô 389, [2] p. Kve 2989 Ft

FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. ÁPRILIS 22. – 2011. MÁJUS 19.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

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.
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MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  AAnnddrrááss: Bevezetés a kísértettanba. Bp.:Fapadoskonyv.hu 117, [2] p. Fve 1929 Ft
PPéénnoovvááttzz  AAnnttaall: „Megrakom a szekeremet kívís gabonával...”: néprajzi és egyéb tanulmányok
Topolyáról. Zenta: VMMI 187, [6] p. Kve 2700 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Környezettudomány
KKoorrmmoossnnéé  KKoocchh  KKrriisszzttiinnaa  ––  OOddoorr  KKiinnggaa: Környezet, tudat, gazdálkodás. Bp.: Szaktudás K. 159 p. Fve
2900 Ft
KKöörrnnyyeezzeettttöörrttéénneet: az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források
tükrében. Bp.: Hantken 484 p. Fve 5727 Ft

Matematika
SSmmuullllyyaann,,  RRaayymmoonndd  MM.: Mi a címe ennek a könyvnek?: Drakula rejtélye és más logikai feladványok.
Bp.: Typotex 191 p. (A logika világa) Fve 1950 Ft

Fizika
SSmmoolliinn,,  LLeeee: Mi a gubanc a fizikával? Bp.: Akkord 373p. (Talentum tudományos könyvtár) Kve 3990 Ft

Földtan. Geológia
WWeeiinnhhoolldd,,  AAnnggeellaa: Földünk. Bp.: Scolar [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 26.) Kve 3250 Ft

Meteorológia
HHeerrrrmmaannnn,,  HHeeiikkee: Az idôjárás. Bp.: Tessloff és Babilon 25 p. (Mi micsoda junior, 17.) Kve 2750 Ft

Állattan
AAzz  éénn  kkiisseenncciikkllooppééddiiáámm::  bbooggaarraakk. [Debrecen]: Patricia Kv. 48 p. Kve 1890 Ft
DDrröösscchheerr,,  VViittuuss  BB.: Cápák és ráják. Bp.: Tessloff és Babilon 48 p. (Mi micsoda, 24.) Kve 2569 Ft
KKiissss  JJóózzsseeff: Röfi regénye. Bp.: Kossuth 133 p. Fve 2400 Ft
RRüübbeell,,  DDoorriiss: Állatok és kicsinyeik. Bp.: Scolar [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 12.) Kve 3250 Ft
SStteegghhaauuss--KKoovvaacc,,  SSaabbiinnee: Hazai és egzotikus lepkék.  Bp.: Tessloff és Babilon 48 p. (Mi micsoda, 109.)
Kve 2570 Ft
TTeelleeggddii  ÁÁggnneess: Állatkerti történetek. Bp.: Ring-Clor Kft. [56] p. (Ó azok a csodálatos állatok) Kve 1990 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
AA  tteejj  sszzeerreeppee  aa  hhuummáánn  ttáápplláállkkoozzáássbbaann. Bp.: Melánia 608 p., [29] t. Kve 5500 Ft
BBaaggddii  BBeellllaa: Kívánság-kontroll. Bp.: Pilis-Print 241 p. Fve 2790 Ft
FFoonngg,,  TTiimmootthhyy  WW..  ––  RRoosseenntthhaall,,  RRiicchhaarrdd  JJ.: Szabaduljon meg a játékszenvedélytôl! Szeged: Bába 50 p.
Fve 500 Ft
FFrroosstt,,  JJoo: Szuperdada 2: amit minden szülô tudni szeretne.  Bp.: Park 358 p. Fve 3500 Ft
KKááddáárr  GGaabbrriieellllaa: Amit a hallgatónak tudni illik: az érett, egészséges személyiségrôl – önismeretrôl.
Szeged: SZEK JGYF K. 39 p. Fve 950 Ft
PPrriiccee,,  DDeebboorraahh  LL.: Pénz: a mágikus játék. Bp.: Danvantara 167, [2] p. Fve 2750 Ft
PPuurrvveess,,  LLiibbbbyy: Hogyan ne legyünk tökéletes anyák?  Bp.: Gabo 221 p. Fve 1490 Ft
SSoommaa: Új egyensúly: fordulópont a férfi és nô viszonyában.  Bp.: Jaffa 287 p., [9] t.fol. Kve 3150 Ft

Jármûvek
MMeennnneenn,,  PPaattrriicciiaa: A vonatok. Bp.: Scolar [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 17.) Kve 3250 Ft

Mezôgazdaság. Növénytermesztés
BBeerrnnááttsskkyy  JJeennôô: A gyümölcskertészet elemei. Szeged: Bába 183 p. Fve 1527 Ft Kve 1595 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
BBooddaa  GGyyöörrggyy: A tudástôke kialakulása és hatása a vállalati menedzsmentre. Bp.: Inf. Társadalomért
Alapítvány 101 p. (Intelligens üzletvitel) Fve 3780 Ft
CCééggvveezzeettééss  ééss  mmaarrkkeettiinngg  aazz  ee--kkoorrbbaann: kis- és középvállalkozások újratöltve! Törökbálint: T.bálint K. 304
p. Fve 3490 Ft
HHeewwlleetttt,,  SSyyllvviiaa  AAnnnn: Csúcstehetségek. Bp.: Akad. K. 136 p. (Vezetô vagyok!) Fve 2450 Ft
HHoollsstteeiinn,,  WWiilllliiaamm  JJ.: Médiaszelídítôk. Bp.: Akad. K. 99 p. (Vezetô vagyok!) Fve 2450 Ft
OOnnlliinnee  üüzzlleett  ééss  mmaarrkkeettiinngg. Bp.: Akad. K. 267 p. (Marketing szakkönyvtár) Fve 3750 Ft
PPiinnkk,,  DDaanniieell  HH..  ––  TTeenn  PPaass,,  RRoobb: Johnny Bunk kalandjai: 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked
való munkát. Bp.: HVG K. [162] p. Fve 1901 Ft
PPrroojjeekkttppoorrttffóólliióó--mmeenneeddzzssmmeenntt: Project Management Institute: szabvány. Bp.: Akad. K. 176 p. Fve 3500 Ft
RRiiggbbyy,,  DDaarrrreellll: Örvénykontroll: túlélô és elôremutató stratégiák viharos idôszakokban. Bp.: Akad. K. 152
p. (Vezetô vagyok!) Fve 2450 Ft
SSzzaabbaadd  aaddaattookk,,  vvééddeetttt  aaddaattookk 2. Bp.: Inf. Társadalomért Alapítvány 384 p. (Alma mater)
Fve 3098 Ft
SSzzeennttiirrmmaaii  RRóóbbeerrtt: Vállalati szintû projektirányítás Microsoft Office Project 2010 segítségével. Bp.: JOS
359 p. + CD Kve 6930 Ft
VVaassvváárrii  GGyyöörrggyy: Vállalati (szervezeti) kockázatmenedzsment. Bp.: Inf. Társadalomért Alapítvány 183 p.
(Intelligens üzletvitel) Fve 3780 Ft

Számítástechnika
FFaajjsszzii  BBuullccssúú  ––  CCsseerr  LLáásszzllóó: Üzleti tudás az adatok mélyén. Bp.: BMGE GTK Információ- és
Tudásmenedzsment Tansz. VII, 260 p. Fve 3980 Ft
FFaarrkkaass  CCssaabbaa  ––  FFooddoorr  GGáábboorr  AAnnttaall: Windows 7 és Office 2007 felhasználóknak. Bp.: JOS 272 p. Fve
1974 Ft
HHoollcczzeerr  JJóózzsseeff  ––  SSoommooggyyii  EEddiitt: Webszerkesztés könnyedén. Bp.: JOS 172 p. Fve 1974 Ft
IInntteelllliiggeennss  rreennddsszzeerreekk,,  hhaattéékkoonnyy  aallkkaallmmaazzáássookk. Bp.: BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment
Tansz. 286 p. (Alma mater) Fve 3098 Ft
PPrrookkoobb  PPéétteerr  ––  SSaallllaaii  RRiicchháárrdd  ––  UUllvviicczzkkiinnéé  SSzziikkoorraa  JJuuddiitt: ECDL 2011. Bp.: Krea: NJSZT: ECDL
Magyarország 517 p. + CD-ROM Fve 13800 Ft
SSookksszzíínnûû  ee--vviilláágg. Bp.: BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz. 214 p. (Alma mater) Fve 3098 Ft
SSzzeerrvveezzeettii  kkiihhíívváássookk,,  iinnffoorrmmaattiikkaaii  mmeeggoollddáássookk. Bp.: BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz.
254 p. (Alma mater) Fve 3098 Ft
TTaanneennbbaauumm,,  AAnnddrreeww  SS.: Számítógép-architektúrák. Bp.: Panem 815 p. + CD Kve 6900 Ft
TTaannuullmmáánnyyookk  aazz  iinnffoorrmmáácciióó--  ééss  ttuuddáássffoollyyaammaattookkrróóll. Bp.: BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment
Tansz. [6], 248 p. (Alma mater, 11.) Fve 3098 Ft
ÚÚjj  ééss  mmeeggúújjuullóó  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddsszzeerreekk. Bp.: BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz. [6],
231, [19] p. (Alma mater) Fve 3098 Ft
ÜÜzzlleett,,  ffoollyyaammaatt,,  mmoonniittoorriinngg. Bp.: BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz. 238 p. (Alma
mater) Fve 3098 Ft
VVáállllaallaatt,,  iinnffoorrmmáácciióó,,  ttuuddoommáánnyy. Bp.: BME GTK Információ- és Tudásmenedzsment Tansz.: KFKI
Számítástechnikai Csop. 300 p. (Alma mater) Fve 3098 Ft

Építôipar
AAzz  ééppííttééssii  bbeerruuhháázzááss  ffoollyyaammaattaa. [8.]. Építési közbeszerzés. Bp.: Complex 299 p. (Építésügyi
kiskönyvtár, 8.) Fve 3990 Ft
HHaannuuss,,  BBoo: Energia a házban, lakásban. Bp.: Cser K. 104 p. (Zöldkönyvek) Fve 3995 Ft
HHooffffmmaannnn,,  RReeiinnhhaarrdd: Hôszivattyús fûtések. Bp.: Cser K. 84 p. (Zöldkönyvek) Fve 3995 Ft
OOsszzttrroolluucczzkkyy  MMiikkllóóss: Épületkárok. Bp.: Cser K. 144 p. Fve 3995 Ft
SSeerreexxhhee,,  BBeerrnnhhaarrdd  ––  BBeerrnnddtt,,  CChhrriissttiiaann: Tetôtér-beépítés. Bp.: Cser K. 96 p. (Mestermunka) Fve 3995 Ft
TTeevveellii  MMiihháállyy: Betonozás. Bp.: Cser K. 44 p. (Építési abc, 7.) Fve 1450 Ft
TTeevveellii  MMiihháállyy: Elôre gyártott szerkezetek. Bp.: Cser K. 32 p. (Építési abc, 8.) Fve 1450 Ft
TTeevveellii  MMiihháállyy: Tetôfedô és bádogosmunka. Bp.: Cser K. 38 p. (Építési abc, 10.) Fve 1450 Ft
TTeevveellii  MMiihháállyy: Tetôszerkezetek és fafödémek. Bp.: Cser K. 36 p. (Építési abc, 9.) Fve 1450 Ft
MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
MMiicchhaauuxx,,  HHeennrrii: Megnyilatkozások – új kitárulkozások.  Bp.: Bozóthegyi K. 121, [8] p. Fve 4200 Ft

Építészet. Urbanisztika
HHoorrnniiccsseekk  LLáásszzllóó: Életmû. Bp.: Cser K.: Szerzô 448 p. Fve 7995 Ft

Szobrászat
RRiillkkee,,  RRaaiinneerr  MMaarriiaa: Auguste Rodin. Bp.: Fapadoskonyv.hu 48, [42] p. Fve 1871 Ft

Rajzmûvészet
HHááyy  JJáánnooss: Háyland. Bp.: Palatinus 80, [5] p. Kve 3400 Ft
LLaauurreennzzaa,,  DDoommeenniiccoo: Leonardo da Vinci: anatómia.  Bp.: Kossuth 191 p. Kve 5990 Ft

Díszítômûvészet
FFiinnnnaannggeerr,,  TToonnee: Tavaszváró kézmûves ajándékok. Bp.: Aréna 2000 80 p. (Praktika könyvek) Fve 2990 Ft

Festészet
LLaajjttaaii.. Bp.: Vince 95 p. Fve 2795 Ft
TTaakkááttss  MMáárrttoonn  ––  SSttuurrcczz  JJáánnooss::  Takáts Márton. Bp.: Geopen 126 p. Kve 4990 Ft

Zene
UUnnggvváárrii  TTaammááss: Új Beatles biblia: a négy apostol mítosza.  Bp.: Scolar 363, [4] p., [16] t. Kve 3950 Ft

Filmmûvészet
BBeerrkkeess  IIllddiikkóó  ––  NNeemmeess  KKáárroollyy: A filmmûvészet fejlôdési vonala. Bp.: Uránusz 209 p. (Uránusz könyvek,
27.) Fve 3300 Ft

Színházmûvészet
FFaarraaggóó  ÁÁrrppáádd: Emberek, események. Zenta: VMMI 255 p. Kve 2700 Ft
SSzziiggoorrúúaann  bbiizzaallmmaass::  dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez. Bp.: Ráció K. 517 p.
Fve 2900 Ft

Sport
KKrraakkaauueerr,,  JJoonn:: Álmok az Eigerrôl: az ember és a hegy találkozása. Bp.: Park 182 p. (Veszélyes övezet)
Kve 3500 Ft
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NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
AA  nnyyeellvv  ééss  aa  nnyyeellvveekk. Bp.: Akad. K. 425 p. Kve 3800 Ft
FFáábbiiáánn  LLáásszzllóó: Magyar szólások és közmondások. Szeged: Maxim 264 p. (Mindentudás zsebkönyvek)
Fve 1280 Ft
GGrriiccee,,  HHeerrbbeerrtt  PPaauull: Tanulmányok a szavak életérôl. Bp.: Gondolat 376 p. (Társadalomelmélet –
kommunikációtudomány) Kve 4250 Ft
HHoorrvváátthh  PPéétteerr  IIvváánn: A szakfordítások lektorálása. Bp.: Tinta 238 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 117.) Fve 2399 Ft
KKáárroollyy  KKrriisszzttiinnaa: Szöveg, koherencia, kohézió. Bp.: Tinta 191 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 116.) Fve 2100 Ft
SSttrroohh,,  WWiillffrriieedd: Meghalt a latin, éljen a latin! Bp.: Typotex 375 p. Fve 2900 Ft
VVáárrnnaaii  JJuuddiitt  SSzziillvviiaa  ––  MMéésszzáárrooss  AAnnddrreeaa  ÉÉvvaa: Fordítókalauz. Bp.: Tinta 130 p. (Az ékesszólás
kiskönyvtára, 15.) Fve 1990 Ft

Irodalomtudomány
HHaaddnnaaggyy  RRóóbbeerrtt  ––  MMoollnnáárr  GGaabbrriieellllaa: Agatha Christie krimikalauz avagy Gyilkosságok ABC-ben. Bp.:
Európa 824 p. Kve 5500 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Évezredek szépprózája. Bp.: Fapadoskonyv.hu 114 p. Fve 1947 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Kalliopé bûvöletében avagy Az európai verses epika évezredei. Bp.: Fapadoskonyv.hu
195, [3] p. Fve 2082 Ft
KKuurrddii  MMáárriiaa: Kultúrák között: magyar és más közép- és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában
és színpadon. Bp.: Lucidus 167 p. (Kisebbségkutatás könyvek) Fve 2400 Ft
RRóóbbeerrtt  LLáásszzllóó: A Greene-kapcsolat. Bp.: Fapadoskonyv.hu 124, [3] p. Fve 1947 Ft
SSzzaabbóó  EEddee: A mûfordítás. Bp.: Fapadoskonyv.hu 292, [2] p. Fve 2273 Ft
SSzzaabbóó  EEddee: Rilke világa. Bp.: Fapadoskonyv.hu 264 p. Fve 2214 Ft
SSzzoolllláátthh  DDáávviidd: A kommunista aszketizmus esztétikája. Bp.: Balassi 288 p. (Opus, 13.) Fve 1999 Ft

Magyar irodalom
DDaannyyii  MMaaggddoollnnaa: Értelmezések. Újvidék; Szabadka: Forum: Szabadegyetem 291, [2] p. (Életjel
könyvek, 137.) Kve 3400 Ft
FFeehhéérr  KKaattaalliinn,,  CCss.: Pályi András. Pozsony: Kalligram 243 p. (Tegnap és ma) Fve 2400 Ft
HHeerrcceegg  JJáánnooss  cceenntteennáárriiuummaa. Újvidék: Forum 135, [2] p. Fve 2400 Ft
SSzziirrmmaaii--eemmlléékkkköönnyyvv. Újvidék: Forum 173 p. Fve 2900 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
BBoonnttzz  JJóózzsseeff: Keszthely város monográfiája. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 490, [6] p., [3]
t.fol. Kve 4990 Ft
DDéékkáánnyy  TTiibboorr: A Fertô tó és vidéke: világörökség. Bp.: Corvina [34] p. Fve 1680 Ft
EErrddééllyyii  GGyyuullaa: Veszprém város története a török idôk alatt. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 217
p. Kve 3200 Ft
PPéénnoovvááttzz  AAnnttaall: Ó-Morovica, jaj Pacsér: helytörténeti és mûvelôdéstörténeti írások. Újvidék: Forum 235 p.
Fve 2400 Ft
SSáárrkköözzii  FFeerreenncc: A múltból merítettem. 2. Újvidék: Forum 263 p. Fve 3200 Ft

Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
EEvvlliiaa  CCsseelleebbii  ttöörröökk  vviilláágguuttaazzóó  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  uuttaazzáássaaii,,  11666600--11666644. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. XV, 547 p. Kve 5400 Ft
LLiiggeettii  LLaajjooss: Sárga istenek, sárga emberek. Bp.: Fapadoskonyv.hu 436, [3] p. Fve 2540 Ft
NNyyeerrggeess  MMaaggddoollnnaa: Magyar felfedezôk és világjárók. Bp.: Széphalom Kvmûhely 94 p. (Magyar
példaképtár) Kve 1600 Ft
RRooddddiiss,,  MMiilleess  ––  LLeevviittoonn,,  AAlleexx: Toszkána és Umbria. Bp.: Park 452 p., [8] t. Fve 4900 Ft
SSkkaannddiinnáávviiaa::  Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország. Bp.: Park 582 p., [4] t. (Vista könyvek)
Fve 7500 Ft

Mûvelôdéstörténet
AAzz  áárrppááddssáávv  tteeggnnaapp  ééss  mmaa. Bp.: Holokauszt Emlékközp. 78 p. (Páva könyvek, 1.) Fve 2500 Ft
BBaazzzziiccaalluuppoo,,  LLaauurraa: Kevélység: a létezés szenvedélye.  Bp.: Typotex 199 p., [8] t. (A hét fôbûn) Fve
1800 Ft
DDiixx,,  EEvvaa: Az indiánok.  Bp.: Tessloff és Babilon 24 p. (Mi micsoda junior, 18.) Kve 2750 Ft
KKoovvááccss  PPéétteerr,,  EE.: Hétköznapi élet Mátyás király korában. Bp.: Corvina 171 p. (Mindennapi történelem)
Kve 6990 Ft
OOkkaakkuurraa  KKaakkuuzzoo¯̄: Teakönyv. Bp.: Fapadoskonyv.hu 133, [2] p. (Kelet klasszikusai) Fve 1967 Ft

Történettudomány. Régészet
KKoommoorróócczzyy  GGéézzaa: Meddig él egy nemzet: a nemzet történeti látószöge. Pozsony: Kalligram 242 p. Fve
2500 Ft
MMaann,,  JJoohhnn: Attila, a barbár király. Bp.: General Press 349, [3] p., [16] t. (Különleges könyvek) Kve 3000 Ft

Európa (és az európai államok) története
SSzzááddeecczzkkyy--KKaarrddoossss  LLaajjooss: Báthory István lengyel királylyá választása, 1574-1576. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. [2], 454, XLI p. Kve 5200 Ft

Magyarország és a magyarság története
AA  bbuuddaaii  bbaassáákk  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvûû  lleevveelleezzééssee.. 1. 1553–1589. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. [6],
VI, [2], 546 p. Kve 5300 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Hazánk története. Bp.: Fapadoskonyv.hu 263, [3] p. Fve 1929 Ft
HHeeggeeddûûss  AAttttiillaa: Az 1956-os magyar forradalom és Jugoszlávia. Zenta: VMMI 214 p. Kve 2400 Ft
IIppoollyyii  AArrnnoolldd: Bedegi Nyáry Krisztina, 1604–1641. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 132 p., [8]
t.fol. Kve 2800 Ft
MMáárrkkii  SSáánnddoorr: Dózsa György. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 535 p., [15] t.fol., [4] t. Kve 5400 Ft
MMeerréénnyyii  LLaajjooss: Herczeg Esterházy Pál nádor, 1635–1713.  [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K.
[2], 282 p., [16] t.fol. Kve 3800 Ft
NNééggyysszzáázz  mmaaggyyaarr  lleevvééll  aa  XXVVII..  sszzáázzaaddbbóóll::  11550011––11556600. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. XIV-XX,
432 p. Kve 4800 Ft
RRáákkóócczzii  GGyyöörrggyy  ––  RRáákkóócczzii  GGyyöörrggyy: A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 644, [5] p. Kve 5990 Ft
SSzzaabbóó  EErrvviinn  ttöörrttéénneettii  íírráássaaii. 1. köt. Cikkek, tanulmányok + Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar
forradalomban. Bp.: Fapadoskonyv.hu 369, [2] p. Fve 2138 Ft
SSzzaabbóó  EErrvviinn  ttöörrttéénneettii  íírráássaaii. 2. köt. Társadalmi és pártharcok a 48–49-es magyar forradalomban. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 371, [2] p. Fve 2138 Ft

VVáássáárrhheellyyii  MMáárriiaa: Szabadnak születtek: huszonévesek a rendszerváltásról. Bp.: Pallas Páholy 87 p. +
DVD Fve 2800 Ft

Más földrészek története
„„AAffggaanniisszzttáánn  ––  11997799--8899--9999--22000099””: konferenciakötet. Pécs: MOSZT 213 p. (MOSZT könyvek, 4.) Fve 4165 Ft
AA  mmoonnggoollookk  ttiittkkooss  ttöörrttéénneettee. Bp.: Fapadoskonyv.hu 356 p. (Kelet klasszikusai) Fve 2405 Ft
RRóóbbeerrtt  LLáásszzllóó: Allah nevében: teheráni napló. Bp.: Fapadoskonyv.hu 159, [2] p. Fve 2004 Ft
RRóóbbeerrtt  LLáásszzllóó: Libanoni tisztelendôk. Bp.: Fapadoskonyv.hu 178 p. Fve 2044 Ft

SZÉPIRODALOM
ÁÁbbaallooss,,  RRaaffaaeell: Grimpow: a láthatatlan út. Szeged: Könyvmolyképzô K. 468, [4] p. Fve 3499 Ft
AAffrriikkaaii  nnééppmmeesséékk. Bp.: Kossuth 116 p. (Népek meséi, 3.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
AAlllloorrggee,,  HHeennrrii: A nagy kataklizma : regény a századik századból. Bp.: Fapadoskonyv.hu 185, [2] p.
Fve 1776 Ft
AAppuulleeiiuuss: Az aranyszamár. Bp.: Fapadoskonyv.hu 281 p. Fve 2234 Ft
AAssttuurriiaass,,  MMiigguueell  AAnnggeell: Az a félvér nôszemély. Bp.: Metropolis Media 344, [4] p. (Irodalmi Nobel-
díjasok könyvtára, 8.) Kve 2990 Ft
AA  sszzeerreellmmeess  ddeellffiinn.  Bp.: Fapadoskonyv.hu 446, [5] p. Fve 2558 Ft
AAsszzlláánnyyii  KKáárroollyy: Aludni is tilos. Bp.: Fapadoskonyv.hu 278 p. Fve 1947 Ft
AAsszzlláánnyyii  KKáárroollyy: Hét pofon. Bp.: Fapadoskonyv.hu 131, [2] p. Fve 1680 Ft
AAsszzlláánnyyii  KKáárroollyy: A rejtélyes konflis. Bp.: Fapadoskonyv.hu 80, [2] p. Fve 1584 Ft
AAttttaacckk,,  TTaarrrreenn  PP.: Szétszakítva. Bp.: Trajan 471 p. Fve 2940 Ft
AAuueell,,  JJeeaann  MM.: A Föld gyermekei sorozat. 1. A barlangi medve népe. Bp.: Ulpius-ház 590 p. Fve 3499 Ft
AAwwddrryy,,  WWiillbbeerrtt  ––  AAwwddrryy,,  CChhrriissttoopphheerr: Thomas a gôzmozdony. 1.  Bp.: Egmont-Hungary [76] p. Kve 2399 Ft
AAzz  éévv  vveerrsseeii. Bp.: M. Napló 286, [13] p. Fve 2499 Ft
AAzz  EEzzeerreeggyyééjjsszzaakkaa  lleeggsszzeebbbb  mmeessééii. Bp.: Fapadoskonyv.hu 205, [2] p. (Kelet klasszikusai) Fve 2100 Ft
BBaallllaaggááss. Bp.: SZTÉ Kereskedôház Kft. 63 p. Kve 990 Ft
BBáálliinntt  ÁÁggnneess: Frakk és a foci. Bp.: Móra 125, [2] p. Kve 1790 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa: Anna és Peti. Pécs: Alexandra 207, [4] p. Kve 2499 Ft
BBeennddaa  BBaalláázzss: Kalandos történet. Bp.: Podmaniczky Mûv. Alapítvány 231, 33 p., [16] t. Fve 2500 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Két gazdag ifjú története Bárányfelhôk. Bp.: Olvasók Háza 207 p. (Mindenki könyvtára)
Fve 2398 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Székely népballadák. Bp.: Fapadoskonyv.hu 108, [3] p. Fve 1642 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Szülôföldem: Isten érdemeid felett szeret. Bp.: Olvasók Háza 139 p. (Keresztény élet) Fve 1680 Ft
BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  pprróózzaaii  mmuunnkkááii. Kritikai kiad. Bp.: EditioPrinceps 849 p. (Berzsenyi Dániel összes
munkái) Kve 5880 Ft
BBiinneett,,  LLaauurreenntt: HHhH: [Himmler agyát Heydrichnek hívják]. Bp.: Európa 349 p. Kve 3500 Ft
BBiirrnneeyy,,  BBeettttyy  GG.: Spuri és a barátság. Szeged: Könyvmolyképzô K. 165, [2] p. Kve 1999 Ft
BBllaanncchhoott,,  MMaauurriiccee: Thomas, a rejtélyes árny. Pozsony: Kalligram 317 p. (Maurice Blanchot válogatott
munkái) Kve   2900 Ft
BBoossnnyyáákk  VViikkttóórriiaa: Budapesti kis boszorkány. Bp.: Scolar 63 p. Kve 2750 Ft
BBrraaddbbuurryy,,  RRaayy: Gyógyír búskomorságra. Bp.: Agave Kv. 258 p. Fve 2880 Ft
BBjjøørrnnssoonn,,  BBjjøørrnnssttjjeerrnnee:: Álmodó falvak.  Bp.: Metropolis Media 280, [3] p. (Irodalmi Nobel-díjasok
könyvtára, 9.) Kve 2990 Ft
BBrruueenn,,  KKeenn: London Boulevard. Pécs: Alexandra 238 p. Fve 1999 Ft
BBuutteeaannuu,,  IIooaann: Nyávogás a bokorból. Bp.: Napkút 124, [3] p. Fve 1290 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: Olthatatlan vágy. Bp.: Ciceró 525 p. Fve 2989 Ft
CCaaiinnee,,  TThhoommaass  HHeennrryy  HHaallll: A vörös Jázon.  Bp.: Fapadoskonyv.hu 291 p. Fve 1985 Ft
CCaannnnoonnee,,  ÉÉllééoonnoorree: Családcsere. Bp.: Móra 132, [4] p. (Pöttyös könyvek) Kve 1590 Ft
CCaassaannoovvaa,,  GGiiaaccoommoo: Velence ólomkamráiban. Bp.: Fapadoskonyv.hu 102 p. Fve 1624 Ft
CCeerrvvaanntteess  SSaaaavveeddrraa,,  MMiigguueell  ddee: Ferrara hercege. Bp : Fapadoskonyv.hu 201, [2] p. Fve 1814 Ft
CChhaanngg,,  JJuunngg: Vadhattyúk: Kína három lánya.  Bp.: Európa 608, [7] p., [16] t. Kve 3900 Ft
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: A Pollensai probléma. Bp.: Európa 212, [3] p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
CCllaayyttoonn,,  VViiccttoorriiaa: Hol késel, hercegem? Szeged: Könyvmolyképzô K. 703 p. (Arany pöttyös könyvek) Fve 3499 Ft
CClleeaavvee,,  CChhrriiss: Méhecske. Bp.: Athenaeum 317 p. Fve 3490 Ft
CCooeellhhoo,,  PPaauulloo: Alef.  Bp.: Athenaeum 279 p. Kve 2990 Ft
CCrreemmeerr,,  AAnnddrreeaa: Nightshade. Bp.: Egmont-Hungary 472 p. (Egmont dark) Fve 3999 Ft
CCsseehhoovv,,  AAnnttoonn  PPaavvlloovviiccss: A párbaj.  Bp.: Fapadoskonyv.hu 107 p. Fve 1624 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn: Madárvédô Golyókapkodó. Szeged: Könyvmolyképzô K. [32] p. (Pom Pom meséi) Kve
1699 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn: Mi az adu? Szeged: Könyvmolyképzô K. 180, [3] p. Kve 1999 Ft
DDaaeenniinncckkxx,,  DDiiddiieerr: A lemezlovasokat lelövik, ugye? Bp.: Jószöveg Mûhely 112 p. Fve 1990 Ft
DDaallíí,,  SSaallvvaaddoorr: Elrejtett arcok. Bp.: Cartaphilus 389, [2] p. Kve 2990 Ft
DDéérryy  TTiibboorr: A kiközösítô. Bp.: Fapadoskonyv.hu 328, [3] p. Fve 2329 Ft
DDéérryy  TTiibboorr: Kyvagiokén + A gyilkos és én. Bp.: Fapadoskonyv.hu 182 p. Fve 2044 Ft
DDeeffooee,,  DDaanniieell: Robinson Crusoe élete és viszontagságai.  Bp.: Fapadoskonyv.hu 208, [3] p. Fve 1814 Ft
DDiieettrriicchh,,  WWiilllliiaamm: A berber kalózok. Bp.: General Press 343 p. K 3500 Ft
DDóókkaa  PPéétteerr: Betyárvilág. Bp.: Móra 154, [5] p. Kve 2990 Ft
DDrraasscchhee--LLáázzáárr  AAllffrréédd: 2222. Bp.: Fapadoskonyv.hu 404 p. (Fantasztikus magyarok) Fve 2482 Ft
DDrr..  KKuubbbb,,  aa  vviilláággjjáárróó. Bp.: Fapadoskonyv.hu 255, [5] p. (Fantasztikus magyarok) Fve 1909 Ft
DDrroooopp,,  CCoonnssttaannzzaa: Az éjszaka. Bp.: Scolar Lapozó (16 p.) (Scolar mini, 10.) Kve 2250 Ft
DDuummaass,,  AAlleexxaannddrree: Húsz év múlva. 1-2.  Bp.: Európa 887 p. Kve 5400 Ft
DDuu  MMaauurriieerr,,  DDaapphhnnee: A Manderley-ház asszonya. Bp. : Gabo 447 p. Kve 3990 Ft
DDuurrrreellll,,  GGeerraalldd: Családom és egyéb állatfajták. Bp.: Európa 337 p. (Vidám könyvek) Fve 2500 Ft
EEggrreessssyy  ZZoollttáánn: Szaggatott vonal. Pozsony: Kalligram 271 p. Kve 2900 Ft
ÉÉsszzaakkii  nnééppmmeesséékk. Bp.: Kossuth 116 p. (Népek meséi, 5.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
FFeehhéérr  KKáállmmáánn: Száz panasz és más versek. Újvidék: Forum 321, [8] p. Kve 4800 Ft
FFeejjôôss  ÉÉvvaa: Dalma. Bp.: Ulpius-ház 167 p. Kve 2999 Ft
FFiittzzggeerraalldd,,  FFrraanncciiss  SSccootttt: A nagy Gatsby. Bp.: Európa 235 p. Kve 3000 Ft
FFoolllleetttt,,  KKeenn: Kulcs a Manderley-házhoz. Bp.: Gabo 351 p. Kve 2989 Ft
FFoorrmmaann,,  GGaayyllee: Ha maradnék. Bp.: Ciceró 257 p. Fve 3290 Ft
GGaarrllaannddoo,,  LLuuiiggii: Kezdôdik a bajnokság. Pécs: Alexandra 153, [6] p. (Gól!, 3.) Fve 1499 Ft
GGiirraauuddoouuxx,,  JJeeaann: Harc az angyallal. Bp.: Fapadoskonyv.hu 221 p. Fve 2138 Ft
GGllyynnnn,,  AAllaann: Csúcshatás. Bp.: Partvonal 342 p. Fve 3490 Ft
GGrreennddeell  LLaajjooss: Négy hét az élet. Pozsony: Kalligram 279 p. Kve 2700 Ft
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GGrriiffffiinn,,  WW..  EE..  BB..:: A becsület jelvénye. 4. kv. A tanú. [Debrecen]: Gold Book 406 p. Kve 2999 Ft
GGuullááccssyy  IIrréénn: Tegnap és régmúlt. Bp.: Fapadoskonyv.hu 172, [3] p. Fve 2044 Ft
GGyyeerrggyyaaii  AAllbbeerrtt: Õsz és tél között. Bp.: Fapadoskonyv.hu 163, [8] p. Fve 2023 Ft
GGyyeerrggyyaaii  AAllbbeerrtt: A várostól a világig. Bp.: Fapadoskonyv.hu 288, [2] p. Fve 2252 Ft
HHaaaass,,  WWoollff: Mint az állatok. Bp.: Scolar 228 p. (Scolar krimik) Fve 2450 Ft
HHaarrddyy,,  TThhoommaass: A zöldellô fa alatt. Szeged: Lazi 210, [4] p. Kve 2400 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Elôszó a hôskölteményhez. Bp.: Fapadoskonyv.hu 226 p. Fve 2138 Ft
HHeeyyeerr,,  GGeeoorrggeettttee: Frederica. Bp.: Gabo 457 p. Fve 2989 Ft
HHoorrvváátthh  JJeennôô: Fényszakadás. Bp.: Széphalom Kvmûhely: Írók Alapítványa 96, [3] p. Fve 1100 Ft
HHööllddeerrlliinn,,  FFrriieeddrriicchh: Empedoklész halála. Bp.: Napkút 179, [2] p. Fve 1990 Ft
HHuunnèèííkk  PPéétteerr: Határeset. Pozsony: Kalligram 453 p. K ve 3500 Ft
IIgggguullddeenn,,  CCoonnnn: A hódító. 2. A nyíl urai. Bp.: Gabo 504 p. Kve 3490 Ft
IInnddiiaaii  nnééppmmeesséékk. Bp.: Kossuth 120, [5] p. (Népek meséi, 6.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
IInnddiiáánn  nnééppmmeesséékk.. Bp.: Kossuth 121, [4] p. (Népek meséi, 1.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa: Égigérô fû. Bp.: Móra 92 p. Kve 2190 Ft
JJóóddaall  KKáállmmáánn: Agressiva: short cuts. Újvidék: Forum 247, [2] p. Fve 2400 Ft
JJóózzsseeff  AAttttiillaa  vveerrsseeii. Bp.: Sziget 222 p. (Sziget verseskönyvek) Kve 2380 Ft
JJuunngg  KKáárroollyy: A táltos bûvös könyve. Újvidék: Forum 91 p., [10] t.fol. Kve 2900 Ft
KKaaffkkaa,,  FFrraannzz: A  kastély. Bp.: Fapadoskonyv.hu 325 p. Fve 2329 Ft
KKáállnnaayy  AAddééll: Hamvadó idô. Szeged: Tiszatáj Alapítvány 180 p. (Tiszatáj könyvek) Fve 2450 Ft
KKaarrddooss  ÉÉvvaa,,  DD.: Ne bántsátok az öregeket. Bp.: Papirusz Book 57 p. Fve 1500 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Tanár úr kérem. Bp.: Móra 109, [2] p. Kve 1790 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Válogatott versek és novellák. Bp. : Osiris 239 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve 980 Ft
KKaattoonnaa  JJáánnooss: Tanyán sarjadt életem emlékei. Szeged: Bába 257 p. Kve 3545 Ft
KKeennnneeddyy,,  AAlliissoonn  LLoouuiissee: Day háborúja. Bp.: Geopen 352 p. Fve 3490 Ft
KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd: Riki-tiki-tévi. Bp.: Móra 50 p. (Már tudok olvasni, 3.) Kve 1691 Ft
KKiisshhoonntt  FFeerreenncc: A tengeribeteg bálna. Bp.: Ciceró 238, [2] p. Fve 2200 Ft
KKoorrhheecczz  TTaammááss: Rejtély. Újvidék: Forum 119 p. Kve 1950 Ft
KKoovvááccss  AAnnddrrááss  FFeerreenncc: Bohócöröklét. Bp.: Magvetô 73, [3] p. Kve 1990 Ft
KKôôrröössii  ZZoollttáánn: A hûséges férfi. Pozsony: Kalligram 155, [2] p. Kve 2300 Ft
KKrreennttzz,,  JJaayynnee  AAnnnn: Az átok. Bp.: Maecenas 357 p. Fve 1650 Ft
KKrriizzaa  JJáánnooss: Székely népmesék. Bp.: Kossuth 113, [4] p. (Népek meséi, 2.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
KKuubbáátt  GGáábboorr: Kenyér és bor. Újvidék: Forum 179 p. (Gemma könyvek, 41.) Fve 1950 Ft
LLaacckkffii  JJáánnooss: Élô hal. Bp.: Helikon 278 p. Kve 2990 Ft
LLaacckkffii  JJáánnooss: A legnehezebb kabát. Bp.: Helikon 174 p. Kve 2990 Ft
LLaanncczzkkoorr  GGáábboorr: Hétsarkúkönyv. Pozsony: Kalligram 169, [6] p. Fve 2000 Ft
LLeeiigghh,,  AAnnaa: Vadnyugati szerelem. Pécs: Alexandra 319 p. Fve 999 Ft
LLeennkk,,  FFaabbiiaann: Idôdetektívek. 7. köt. Kleopátra és a kobra. Bp.: Scolar 157 p. Kve 2250 Ft
LLeennkk,,  FFaabbiiaann: Idôdetektívek. 8. köt. Oroszlánszívû Richárd. Bp.: Scolar 157 p. Kve 2250 Ft
LLeerraannggiiss,,  PPeetteerr: A kardtolvaj. Szeged: Könyvmolyképzô K. 160 p. (A 39 kulcs, 3.) Kve 1999 Ft
LLeessssiinngg,,  GGootttthhoolldd  EEpphhrraaiimm: Drámák. Bp.: Geopen 782 p. Kve 4500 Ft
LLeewwyycckkaa,,  MMaarriinnaa:: Eperföldek. Bp.: Geopen 403, [2] p. Fve 3490 Ft
LLiiuu  ZZhhaanngg: Csung Kuj, az ördögûzô. Bp.: Fapadoskonyv.hu 182 p. (Kelet klasszikusai) Fve 2044 Ft
MMaaggyyaarr  mmeesseemmoonnddóó. Bp.: Olvasók Háza 377 p. (Irodalmi játszótér) Fve 3498 Ft
MMaakkiinnee,,  AAnnddrreeïï: A francia hagyaték. Bp.: Ab Ovo 237 p. Fve 3490 Ft
MMaannkkeellll,,  HHeennnniinngg: A pekingi férfi. Bp.: Mérték K. 522, [3] p. Fve 3499 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Szélkiáltó – Márai. Bp.: Helikon: Gryllus Kft. 31 p. + 1 hanglem. (CD) (39,31) (Hangzó
Helikon) Kve 4990 Ft
MMaarrkklluunndd,,  LLiizzaa  ––  PPaatttteerrssoonn,,  JJaammeess: Üdvözlet a gyilkostól. Bp.: Animus 224 p. Fve 2490 Ft
MMaarrssoottttoo,,  AAuurroorraa: Álom lábujjhegyen. Szeged: Könyvmolyképzô K.  137, [14] p., [8] t. (Balettiskola, 1.)
Kve 1999 Ft
MMaarrssoottttoo,,  AAuurroorraa: Egy új csillag.  Szeged: Könyvmolyképzô K. 136, [15] p., [8] t. (Balettiskola, 2.) Kve 1999 Ft
MMccCCaabbee,,  PPaattrriicckk: A mészároslegény. Pozsony: Kalligram 227 p. Kve 2700 Ft
MMeerrcciieerr,,  PPaassccaall: Éjféli gyors Lisszabonba. Bp.: Ulpius-ház 596 p. Fve 3999 Ft
MMeerrllee,,  RRoobbeerrtt:: Francia história. 6. A pirkadat. Bp.: Európa 601 p. Kve 3500 Ft
MMéésszzööllyy  MMiikkllóóss: A pipiske és a fûszál. Bp.: Móra 52, [3] p. Kve 1790 Ft
MMeennzzeell,,  JJiiøøíí: Hát, még mindig nem tudom... Pozsony:: Kalligram 262 p. Kve 2800 Ft
MMéérreeyy  KKaattaalliinn: A föld, a fû, a víz. Újvidék: Forum 135, [3] p. Kve 2400 Ft
MMeeyyeerr,,  CCoonnrraadd  FFeerrddiinnaanndd: Jürg Jenatsch. Bp.: Fapadoskonyv.hu 227, [2] p. Fve 2138 Ft
MMiiggnnoollaa,,  MMiicchhaaeell: Hellboy: a leláncolt koporsó és más mesék. Bp.: Cartaphilus 168, [8] p. Fve 2990 Ft
MMiilleerr,,  ZZddeennììkk  ––  MMiilleerr,,  KKaatteeøøiinnaa  ––  DDoosskkooèèiilloovváá,,  HHaannaa: A vakond és az évszakok. Bp.: Móra 53 p. Kve 2490 Ft
MMiikkeess  KKeelleemmeenn: Az vagyok, aki voltam, és az leszek, aki vagyok. Szeged: Lazi 145, [2] p. Kve 1890 Ft
MMllyynnoowwsskkii,,  SSaarraahh: Buli és bájital.  Bp.: Móra 283 p. Kve 2290 Ft
MMoonntteessqquuiieeuu: Perzsa levelek. Bp.: Fapadoskonyv.hu 326 p. Fve 2329 Ft
MMóórraa  TTeerréézziiaa: Az egyetlen ember a kontinensen. Bp. :Magvetô 427 p. Kve 3490 Ft
MMoouurraadd,,  KKéénniizzéé: Szultána. Bp.: Geopen 592, [3] p. Kve 2990 Ft
MMuunnrroo,,  AAlliiccee: Mennyi boldogság! Bp.: Park 340, [3] p. Kve 3900 Ft
NNaabbookkoovv,,  VVllaaddiimmiirr  VV.: Laura modellje : meghalni élvezet. Bp.: Európa 310 p. Kve 3500 Ft

NNaaggyy  BBaannddóó  AAnnddrrááss: Vár rád Toscana. Orfû: Szamárfül 279 p. + CD Kve 3200 Ft
NNììmmccoovváá,,  BBoozž̌eennaa: Mese a tûzmadárról és a vízitündérrôl. Bp.: General Press 49, [2] p.Kve 2500 Ft
NNéémmeetthh  IIssttvváánn: Vadalma. Újvidék: Forum 117, 89, [6] p., [19] t.fol. Kve 2900 Ft
NNéémmeetthh  LLáásszzllóó: Irgalom. Bp.: Fapadoskonyv.hu 599 p. Fve 3999 Ft
NNóóggrrááddii  GGáábboorr: Gyerünk haza! Bp.: Móra 174, [5] p. Kve 2190 Ft
NNóóggrrááddii  GGáábboorr: Pete Pite. Bp.: Móra 192, [3] p. Kve 2190 Ft
NNyyiirrôô  JJóózzsseeff: Székelyek. Szeged: Lazi 173, [2] p. (Nyirô József mûvei) Kve 2600 Ft
OOkkssaanneenn,,  SSooffii: Sztálin tehenei.  Bp.: Scolar 447 p. Fve 3450 Ft
PPaaggaannoo,,  EEmmmmaannuueellllee: Holdszivárvány.  [Dunakeszi]: Mandorla-ház 224 p. Fve 2990 Ft
PPaalloottaaii  BBoorriiss: Összegyûjtött novellák. Bp.: Fapadoskonyv.hu 340, [2] p. Fve 2367 Ft
PPaassssuutthh  LLáásszzllóó: Esôisten siratja Mexikót. Bp.: Athenaeum 662 p. Kve 3990 Ft
PPeelleevviinn,,  VViikkttoorr: T. Bp.: Európa 523 p. Kve 3400 Ft
PPeettôôcczz  AAnnddrrááss: Másnap: feljegyzések a háborúból. Bp.: Luna Kv.: Noran 269 p. Kve 2999 Ft
PPootttteerr,,  BBeeaattrriixx: Janó, a városi egér kalandjai. Bp.: General Press 29 p. (Nyúl Péter könyvtára) Kve 1500 Ft
QQuuiinnnn,,  JJuulliiaa: Sir Phillipnek szeretettel. Bp.: Gabo 365, [2] p. (A Bridgerton család, 5.) Fve 2290 Ft
RRéévvaayy  JJóózzsseeff: Elhagytál, Helios. Bp.: Fapadoskonyv.hu 569, [2] p. Fve 2787 Ft
RRéévvaayy  JJóózzsseeff: A párduc. Bp.: Fapadoskonyv.hu 257, [2] p. Fve 2196 Ft
RRéévvaayy  JJóózzsseeff: Raevius ezredes utazása. Bp.: Fapadoskonyv.hu 247 p. Fve 2158 Ft
RRéévvaayy  JJóózzsseeff: Tûzfolyam. Bp.: Fapadoskonyv.hu 286 p. Fve 2252 Ft
RRiiddppaatthh,,  MMiicchhaaeell: Sûrû árnyak. Bp.: General Press 310 p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
RRiittuuáálliiss  llaabbddaajjááttéékkookk: Híd-antológia. Újvidék: Forum 209 p. (Híd könyvtár) Fve 2400 Ft
SSaannttooss,,  JJoosséé  RRooddrriigguueess  ddooss::  Az isteni formula: [Einstein utolsó üzenete]. Bp.: Kossuth 509 p. Kve 3980 Ft
SSaarraammaaggoo,,  JJoosséé: Káin. Bp.: Európa 159 p. Kve 2800 Ft
SSaayylloorr,,  SStteevveenn: Catilina rejtélye. Bp.: Agave Kv. 475 p. Fve 2880 Ft
SSaayylloorr,,  SStteevveenn: Gyilkosság a Via Appián. Bp.: Agave Kv. 409 p. Fve 2880 Ft
SSccootttt,,  WWaalltteerr: A talizmán. Bp.: Fapadoskonyv.hu 307 p. Fve 1985 Ft
SSeebbaalldd,,  WWiinnffrriieedd  GG.: A Szaturnusz gyûrûi. Bp.: Európa 347 p. Kve 3500 Ft
SSeenneeccaa,,  LLuucciiuuss  AAnnnnaaeeuuss: Vigasztalások. Bp.: Fapadoskonyv.hu 110 p. Fve 1909 Ft
SSiieennkkiieewwiicczz,,  HHeennrryykk: Quo vadis?... Bp.: Fapadoskonyv.hu 499 p. Fve 2367 Ft
SŠ̌iinnddeellkkaa,,  MMaarreekk: Hiba. Bp.: Európa 249, [2] p. Kve 2900 Ft
SSttaassiiuukk,,  AAnnddrrzzeejj: Taksim. Bp.: Magvetô 390, [4] p. Kve 3490 Ft
SStteeiinnhhaauueerr,,  OOlleenn:: A legközelebbi vészkijárat. Bp.: Athenaeum 389 p. Fve 3490 Ft
SStteewwaarrtt,,  AAmmbbeerr:: Szép álmokat, kicsi bocs! Bp.: Officina Junior [28] p. Kve 1950 Ft
SStteewwaarrtt,,  AAmmbbeerr: Tacsipacsi iskolába megy. Bp.: Officina Junior [28] p. Kve 1950 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Patty Spring megérkezett! Pécs: Alexandra 111, [16] p. (Mulatságos történetek,
színes kalandok) Fve 1299 Ft
SSttoowwee,,  HHaarrrriieett  BBeeeecchheerr: Tamás bátya kunyhója. Bp.: Holnap 480, [6] p. (Ifjúsági könyvek) Kve 2500 Ft
SSuuttcclliiffff,,  RRoosseemmaarryy:: A sas. Pécs: Alexandra 318 p. Fve 2499 Ft
SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Életeim. 1. Bp.: Fapadoskonyv.hu 455, [2] p. Fve 2578 Ft
SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Életeim. 2. Bp.: Fapadoskonyv.hu 442 p. Fve 2540 Ft
SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Életeim. 3. Bp.: Fapadoskonyv.hu 429, [2] p. Fve 2520 Ft
SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Tenger és temetô. Bp.: Fapadoskonyv.hu 138 p. Fve 1967 Ft
SSzzeeppeess  MMáárriiaa: Pöttyös Panni az óvodában. Bp.: Móra 55, [4] p. Kve 2490 Ft
SSzzeeppeessii  AAttttiillaa: Istenpor. Szeged: Tiszatáj 178 p. (Tiszatáj könyvek) Fve 2250 Ft
SSzzéépp  EErrnnôô: Mátyás király tréfái. Bp.: Móra 130, [3] p. Kve 1890 Ft
SSzzkkáárroossii  EEnnddrree: Egy másik ember. Bp.: Orpheusz 352, [3] p. Fve 3200 Ft
SSzzuuttyyeejjeevv,,  VVllaaggyyiimmiirr  GG..: Vidám mesék. Bp.: Móra 158, [2] p. Kve 2490 Ft
TTaammeennaaggaa  SShhuunnssuuii: 47 rónin. Bp.: Fapadoskonyv.hu 257, [2] p. Fve 2980 Ft
TTeelleeggddii  ÁÁggnneess: Mackóházi finomságok. Bp.: Ring-Color Kft. [28] p. (Barnabás meséi) Kve 1689 Ft
TTeennddoo  SShhookkoo: Jakuzák holdja. Bp.: Nyitott Kvmûhely 234, [5] p., [16] t. Kve 2990 Ft
TTooddoorroovviicc,,  DDrraaggaann: Félbeszakadt napok krónikája. Bp.: Európa 318 p. (Modern könyvtár) Fve 2700 Ft
TToollllaass  TTiibboorr  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Bp.: M. Napló 250, [6] p. (A magyar irodalom zsebkönyvtára) Fve 945 Ft
TToollnnaaii  OOttttóó: Szeplôtelen kis gépek csöpp fejedelmi jelvények. Újvidék: Forum 62 p. Fve 1890 Ft
TTóótthháárrppáádd  FFeerreenncc: Húsvéthétfô Tücsökfalván. [Nagykôrös]: Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek, 57.) Fve 200 Ft
TToowwnnsseenndd,,  SSuuee: Adrian Mole elveszett naplói, 1999-2001. Bp.: Gabo 253 p. Fve 2490 Ft
TTrreemmaaiinn,,  RRoossee: Színarany. Bp.: Park 415, [4] p. Kve 3200 Ft
TTuurrccssáánnyy  PPéétteerr: Arc és lélekzet. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 140 p. Fve 1951 Ft
TTuurrggeennyyeevv,,  IIvvaann  SSzz: Apák és fiúk. Bp.: Fapadoskonyv.hu 218 p. Fve 1832 Ft
VVeerrnnee,,  JJuulleess: A két Kip testvér. Bp.: Fapadoskonyv.hu 198, [2] p. Fve 1814 Ft
VVoollttaaiirree:: Candide avagy Az optimizmus. Bp.: Fapadoskonyv.hu 122 p. Fve 1929 Ft
WWaallkkeerr,,  CCaammii: A szeretet ajándékai. Pécs: Alexandra 302 p. Kve 1999 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: A békaporonty kalandjai. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. [26] p. (Tavak könyve
mesesorozat, 6.) Kve 1600 Ft
WWeeöörreess  SSáánnddoorr: Egybegyûjtött színjátékok. Bp.: Helikon 491 p. (Egybegyûjtött mûvek) Kve 4990 Ft
WWhhyyttee,,  JJaacckk: A templom lovagjai. 3. kv. Rend a káoszban. [Debrecen]: Gold Book 459 p. Kve 3499 Ft
WWoooodd,,  BBaarrbbaarraa: Aranyföld. Bp.: Móra 476 p. Kve 3490 Ft
WWooooddiiwwiissss,,  KKaatthhlleeeenn  EE.: Shanna. Szeged: Lazi 419 p. Fve 2999 Ft
YYii,,  HHoo--cchh’’ooll: Déliek, északiak. Bp.: Balassi 266 p. Fve 2200 Ft
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inap vitám volt egy szenvedélyes hölggyel, aminek ta-
nulságait, úgy érzem, meg kell osztanom olvasóimmal. 
– Undorító vers Ady Elbocsátó, szép üzenet címû

verse – mondta –, az öntelt férfigôg és a ronda macsó tempó iga-
zi megnyilvánulása. 
– Hohó – vágtam közbe én –, talán Szabó Lôrinc Semmiért egé-

szen címû verse, az igen, de Adyé, ugyan már, nem is errôl szól! 
– Szabó Lôrinc legalább nyíltan megmondja, mit akar – vitatko-

zott indulatosan a hölgy –, de Ady csak beletapos abba az
asszonyba, akinek minden köszönhet. 
No, helyben vagyunk, errôl van szó.
És végiggondolom, hogy egy pasas a
saját kényelmére úgy folytat titkos
bigámiát, hogy két asszonyt aláz
meg vele egyszerre, a feleségét és a
szeretôjét – míg én egykor majd-
nem belepusztultam olyan konfliktusokba, amiken mások rö-
högve léptek át, én nem tudtam, nem tudok boldog lenni más
boldogtalansága árán.
De azért megértem. Jó. Vannak mentségei:

bent maga ura, aki rab
volt odakint,

Aha. Szóval rab odakinn, a társadalomban. Szegény. Ezt csak egy
autonóm emberi lény teljes birtoklásával, rabszolgává alázásával
lehet kompenzálni; ô rab odakinn, hát idebenn kell neki is egy
rab. Egy rabszolganô. Persze. Értem.

Alku, ha szent is, alku: nékem
más kell már: Semmiért Egészen! 

Két titkos önzés párbaja
minden egyéb;

Jó, én is utálom az alkukat, nem is tudok alkudni, mindig engem
vernek át, nem alkuszunk! Én nem adok semmit, te mindent! Mert
ha megfizetek valamiért, akkor az két önzés csatája volt. Remek! 

törvényen kívül, mint az állat
olyan légy, hogy szeresselek.
Mint lámpa, ha lecsavarom
ne élj, mikor nem akarom;

ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan
börtönt ne lásd;

és én majd elvégzem magamban,
hogy zsarnokságom megbocsásd.

Törvényen kívül, mint az állat… Mint egy gettóból szökött bujká-
ló zsidólány… az pontosan „törvényen kívül, mint az állat, olyan…”
Szabó úr nem lacafacázik, megmondja, mit akar.

Csakhogy Adynál nem a férfirôl, a teremtés koronájáról, hanem
költôrôl van szó. Adott egy zseniális fiatalember, újságíró és köl-

tô (elôször Nagyváradon), és egy na-
gyon gazdag (nagypolgár), nagyon
mûvelt, nagyon érzékeny zsidó
asszony – a nagykultúrájú zsidó pol-
gároknak sokat köszönhet a magyar
irodalom –, aki kikapja magának ezt a
fiatal zsenit (aki ráadásul, bizony-bi-

zony, szép ember is a nagy. mélybarna szemével…), és a férje el-
fogadja ezt a szerelmi háromszöget tekintettel a zsenire, hisz ne-
ki is imponál, hogy neje, Adél, a nagy költô múzsája, mert persze
roppant kultúrált zsidó nagypolgár ô is, tenger pénzzel, amibôl
futja a múzsa- és mecénás szerepre, párizsi utakra, miegymásra.
És a fiú népszerûsége nôttön nô. És Adél asszony, mint Léda, már
bevonult a magyar irodalomtörténetbe. 

De jaj, a szerelemnek múlnia kell, ahogy Zorán énekli, csakhogy
a hölgy nem úgy gondolja, mert mit képzel ez a pimasz?! Ô emel-
te föl a sárból, ô csinált belôle költôt, nélküle egy közepes alkoho-
lista (és szifiliszes) újságíró lenne Váradon! Hát nem a semmiért
kockáztattak ôk (férjével együtt) betegséget, családi harmóniát és
azt a tenger pénzt, hogy ez most csak úgy, hálátlanul odébbálljon! 

Csakhogy Ady tudja, hogy ez fordítva van, nem Adél asszony
csinált belôle Adyt, ô csinált a hölgybôl Lédát. „Általam vagy,
mert meg én láttalak”.

Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg, 
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni 

S mindegy, mi nyel el, ár, avagy salak: 
Általam vagy, mert meg én láttalak 

S  régen nem vagy, mert már régen nem látlak. 

Politika és irodalom
A kötet harminc tanulmányát a
szerkesztôk, Kiss Gy. Csaba és Pá-
pay György a Magyar Írószövetség
két konferenciáján elhangzott szö-
vegek közül válogattak. Az írások
stílusukban, színvonalukban és cél-
jukban is nagyon különbözôk. Akad
köztük személyes visszaemlékezés,
történészi munka és irodalomtörté-
neti fejtegetés. Szerzôik magyar és
külföldi írók, irodalomtörténészek.
A sokféleség ellenére van, ami kö-
zös az írásokban: a centrumukban
mindig egy adott írószövetség, egy
nemzet íróinak közössége és a
fennálló hatalommal viszonya áll. A
könyv az irodalomtörténet és törté-
nelemtudomány határvidékén he-
lyezkedik el, mivel tárgya az írószö-
vetségek politikai szerepvállalása, nem irodalmi, hanem történeti
szempontok szerint vizsgálódik az irodalom berkein belül.

A kötet a tanulmányokat három fô témakörre osztja. Az elsô az ’50-
es évek és az 1956-os események köré rendezôdik, valamint ezzel
kapcsolatban a népi írók: Illyés Gyula, Németh László, Tamási Áron
szerepét tárgyalja. A második, egyben a leginformatívabb és legizgal-
masabb fejezet széles kitekintést nyújt az ország határain túlra. ’56-
ot, a forradalmat és annak hatását, elôzményeit és következményeit
taglalja. Ebben a részben lengyel, cseh, szlovák, koreai, sôt japán szer-
zô tollából is olvashatunk írásokat. A harmadik, és egyben záró rész
a '68-as prágai tavasztól a lengyel szolidaritáson át egészen a rend-
szerváltásig, sôt egy-egy szövegben napjainkig vizsgálja az írószövet-
ségek és a hatalom kapcsolatát. A jövôbeli szerepérôl, lehetséges fel-
adataival kapcsolatban pedig felmerül a kérdés, hogy egy demokrati-
kus országban vajon szükség van-e az írók politikai szerepvállalására.
E fejezetben már szóhoz jutnak a határontúli magyar irodalmi szer-
vezetek tagjai, és a környezô országokból érkezô vendégelôadók is.

A kötetet jellemzi egyfajta együttlátás, mégis az ebbôl fakadó egy-
hangúságot a szerzôk sokféle perspektívája megtöri, és akár egy ka-
leidoszkóp, mozgásba hozza az azonos tárgyat vizsgáló az írásokat:
egymás mellé, sôt olykor egymással szembe helyezi ôket. A szövegek
mentén kirajzolódik egy jellegzetesen huszadik századi táj, a kelet és
nyugat határán fekvô Közép-Európa, melyen a Magyarország és a
Magyar Írószövetség is láthatóvá válik.

Hományi Péter

Kertész Ákos
KKéétt  vveerrss,,  kkéétt  aattttiittûûdd
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Kertész Ákos új regénye, a Tigrisbunda az Ün-
nepi Könyvhéten kerül az olvasók elé. A Kos-
suth-díjas író, filmdramaturg új könyvében ko-
rábbi mûveibôl visszacsengô kérdéseket fesze-
get: az identitáskeresésrôl és az erkölcsi helytál-
lásról egy korrupt és erôszakos világban. Ám ez
utóbbiban nincs semmi meglepô, hiszen –
ahogy a szerzô mondja – egy valamirevaló író
mindig ugyanazt a regényt írja, s ez a regény va-
lójában nem más, mint önéletrajz. Ugye ismeri
az anekdotát: Flaubert arra a kérdésre, kicsoda
Bovaryné, azt felelte: Bovaryné én vagyok.

– Kezdjük rögtön a címmel; mit jelképez a tig-
risbunda?
– A regény mottója egy Szécsi Margit-vers
egyik szakasza: „Több a csíkos bunda ára, /
mint az atlétamezé – / Világ ura végy be en-
gem / fenevadjaid közé.” 

A kiindulópont, hogy néhány fiatal – egy volt
intézetis lány, a barátja és a fiú bátyja – rájön
arra, hogy ebben a világban csak a gazembe-
rek, a fenevadak érvényesülnek, ezért megkí-
sérelnek tigrisbundába bújni. Szegény „átlag”-
emberek, a vágyaik sem nagyok, mindössze
egy lakás, ahol családot alapíthatnak, és ember
módjára élhetnek. Ebbôl adódóan az egész ak-
ció – a polgármester megzsarolása egy önkor-
mányzati lakás fejében – bár izgalmakban bô-
velkedô akció –, mégis kisstílû és pitiáner. De
nekik életbevágó. Ahogy a fogolynak élet-halál
kérdése lehet egy falat kenyér. Végül azonban
rá kell jönniük, hogy fenevadnak születni kell,
ha valaki nyuszi, akkor is fölfalják a farkasok,
ha tigrisbôrbe bújik. 

A fôszereplô egy talajtalan lelencgyerek,
ahogy a fiú anyja mondja, „gyüttment”, akinek
emellett a legnagyobb bûne, hogy feltehetôen
roma. Ezt nem tudja biztosan, mivel nem is-
merte a szüleit.
– Szandra romasága két kérdést feszeget:
egyrészt a kirekesztettséget, másrészt az
identitáskeresést. 
– A két kérdés – ami egyébként összefügg – a
saját, személyes sorsom miatt kezdett foglal-
koztatni. Tízéves koromig nem tudtam, hogy
zsidó vagyok, elhittem a szüleimnek, hogy mi
egy „keresztény középosztálybeli” család va-

gyunk. A származásommal akkor szembesül-
tem, mikor a piaristák helyett egy állami gim-
náziumnak is csak a zsidó osztályába vettek
föl, s ezzel belekerültem a zsidóüldözés sûrû-
jébe. Attól fogva valami furcsa kettôsség élt
bennem egész életemben: gyerekkoromból hi-
ányzott a zsidó közösség akolmelege, nem ta-
nultam héberül, nem ismertem a szép ôsi éne-
keket, nem jártam zsidó hittanra – mégis egy-
értelmûen zsidó voltam. Hiszen zsidó volt
mind a négy nagyszülôm. Ezért érdekeltek
mindig a kettôs kötôdésû emberek, akik kere-
sik a gyökereiket. Ugyanakkor az ilyen sors azt
is bizonyítja, hogy ez a kérdés (a származás, az
etnikai hovatartozás) morálisan mennyire má-
sodrendû. Két korábbi regényemben – A gyû-
lölet árában és A tisztesség árában – hasonló
kérdéseket boncolgattam. Fôhôsük egy polgá-
ri, értelmiségi családból származó roma fiú. Si-
keres ügyvéd lehetne, nem kellene foglalkoz-
nia a származásával. Mégis, mikor tükörbe
néz, egy cigány férfi pillant vissza rá. Erkölcsi-
leg úgy érzi, vállalnia kell a romaságát, ezért
lesz rendôrtiszt, holott alig ismeri a cigányság
életét, közegét, nem a cigánysorról jött. A Tig-
risbunda Szandrája, aki egy gyönyörû, délies
típusú lány, ugyanígy csak találgatja, vajon ro-
ma-e? Az intézetben nem foglalkoztak ezzel a
kérdéssel, ott nem volt „rasszizmus”, mikor ki-
került az intézetbôl, akkor tapasztalta meg elô-
ször ezt a fajta kirekesztettséget. A társadalmi
kirekesztettség egyébként – a feketék sorsán
keresztül – gyerekkorom óta izgat, nagyjából
attól kezdve, hogy elolvastam a Tamás bátya
kunyhóját, és akkor még fogalmam sem volt
róla, hogy mint zsidót, mindez engem is érint.. 
– Ugyanakkor azzal, hogy ô lesz a regény leg-
pozitívabb hôse, mintegy „igazságot szolgál-
tat” ennek a cigánylánynak. 
– Én nem szolgáltatok igazságot, csak megmu-
tatom, hogy milyen. Szandra tanult, intelligens
lány, informatikai fôiskolára jár, aki bár komoly
elméleti tudással rendelkezik, a gyakorlati élet-
rôl alig tud valamit. Csakugyan magasan ki-
emelkedik a környezetébôl – eszével is, ke-
mény morális tartásával is. 
– A regényben nagyon erôs társadalomkriti-
ka fogalmazódik meg, hiszen a három fia-

tal akciója mellett, mely végül
eltérô irányt vesz, lassan kibon-
takozik az egész várost átszövô
korrupció. 
– Két „piszkos ügyre” derül fény,
elsôként a szennyvíztisztító te-
leppel kapcsolatos korrupcióra,

amely ellen a polgármester egyedül próbálja
felvenni a harcot, a másik ellen pedig – ahol
mellesleg sintértelepi kutyákra lövöldöznek
vadászatként az urak, és melyrôl kiderül, hogy
egy nemzetközi bûnszövetkezet; a hamisított
állatbôr kereskedelem Kínától az Egyesült Ál-
lamokig terjed – a polgármester állatvédô lá-
nya, Ramóna harcol. Valójában ugyanazok a
szereplôk vesznek részt mindkettôben.
– Idô közben pedig kiderül, hogy a polgármes-
ter, akit a három fiatal „fenevadnak” nézett,
voltaképpen hozzájuk áll közelebb. 
– Igen. Szandra iránt föllobbanó érzelmei mi-
att lép túl önmagán, szedi össze az erejét, hogy
felgöngyölítse az egész bûnszervezetet. A va-
dászházban – ahol a tervek szerint tetten akar-
ják érni a lánnyal -, Szandra meglátja benne az
embert, s hogy ô nem a fenevadak közül való.
Mikor végül cselekszik, szeretne megfelelni
annak a képnek, amit Szandra alkotott róla.
– Min dolgozik most? 
– Szeretném megírni A gyûlölet – ill. A tisztes-
ség árának 3. kötetét, a kórházi szobából fölvé-
ve a szálat, ahol – Zofár tüdôlövése után – a
történet abbamaradt. Ebben a regényben a
gyilkosságot és a korrupciót fölgöngyölítve a
legmagasabb körökig jutnak el a nyomozók,
de a bûnügyben szót kap a hazai egészségügy
rémséges állapota is.

Maczkay Zsaklin
Fotó: Szabó J. Judit
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Honnan tudtam volna, hogy oly érzékeny húrt vagy untig is-
mételt témát pendítek meg, ami valósággal dühbe hozza az
írónôt, aki a mindennapi kommunikációban szokatlan indula-
tossággal csak azt ismételgeti: „ez regény, ez regény, ez re-
gény, én nem naplót írtam!” Ha elôre sejtem a heves reakciót,
talán árnyaltabban fogalmaztam volna ahelyett, hogy nyíltan
megkérdezem Sofi Oksanentôl: tartalmaz-e önéletrajzi ele-
meket magyarul most megjelent regénye, a Sztálin tehenei. 

A nemzetközi mezônyben is sikert sikerre halmozó írónô
1977-ben született, apja finn, anyja észt. Nyolc évvel ezelôtt
megírt elsô regénye, a Sztálin tehenei három generáció sor-
sán keresztül mutatja be a Baltikum e térségének 20. századi
történelmét, társadalmát. Sofia, az észt nagymama a sztálini
rezsim sötét éveit idézi elénk. Lánya, Katerina, aki a jobb élet
reményében finn férfihoz ment feleségül, saját bôrén tapasz-
talja a bevándorlókkal szembeni nem túl gáláns finn bánás-
módot. Az ô „félvér” lánya, Anna pedig keresi a helyét azt észt
nagymama világa és önnön mindennapi közege között, ahol
titkolnia kell származását. Identitászavara étkezési problé-
mákba, bulimiába torkollik.

Elmenne a tények mellett, aki nem fedezné fel az írói élet-
rajz és a regénybéli cselekmény között a hasonlóságot. De ha
az extravagáns küllemû, fekete raszta haját lila és kék fonatok-

kal, mintegy ékszerként viselô, bôre sápadtságát kozmetiku-
mokkal még inkább kiemelô, örökké feketeruhás szerzô ra-
gaszkodik hozzá, hogy semmi sem vezethetô vissza a szemé-
lyes tapasztaláshoz, amit a minden oldalt sötét színekkel fes-
tô regényében olvashatunk, akkor csakis a búvárkodás marad-
hatott hátra számára a történelmi eseményekre támaszkodó
cselekmény hitelesítéséhez.

– Nem kell idôs, tapasztalt tudósnak lennie ahhoz, hogy
ilyen regényt írjon az ember – vélekedett az írónô. – Gyerek-
ként éltem meg annak az idôszaknak az utolsó tizen-valahány
évét, amikor az észtek szovjet megszállás alatt voltak, de a
rossz életfeltételeket, a szükségszerû lemondás következmé-
nyeit a legkisebbek is érzékelik. Azt is felfogtam, ha nem is
tudatosult bennem, hogy ott semmiféle perspektíva nem lát-
szott kibontakozni. Engem mindig is érdekelt a történelem,
de a regényeimben leginkább az izgat, hogy miként hat a
múlt a jelenre. 

– Felkészülésként sok nôi magazint olvastam – folytatta. –
Gyerekkoromból csak egyetlen ilyen lapra emlékeztem, az
persze a szovjet megszállás alatt jelent meg, de most sok-sok
nôi magazinra akadtam az 1920-as, ’30-as évekbôl, akkor finn,
francia, angol és más országokból származó lapok is elkerül-
tek az észt nôkhöz. A döbbenetes különbséget az jelentette,
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hogy a szovjet lapban még hirdetések sem voltak, s látszott,
hogy a függetlenség idôszakához képest a képanyag is silá-
nyult. Az írások többnyire praktikus tanácsokra korlátozód-
tak, a riportok nyelvezete pedig lelkesítô volt. Nagyon külön-
bözött attól a valóságtól, amelyrôl a visszaemlékezésekben
hallottam. 

Ha már az anyaggyûjtésnél tartunk, faggatom, honnan sze-
rezte a könyvben igen hitelesnek ható értesüléseit a bulimiá-
ról. Azt mondja, húsz-harminc éves kora között ismerte meg
az orvosi definíciót, és sok szakirodalmat olvasott róla. Meg-
tudta például, hogy csak az 1970-es évek vége óta tekintik kü-
lönálló betegségnek a bulimiát, azelôtt az anorexia egyik tü-
netének tartották azt, hogy a koplalást olykor rohamszerû za-
bálás, majd önhánytatás váltja fel.

– Miként lehet kilábalni belôle? – kérdezett vissza. – Finnor-
szágban több terápiás kezelést is alkalmaznak, de ha ezek kö-
vetkeztében valaki jobban lesz, az csak pillanatnyi állapot. A
szenvedélybetegség nem gyógyítható, az alkoholista sem
mondhatja magát soha átlagos embernek, legfeljebb olyan al-
koholistának, aki éppen szünetelteti a szeszesital-fogyasztást.
És megeshet, hogy ahelyett másik kényszeres függôség keríti
hatalmába.

Nem véletlenül bújja a régi nôi magazinokat Sofi Oksanen.
Nem csak mostani regényében játszanak fôszerepet a nôk.
Például a magyarul már tavaly megjelent Tisztogatásban
szintén nôi sorsokon keresztül mutatja be a hajdani kollabo-
rációt és korunk brutalitását. (Ezzel a mûvel a kaposvári Csi-
ky Gergely Színház közönsége is találkozhatott, merthogy a
finn színmûvészeti akadémián dramaturgnak tanult szerzô a
színdarabot dolgozta át világsikert aratott prózai mûvé.) Sofi
Oksanen nem találja különösnek, hogy mindig nôkre osztja a
múltfeltáró fôszerepet. Így csodálkozik, hogy Magyarorszá-
gon szinte mindenki hol feminizmusa felôl puhatolózik, hol
az iránt érdeklôdik, hogy hisz-e a nôknek szóló irodalom lé-
tében, illetve a nôi írók problémafelvetésének sajátosságában. 

– Finnországban nem skatulyázzuk be ennyire a dolgokat –
magyarázta –, és én sem osztom fel az irodalmat nôi és férfi
térfélre, hanem egységesnek tekintem. Engem sem a szerep-
lôim nôi mivolta ragadott meg, hanem a feldolgozott téma. Az
érdekelt, hogy miként tesznek a lélekkel a testet érô külsô ha-
tások. A traumák nyomán kialakult lelki zavarok foglalkoztat-
tak. Emellett az a célom, hogy megismertessem a keletet a

nyugattal. Európa nem-
igen járatos a Szovjetunió
történetében. A finnek
sem támogatják a múlt
feltárását. Az észteknél
legfeljebb memoárok je-
lentek meg a megszállás
korszakáról. Oroszország
tör téne lemszemlé le te
szintén sajátos. Azt hi-
szem, Európának ma ez a
legnagyobb problémája.

A végsô kérdésre, hogy
hazái közül valójában hol
érzi otthon magát, az író-
nô kitérô választ adott: „A
nyelvben, vagyis az iroda-
lomban.”

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

INTERJÚ
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Sofi Oksanen
SZTÁLIN TEHENEI
Scolar Kiadó
448 oldal, 3450 Ft



A történelem lomtárába került egy zsar-
noki, majd csak röhejesen félelmetes kor-
szak – a háztájis-telkes-trabantos legvidá-
mabb barakk -, amelyrôl még hinni is me-
részség volt, hogy egyszer múlttá válik.
Végérvényesen letûnt egy világ, de a tár-
gyai, errôl mit sem tudva, még itt kísérte-
nek. Somlai Tibor kiváló könyve – Távol
és közel. Belsôépítészet a háború után
(1945–1970) – félmúltunk belsô tereit idé-
zi meg. A gondosan szerkesztett, szép ki-
állítású, gazdagon illusztrált mû azonban
könnyes-mosolygós múltidézésre is alkal-

mat ad. A fôcím nagyon pontosan
fejezi ki azokat a gondolatokat és
érzelmeket, amelyek a könyvet ol-
vasva tolulnak fel bennünk. 

A kötetben látható bútorok és be-
rendezett terek többsége ugyanis
meghitt ismerôsünk. Ezek a szé-
kek és asztalok sokunk számára A
SZÉKEK ÉS ASZTALOK. Közéjük
születtünk. Még elképzelni sem
tudtuk, hogy létezhetne másféle
szék vagy asztal. Ma már tudjuk,
hogy vannak másfélék is, de még

rajtuk ülünk, melléjük telepedünk, amikor
az öreg szülôknél vagy nagyszülôknél ebé-
delünk. Újabban a divatos szórakozóhelye-
ken is mindegyre beléjük botlunk. Mi tör-
tént velük és velünk? Emlékezzünk! „A
miniszoknyás combhoz tapadó, piros sky
székek a presszóban, s a halk, cuppanó
hang, ahogy a randevú végeztével bôr és
mûbôr elválnak egymástól” – olvashat-
juk Bán Zsófia elôszavában. A könyvet
lapozgatva minden kötelezettség és
nyomasztó gond nélkül mászkálhatunk
a saját múltunkban, talán még Víg Mi-
hály dalszövege is eszünkbe jut: „Túl
késô már, és túl hamar.” 

Csaknem feledtük, tudományos
szakmunkát tartunk a kezünkben,
amely rengeteg fényképpel, rövid,
pontos és érdekes kísérôszövegekkel
mutatja be a kor tervezôit és alkotá-
saikat. Mivel akkortájt inkább palás-
tolni illett a korszerûséget, semmint
dicsekedni vele, tiszteletlen, de ért-

hetô az olvasó meglepe-
tése: a „szocialista designerek” nagyon jól
ismerték a kor divatos áramlatait, munká-
ik világszínvonalúak voltak. A szerzô
személetes példákkal mutat rá erre: Gáb-
riel Frigyes székét egy dán, Peresztegi Jó-
zsef pálcás székét egy olasz, Gaubek Júlia
lámpáját egy angol, Moess Tibor szobabe-
rendezését egy amerikai designer munká-
jával párban mutatja be. Számos újdonság
nálunk is azonnal megjelent: hevederfo-
nású székek (Kovács Zsuzsa és Vince
Pál), svéd (fémvázas) állvány (Kigyóssy
Ágnes és Verebi Sándor), plexi háttámlá-
jú székek (Kigyóssy Ágnes). Rákos Pál (a
New York Kávéház presszója és sörözôje,
Éjjel-nappali Közért, Újpesti Áruház) és
Mikó Sándor (Árok vendéglô) hanyag ele-
ganciával odavetett, magabiztos anyag-
használatról tanúskodó terei ma is bárhol
megállnák a helyüket.

Az arányosan felépített kötet elôször a
tervezôket mutatja be, majd a korszak bú-
torkiállításait. Már-már feledett közösségi
terek jelennek meg újra a presszókat, klu-
bokat, kultúrházakat, szállodákat ismerte-
tô részben, amelyet a bútortípusok sze-
rinti tárgyalás követ. A kiadványt a terve-
zôk gondosan összeállított életrajzi adatai,
névmutató, forrásjegyzék és angol nyelvû
rezümé zárja.

Bártfai László

TTáávvoollooddvvaa

KÖNYVRÔL
Somlai Tibor
TÁVOL ÉS KÖZEL
Belsôépítészet
a háború után
1945–1970
Corvina Kiadó
247 oldal, 9900 Ft
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Hankovszky Tamás:
PILINSZKY JÁNOS EVANGÉLIUMI
ESZTÉTIKÁJA
Teremtô képzelet és metafizika
264 oldal, 2900 Ft
Van-e köze a mûvészetnek a val-
láshoz azon túl is, hogy értelmezi
és illusztrálja a bibliai története-
ket, hogy a liturgia közegét bizto-
sítja, vagy tanúságot tesz a hit
igazságáról és örömérôl? 

Morris L. West:
AZ ÖRDÖG ÜGYVÉDJE
320 oldal, 3200 Ft
Monsignor Blaise Meredith mi-
közben halálos betegségével
küzd, élete legkeményebb fel-
adatát kapja: egy boldoggá ava-
tási perben a kételyek képviselô-
jének, az „ördög ügyvédjének”
szerepét.

Pokol Béla:
EURÓPA VÉGNAPJAI
A demográfiai összeroppanás
következményei
240 oldal, 2800Ft
A szerzô megállapítja, hogy a
„rasszistázás morálja” tarthatat-
lan, túl kell lépni rajta, mert a
többségi társadalom és a kisebb-
ségek, jelesül a cigányság helyze-
te sokkal tisztább végiggondolást
igényel egész Közép-Európában.

Bogár László:
LEFELÉ A LÉTEZÉS LEJTÔIN
460 oldal, 3200 Ft
A könyv fontos kérdése: az új Fi-
desz-kormány a magyar nép remé-
nyei szerint felépülô új rendszer
elsô kormánya, vagy a megbukó
régi rendszer utolsó kormánya-
ként vonul-e be a történelembe?

Kovács Anita – Lóránt Károly:
SZÉLMALOMHARC
Interjúkötet 
186 oldal, 2500 Ft
Lóránt Károly közgazdász számta-
lan fórumon  – a Tervhivataltól
Brüsszelig –  hangoztatta és han-
goztatja a magyar gazdaságot
tönkretevô neoliberális közgaz-
dászok felelôsségét. Hogyan ítéli
meg a jelenlegi kormányzat gaz-
daságpolitikáját? 

A Magyarnak lenni-sorozat
legújabb kötetei

TÚL-PART – LXXXII.  
Hargitay Andrással
beszélget – Mezei Károly 
1500 Ft
A TISZTELETBELI KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK – LXXXVI. 
Pozsgay Imrével
beszélget – Mezei Károly
1500 Ft

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

A Jó könyv – szolgálat

A Kairosz Kiadó ajánlata
www.kairosz.hu



Azon szerencsés generáció tagjaként,
akiknek nem kellett érettségizniük az
1945 utáni magyar történelembôl –
rendszerváltó évek lévén ugyanis sen-
ki nem volt hivatott megírni tankönyv-
szinten, hogy mi igaz és mi nem, hála a
diákok istenének – csak gyors áttekin-
tés során találkoztunk a történelem-
órákon a második világháború környé-
kén, s fôképp utána percenként alaku-
ló és felbomló, föld alatti és fölötti pár-
tokkal, sejtekkel, kezdeményekkel. 

Holott már a korábbi érában elegendô
lett volna egy lexikon e tudás rendsze-
rezéséhez, de miközben a mozgalmak
és a politikai eszmék múltját viszony-
lag gazdag szakirodalom dolgozta fel,
addig a pártok történetének enciklopé-
dikus összefoglalása mind ez idáig nem
történt meg. Mostanra érett meg, hogy
jelentôs kutatói apparátus munkája
eredményeképp az érdeklôdôk kezükbe
vehessék A magyarországi politikai
pártok lexikonát, az 1846 és 2010 kö-
zötti idôszakot felölelve. (Gondolat Ki-
adó, 2011). Messze nem (csak) diákok-
nak szól természetesen ez a kézikönyv:
történészeknek, pedagógusoknak, poli-
tikusoknak, újságíróknak, közigazgatás-
ban dolgozóknak, s úgy általában min-
denkinek, aki szeretne elmélyedni vagy
mintegy „légifelvételrôl” csak rátekin-
teni arra a politikai térképre, amely
meghatározta Magyarország elmúlt bô
százötven évének történelmét. E lexi-
konból is kiviláglik ugyanis: a politikai
hevületet kifejezetten kedvelô nemzet
vagyunk, s az indulatok legtöbbször
pártalapításban csapódnak le. A sok-
szor szélsôségesen ütközô ideológiák
hozadéka némely forrongóbb idôszak-
ban öt-, hat-, hétféle politikai párt (a
'89-es rendszerváltás nem is nevezhetô
kiugrónak ilyen szempontból).

A betû- és kronológiai rendbe szedett
pártok történetét böngészve tanulsá-
gos, hogy a történelem miként rostálta
meg ezeket a szükségszerûen elmúlásra
ítélt formációkat: némelyik a teljes is-
meretlenség homályába veszett, néme-
lyik vezérágként számos újabb párt
megalakulásához szolgált „anyaszerve-
zetül”. Ha messzebb tekintünk vissza  a
múltba, a névsor sokszor egészen il-
lusztris: az 1848-ban alakult Békepárt
soraiban, „amely elsôsorban a Habs-
burg-ellenes önvédelmi háború folyta-
tásának feltételeit illetôen különült el a

képviselôk más csoportjaitól”, ott
ült Jókai Mór, Kemény Zsigmond,
Nyáry Pál, Kazinczy Gábor… (Hatá-
sos érv lehet, ha manapság az írók
politikai tevékenységének védel-
mére kelne valaki.) De szükség is
volt a szellemi erôre, hiszen, mint
a szócikkben is szerepel, a Béke-
párt célja Kossuth és a radikálisok
együttmûködésének legyengítése
volt. 1890-ben kezdôdött meg a
magyarországi szociáldemokrá-
cia tömegpárttá szervezése, majd
a századforduló után kiemelke-
dik az Egyesült Függetlenségi és
Negyvennyolcas Párt, amely Ká-
rolyi Mihály elnökletével mûkö-
dött, és Károlyi-pártként is em-
legették – legfôbb jellemzôje a
demokratikus birtokpolitika
képviselete. Szintén erre az
idôre esik az igen korai meg-
alakulású, ha nem is jelentôs ténye-
zô, Mérsékelt Antiszemita Párt, amely
mint neve is mutatja: az antiszemita in-
dulatokat tömörítette párttá.

A Horthy-korszakban találunk „üde”
történelmi példákat a konzervativiz-
mus és a liberalizmus összebékítésére,
legalábbis a jámbor szándékra: ilyen
volt például a Demokratikus Polgári
Szövetség, mely a háborús forrongá-
sok között természetesen néhány hó-
nap alatt kimúlt. Bár nevében meglepô
lehet, de a Magyar Nemzeti Szocialista
Párt nem a mai MSzP elôdje, hanem
szélsôjobboldali mozgalom, amelyet
Festetics Sándor gróf alapított, majd
1940-ben fuzionáltak Szálasi nyilas
pártjával. Fájdalmasan rövid életûnek
bizonyultak a mérsékelt pártok, me-
lyek a trianoni traumát demokratikus
módon, diplomatikus tárgyalások útján
próbálták volna orvosolni: például az
1924 végén másfél hónapig létezô Or-
szágos Demokratikus Szövetség.

A „leggazdagabb” ter-
més a pártok megalakulásának-meg-
szûnésének történetében a már emle-
getett 1944 és 1956 közötti idôszak. A
baloldali, szociáldemokrata, nemzeti
parasztpárti és kommunista pártalaku-
latok mellett ekkor még párhuzamosan
jelen vannak a radikális és polgári kez-
deményezések, amelyek biztató csírái
voltak egy demokratikus folytatás lehe-
tôségének, de többnyire valamely na-
gyobb szervezetbe olvadva elveszítet-
ték arculatukat és egyéni célkitûzései-
ket. Ilyen volt az 1948 tavaszától egy
évig létezô Radikális Demokrata Párt-
szövetség, amely végül a Magyar Füg-
getlenségi Népfrontba olvadt bele. Fel-
emelôen tanulságos az '56-os év kezde-
ményezéseinek demokratikussága: az
október 31-én alakuló Magyar Forradal-
mi Ifjúsági Párt például „Szônyi Gyula,
a Magyar Bizományi Áruház Vállalt
könyvtárosa kezdeményezésére” ala-
kult, mint a szócikkben olvasható.

A háromszázhúsz párt vagy szervezet
történetének alapos bemutatásán kívül
a lexikon szerves részét képezik a vala-
mennyi szócikket követô forrásmegje-
lölések és szakbibliográfia – ezeknek
teljességében nyugodtan mondhatjuk,
hogy a kötet rendkívül hasznos, ezen-
túl talán nélkülözhetetlen kézikönyv-
ként forgatható majd az adott korsza-
kokat kutatóknak.

Laik Eszter

KÖNYVRÔL
A MAGYARORSZÁGI
POLITIKAI PÁRTOK
LEXIKONA
1846–2010
(Szerk. Vida István)
Gondolat Könyvkiadó
750 oldal , 5500 Ft
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Lelkes György
MAGYAR HELYSÉGNÉV-AZONOSÍTÓ
SZÓTÁR
3., bôvített kiadás

Az alapvetô kézikönyv a teljesség igé-
nyével veszi számba a történeti Magyar-
ország helységeinek neveit, e nevek vál-
tozatait, tájékoztat a települések lakos-
ságának etnikai és felekezeti összetéte-
lérôl, helységek egyesülésérôl és szétvá-
lásáról. A 3. kiadás bôvült azzal a közép-
kori névállománnyal, amely a mai fal-
vakhoz és városokhoz kötôdik. E kiadás-
hoz új színes térképszelvények készül-
tek, közülük kiemelkednek az 1913. évi
közigazgatási beosztás térképei. A kötet
a KSH Könyvtárral közös kiadásban és az
OTKA támogatásával jelent meg.
1048 oldal + 72 oldal térképmelléklet,
keménytáblás, ára: 11000 Ft

Bibó István
AZ ÁLLAMHATALMAK
ELVÁLASZTÁSA

Bibó István most lenne 100 éves. Életmû-
véhez azonban nem könnyû hozzáférni.
Ez indokolja írásainak újbóli kiadását.
Tematikusan szerkesztett – 12 kötetbôl
álló – centenáriumi sorozatunk elsô kö-
tete a jogtudós pályakezdésétôl akadé-
mikussá válásáig tartó idôszakának ta-
nulmányait közli. – Megjelent a Nemze-
ti Kulturális Alap támogatásával.
348 oldal, kartonált, 2700 Ft

Gosztonyi János
AZ ELVARÁZSOLT HEGY

Kínai lány és magyar férfi szerelmé-
rôl szól a regény. Két, egymástól ki-
mondhatatlan messzeségben élô em-
ber találkozásáról. Erôs ellenzés és
kevés helyeslés között haladnak egy-
más felé, és mindvégig kérdéses,
hogy elnyerik-e, amit a legnagyobb
jutalomnak vélnek: az életet egymás
oldalán.
252 oldal, kartonált, 2600 Ft

Mohás Lívia
HÁROM KISREGÉNY

Három önálló mû. A történetek cím-
adói régi ismerôseink. A dekatlonférfi
a Jessze fája Bajnoka, Irma, a nagyné-
ni, a családregényekben bukkant fel,
Prokopiosz a Theodora-Jusztinianusz
ikerregénybôl lépett elô. Mindhárom
karakter bemutatása lényegében ön-
vizsgálat, szembenézés a múlttal és a
megélt élettel. – Megjelent a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával.
332 oldal, keménytáblás, 3100 Ft 

ARGUMENTUM KIADÓ
1085 Budapest, Mária u. 46.

Telefon: 485-10-40. Fax: 485-10-41
info@argumentum.net
www.argumenum.hu
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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

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

Csokonai Attila mûelemzései,
publicisztikai írásai, interjúi
klasszikusok, klasszicizálódott
kortársak mûvei mellett magyar
szerzôket, mûhelyeket mutatnak
be, a függelékben több száz mû
annotációjával.

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Csak kérni kell – a könyvesboltokban



A Móricz-különgyûjtemény feldolgozásával
kezdte pályáját a Petôfi Irodalmi Múzeum-
ban Cséve Anna, aki így az évek folyamán
alaposan megismerte ezt az írói hagyatékot.
A Naplók 2010-ben megjelent elsô kötetét
és a jelenleg készülô másodikat ô rakta
össze sok doboznyi vegyes papírhalomból.
Amikor összeállt a teljes napló, kiderült, ki-
adatlan írás is van benne, tehát feltétlenül
közzé kell tenni az addig részlegesen feltárt
anyagot. De nem ilyen egyszerû az élet,
amint Cséve Anna szavaiból is kiderül:

– A további munka során világossá vált,
hogy ez nem is a „teljes” napló, máshol, még
nagyon sok helyütt, magántulajdonban is
vannak további naplórészek, így komolyan
kezdett izgatni a dolog. Érdekes volt egy
ilyen hatalmas, több kötetes életmû mellett
ez az óriási mennyiségû hátramaradt kézira-
tos anyag, és választ szerettem volna kapni
arra, vajon milyen szerepet játszanak Mó-
ricz írói teljesítményében a naplók. 
– Korábban is volt már tudományos kötôdé-
se Móriczhoz? 
– Diákként és késôbb hallgatóként is más
nyugatos szerzôket szerettem jobban, példá-
ul a szakdolgozatomat Kosztolányiból írtam
magyar szakon, majd Babits Mihállyal is fog-
lalkoztam, részt vettem a Babits kézirat-ka-
talógus összerendezésében is. Móricz ké-
sôbbi szerelem lett. Izgalmas munka ez,
nagy kihívás, és mindig érdekes kihívás a
kézírásos papírlapokon kutakodni, amelyek-
rôl rengeteg információ állapítható meg.
– Mekkora idôszakot fognak át a naplók? 
– Móricz a következetes naplóírást negy-
venhat éves korában kezdte el, 1925-ben, és
1942-ig tart az ismert naplófolyam. Ám az
elején, a húszas években vannak szünetek,
kihagyások, és késôbb, a harmincas évek-
ben, mikor megválik a Nyugat szerkesztôsé-
gétôl, elôfordul, hogy naponta háromszor,
négyszer is leül naplót írni. Ez egyértelmû-
en rávilágít arra, hogy Móricz számára ez a
naplóírás valójában monológ volt, beszélge-
tés, párbeszéd önmagával. 
– Milyen nyomokon lehetett elindulni a Mó-
ricz-naplók felkutatásában? 
– A már meglévô naplójegyzetek mutatta
nyomokon. Gyakran találhatók bejegyzések,
mondjuk, egy színdarab jegyzetei között is,

vagy akár papírszéleken. Persze sokszor
támpontot ad ezek felkutatásához egy, már
felfedezett részlet, például ha egy telefonbe-
szélgetés lejegyzése belekerült a színdarab-
ba. Ilyenkor elô tudom venni a darab erede-
ti kéziratát, és ott találok benne néhány ol-
dalnyi naplót. Nagyon szerteágazó ez az al-
kotásmód, éppen ezért a bizonytalanság vé-
gigkíséri a szerkesztôt. Szerencsejáték, hogy
meddig tudom követni a fonalat, és hol vesz-
tem el újra a megtalált vonalat, a magántulaj-
donban és a különgyûjteményben levô kézi-
ratok vagy utalások útját. Ott a kérdôjel,
hogy megvan-e vége, tehát hogy az a napló,
amelyet közreadunk, valóban teljes mû-e.
– Megváltozott-e a Móricz-képe a kutatás
éveiben?
– Izgalmas kérdés, hogy mennyire lehet re-
konstruálni magát az egyént a személyes
írások alapján. A naplókból sok mindent
meg lehet tudni róla, az íróról és a személyi-
ségrôl. Én összeraktam egyfajta Móricz-ké-
pet, de azt hiszem, ezt mindenkinek magá-
nak kell megtennie, Egyetlen hiteles portré
ugyanis nem létezik, meg kell elégednünk
azzal, s ez a legtöbb, hogy ez a portré élôvé
válik. Testalkatát ismerve a legtöbben azt
gondolják, hogy Móricznak mély hangja
volt. Pedig nem, sôt, alkata szinte a véglete-
kig érzelmesnek bizonyult. 
– Akadt-e esetleg olyan titka Móricznak,
amit ezek a naplók lepleztek le?
– Ezernyi titka van. A legmeglepôbb talán
az, hogy ezekben az írásokban olyan dolgo-
kat mond el, melyeket valószínûleg a késô
utókornak szán. Saját mûveire is reflektál, és
a legizgalmasabb maga az önarckép-formá-
lódás, ami önkéntelen és spontán folyamat
ebben a nagy mennyiségû szövegben, hi-
szen Móricz a nap minden órájában írt,
mert mindent rögzíteni szeretett volna. És
mindenre reagált is, ami történt vele, tulaj-
donképpen élete regényét írta le ezzel. Így
megduplázta, folyamatosan újraélte saját
életét. Erre van is egy példa: amikor 1929-
ben, a Nem élhetek muzsika szó nélkül cí-
mû darabját játsszák a színházban, beül a
jegypénztárba és azt hallgatja, hogy vajon
mirôl társalog a közönség, miközben jegyet
vásárol. Ezt különösen érdekesnek, és rögzí-
tésre méltónak találta, mert ilyen szemszög-
bôl még sohasem látta az olvasóit, nézôit. A

titkok egyike, hogy mi természete-
sen tudjuk, a napló irodalmi mûfaja eleve
konstrukció, hiszen elbeszélôje valójában
író ember, aki egyben szerzôi énjét alakítja a
papíron.
– Mit mond a mai embernek Móricz?
– Egyszer ajándékba kap egy kötészeti min-
ta kötetet, ami belül üres. Azonnal elkezd
bele írni, és az elsô oldalra a következôket
jegyzi: „Szeretem az ilyen papírörömöket s
ebbe a könyvbe fel fogom jegyezni a Beth-
len-korszak mai adalékait. Talán 300 év múl-
va hasznát veszi egy késôi utódom.” Ez az
egyik vonulata az író dokumentálási céljá-
nak, emléket állítani a kornak. A másik szál,
melyen a napló története fut, egyfajta terápi-
ás írás, egy olyanfajta kényszeresség, melyet
Móricz egy helyen így fogalmaz meg: „Csak
egy súlyos defectusom van: folyton írok…
Egy percnyi pihenés nélkül.” Tehát a napló
egy bizonyos pszichés állapotban keletkezik,
támaszként, beszélgetôtársként van jelen,
mikor nincs ott más. S ô maga is így nyilat-
kozott a saját jegyzeteirôl: „Mintha egy vad
Móricz regényt olvasnék”. Szóval ez a két vi-
lág, az eddig számunkra ismeretlen kézirat-
ban levô napló és a publikált életmû sokszor
kapcsolódik egymáshoz. Genezisük, gyöke-
rük, tulajdonképpen egy és ugyanaz. S mivel
a napló nagyon szubjektív mûfaj, azt gondo-
lom, hogy a közönség, ha olvassa, személyes
kapcsolatba kerül a naplóíró személyiséggel,
saját viszonylata alakul ki vele, és olvasóként
kénytelen abba a helyzetbe kerülni, hogy ba-
rátságot köt Móricz Zsigmonddal. Ez pedig
elindítja a mûvek továbbgondolását, ami
számos eddig elveszett üzenethez vezethet.

Kurcz Orsi

„„EEggyyeettlleenn  ddeeffeekktteemm,,  hhooggyy
áállllaannddóóaann  íírrnnoomm  kkeellll””
Beszélgetés Cséve Anna Móricz-kutatóval
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– Mióta ír naplót?
– Sorkatonaság alatt kezdtem, nem voltam
még húsz. Kétségbeesésbôl, idômúlatásból.
Határidônaplóba, füzetbe írtam, 1992-ben
vettem egy komputert, azóta oda. Terjedel-
mes anyag, annyi, mint ide az a fenyôfa.
Többfajta napló van, ki a lelkét írja bele, ki az
örökkévalóságnak írja, mint Thomas Mann.
Az enyém kevésbé lelki, írók inkább mûve-
ikben mozgósítják a lelküket. Nagyjából rög-
zítem, mi minden történt velem – és abban
bízom, hogy amikor késôbb visszaolvasom,
a szöveg „környezete” is visszajön. Az is,
amit nem írtam le. Mint valami film, egy-
szerre csak megelevenedik, mozogni kezd
az egész, mindaz, amire nem is emlékeztem,
amit már elfelejteni véltem, amirôl úgy gon-
doltam, hogy egészen máskor volt. Nem
célzom az örökkévalóságot, remélem, halá-
lom elôtt tíz perccel szólnak majd, hogy le-
gyen idôm megsemmisíteni.
– Nem akarja megjelentetni?
– Így nem. Teli van olyasmivel, ami nem tar-
tozik másra. Volt már bajom vele így is, a
nôk szeretnek kutakodni, elképesztô botrá-
nyok származtak belôle. Nyilván nem va-
gyok elég ügyes, jobban el kellett volna rej-
tenem vagy rejtjeleznem – csakhogy abból
indulok ki, hogy én nem olvasnék bele má-
sokéba.'92 óta tanítok kreatív írást, ott is és
máshol is mindig elmondom, hogy én min-
denki számára kötelezôvé tenném a napló-
írást. Az írás tükör. Királyi útja annak, hogy
az ember megismerheti önmagát – leg-
alábbis valamiféle képet alkothat a mentális
szerkezetérôl. Persze akkor, ha rendesen
írsz, belülrôl, innen, kifelé, nem szépírsz,
nem fogalmazol, nem akarsz eredetibb és
okosabb lenni írásaidban, mint amilyen
vagy. Az ôszinte, autentikus beszéd minden-
kit – szó szerint – lenyûgöz. Erre várunk, ezt
vágyjuk, mert ebbôl kapjuk a legkevesebbet.

A napló erôs fényképfelvétel az ember lelki
konstrukciójáról. Ez versre, prózára is vo-
natkozik, de a napló még brutálisabb, mivel
nem publikálásra szánod, így az önmutoga-
tás, magadkelletés, a szebbik arc mutatása
nem ront bele a dologba.
– Milyen gyakran ír a naplót?
– Minden napról írok valamit. Nem min-
den nap. Van, hogy négy-öt nap kimarad,
elsodornak az események, akkor késôbb
próbálom rekonstruálni. A tükörfunkció
mellett a napló egészen hátborzongató-
an mutatja azt is, hogyan mûködik az embe-
ri elme. Olyan dolgok is elraktározódnak,
amit nélküle soha nem tudnék mozgósítani.
Elôveszek egy harminc évvel ezelôtti föl-
jegyzést, kinyitom, és nem mondom, hogy
teljes mértékben fel tudom azt a napot idéz-
ni, de rengeteg minden elôjön. A napló
olyan file-okat nyit ki az agyban, amiket
semmi más. Az álom sem, Az eltûnt idô
nyomában Madeleine-keksze sem. Mert itt
rögzítve van az idô: az idô, az összes jelenté-
sével. A dolgok és a kontextus. Azt mond-
juk, nem jut eszembe, pedig eszemben van,
csak nem jön ki belôle! Napló nélkül már so-
ha. Még a három héttel ezelôtt történtek
sem, gyakran a tegnapi nap sem. De így,
hogy lokalizálva van, el van helyezve az agy-
ba, a napló odavezet egyetlen pillanat alatt,
és ez hátborzongató.
– A naplójának bizonyos részeit felhasznál-
ja a könyveiben. A legutolsóban, a Reggel
az egyik istennôben például álomnapló ol-
vasható.
– 33 álom szerepel benne. Volt egy periódus,
amikor leírtam az álmaimat. Régi ügyek – de
ha elolvasom, konkrétan látom magam elôtt
ezeket az álmokat. Egy-két írásomban hasz-
nálom a naplóm, ha felkérnek például arra,
hogy írjak a rendszerváltás évérôl, valami-
lyen évfordulóról, olyankor elôveszem an-

nak az évnek a naplóját.
Kincsesbánya, bárhol ki-
nyitom, oldalakat tudok
írni belôle, róla, miatta.
Hogy az effektív szépírói
szövegekbe mi kerül be,
az véletlenszerû. Terve-

zem, hogy be-
írom a kézírásos naplóim, és kommentálom
is – de hát ez sziszifuszi munka. Elég érdekes
volna pedig, de kéne hozzá egy internetes
portál, amely vállalja, és fizet is érte.
– Akkor mégiscsak publikálná a naplóját?
– Jelenlegi formájában nem, így igazából
mások számára érthetetlen, használhatatlan.
Kommentárokkal viszont – azt hiszem, az
brutális hatású lehetne.
– Azért egy írói napló jobban ki van szolgál-
tatva az utódok kényének-kedvének, mint
egy magánemberé. Ha egy író meghal, és
kiderül, hogy írt naplót, automatikusan el-
kezdik kiadásra elôkészíteni, függetlenül az
író eredeti szándékától.
– A helyzet az, hogy ha megvan, ki kell ad-
ni. Bárki író bármi érdekes szövegét. Nem
szeretném, ha engedélyem nélkül megje-
lenne a naplóm, borzasztó volna, de leír-
tam és nem töröltem ki, nem égettem, úgy
kell nekem. Ha most hirtelen meghalok, és
kiadják, akkor az van. Ha félsz, ne írj. Nem
kell leírni, vagy nem kell meghalni. Vagy
valami így együtt.

Jolsvai Júlia

„„KKöötteelleezzôôvvéé  tteennnnéémm  aa  nnaappllóóíírráásstt””
– Kukorelly Endre

Kukorelly Endrét nem kell bemutatni. Ismert és elismert költô, író, kritikus, kreatív
írást tanít – és egy éve az LMP országgyûlési képviselôje. Ám azt nem mindenki tudja
róla: folyamatosan naplót vezet. Errôl kérdeztük.

KÖNYVRÔL
Kukorelly Endre
REGGEL AZ EGYIK
ISTENNÔ
Három 100 darab
Kalligram Kiadó
256 oldal, 2800 Ft
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Kukorelly Endre  június 2-án, csütörtökön, 16 órakor,
4-én, szombaton 19 órakor, 5-én, vasárnap 13
órakor dedikálja kötetét a budapesti Vörösmarty
téren, a Kalligram Kiadó könyvespavilonjánál.



Bächer Iván: KÓSZÁLÓ 2850 Ft

A Kószáló a szerzô útjainak könyve.
A szerzô már nem szeret utazni.
De néha mégis útra kél.
Amszterdamtól Kolozsvárig vannak itt úti
vázlatok.

Kóstolók innen-onnan, Európa és Magyarország végtelen asztaláról
fölkapkodott vendég- és hazafalatkák.

DEDIKÁLÁS: VÖRÖSMARTY TÉR 11 SZ. PAVILON.

2011. június 3. péntek 16–17 óráig
2011. június 4. szombat 16–17 óráig
2011. június 5. vasárnap 16–17 óráig

Rendeljen

30%
kedvezménnyel
a kiadótól:
www.hatterkiado.hu

A HUNGAROVOX KIADÓ AJÁNLATA
Kósa Csaba
A MEGSEBZETT
CÉDRUS
Tárcák, jegyzetek
2800 Ft

Sz. Tóth Gyula
TANÁRI NOTESZ 5.

Naplójegyzetek
2000 Ft

HUNGAROVOX KIADÓ • 1137 Bp., Radnóti M. u. 11.
T/F: 06-1-340-0859 • Mobil: 06-20-585-8212
info@hungarovox.hu • www.hungarovox.hu

Benke László:
AZ ÉLET SZERELME
keménytáblás, 162 oldal, ára: 1700 Ft
ISBN 978-963-9596-46-7 
A szerelem és politika témakörében született új verseim-
mel igyekszem feltárni és tökéletessé tágítani a fogyaté-
kos valóságot, csillapítani örökös nyughatatlanságo-
mat, a valóság mindent elsötétítô mély fájdalmát. A
megbékélést keresem, de nem azzal a valósággal aka-
rom megbékíteni magunkat, amelyben élnünk kell, ha-
nem a költészet valóságával, az evilági valóságnál egy
magasabb, tökéletesebb valósággal. Agyérgörcs-ha-
zánkban, infarktus-országban, mint oly sokan, én is ki-
nyúltam a halál oldalán, de a tudás, a szeretet és a ke-
gyelem újraindította szívemet. Különösen azóta az élet
szerelmével ámulok, bizakodom és békülök. 

Benke László

A szerzô a Hét Krajcár könyvheti
sátránál június 3-án, 4-én, 5-én

16 órakor dedikálja kötetét.

A HÉT KRAJCÁR KIADÓ
ajánlata

www.hetkrajcar.hu

PSYCHO ART KIADÓ AJÁNLATA

Bakó Tihamér:
TÜSI SÜNI ÉS BÖKÖDÔ MANÓ
Turcsányi Antal grafikáival

„Tüsi Süni, még valamikor nagyon régen, ta-
lán az elôzô vagy az azelôtti nyáron, egy szé-
les országúton átkelve olyannyira lemaradt a
szüleitôl, hogy azóta sem talál rájuk. Ez a kis
sün, akirôl mesém szól, azóta kóborol a világ-
ban, keresi anyját, apját és testvéreit.”
Így kezdôdik a mese, melynek végén Tüsi
Süni szerencsére rátalál a családjára, de ami
a fô: hosszú, kalandos útján rengeteg dolog
történik vele, rengeteg élmény éri – még
egy nagyon jó barátra is szert tesz –, és sok
tapasztalattal bölcsebben tér meg testvérei
körébe, mint ahogy egykor elindult.

Ajánlott a 4–12 éves gyerekeknek.
56 oldal, kötve, 2200 Ft

Elérhetôség: kulcseva@freemail.hu, 06-70/641-8733

A Háttér Kiadó
újdonságai

AZ AB OVO KIADÓ AJÁNLATA

www.abovo.hu

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 be-
tegségek 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.
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Írói naplókat olvasva mindig alapvetô élmé-
nyünk, hogy a valóság összefonódik a mû-
vel, és ez nagyon izgalmas. A személyes írá-
sok a mûvek mohóbb olvasására sarkallnak,
oda-vissza gerjesztik az érdeklôdést. Ma-
gyar írói naplók a témája a Könyvhét Lap-
Napnak, amelyen részt vesz Szilágyi Zsófia
is, az ELTE Modern Magyar Irodalomtörté-
neti Tanszékének tudományos munkatársa,
a Kalligram folyóirat szerkesztôje. 

– Miért fontosak a naplók? Miért kell egy író
magánéletérôl minden apró részletet ismer-
ni? Nem elég csak a mû, amit valóban pub-
likálásra szán? Ehhez tenném még hozzá,
amit Spiró György egy Móriczról folytatott
beszélgetésben mondott: nem érdekesek a
naplók, a levelezés, csak az eredetileg is ki-
adásra szánt Móricz-mûvekre kell figyelni,
köztük is elsôsorban a Rab oroszlánra, Spi-
ró szerint ugyanis ez az életmû csúcsa… 
– Az írói naplók egyre gyakrabban mozog-
nak egy életmû perifériájáról a centrum fe-
lé: kielégíthetik az író magánéletét megis-
merni vágyó olvasók kíváncsiságát, ráadá-
sul sokszor a kísérletezés, a normaszegés
terepévé is válhatnak. Móricz 1924-25-ös
naplójában nemcsak egy házasság szétesé-
sének történetét kapjuk meg, de olyan kí-
sérleti szövegeket is, mint egy pörköltfô-
zésrôl szóló, engem Kukorelly Endre írás-
módjára emlékeztetô prózavers. A Móricz-
naplók nemcsak egy író magánéletének do-
kumentumai, folytonos átjárás van a külön-
bözô státuszú szövegei között, mondatok,
hôsök, helyzetek vándorolnak ide-oda. A
Rab oroszlán pedig valóban az életmû
egyik csúcsa, amelyet össze lehet olvasni a
harmincas évek naplófeljegyzéseivel, ahol,
a regényhez hasonlóan, többek közt a buda-
pesti lakásviszonyoknak a házasságokra
gyakorolt hatása bukkan fel témaként.
– „Unalmas Móricz a budapesti magyarórá-
kon, izgalmas Móricz a szénakupac tövé-
ben. Vagyis két Móricz van, tudtam meg
már Móriczcal való ismerkedésem legele-
jén. ” – írod A továbbélô Móricz címû tanul-
mánykötetben. Móricz iránti érdeklôdésed-
ben erôsen befolyásolt egy személyes szál,
dédnagymamád, Kálmán Bella és Móricz
egykori szerelmi története. Legutóbbi be-
szélgetésünkkor Móricz új, kritikai életrajzá-
nak megírására készültél. Hogy állsz ezzel
a munkával? Megosztanál az olvasókkal
néhány felfedezést?  

– Van már a könyvnek folyton alakuló tarta-
lomjegyzéke, eleje és vége – középen még
akad bôven tennivaló… Megnéztem magyar
és külföldi kísérleteket arra, hogyan lehet
ma érvényesen írói életrajzról és életmûrôl
beszélni, és arra jutottam, nekem magam-
nak kell megalkotnom azt a szerkezetet,
amelyet Móricz esetében alkalmasnak gon-
dolok. Többé-kevésbé tartom az idôrendet
a könyvben, de problémakörök mentén ha-
ladok inkább, vagyis elôre-hátra lépegetek
az életmûben, és igyekszem saját kora iro-
dalmi hálózatát felfedve is olvasni Móriczot,
különösen odafigyelve a korszak napilapvi-
lágában való jelenlétére. Egy példát hoznék:
a húszas évek végén lefolyt ellene egy sze-
méremsértési per, A királyné és a Titok cí-
mû novellái miatt. Ez az eset messze nem-
csak életrajzi tényként érdekes, hiszen (bár
felmentették elsô-, majd másodfokon is) az
írásmódjára is hatással lehetett. Irodalmunk
Nádas Péter által gyakran emlegetett álsze-
mérmessége, a testiség irodalomba emelé-
sére alkalmazott „kínos sémák” tehát
messze nem pusztán autonóm, esztétikai
okokból született döntésekkel hozhatóak
összefüggésbe.
– Az egész életében önmagát és környeze-
tét szöveggé alakító Móricznál különösen
érdekes a napló. Hol tart a Móricz-napló ki-
adása? Milyen meglepetéseket tartogat?
– Cséve Anna, a hagyaték legjobb ismerôje
munkájának köszönhetôen, az 1919-es és az
1924–25-ös évek feljegyzéseit olvashatjuk
újabb kiadásokban. Úgy tudom, idén újabb
kötet nem jelenik meg a naplófolyamból,
amelynek már a határait sem könnyû kije-
lölni: a feljegyzések nem szépen vezetett fü-
zetekben maradtak fenn, dönteni kell, vajon
egy vasúti jegy hátoldalára írt néhány sort a
napló részének tekintünk-e. Bár a napló kö-
rüli munkálatokban közvetlenül nem veszek
részt, úgy tudom, még négy vagy öt kötetet
terveznek kiadni, ezek közül kiemelten ér-
dekes, például, a harmincas évek közepe,
amikor Móricz életébe betoppant Litkei Er-
zsébet.
– Irodalomtörténészként, kritikusként
vagy részese a nagy irodalmi „játszmá-
nak” – mondtad egyszer, s ebben a külö-
nös, közvetítô szerepben írhatsz bármi-
lyen érdekeseket, a célod mégis az, hogy
az írásaiddal el- vagy visszavezesd az ol-
vasókat a mûvekhez. Kapsz-e visszajel-
zéseket és milyeneket?

– Tartottam több
elôadást mostanában Móriczról, életének
színtereit jelentô helyszíneken (Kisújszállá-
son, Leányfaluban), vagy Ajkán, zömmel
nyugdíjas bányászokból álló, és, minden iró-
nia nélkül mondom ezt, rendkívül lelkes kö-
zönség elôtt, illetve az újvidéki és kolozsvá-
ri egyetemen is. Mivel mostanában nem kell
hétrôl hétre, sok órában tanítanom, mint
amikor a veszprémi Pannon Egyetemen
dolgoztam, ezek ritka, ünnepi alkalmak,
amikor kiléphetek a laptopom mögül vagy a
kézirattárból. De visszajelzés az is, hiszen a
kutatói érdeklôdést mutatja, hogy tavaly két,
Móriczról szóló tanulmánykötet is megje-
lent, Benyovszky Krisztiáné (ennek a szer-
kesztôje voltam) és Baranyai Norberté – jó,
ha nem kell magányos harcosnak éreznem
magam, szeretek párbeszédet folytatni, akár
élôszóban, akár szövegekben.
– Móriczon kívül, mellette, kivel foglalkozol
még? Mik a terveid?
– Móricz mellett nem sokan férnek most el
a közelemben… Hatalmas az életmû, fôleg
úgy, hogy sokszor Móricz olvasmányait is
meg kell ismernem – így olvastam el, példá-
ul, a Móricz-házaspárnak az írófeleség fel-
adatairól folytatott veszekedéseiben felem-
legetett könyvet, Pásztor Árpádtól a Tolsz-
toj tragédiáját. De nem lehet, legalábbis én
nem tudok bezárulni kizárólag a kutatási
témámba. Szerkesztem a Kalligram folyó-
iratot, de tanulmányköteteket és monográ-
fiákat is a Kalligram Kiadónál, idônként kri-
tikákat írok, irodalmi beszélgetéseket veze-
tek. Bár Móriczot nem könnyen hagyom
ott, idônként meg is rémülök, hogy még
semmit nem kezdtem, mondjuk, az Úri
murival vagy a Rózsa Sándor-regényekkel.
Van még mit csinálnom, tervezni éppen
ezért tovább, mint a Móricz-könyvem vége,
nem is szeretnék.

Szepesi Dóra

ÍÍrróóii  nnaappllóókk
Interjú Szilágyi Zsófiával
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– Mondhatjuk azt, hogy a Napló-sorozat kö-
vetkezô kötete már igazi újdonság lesz az
olvasóknak?
– Valójában a Teljes Napló újdonságnak szá-
mít, hiszen ahogy a cím is mutatja, ezekben
a szövegekben már nincs kihagyás, cenzúrá-
zás. Az 1957–58-as Napló újdonságértéke az
’56-os események reflexiójában, visszhang-
jában van, amely egyfelôl érthetô, másfelôl
meglepô. Érthetô, mert az író reménye,
hogy egy gyôztes forradalom esetén esélye
nyílna a hazajövetelre, ekkor foszlott szerte.
Meglepô, mert a naplók alapján megállapít-
ható, hogy Márai bizonyos kiemelkedô, fon-
tos eseményekrôl többnyire hallgat. A mai
napig nehezen értelmezhetô például, miért
nem kapott nagyobb teret Sztálin halála,
melyet szinte meg sem említ. A hangja re-
zignált, megszólal a szolidaritás az itthon
maradtakkal és még lelkiismeret-furdalás is,
hogy talán ôk tették jól. Miközben hangsú-
lyozza: számára nem maradt más lehetôség,
mint hogy a hazájától távol éljen.
– Nem lehet, hogy a hiányzó reflexiók meg-
születtek, csak eltûntek? Ön néhány éve
elôadást tartott a Márai-naplók titka cím-
mel. Elôkerülhetnek-e még újabb titkok?
– Nem gondolom, hogy találnánk még ilyen
hiányzó részeket. Számozott, gépelt oldalak
között feltûnik, ha egy oldal hiányzik. Az el-
hallgatás Márainál inkább úgy jelenik meg,
mintha meg sem történt volna egy ese-
mény, nem venne róla tudomást. Ez nála
mindig annak a jele, hogy valami fontos, ki-
emelkedô eseményrôl van szó. Aztán vala-
milyen formában, egy késôbbi bejegyzés-
ben, visszautalásszerûen mégiscsak meg-
említi. Például a kisfia halála napján, akit
még 1939-ben idehaza veszített el, nincs be-
jegyzés, de késôbb visszautal rá többször.

Hogy titkok kiderülnek-e még, nem tu-
dom, mert én is a kiadás szinkronitásában
haladok a feldolgozással, de mindig felbuk-
kan valami meglepô vagy váratlan. Például
’56 végén a pápánál személyes kihallgatáson
szóvá teszi az 56-os forradalmat. Magyaror-
szághoz viszonya ekkor még közel sem az a
szikár, kemény, távolságtartó, elutasító, mint
ami késôbb jellemzi. De Márainál e stílus is
csupán módszer arra, hogy a számára ne-
héz, fájdalmas eseményeket távolságtartás-
sal tudja szemlélni.

– Hozott-e meghatározó változást, törést a
naplókban az ’56-os év?
– Inkább egyfajta hangnemváltás jellemzô,
ami összefügg például azzal, hogy ’57-ben
lesz amerikai állampolgár. A témák tekinte-
tében jelentkezik egy olyan vonás, ami már
ezeknek az emigrációs éveknek a termése.
Annak a felismerése, hogy az emigrációs
években már nem lehet az az író, aki ideha-
za volt, elkezd drámai mûveket írni, az akko-
ri kor médiájának megfelelô rádió- és tévé-
játékokat. Alkalmazkodik a körülmények-
hez, ami szükségszerû váltást hoz magával.
Nevelt fiával, Jánossal, angolra fordítják a da-
rabokat, hátha adódik lehetôség a bemutatá-
sukra. Az más kérdés, hogy ezek a mûvek,
melyek jó része olvasható a Jób… és a köny-
ve c. kötetben, nem a legsikerültebb alkotá-
sok. Ha valami nem az erôssége, akkor a
pergô párbeszéd, jó dramaturgia.
– Tudjuk-e, a hazaiak közül kikkel tartotta
Márai a kapcsolatot?
– Az informálódáshoz több csatornája volt.
’67-ig a Szabad Európa Rádiónak rendszeres
jegyzetírója volt, a rádió több hazai újságot
fizetett elô számára, ezeket szemlézte – nyo-
mait a Naplóban megtaláljuk. Az édesanyjá-
tól vagy száz levél fennmaradt, ezekben el-
sôsorban a családdal kapcsolatos hírek buk-
kannak fel. 1955-ben valaki Nyugat-Németor-
szágból írt Márainak, hogy ne írjon többet
haza, ne küldjön csomagot se, mert rájöttek,
ki lapul az álnév mögött, s az otthoniaknak
ebbôl baja származott. Németh Antallal való
levelezése a Színház címû folyóiratban meg
is jelent, de ebben az itthoni életrôl kevés
szó esik. Sokszor írja a Naplóban, hogy most
érkezett valaki otthonról, és meséli, hogy… 
– Márai külföldi sikere töretlen. Milyen he-
lyet foglalnak el ebben a naplók?
– Legutóbb április 11-én nyílt Barcelonában
egy Márai-kiállítás. Ott is felvetôdött a kér-

dés, hogy melyik Márait is sze-
retik. Változatlanul az ismert regények a leg-
népszerûbbek, de idôközben spanyolra is
fordítottak már vagy tizenkét kötetet. Im-
már minden nyelvre kezdik azokat a mûve-
ket is fordítani, amelyek az életmû az érté-
kesebb, maradandóbb részét képezik. Az
utolsó naplót például külföldön úgy inter-
pretálják, hogy a legjobb Márai-napló. Len-
gyelországban például kiadtak egy 600 olda-
las válogatást az eddig megjelent naplókból.
A német példa pedig szinte hajmeresztô:
két-három éve megjelent a teljes napló elsô
két kötete – egészen meglepô, hogy ilyen gi-
gantikus vállalkozásba fogtak. Ezzel párhuza-
mosan a kritikák is visszafogottabbak lettek a
tekintetben, hogy az értékesebb Márai-mû-
veket megismerô olvasók kezdik strukturál-
tabban látni az írót. A Szindbád hazamegy
címû regénye, amire én azt mondtam, hogy
a stílusa miatt képtelenség más nyelven
visszaadni, vagy agyon kell jegyzetelni, hogy
érthetô legyen nem-magyar olvasóknak is,
Lengyelországban megjelent és nagy sikere
volt. Egyébként Lengyelországban jelent
meg a legtöbb, 16 Márai-kötet. Ebben már
elbeszélések is vannak.
– A Helikon Kiadó nemrég online felmérést
készített a Márai-olvasók között. Hasznos
lehet-e ez egy kutató számára?
– Minden felmérésben ott a torzítás veszé-
lye. Hiába gondosan megválogatott, hogy ki-
ket kérdeznek meg, sosem lehet teljesen ob-
jektív. Nem mernék megesküdni arra, hogy
ha egy népszámlálás szintû felmérést készí-
tenének Máraiból – ami persze nevetsége-
sen hangzik –, ugyanerre az eredményre jut-
nának. A kérdôívre reagálók ugyanis alapve-
tôen kötôdnek Máraihoz. De vannak hasz-
nálható elemei, például a tendenciát érde-
mes megfigyelni: mire reagálnak pozitívan,
mit utasítanak el az olvasók. 

Laik Eszter

ÚÚjj  MMáárraaii--nnaappllóó  aa  KKöönnyyvvhhééttrree
Mészáros Tiborral, a Márai-naplók anyagának kutatójával és
feldolgozójával a Teljes Napló új, 1957–58-as kötete megjele-
nése kapcsán beszélgetünk a Petôfi Irodalmi Múzeumban. 

KÖNYVRÔL
Márai Sándor
A TELJES NAPLÓ
1957–1958
Helikon Kiadó
248 oldal, 4990 Ft
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– Vajon milyen belsô késztetés hatására
kezd el egy író naplót vezetni?
– Szentkuthy naplóvezetése egyfajta belsô
lelki „kényszeren ” alapult, az ô életmûvében
minden a napló-jelleggel függ össze. Ez telje-
sen rászabott, külön bejáratú belsô igényére
vezethetô vissza: a gyónás kisfiú kora óta –
mint a Frivolitások és hitvallások címû ön-
életrajzi visszaemlékezéseiben tudomást
szerzünk róla – a saját realitásaival való
szembesülés, tömény, kíméletlen, eltúlzott
lelki önellenôrzés „fóruma”. Sokszor hang-
súlyozta, hogy amikor a naplóját írja nap
mint nap, nem a megörökítés vágya vezérli
ôt, hanem az a meggyôzôdése, hogy egy ese-
mény, egy emberi figura, egy hangulat, egy
találkozás, egy optikai játék, s még ezer más
dolog akkor válik valósággá, ha rögzíti azt!
Egész élete folyamatos napló-élet volt, ezál-
tal az állandó jelenben élt. Nála és benne
minden azonnaliság, minden impresszió, ví-
zió. Maximálisan kihasználta minden idejét,
az egyik legfontosabb tennivalójának azt tar-
totta hogy mindig arra koncentráljon, amit
éppen csinál. „Az élet olyan abszolút gazdag
és provokáló, hogy a fantáziára nincs idô; il-
letôleg a fantázia maximuma ex definitione
nem lehet más, mint a realitás hiánytalan je-
lenvolta. [...] a kezdetleges fantázia álmodik
és hallucinál, a teremtô, a fantasztikus fantá-
zia másolja – igaz, abszolútan, de másolja – a
valóságot.”
– Sok mûve befejezetlen, ez hogyan függ
össze ezzel a látásmódjával?
– Befejezetlensége pontosan abból adódik,
hogy folyton a jelenben élt, a napló a fô mû-
faja, de ennek paradoxona az is, hogy a nap-
lót is megkomponálta! Ô a múltban is jelen
van. Intenzív megfigyelései a jelenben tartot-
ták felszínen. Többször elmondta, hogy a
szavaink elégtelenek fogalmaink kifejezésére.
Egy matematikai formula tökéletesen kifejezi
azt, amit akar, de a beszédünk sokszor nem.
Így ír errôl a Prae-ben: „Aki stabilt fog, lé-
nyegtelent fog; ôsi ensek mind cikáznak, illa-
nók[…] Aki célba talált, önámító: ha eltalálta,
nem lehetett cél. Az értelmes pont ugrál: el-
fut, de pályája birtokomban lehet.” Nagyon
sok jelzôre és körülírásra volt szüksége ah-

hoz, hogy íróként valamelyest megközelítse
azt, amit mondani akart. Ez az igény csak
nagy perspektívából történô látás és az apró
valóságok szimultán megélése révén volt
megvalósítható. „Hangsúlyozom – mondotta
Frivolitások és hitvallásokban – nem az ab-
szolút igazság megválaszolására törekszem,
számomra a kérdések minél világosabb és
teljesebb regisztrálása a lényeg.” A „jelensé-
gek jegyzéke”, a catalogus rerum is mûfajjá
vált nála, ami szintén a valóság fantáziás
gyûjteményként érthetô meg leginkább. Azt
vallotta, hogy mivel a végsô igazságot soha
nem tudjuk elérni, legalább a kérdéseinket vi-
lágosan és tiszta szellemmel vegyük leltárba.
„A végsô kérdések kulisszái állandóan körü-
löttem vannak. Tehát minden táj, minden
múlt, a végsô kérdések feszítô ereje körül-
vesz ebben a pillanatban is.”
– Számos olyan mûve van, ahol a szövegek
egyfelôl a regénnyel, másfelôl a naplóval is
számos érintkezési ponton egybenôttek.
– Szentkuthy számos ilyen jellegû könyvet
írt. Egyik bravúros példa erre a Bianca Lan-
za di Casalanza (1946–47/1994) címû regé-
nye. Egy festômûvészrôl szól, aki lemegy az
„alkotás pincebörtönébe”, ott egy irodalmi
„mûhelymunka” írásába kezd. Így szándéko-
zik érettebbé tenni festôi mûveit, mintegy
alátámasztva különbözô modellek felkutatá-
sával. A regény végig az elôkészületekrôl
szól, s magát az irodalmi mûvet a festô a re-
gény végéig sem kezdi még el. Vélemé-
nyem szerint ez a befejezetlenségnek egy
vicces példája.

Ô mindig mindenkit óvott a regénybe il-
lesztett nyers napló élményektôl. Egyszer egy
fiatal író elhozta hozzá a mûvét, amire Szent-
kuthy elmagyarázta neki, hogy ha író akar
lenni, akkor meg kell tanulnia a mûveibe át-
tételesen szôni a napló-élményeit, mert a re-
génybe illesztett nyers naplóelem mindig
nélkülözi az alkotói kapcsolatteremtés va-
rázserejét. Érdekes, hogy ugyanettôl óvta a fi-
atal Szentkuthyt Szerb Antal is. Idézem a le-
velét, amelyet 1930-ban írt Londonból: „Ami
megdöbbentett leveledben, az a fiatal-prous-
ti attitûd volt, ahogy te az esemény-élményt
rögtön irodalommá akarod átlényegíteni.

Miklósom, ez nagyfokú, és veszedelmes nai-
vitás. […] A saját élmények egészen irreleván-
sak és körülbelül a véletlen, a kiszámíthatat-
lan szerepét játsszák az alkotásban.”
– Munkájának másik nagy egysége a hu-
szonöt, illetve ötven évre zárolt óriásnapló.
Mit tudhatunk errôl?
– A Petôfi Irodalmi Múzeum kézirattára ôr-
zi Szentkuthy Miklós óriásnaplóját, amit 25
évre zárolt, a kezdetektôl 1948-ig írt naplói
2013-ban nyithatók ki. Az 1948-tól haláláig
írtak pedig halála után 50 évvel, tehát 2038-
ban hozhatók nyilvánosságra.

Szentkuthy sokszor vallotta, hogy fômûvé-
nek óriásnaplóját tekinti, ugyanakkor diszk-
rét ember volt, nem akarta, hogy a naplójá-
ban szereplô személyek megbántódjanak.
Márpedig az ô naplójában mindenki szere-
pel. Egy kis villanásnyi érv elôrelátó diszkré-
ciója mellett: „(…Benne van) minden élô és
halott ember, akivel éppen aznap találkoz-
tam, akire éppen aznap emlékeztem. Álma-
im is részletesen szerepelnek, arcképek,
kosztümök, események ôserdeje, utazások
európai odüsszeiája, tájlírások, olvasmányok
óceánja, napilapok kis-és nagyhíreinek sûrû
kijegyzése, minden zene és kép kurta vagy
hosszú széljegyzetelése, bölcselkedô kedvû
gondolatok, százágú irodalmi tervek, polip-
karú fantáziák, rendhagyó imádságok kivo-
nata, az élet legapróbb mozzanatai…”
– A korai naplója, ha jól tudom, már meg-
jelent?
– A 80-as évek elején korai naplójegyzeteit
az illusztrációkkal együtt megtaláltuk a laká-
sán egy szekrény aljában. Fájdalmak és titkok
játéka címen megjelent a Magvetônél, mivel
bejegyzéseit, melyek az 1925–1932-ig tartó
idôszakról szólnak, nem helyezte hét pecsét
alá, mint a többi naplójával tette; e korai nap-
lólapokat nyitott, publikálható kéziratként
tartotta számon.

Nagy izgalommal várjuk, hogy 2013-ban
kinyissuk az elsô zárolt naplókat, amelyek
majdnem 10 év eseményeit foglalják ma-
gukba. Nem tudom, hogy ez milyen terje-
delmû anyag lesz, de azt gondolom, akad
majd benne számos érdekesség.

Illényi Mária

SSzzeennttkkuutthhyy  MMiikkllóóss  nnaappllóóii
Beszélgetés Tompa Máriával
Szentkuthy Miklós mintegy 150 000 oldalnyi naplót hagyott hátra.
Hagyatékának gondozója: Tompa Mária. Vele beszélgettünk Szent-
kuthy Miklósról, és az általa oly kedvelt írásmódról és mûformáról.
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. április 16. – 2011. május 15.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Alef

Athenaeum Kiadó
2. Pierrot, Szélesi Sándor:

Jumurdzsák gyûrûje
Alexandra Kiadó

3. Vavyan Fable: Habospite
Fabyen Könyvkiadó

4. Wilbur Smith: Afrika szarva
Delej Kft.

5. Mark Logue, Peter Conradi:
A király beszéde
Gabo Könyvkiadó

6. Paul Wm. Young: A viskó 
Immanuel Alapítvány

7. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó

8. Agatha Christie: A pollensai probléma
Európa Könyvkiadó

9. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Könyvkiadó

10. George R. R. Martin: Királyok csatája
Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország

Noran Libro Kiadó
2. Endrei Judit: Kemény üzenetek

Endrei Könyvek Kiadó
3. Hahner Péter:

Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

4. Rhonda Byrne: Az erô
Édesvíz Kiadó

5. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó Kft.

6. Böjte Csaba: Iránytû a végtelenhez
Helikon Kiadó

7. Szlankó Bálint: Maximum nulla áldozattal
Athenaeum 2000 Kiadó

8. Soma Mamagésa: Új egyensúly
Jaffa Kiadó

9. Müller Péter: Isten bohócai
Alexandra Kiadó

10. Popper Péter:
A kô, a víz és a kutya (DVD melléklettel)
Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton:

Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó

2. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó

3. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

4. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó

5. Lisa Jane Smith: Vámpírnaplók 6.
Könyvmolyképzô Kiadó

6. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó

7. Cassandra Clare: Üvegváros
Könyvmolyképzô Kiadó

8. Bartos Erika:
Hoppla meséi – Kirándulás Pécs városába
Alexandra Kiadó

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

10. Leiner Laura: Barátok
Ciceró Könyvstúdió

Bookline sikerlista
2011. április 16. – 2011. május 15.

Szépirodalom
1. Vavyan Fable: Habospite

Fabyen Kiadó
2. Coelho, Paulo: Alef

Athenaeum 2000 Kiadó
3. Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók 6.

Könyvmolyképzô Kiadó
4. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Ulpius-ház Kiadó
5. Harris, Charlaine: Véres tavasz 

Ulpius-ház Kiadó
6. Fejôs Éva: Dalma

Ulpius-ház Kiadó
7. Young, William P.: A viskó

Immanuel Alapítvány
8. Santos, J. R. dos: A hetedik pecsét

Kossuth Kiadó
9. Smith, Wilbur: Afrika szarva

Delej Kiadó
10. Cast, P.C. – Cast, Kristin: Ébredés

Kelly Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Párkapcsolat Klinika

Kulcslyuk Kiadó
2. Bagdy E. – Koltai M. – Pál F. – Popper P.:

A belénk égett múlt
Kulcslyuk Kiadó

3. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

4. Böjte Csaba: Iránytû a végtelenhez
Helikon Kiadó

5. Váncsa István: Lakoma
Vince Kiadó

6. Csíkszentmihályi Mihály: Életre hangolva
Nyitott Könyvmûhely

7. Váncsa István:
Váncsa István szakácskönyve
Vince Kiadó

8. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Noran Libro Kiadó

9. Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék
Móra Kiadó

10. Balogh Zsolt: Szívünk hungarikumai
Pannon-Literatúra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Clare, Cassandra: Üvegváros

Könyvmolyképzô Kiadó
2. Bartos Erika:

Bogyó és Babóca a Varázsszigeten – kifestô
Pozsonyi Pagony Kiadó

3. Leiner Laura: Barátok
Ciceró Könyvstúdió 

4. Deákné B. Katalin: Befejezetlen történetek
Deák és Társa Kiadó

5. Stilton, Geronimo
Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó

6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

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

8. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Süss fel, Nap!
Alexandra Kiadó

9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony Kiadó

10. Logikai egypercesek
DFT-Hungária Kiadó

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2011. április 1. – április 30.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: Alef

Athenaeum Könyvkiadó 
2. Fejôs Éva: Dalma

Ulpius-ház Kiadó 
3. Krentz, Jayne Ann: Az átok

Maecenas Kiadó
4. Quinn, Julia: Sir Phillipnek szeretettel

Gabo Kiadó
5. Christie, Agatha: A pollensai probléma

Európa Könyvkiadó 
6. Cleave, Chris: Méhecske

Athenaeum  Könyvkiadó
7. Harsányi Zsolt: Ecce homo

Alexandra Kiadó
8. Hardy, Thomas: A zöldellô fa alatt

Lazi Könyvkiadó
9. Brown, Sandra: Vihar az édenkertben

Maecenas Kiadó
10. Leigh, Ana: Vadnyugati szerelem

Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Bagdy Emôke:

Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó

2. Hofman, Caroline: Mókás papírfigurák
Cser Kiadó

3. Thrash, Calvin L.: Jó hír a cukorbetegségrôl
Bibliaiskolák Közössége Könyvkiadó

4. Hettinger, Gudrun:
Dekorgumidíszek és – játékok
Cser Kiadó

5. Mosonyi Éva: Hímes tojások
Cser Kiadó

6. Dönsz Judit – Márián Katalin:
Kölyök-kutyák
Czeiz és Társa Bt.

7. Frost, Jo: Szuperdada 2.
Park Könyvkiadó

8. Finnanger, Tone:
Tavaszváró kézmûves ajándékok
Aréna 2000 Kiadó

9. Kész Barnabás – Kovács András:
Híres csaták a világtörténelemben
Czeiz és Társa Bt.

10. Balázs Péter: Magyarország és Európa
Napvilág Kiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. Marti, Tatjana: Rendôrség

Tessloff és Babilon Kiadó
2. Stilton, Geronimo:

Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó

3. Steghaus-Kovac, Sabine:
Hazai és egzotikus lepkék
Tessloff és Babilon Kiadó

4. Wood, Barbara: Aranyföld
Móra Könyvkiadó 

5. Cabot, Meg: Olthatatlan vágy
Ciceró Könyvstúdió

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

7. Thomas és a kisbárányok 
Egmont Hungary Kft.

8. Miler, Zdenek: A vakond és az évszakok
Móra Könyvkiadó

9. Stilton, Geronimo: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó

10. Nöstlinger, Christine: Szép kis család
Animus Kiadó

Paulo Coelho:
Alef
Könyvtárellátó sikerlis-

ta, szépirodalom, 1.

A szerzô Magyar-
országon is épp-
olyan sikeres,
mint a világon
mindenfelé, spiri-
tuális kutatássá
váló oroszországi
utazásának törté-
nete a könyvtárak
látogatói számára
is vonzó olvas-
mány, ennek meg-
felelôen itt is elsô
helyezést ért el.

Paul Lendvai:
Az eltékozolt
ország
Alexandra Könyváru-

házak sikerlistája, isme-

retterjesztô, 1.

Az eltelt néhány
hónapnak igazi
könyvsikere az
ismert publicista
szerzô politikai-
történeti elem-
zése: az elôzô
hónaphoz képest
nem sokat válto-
zott a helyezése,
több listán sike-
rült megôriznie
elsô helyét. 
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Libri sikerlista
2011. április 1. – április 30.

Szépirodalom 
1. Paulo Coelho: Alef

Athenaeum Kiadó
2. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Ulpius-ház Kiadó
3. Fejôs Éva: Dalma

Ulpius-ház Kiadó
4. Wilbur Smith: Afrika szarva

Delej Kiadó
5. Frei Tamás: A megmentô

Ulpius-ház Kiadó
6. Fejôs Éva: Cuba Libre

Ulpius-ház Kiadó
7. Peter Conradi – Mark Logue:

A király beszéde
Gabo Kiadó

8. Agatha Christie: A pollensai probléma
Európa Kiadó

9. Vass Virág: Sokszor csókol India
Ulpius-ház Kiadó

10. Andrzej Sapkowski:
Vaják I. – Az utolsó kívánság
Playon Magyarország Kft.

Ismeretterjesztô
1. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország

Noran Libro Kiadó
2. Popper Péter: Lélekrágcsálók

Saxum Kiadó
3. Endrei Judit: Kemény üzenetek

Endrei Könyvek Kiadó
4. Böjte Csaba – Karikó Éva:

Iránytû a végtelenhez
Helikon Kiadó

5. Hahner Péter: Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

6. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz kiadó

7. Soma Mamagésa: Új egyensúly
Jaffa Kiadó

8. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

9. Popper Péter: A kô, a víz és a kutya
Saxum Kiadó

10. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:

Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony Kiadó

2. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett
Alexandra Kiadó

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

4. Geronimo Stilton:
Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó

5. Leiner Laura: Barátok
Cicero Könyvstúdió

6. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca a Varázsszigeten
Pozsonyi Pagony Kiadó

7. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó

8. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
Móra Könyvkiadó

9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca ünnepel
Pozsonyi Pagony Kiadó

10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca
Pozsonyi Pagony Kiadó

Líra sikerlista
2011. április 16. – május 15.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Alef

Athenaeum Könyvkiadó
2. Vavyan Fable: Habospite

Fabyen Kiadó
3. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

Magvetô Kiadó
4. Wilbur Smith: Afrika szarva

Delej Kiadó
5. Fejôs Éva: Dalma

Ulpius-ház Kiadó
6. Michel Houellebecq: A térkép és a táj

Magvetô Kiadó
7. Lôrincz L. László:

A sólyom kinyújtja karmait
Studium Plusz Kiadó

8. Peter Conradi – Mark Logue:
A király beszéde
Talentum Kiadó

9. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Kiadó

10. György Péter: Apám helyett
Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország

Noran Kiadó
2. Endrei Judit: Kemény üzenetek

Endrei Könyvek Kiadó
3. Iránytû a végtelenhez 

Helikon Kiadó
4. Szlankó Bálint:

Maximum nulla áldozattal
Athenaeum Kiadó

5. Emelt szintû érettségi – Történelem 2011
Corvina Kiadó

6. Hahner Péter:
Újabb 100 történelmi tévhit
Animus Kiadó

7. Házi receptjeim
Corvina Kiadó

8. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó

9. Rhonda Byrne: Az Erô
Édesvíz Kiadó

10. Kati Marton: Halál Jeruzsálemben 
Corvina Kiadó

Gyermek, ifjúsági 
1. Geronimo Stilton:

Az óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó

2. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó

3. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony

4. Tea Stilton:
A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó

5. Leiner Laura: Barátok
Ciceró Könyvstúdió

6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

7. Tavaszi mondókák
Manó Könyvek

8. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó

9. Alex T. Smith: Claude a városban
Manó Könyvek

10. Liane Schneider – Eva Wenzel-Bürger:
Bori úszni tanul
Manó Könyvek

Böjte Csaba:
Iránytû a
végtelenhez
Líra sikerlista,

ismeretterjesztô, 3.

Csaba testvér har-
madik kötetében
beszél arról, ho-
gyan találhatjuk
meg az utat a hit-
hez. Az ô kötete is
a helyezésüket
tartósan megôr-
zôk közé tartozik:
a korábbihoz ha-
sonlóan most is
több listán szere-
pel az élbolyban.

Vlagyimir
Szutyejev:
Vidám mesék
Libri sikerlista,

gyermek, ifjúsági, 8.

A sikeres gyer-
mekkönyvek kö-
zött újra meg újra
felbukkannak a
klasszicizálódott
mesék, mint Szu-
tyejev, a jelek sze-
rint immár klasszi-
kusnak tekinthetô
kötete is: a siker a
szülôknek köszön-
hetô, akik gyerme-
kük számára érde-
mesnek gondolják
e köteteket.

Pédányszám top 10

Kiadott szépirodalmi, ifjúsági
és gyermekirodalmi könyvek*

2011. január 1. – március 31.

MAGYAR SZERZÔK 

1. Wass Albert:
Adjátok vissza a hegyeimet! 32 000 

2. Rejtô Jenô:
Bradley Tamás visszaüt 20 368 

3. Magyar népmesék
(Népek meséi 7.) 18 500 

4. Rejtô Jenô:
A láthatatlan légió 18 468 

5. Rejtô Jenô:
Az elôretolt helyôrség 18 388

6. Mikszáth Kálmán:
A lohinai fû és más elbeszélések 18 000 

7. Wass Albert:
Elvásik a veres csillag 18 000 

8. Rejtô Jenô:
Texas Bill 17468 

9. Rejtô Jenô:
Csontbrigád 17 158 

10. Rejtô Jenô:
Az ellopott futár 17 128

KÜLFÖLDI SZERZÔK 

1. Indiai népmesék
(Népek meséi 6.) 19 500 

2. Német népmesék
(Népek meséi 8.) 17 500 

3. Orosz népmesék
(Népek meséi 9.) 17 500 

4. Cigány népmesék
(Népek meséi 10.) 16 500 

5. Rutledge, Cynthia – Blake, Ally
– Orwig, Sara:
Vándorúton/ Térjünk az üzletre!/
A boldogság a tét 15 960

6. Steel, Danielle:
Családi kötelékek 15 000 

7. Grace, Carol – Graham, Lynne –
Leclaire, Day:
Örökké a tiéd/ Kallódó levél/
Kalózok királya 14 600 

8. Brooks, Helen:
Amazon titkárnô 12 340 

9. Lang, Kimberly:
Tétova tanácsadó 12 340 

10. Grady, Robyn:
Egy csokor meglepetés 11 810

* tárgynegyedévben beérkezett egyszeri meg-
jelenésre vonatkozó adatok, a kiadók közlése
alapján (forrás: KSH honlapja: www.ksh.hu)
(Részletek, további adatok:
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xsta
dat/xstadat_evkozi/e_zkz001.html )

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN

Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu



Az én generációmnak elsôsorban ifjúsági re-
gényei ismerôsek: A félhold vándora (1967) cí-
mû regényben Evlia Cselebi török utazó ma-
gyarországi barangolásairól mesél, a Holló
Csete, a besenyô (1971) címû regény  a 14. szá-
zadba, Csák Máté kiskirályságába kalauzolja az
olvasóit. Azt szokták mondani, hogy Szomba-
thy Viktor  érzelmes meseszövésével és anek-
dotikus hajlamával Mikszáth utóda. A felvidé-
ki magyar-szlovák világ jellegzetes figuráinak,
eseményeinek hiteles megörökítôje, jó isme-
rôje a helyi hagyományoknak és városi, polgá-
ri folklórnak, amelyet számos helyen leír.
Szombathy Viktor (1902–1987) felvidéki szüle-
tésû író, újságíró, útikönyvszerzô. A rima-
szombati fôgimnáziumi érettségi után 1920–28
között a budapesti egyetemen volt orvostan-
és bölcsészhallgató, közben a Prágai Magyar
Hírlap számára írt színi- és mûvészeti kritiká-
kat. 1928-ban visszatért szülôföldjére. 1930-tól
1938-ig Komáromban a Szlovenszkói Magyar
Kultúregyesület fôtitkára volt, 1931–1936 között
a Jókai Egyesület múzeumi osztályának titkára,
majd a Jókai Múzeum igazgatója lett. Itt önálló
Jókai-emlékszobát rendezett be, felállítatta Jó-
kai szobrát a fôépület elôtt és felújította a mú-
zeum gyûjteményét. 1939-ben kiállítást rende-
zett az I. Csehszlovák Köztársaságról.
1938–1943 között a budapesti Széchenyi Ma-
gyar Kultúregyesület fôtitkára volt. 1940 nya-
rán költözött a fôvárosba. 1943–1948 között a
Magyar Nemzeti Banknál volt osztályvezetô.
1948–1950-ben mûfordításaiból élt és a Magyar
Rádiónak dolgozott. 1950–1954-ben mûszaki
elôadó volt egy vállalatnál, majd könyvtáros-
ként helyezkedett el. 1954–1965 között, nyug-
díjba vonulásáig az Építôk Mûszaki Klubjának
igazgatója. Szerkesztôje volt a Komáromi La-
pok, a Magyar Vasárnap, a Magyar Írás, az Ün-
nep és a Forrás címû folyóiratoknak, és tárcá-
kat írt a Magyar Nemzetbe.

Nemcsak egy mûfajban jeleskedett: regénye-
iben bennfentes módon mutatta be a szlováki-
ai, felvidéki magyarság élethelyzetét a két vi-
lágháború között, megörökítette jellegzetes
alakjait, észjárását és törekvését magyarságuk
megôrzésére: Én kedves népem (1931), Zöld
hegyek (1936), Cserkészkaland (1937), Elesni
nem szabad (1938). Fontos és sikeres mûfaja
még a bédekkerré kerekedô útirajz, melyet a
hatvanas évektôl publikált. A Panoráma Kiadó
Magyarország Írásban és Képben sorozatának
népszerû útikalauzai közül Szombathy Viktor
írta a Budapest–Börzsöny–Cserhát (1960) cí-
mû kötetet. A hasznos gyakorlati tudnivalók és
a táj nevezetességeinek bemutatása mellett
számos helytörténeti érdekességrôl is említést
tesz, anekdotákkal fûszerezve. Az útikönyv
mûfajának a hatvanas-hetvenes években ô az
egyik legkiválóbb hazai mûvelôje. Kellemes
csevegésével, a helyi hagyományok, legendák
felidézésével valóságos mûvelôdéstörténeti
kalauzt ad olvasóinak a puszta tények rögzíté-
se helyett. Mint a térséget ismerô ember, az ott
élôk lelkérôl és beállítottságáról is beszámol.
Írt többek között útikönyvet Nógrádról (1964),
Prágáról (1971); ô a szerzôje a több kiadásban
megjelent „nagy” Csehszlovákia útikönyvnek
(elôször: 1973) és a Szlovákiai utazások (1975),
vagy a Száll a rege várról várra (1979) címû kö-
tetnek. Többet közülük külföldi utazóknak ide-
gen nyelven is megjelentettek. Az irodalom-
történészek egyetértenek abban, hogy az iro-
dalom peremterületeinek jellegzetes alakja, aki
mindegyik mûfajában fontos nemzeti és kultu-
rális értékeket közvetít, igényesen és színvona-
lasan, rangot adva e mûfajoknak.

A Kráter Kiadó Aranyrög sorozatában most
megjelent munkája az „És mindenki vissza-
tér…” címet viseli és történelmi korrajzot ad az
I. bécsi döntést megelôzô idôkrôl, és tanúságot
tesz a Trianon után Szlovákiához csatolt felvi-
déki magyar lakosság alkalmazkodásáról, re-
ményeirôl és magyarságuk megôrzésérôl. A
helyszín egy magyar kisváros, járási székhely,
ahol többségben vannak a magyarok. A Cseh-
szlovák Köztársaság fennállásának huszadik
évfordulóján és Mašaryk születésnapján a ma-
gyar értelmiségnek is reprezentálni kell az ün-
nepségen. Berinkei Tamást, a helyi gimnázium
történelem–földrajz szakos tanárát szemelik ki
a feladatra, ám ô az elôre jóváhagyott beszéd
helyett a magyarság dicsô múltjáról beszél. Ez

lesz a kiindulópontja egy széleskörû
magyarellenes koncepciós pernek, melyben
meghurcolják a magyar lakosság egy részét.
Közben kibontakozik elôttünk a városka pol-
gárainak képe: Sztruháré a helyi járásfônöké,
akinek magyar felesége van és ódzkodik min-
den nemzetiségi csatározástól. Hasonlóan vé-
lekedik a magyar származású, elszlávosodott
rendôrfônök, Bezek is. A prágai kormánynak
jelentô Vaverka és a helyi ügyvéd Duhony
mélységesen magyarellenesek és ôk a kezde-
ményezôi az irredenta vádakat felvonultató le-
tartóztatásoknak. Szombathy Viktor könyvé-
ben a mai olvasónak szimpatikus lehet az ob-
jektív hangvétel, amellyel a dédszüleink szá-
mára még élô valóságot megfogalmazza. Alak-
jai nem fekete-fehér jellemek, nem ide-vagy
oda tartozók, hanem egymás mellett élô nem-
zetiségûek, akik néhány kivételtôl eltekintve
megpróbálnak békében megférni egymás
mellett. Léteznek vegyes házasságok, ahol ne-
héz eldönteni, milyen nemzetiségû a házas-
ságból született gyerek. Szombathy Viktor ér-
zelmesen, mégis kellô távolságtartással szem-
léli az eseményeket, nem vész el a korára
annyira jellemzô nacionalista közgondolko-
dásban. Bemutatja persze a fiatal szláv demok-
rácia számos hibáját, a csehek és tótok gyanak-
vását egymás és a többi nemzetiség iránt és
magyarként figuráival együtt örül a bécsi dön-
tésnek, amely rövid idôre visszacsatolja a terü-
letet az anyaországhoz. A regény történelmi
pillanatfelvétel, segít megérteni azokat a mé-
lyen gyökerezô problémákat, amiket még az
EU-csatlakozás sem tudott megszüntetni. Pe-
dig ma már elvileg nem számít, hol a határ.

Szénási Zsófia

EEggyysszzeerrvvoolltt  FFeellvviiddéékk
Szombathy Viktor regénye a két világháború
közti felvidéki állapotokról

KÖNYVRÔL
Szombathy Viktor
ÉS MINDENKI
VISSZATÉR
(Aranyrög könyvtár 19.)
Kráter Mûhely Kiadó
192 oldal, 2400 Ft
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Baranyi Ferenc
VÍZILLATÚ BÉKE
Harminchárom
kispróza
1700 Ft

Almáskürthy Éva
ÖRDÖGI KÖR
Regény
2500 Ft

Lukáts János
A TÚLSÓ PARTRÓL
Novellás könyv
1800 Ft

Csernák Árpád
KÉT ÉV

Egy kaposvári
színész

naplójából
2000 Ft

Kassai Franciska
FÉNYKOSZORÚ
Versek
1500 Ft

Madarász Imre
VÁLTOZATOK
A HALHATAT-

LANSÁGRA
Olasz

irodalmi
tanulmányok

2000 Ft

A Hungarovox Kiadó ajánlja
Hungarovox Kiadó • 1137 Bp., Radnóti M. u. 11. • T/F: 06-1-340-0859 • Mobil: 06-20-585-8212 • info@hungarovox.hu

www.hungarovox.hu

Ballai László
AZ ARCMÁS
Regény
1800 Ft

Kis Antónia
SZÍVROHAM
A GLECCSER-

TAVON
Novellák

1400 Ft



A bölcsészkaron úgy tanítják, ha
behatóan tanulmányozni igyek-
szünk egy nagy alkotót, nemcsak
mûveit kell megismernünk, de át
kell hatolnunk a róla szóló irodal-
mon is. Aki igényes módon szeret-
ne a 20. századi olasz irodalom Ma-
gyarországon is kiemelkedô helyen
számon tartott alakjával, Salvatore
Quasimodo (1901–1968) költôvel fog-
lalkozni, immár nélkülözhetetlen ve-
zérfonalat tarthat kezében.

Az 1959-ben Nobel-díjjal jutalma-
zott Quasimodo költészetére a 20.
századi modernség és az ógörög hagyo-
mány egyesítése jellemzô. Hermetista al-
kotóként tartják számon, aki örök-egyete-
mes létkérdésekkel foglalkozott, a nap nap
után megélt történelmi tapasztalatokat
juttatta kifejezésre. Bár Quasimodót ha-
gyományosan inkább vallástagadó, balol-
dali lírikusnak címkézték, Curzia Ferrari
jelen könyvének címében szereplô meg-
szenvedett hit a szenvedélyes és gyötrel-
mes keresztény istenkeresés feltárását je-
lenti. Az újdonság erejével hathat magá-
nak a küzdelmes életútnak a felidézése is,
megannyi jól megválasztott és elhelyezett

versrészlettel. A költô
további elismerésé-
nek útját jelezheti,
hogy 1993-ban 27 víz-
festékkel (gouache
technikával), még
1953-ban készített
képe került elô.

Nekünk, magya-
roknak Quasimodo
különösen kedves:
nem véletlenül áll
mellszobra Bala-

tonfüreden, a Tagore-sétá-
nyon. Más megjelenései mellett két önál-
ló verseskötettel is jelen van irodalmunk-
ban: az elsôt Szabó György szerkesztette
és Képes Géza fordította (Európa Könyv-
kiadó, 1960), a másodikat Szénási Ferenc
válogata (Kráter Mûhely Egyesület, 1994).
Irányunkban tett különös gesztusa, hogy
1961-ben itt bekövetkezett gyógyulása
emlékére fát ültetett Balatonfüreden, a
Tagore-sétányon és versben örökítette
meg a balatoni tájat. Balatonfüred 1992 óta
minden évben, szeptemberben Quasimo-
do tiszteletére rendezett Nemzetközi
Költôverseny és Költôtalálkozó színhelye.

Az Olaszországban különleges riportso-
rozatairól híres, Quasimodóval személye-
sen is jó kapcsolatot tartott Curzia Ferra-
ri írónô elôször 2008-ban olaszul megje-
lent könyvének hazai változatát italianisz-
tikánk legrangosabb alakjainak köszön-
hetjük: a fordító Majtényi Zoltán, a lektor
és az elôszót írta Madarász Imre, a verse-
ket pedig a költôtárs Baranyi Ferenc fé-
sülte át. Most tehát egyetlen kötetben ta-
lálhatjuk meg mindazt, ami gyakran kü-
lön-külön értekezés tárgya: az életrajzot,
az életmû bemutatását és a költôi világ
feltérképezését, s mindezt a személyes is-
meretség kínálta tudástöbblettel.

K. S. A

Az irodalomörténet akkor válhat igazán
jelentôssé, ha a maga sajátos közegében,
az ennek megfelelô eszközrendszerrel a
ma legfontosabbnak mutatkozó kérdések-
hez képes hozzászólni. Minden idôben lé-
nyeges tehát megvizsgálni – minél részle-
tesebben – azt a viszonyt, amely a régeb-
bi korok jelentékeny alkotásait a késôbbi
periódusok befogadóihoz fûzi.

A reformkor felfedezése a magyar iroda-
lomtörténet-írásban az 1950-es évekre te-
hetô. Ekkortól munkálkodott a témán
Waldapfel József, olyan munkatársakkal,
mint Lukácsy Sándor, Pándi Pál, Szauder

József, Tóth Dezsô és Wéber An-
tal. Több jeles követôjük közül
most Völgyesi Orsolya, az MTA
Irodalomtudományi Intézetének
fômunkatársa jelentette meg
munkáját e tárgyban.

A szerzô jelen kötete tizenhá-
rom, 2000 és 2009 között írt ta-
nulmányban mutatja be a re-
formkori társadalomtörténeti fo-
lyamatoknak azt a vonulatát,
amely a birtokos nemesi életfor-
mától vármegyei vagy állami hi-
vatalvállalásig széles spektrum-
ban próbálta megteremteni az írói mûkö-
dés egzisztenciális biztonságát. Völgyesit
a szakma idáig elsôsorban Kölcsey Ferenc
és Kuthy Lajos szakértôjeként ismerte.
Ezúttal más életstratégiák (Kazinczy Fe-
renc, Császár Ferenc, Bérczy Károly, Kis-
faludy Sándor, Fáy András stb.) bemuta-
tásával az egymást követô nemzedékek
tagjainak hasonló vagy éppen nagyon is
eltérô viselkedését, mentalitását elemzi.

Például a politikai sze-
repvállalás és a gaz-
dálkodás nemesi
életformája rivali-
zált ekkor egymás-
sal. Völgyesi Orso-
lya sokrétû és válto-
zatos forrásanyag
elemzésével mutatja
be a rendi és polgári
nyilvánosság közti át-
menet számos konk-
rét problémáját. Nem
riad vissza a magán-
életnek a korabeli nyil-

vánosság elôl eltakarni kívánt intimszfé-
rájának bemutatásától sem. Például virtu-
óz forráskezeléssel és érzô tapintattal tár-
gyalja Fáy András és Kuthy Lajos házassá-
gának rejtélyeit is. Legtalálóbb – s talán
egyben legaktuálisabb – tanulmánya
azonban alighanem a gazdálkodó költô
prototípusát, Kisfaludy Sándort bemutó.

K. S. A.
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KÖNYVRÔL
Curzia Ferrari
„CSÖND ISTENE,
TÁRD KI A MAGÁNYT”
Salvatore Quasimodo
megszenvedett hite
Fordította Majtényi Zoltán
Hungarovox Kiadó, 248 oldal, 2400 Ft

KÖNYVRÔL
Völgyesi Orsolya
ÍRÓK, SZEREPEK,
STRATÉGIÁK
Ráció Kiadó
240 oldal, 2940 Ft
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