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A Librotrade Kft. ajánlja
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Phrasal Verbs – Tanuljuk meg a 100 legfontosabbat 1896 Ft

LIBRO-TRADE KFT.
Ádász Edina–Bajczi Tünde–Kerekes Zsolt:
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol alapfok 2499 Ft
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol középfok 3199 Ft
kazetta mindkét szinthez 874 Ft

EDITIO MEDITERRANICA
Bulinszky–Horváth: Esami comunicativi in italiano 2898 Ft

TORO KIADÓ
Szlovén társalgási könyv és útiszótár 1101 Ft
Horvát társalgási könyv és útiszótár 1200 Ft

HARPER COLLINS PUBLISHERS
Coleho, Paulo: Eleven Minutes 4055 Ft

Megjelent a Magyar Könyvgyûjtô legújabb száma
IV. évfolyam 2. szám . 2004. április

A tartalomból

„Nem minden könyvbôl lesz csoda” – a betûalkotó Zigány Edit
vall szakmáról, tisztességrôl, ízlésrombolásról

Szerze azért az Isten... – a magyar nyelvû bibliakiadás
évszázadai

A magyarországi magánkönyvtárak a XIX. század végén

Beszélgetés Borda Lajos antikváriussal, a Magyar Antikváriusok
Szövetségének elnökével

Annabelle Félicité de Valois,
Karssay Natália Constancia:
Az oktondi kis veréb 

Az oktondi kis veréb címû
mesekönyv és kifestô a
Mesélô dallamok sorozat
elsô kötete. Dani Maci, a
kedves medvebocs, akit
egy kisfiú felejtett az erdô-
ben, a sorozat kötetei-
ben végigkíséri a sze-
replôk történetét. A
mesében egy kedves da-
locska teszi változatossá
a kis veréb történetét.
Annabelle Félicité de
Valois meséjét Karssay
Natália Constancia mû-
vészi rajzai illusztrálják.
64 oldal, ára: 2200 Ft

Annabelle Félicité de Valois,
Karssay Natália Constancia:
Az oktondi kis veréb – kifestô

A mesekönyvhöz tartozó kifes-
tô segítségével a gyerekek
megrajzolhatják és kiszínezhe-
tik a mese szereplôit, de azt is
megtudhatják, hogyan élnek
ezek az erdôben lakó állatok.
Ismeretterjesztô és foglalkozta-

tó kiadvány óvodástól kisiskolás
korú gyerekeknek.
40 oldal, ára: 800 Ft

Pro Educatio Kiadó 
1085 Budapest, József krt. 18. 
Levélcím: 1462 Budapest, Pf. 471. 
Telefon: 06-70-363-6764 
Fax: 06-70-902-4371 
E-mail: proeducatio@vodafone.hu

A Pro Educatio Kiadó ajánlata gyerekeknek
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■ Nagy pillanat a Könyvhét életében:
EU-s újság leszünk (vagyunk) május 1-
jétôl. Efölött érzett örömünket nem csök-
kenti, hogy ugyanezt minden más magyar
újság, intézmény, vállalkozó – és  még so-
rolhatnánk szinte a végtelenségig, hogy ki
mindenki – elmondhatja magáról. Ma-
gyarország 2004. május 1-jétôl hivatalo-
san is az Európai Unió tagjává vált.

Vártuk ezt a pillanatot, készültünk rá,
aztán most egyszerre csak itt van.

Barátkozom a gondolattal, „ízlelgetem”
a kifejezéseket, amelyek most valódi értel-
met, valóságos tartalmat, számunkra is ér-
vényes, megélhetô jelentést nyernek: EU-s
újság, EU-s könyvkiadás, EU-s könyvke-
reskedelem, EU-s könyvszakma...

Bizony, a magyarországi könyvszakma,
úgy ahogyan van, mindenestül, immáron
benne van az EU-ban.

Az Európai Unióhoz történô csatlakozá-
sunk várható következményeirôl sok min-
dent hallhattunk a felkészülés idôszaká-
nak különbözô fázisaiban, a csatlakozás-
sal bekövetkezô változásokra igyekeztek
felkészíteni bennünket az erre hivatott in-
tézmények, voltak nagyobb hangsúlyt ka-
pott témák, például, hogy ehetünk-e majd
mákos gubát, meg az, hogy a kisebb élel-
miszerboltok, vendéglôk képesek-e teljesí-
teni a HACCP élelmiszerbiztonsági rend-
szer szigorú elôírásait. 

Volt, amirôl kevesebb szó esett, például
a kultúráról. Az EU-ról kialakult közvéle-
kedés, hogy túl bürokratikus, mindent
szabályoznak, még az uborka görbületé-
nek megengedhetô mértékét is paragrafu-
sok határozzák meg. A kultúra területén
ilyen EU-s szabályrendszerrôl nem tu-
dunk, a kultúra azokhoz a társadalmi al-
rendszerekhez tartozik, amelyeket az EU
maradéktalanul a nemzeti államok illeté-
kességi körében hagyott meg. 

A magyarországi könyvszakma képvise-
lôinek nem kell tehát attól tartaniuk,
hogy az EU-csatlakozás következményei
megnehezítik munkájuk folytatását, nem
fogja semmilyen szabályrendszer elôírni,
mit hogyan tehetnek.

Szerencsés állapot ez, nyilván sok ven-
déglôs és uborkatermesztô irigyli a köny-
veseket emiatt.

Milyen jó is, hogy a magyarországi
könyvszakma, úgy ahogyan van, minde-
nestül, benne lehet az EU-ban.

Kiss József

Úgy ahogyan van, mindenestül



■ – Sok gyermekkönyvíróra
nagy hatással vannak a gyer-
mekkori emlékek, helyszínek.
Sándor bácsinak milyen volt a
gyermekkora?

– Nagygalambfalván szület-
tem, ez a magyar történelem,
sôt azt kell mondanom, hogy
a világtörténelem közepe. Ez
komolyan így van, mert azt
szoktam mondani, hogy én a
Sínai-hegy lábán születtem,
írni-olvasni Mózestôl tanul-
tam és méghozzá egy nagy
kôtáblán. A legnagyobb he-
gyet a falu határában Sínai-

hegynek hívják, régi bibliás
vidék ez. Bartos Mózes bácsi
volt a mi utcánkban a televí-
zió-rádió, aki a falusiaknak
felolvasott az újságból. Olva-
sott ô Jókait, Petôfi Sándor
összes költeményeit, Sobri
Jóskát, passzusokat tudott
betéve. Ô tanított minket 4-5
éves korunkban írni-olvasni
is, egy nagy lapos kôre egy
cserépdarabbal felírta: „Kez-
det-ben va-la az I-ge.” Most
is látom magam elôtt, amint
mondja: „Ez a k betû, ezt
próbáljátok meg lemásolni!”

Karácsony felé a legtöbben
már le tudták írni a nevüket,
úgy, ahogy. Az értelmesebb-
je, amikor iskolába került,
már tudott olvasni. Én elsô
elemista koromban már új-
ságolvasó voltam. Ebben az
évben 440 esztendôs a nagy-
galambfalvi iskolázás, a népi
színjátszás, a könyvtár ha-
gyományai a 17. századra
nyúlnak vissza. Én 18 éves
koromban hallottam elôször
arról, hogy vannak analfabé-
ták, nálunk egy sem volt.

– Emlékszik még az elsô olvas-
mányélményére, az elsô könyv-
re, amit elolvasott?

– Hogyne! Petôfi Sándor
összes költeményei. Otthon
a Biblia és a minden évben
esedékes kalendárium mel-
lett nálunk ott volt Petôfi
Sándor is. 

– Hogyan került értelmiségi
pályára?

– Édesanyámat korán el-
vesztettem, 1940-ben. Hat-

éves korom óta dolgozom
annyit, amennyit megeszem.
Aztán beteg lettem, mellhár-
tyagyulladást kaptam, és hát
egyszerûen engem az élet ki-
szuperált. Az orvos azt taná-
csolta, hogy ne végezzek fizi-
kai munkát. Ekkor éreztem
elôször, hogy felesleges va-
gyok. Aztán csöndben azt
kérdezte a doktor apámtól,
hogy eszem van-e. Édesapám
azt felelte: a tiszteletes úr azt
mondta, van. Hát akkor adják
kollégiumba – felelte az or-
vos. Az édesapám négy ele-
mit végzett, olvasó ember
volt, a kézírását a mai napig
irigylem. 

– Nem hiányzott a fizikai
munka?

– Én a fizikai munkát soha
életemben nem szerettem! De
a mai napig is csak ezt tartom
igazán munkának. Naplopó
foglalkozás ez az értelmiségi,
noha tudom, hogy elég iz-
zasztó és fáradságos munka.
Amikor munkáról van szó,
akkor Gellértre gondolok, aki
hallotta az asszonyokat ôrlés
közben énekelni, szóval szá-
momra ez a munka. A fizikai
mindig nemesebb.

– De mondjuk A tücsök és a
hangya történetében dolgozik,
ha úgy vesszük a tücsök is…

– Igen, de soha nem ismerték
el. Most is lényegében így
van, aki nem kap támogatást,
annak azt mondják, ne tücs-
köljön, ne muzsikáljon. Kü-
lönben sem figyelnek oda na-
gyon már erre a muzsikaszóra.

– Azt gondolja, hogy az olva-
sók nem tudják eltartani a köl-
tôket?
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Versfaragás gyermekeknek
Beszélgetés Kányádi Sándorral

Kányádi Sándortól nehéz újat kérdezni, évente közel száz meghívása
van író-olvasó találkozókra, könyvtárakba, könyvbemutatókra, dediká-
lásokra, ahol már – saját bevallása szerint – mindent elmondott magá-
ról. Mi most mégis újrakérdeztük két könyvfesztiváli dedikáció között
gyermekkoráról, a versek születésérôl és fogadtatásáról a 75. születésnap-
ját májusban ünneplô, népszerû „gyermekvers-írót”. 

■ Kányádi Sándor 1929. május 10-én született Nagyga-
lambfalván, Romániában (Hargita megye), székely földmû-
ves családban. Az elemi iskola öt osztályát szülôfalujában
végzi, utána Székelyudvarhelyen tanul: 1941 és 1944 között
a református kollégiumban, majd 1944–45-ben a Római
Katolikus Fôgimnáziumban, 1946–50-ben a fémipari kö-
zépiskolában. 1950-ben a bukaresti Ifjúmunkás c. lapban
közli elsô versét, majd a kolozsvári Utunkban is megjelenik.
1950-tôl fél évig a kolozsvári Szentgyörgyi István Színmû-
vészeti Fôiskola hallgatója, majd a kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karán tanul,
1954-ben itt szerez magyar irodalom szakos tanári diplo-
mát. 1955-ben jelenik meg elsô verseskötete, a Virágzik a
cseresznyefa. 1990-ig a kolozsvári Napsugár c. gyermeklap
szerkesztôje. 1958-ban megnôsül, felesége Tichy Mária
Magdolna tanár, szerkesztô. Két gyermekük születik: Zol-
tán Sándor (1962) és László András (1971). 1986-ban Déry
Tibor-díjat, 1993-ban Kossuth-díjat kap. Gyermekeknek írt
kötetei: Kicsi legény, nagy tarisznya (1961), Fényes nap,
nyári nap (1964), Három bárány (1965), Fából vaskarika
(mesék – 1969), A bánatos királylány kútja (1972), Farkasû-
zô furulya (1979), Küküllô-kalendárium (1988). Az 1990-es
évek közepétôl több magyarországi kiadó  is kiadja váloga-
tott és új gyermekverseit és meséit. (Forrás: www.irodalmi-
akademia.hu – Digitális Irodalmi Akadémia)



– Nekem ilyen gondom nin-
csen, mert én a „három T”
idejében is eljutottam a til-
tottból a tûrt kategóriába, de
nem lettem támogatott, Is-
tennek hála, és most sem szo-
rulok rá. Nekem nem voltak
soha kiadási gondjaim. Igaz,
hogy nem vittem soha se
szerkesztôségbe, se lapokhoz
írást, ha nem kérték, mégsem
volt ilyen gondom sose.

– Az utóbbi idôben szinte ver-
sengenek a kiadók a verseiért.
Mi lehet a titka?

– Hogy miért van nekem
annyi olvasóm, az egésznek
a nyitja, hogy én egy nagyon
jó befektetô voltam: idôben.
Kolozsvárott két gyereklap-
nál dolgoztam, ezek voltak a
Napsugár és a Haza Sóly-
mai, ez utóbbi ma Szivár-
vány néven él tovább. Ez a
két lap, volt idô, hogy 80
000 példányban jelent meg.
Nekem minden hónapban
kellett írnom – mert volt ne-
kem is normám, mint a gyár-
ban – ennyi és ennyi értékût.
Másról nem nagyon lehe-
tett, csak az évszakokról,
meg a tájról.

– Cenzúrázták a gyermekver-
seket is?

– Mindent cenzúráztak,
meg is mondták, mit lehet,
mit nem lehet, de nem ez a
lényeg. Hanem az, hogy
ezek a versek ma is benne

vannak a kötetben. Az, hogy
megmondták, hogy mit kell
írni? Azt Michelangelónak is
megmondta a pápa. Hogy
hogyan van megfestve, attól
függ minden. Az olvasóim
aztán felnôttek, ide is áttele-
pedtek, de otthon is, itt is
megmaradtak olvasónak.

– Miért jó gyermekverset írni?
– Van egy már kiöregedett

hasonlatom arra, hogy nincs

külön gyermekköltészet és
felnôttköltészet, csak költé-
szet van. Itt van ez az asztal,
ez egy felnôtt méretû asztal,
van alacsony asztal is, az a
gyermeknek készül, hogy fel-
érje, hogy táplálékot vehessen
magához, mondjuk úgy: lelki
táplálékot. A mi vidékünkön
ezt a kis asztalt még jobb fá-
ból is faragják, hiszen na-
gyobb strapának van kitéve,
és szebbre is festik, hogy na-
gyobb kedve legyen a kis em-
bernek leülni mellé. Amikor
a gyereket felnôttasztalhoz
ültetik, akkor tesznek párnát
a feneke alá, a tanár ugyanezt
teszi a költemények bemuta-
tásánál. Az olvasótalálkozók
nem magamat népszerûsítô
találkozók, hanem a magyar
költészetet, ez az asztalhoz
szoktatása a gyerekeknek.

– Másként gondolkodik a köl-
tô, amikor a gyermekeknek ír?

– Feltétlenül. Viszont én
nem hiszek a külön felnôtt-
és a külön gyermekirodalom-
ban. Állítom, hogy a világ-
irodalom minden mûve
gyermekolvasmány is, attól
függôen, ki, mikor, hogyan
prezentálja annak a gyerek-
nek. Én hallottam Sinkovits
Imrét a Kolozsvári Színház-
ban úgy elmondani telt ház

elôtt az Anyám tyúkját, hogy
mindenki sírt a gyönyörûség-
tôl és a boldogságtól.

– Mi lehet a célja a gyermek-
versnek?

– Arthur Miller is írt gyere-
keknek, de ezt nem ismerik
annyian. Amikor ô gyerme-
keknek írt, figyelembe vette
azt a 800 körüli szót, amit
egy 7-8 éves gyermek ismer-
het, és ehhez adagolta, hogy
mivel bôvítse a szókincset. A
Napsugárban a mi verseink-
ben, írásainkban is mindig
benne volt a szavak szinoni-
mája. Sokszor csak az volt a
vers célja, hogy a nyelv szép-
sége, a nyelv logikája, a nyelv
gazdagsága növekedjen a
gyermek elméjében. 

– Van-e kedvenc verse a saját-
jai közül? 

– Amelyiket még nem ír-
tam meg. Amikor a gyerme-
kekkel találkozom, mindig
elmondom, ha azt hiszitek,
hogy most egy költôvel talál-
koztok, ki kell ábrándítsalak
benneteket, mert a költôé
olyan foglalkozás, amirôl
csak az illetô halála után de-
rül ki teljes bizonysággal,
hogy az volt-e, aminek hit-
ték, avagy sem.

Pompor Zoltán
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■ A Könyvhét hasábjain nem is olyan régen (a Bálint Péter
szerkesztette tanulmánykötetek kapcsán) már ejtettünk né-
hány keresetlen szót a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom
sanyarú helyzetérôl. Nos, a helyzet talán mégsem olyan tra-
gikus, mint amilyennek azt akkor felvázoltam. Ugyan fontos-
ságához mérten korántsem jut akkora publicitás a gyermekek-
nek szóló olvasmányoknak, mint az elvárható lenne, mégis
egyre több biztató jelenséggel találkozhat a figyelmes szem-
lélô. Az Internetet böngészve a Csodaceruza honlapjáról ér-
tesültem arról, hogy 2004 márciusának elsô szombatján ren-
dezi a Magyartanárok Egyesülete és a Csodaceruza szerkesz-
tôsége az iskolai olvasástanítás, azon belül is a kötelezô olvas-
mányok helyzetét taglaló konferenciáját. A tanácskozás elô-
adói a gyermekirodalom-kritika és a pedagógia jeles képvise-
lôi közül kerültek ki. Az Országos Széchényi Könyvtár Ta-
nácstermében megtartott elôadások és kerekasztal-beszélgeté-
sek nemcsak a magyartanárokat, hanem néhány, a téma iránt
érdeklôdô szülôt, vagy éppen a könyvtárban üres óráit töltô,
de Janikovszky Éva nevére felfigyelô egyetemistát is becsalo-
gattak a nagyterembe. 

Janikovszky Éva öröksége
■ A késôn érkezôk már csak állva hallgathatták, ahogyan Ko-
máromi Gabriella nyitó elôadásában a nemrég elhunyt írónô
munkásságát méltatta. Emlékezésében hangsúlyozta, hogy
mekkora felelôssége van a tanároknak a Janikovszky-i örökség
gondozásában. Az 1963–1983 közötti szûk húsz évben kelet-
kezett írások (Ha én felnôtt volnék, Már iskolás vagyok, Kire
ütött ez a gyerek? stb.) ugyan Magyarországon még szokatlan
új hangként jelentkeztek, azonban kiválóan beleilleszkedtek a
kor antiautoriter gyermekirodalmának vonulatába. A gyerme-
kekrôl szóló „monológjaiban” Janikovszky egyfajta meditatív
elbeszélô technikát valósít meg, melyben kiemelt helyet kap az
irónia, ugyanakkor egyszerre ismeretterjesztôk és tanító célza-
túak ezek a képeskönyvek, melyek Réber László rajzaival kiegé-
szülve alkotnak teljes egészet. A gyermeki hang imitációja ré-
vén létrejövô humor közelebb viszi az olvasóhoz a gyermeket,
aki nem kineveti, hanem megtanulja szeretni ôket. Minden-
képpen nagy szükség lenne arra, hogy az elkövetkezô generá-
ciók is megismerkedjenek a Janikovszky-univerzummal, éppen
ezért a felsô tagozatos iskolások kötelezô és ajánlott olvasmá-
nyai között helyük kell, hogy legyen ezeknek a könyveknek.
Mindez azonban nem következik be addig, amíg napjaink is-
kolai oktatásában a kronológia és a hagyomány az úr. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy a klasszikusokat egy az egyben le kel-
lene váltani, csupán be kell látnunk végre azt, hogy míg az
utóbbi ötven évben a gyermekek élete óriásit változott, addig
iskolai olvasmányaik ugyanazok maradtak.

Inkább szégyen?
■ Közrejátszhat ebben az is, hogy a gyermekirodalom az irodal-
mi köztudatban nagyon sokáig egyfajta alacsonyabb színvonalú
irodalmat jelentett, gyermekeknek írni sokkal inkább szégyen
volt, mintsem rang. Ennek a folyamatnak a veszélyeire hívta fel

a figyelmet Békés Pál a gyermek- és ifjúsági irodalom jelenkori
helyzetét elemzô elôadásában. A neves gyermekkönyvíró arra az
örvendetes jelenségre is rámutatott, hogy az utóbbi idôben egy-
re több szerzô (Szíjj Ferenc, Darvasi László, Varró Dániel, Szi-
lágyi Ákos) kalandozott át a felnôttirodalomból a gyermekiroda-
lom területére és alkotott ott maradandót – legalábbis ezt mu-
tatja a pozitív kritikai fogadtatás, no meg persze az eladott pél-
dányszám. Örvendetes tény, hogy a gyermekkönyvek kiadására
szakosodott könyvkiadók mellett egyre több „nagy” kiadó is
fontosnak (és megtérülô vállalkozásnak) tartja, hogy az ifjúság
számára könyveket adjon ki. 

A lélek gyógyszere
■ A tanárok körében a legnagyobb sikere Boldizsár Ildikó elô-
adásának volt, az elôadást követô húszperces szünetben az elô-
adó még a büféig sem tudott eljutni a sorban álló érdeklôdôk
miatt. És, hogy mi váltotta ki ezt a hatalmas kíváncsiságot? Nos,
az önmagát mesekutatóként definiáló Boldizsár Bettelheim nyo-
mán a mesét a lélek gyógyszereként definiálta, és gondolatme-
netében azt bizonyította be, hogy igenis szükséges a felsô tago-
zatosoknak, sôt a kamaszoknak is mesét mondani. Ráadásul
ezeknek a meséknek pozitív hatásuk van a serdülô ifjúság zava-
ros lelkivilágára. A mesék hôseitôl a mesehallgató megtanulja,
hogyan nézzen szembe problémáival, a mesei utat végigjárva a
megbomlott lelki egyensúly a boldog végkifejletben újra helyre-
áll. A pedagógusok számára a mesék kulcsot adnak a gyermek
személyiségéhez; a tündérmesék segítségével nemcsak önma-
gunkat, hanem az egész világot újraértelmezhetjük. 

Új kánon kell
■ A mit után a hogyanra az elôadók közül utolsóként megszóla-
ló Fenyô D. György adta meg a választ. A kötelezô olvasmányok
feladásával legtöbbször nem a kívánt hatást érik el a pedagógu-
sok: az alapmûveltség megszerzése és az olvasás megszerettetése
helyett a tanulók eltávolodnak a könyvek varázslatos világától.
Éppen ezért Fenyô az irodalomtanításban uralkodó kronologi-
kus szemlélet helyett/mellett egy befogadás-központú új kánon
megteremtését tartja fontosnak. Miért ne választhatnák ki a ta-
nulók és a tanár közösen az évközben feldolgozandó olvasmá-
nyokat (természetesen a kerettanterv utasításait is figyelembe vé-
ve)? A változatos módszerek az amúgy nehezebben emészthetô
kötelezôket is fogyaszthatóbbá teszik, a közös olvasás, gondol-
kodás és érdekeltség azt eredményezi, hogy a tanulók el akarják
majd olvasni ezeket a könyveket. 

A délutáni szemináriumokon a – régi és a lehetséges új – köte-
lezô olvasmányok közvetítésének módszereirôl beszélgetett iro-
dalmár és pedagógus. Volt itt szó Harry Potterrôl és Fülig Jim-
myrôl, klasszikus magyar gyermekversek korszerû megközelíté-
sérôl és Varró Dani új meseregényérôl. Aki eljött és végigülte a
tarka programot, azzal a jólesô érzéssel távozott, hogy ugyan
még koránt sincs minden rendben a gyermekirodalom háza tá-
ján, de a tatarozás már elkezdôdött.

Pompor Zoltán
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Kötelezôkön innen és túl
Egy konferencia margójára



■ Paul Maar festészetet és
mûvészettörténetet tanult.
Díszlettervezôként, színházi
fotósként dolgozott, mûvé-
szeti neveléssel foglalkozott,
mielôtt gyermekkönyvek írá-
sa és illusztrálása felé for-
dult. Negyven könyvet írt és
illusztrált, de számos más
szerzô könyveinek is grafi-
kusa volt. A regények mel-
lett gyerekeknek szóló szín-
darabokat, televíziós forga-
tókönyveket írt. Napjaink-
ban a német nyelvterület
egyik legnépszerûbb gyer-
mekszerzôje. Mûveit számos
nyelvre lefordították és szer-
zôjük magas állami díjakban
részesült (Grimm Testvérek-
díj, 1982; Osztrák Állami
Díj, 1985; Német Ifjúsági
Irodalmi Díj, Életmû Díj,
1996; Német Szövetségi
Köztársaság Érdemrendje,
1998; E. T. A. Hoffmann-
díj, 2000; Német Irodalmi
Díj, 2003). Az idei könyv-
fesztiválon a magyar gyere-
kek is megismerkedhettek
vele és elsô magyar nyelvre
lefordított regényével,
amelynek fôhôse a rejtélyes
és pimasz mesebeli lény,
Szombóc. A gyerekek türel-
mesen várakoztak a dediká-
lásra, mivel a szerzô minden
aláírás mellé rajzolt egy
spontán illusztrációt.

– Ön festôként indult, majd
1968-ban jelent meg az elsô me-
sekönyve egy tetovált kutyával a
fôszerepben. Miért fordult a gye-
rekirodalom felé?

– Már a tanulmányaim
alatt elkezdtem írogatni,
igaz akkor még felnôttek
számára. Arra nem volt lehe-
tôségem, hogy publikáljam,
viszont egy rádiómûsorban

elhangzott, amit írtam. Ez
volt az elsô nyilvános sze-
replésem. Mégis elsôsorban
könyvillusztrátorként szeret-
tem volna dolgozni. Amikor
megházasodtam, és lett há-
rom gyerekem, a legnagyobb
fiam mindig arra kért, mesél-
jek neki és rajzoljam meg a
történetet. Volt például raj-
zom egy narancsos színû
kandúrról, aki mindig lustán
nyújtózkodott a fûben. Az-
tán kitaláltam hozzá egy tör-
ténetet, amely arról szólt,
hogyan lett polgármester a
világ leglustább macskájá-
ból. További meséket írtam,
egyiket egy kövér tehénrôl,
másikat egy mindenhonnan
elkésô egérkérôl és végül a
tetovált kutyáról, aki elsô
könyvem címadó mesealakja
lett. A meséket a kutya segít-
ségével fûztem egymásba, ô
lett a narrátor, akinek egy-
egy tetoválása egy-egy törté-
netet takart. 

– 35 éve ír mesekönyveket és
minden évben újabbakat publi-
kál. Mondhatjuk, hogy már
több generáció nôtt fel a meséin?

– Mindig meglepôdöm, ha
egy középkorú hölgy vagy
férfiú odajön hozzám egy be-
mutatón és elmondja, hogy
mennyire szerette a meséi-
met, és most már ô is ezeket
a történeteket meséli a gyere-
keinek. Ilyenkor ébredek rá,
hogyan telnek az évek.

– Erényének tartják, hogy
rajztehetségét a nyelvbe is sike-
rült átültetnie és a nyelvet példa-
mutatóan egyszerû képiséggel
használja. Leghíresebb mese-
alakja talán a vörös hajú, pisze
orrú, szemtelen kis Sams, aki öt
könyvének lett fôhôse. A mesé-
bôl film és színdarab is készült.
Sams alakjával a Minerva No-
va Kiadó jóvoltából most már a
magyar gyerekek is megismer-
kedhetnek.  

– Sams  figurája rendkívül
összetett, neve a hét egyik
napjából származik. A né-
metben a vasárnap szóban
benne rejlik a napocska, a
hétfôben egy személynév, a
keddben a szolgálat, a szer-
dában a hét közepe,  a csü-
törtökben a mennydörgés, a
péntekben a szabadság. De
mi rejlik a szombatban? A
könyvben szerepel egy ide-
ges, gyáva és alkalmazkodó
hivatalnok, akinek egyik
szombaton megjelenik
Sams, a rôt hajú kobold.
Sams éppen a hivatalnok el-
lentéte: bátor, pimasz, vic-
ces és mindenkivel szóba áll.
Egy hét alatt megváltoztatja
a felnôtt szomorú életét. Öt
könyvet írtam Samsról, de
két könyv között, volt hogy
nyolc év is eltelt. Nem akar-
tam én ennyi részt belôle, de
a gyerekek levelei kikövetel-
ték a folytatást. A mesébôl
készült film 2002-ben Ber-
linben díjat is nyert. A

könyv magyarra fordítása
egyébként meglepetésként
ért, csak ideutazva tudtam
meg, hogy létezik és bemu-
tatják a könyvfesztiválon.

– A Sams-könyveket többször
is kiadták és Németország mel-
lett Ausztriában és Svájcban is
ismertté tették a nevét. Mégsem
ez a legkedvesebb mesehôse.

– Az egyik legkedvesebb
alakom az álmodozó Lippel,
a Lippels Traum („Lippel
álma”) címû könyvem hôse.
Lippel a dél-német dialektus-
ban a Philipp becézése és ez
a Lippel, bár már tízéves,
mindenkinél kisebb a ko-
rosztályában. Lippelben sok
van belôlem is, gyermekként
én szintén álmodozó vol-
tam. A másik kedves figurá-
mat Hannának hívják, a tör-
ténet elején 13, a befejezése-
kor 16 éves, ô a Kartoffelkä-
ferzeiten („A burgonyabogár
ideje”) címû regényem hôs-
nôje. Gyerekkoromban még
nagyon sok krumplibogárral
találkoztam, diákként össze-
gyûjtöttük ôket és különféle
dobozokban és üvegekben
tároltuk ôket.  

– Milyen tervei vannak, min
dolgozik mostanában? Vajon
az írás és a rajz mellett jut ideje
még a festészetre?

– Forgatókönyvet írok,
ôsszel megjelenik egy újabb
képeskönyvem. Két inuitról,
azaz eszkimó kisfiúról szól,
akik folyton veszekednek,
melyikük a nagyobb. Elmen-
nek a nagymamához, hogy
döntse el a kérdést, aki ehe-
lyett elmesél egy történetet a
holdról. A hold  büszkén
úszott az égen, úgy hitte, ô a
legnagyobb. Amikor meg-
nézte magát egy tócsában,
kiderült, a tócsa a nagyobb.
Aztán jött egy nyuszika, kiit-
ta a tócsa vizét és így ô lett a
legnagyobb és így tovább.
Mégsem pedagógiai tanul-
sággal zárul a cselekmény,
hanem ironikusan. A mese-
írás mellett néha festek is, de
inkább csak akvarelleket.
Elôfordul, hogy kiállítok, de
elsôsorban írok, írónak val-
lom magam, aki mellesleg il-
lusztrálja is a meséit. 

Szénási Zsófia 
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Sams, azaz Szombóc
történetei
Paul Maar gyermekkönyvrajzoló
vall kedvenceirôl



■ – Hogy indult a pályafutásod?
– Falusi lány voltam, peda-

gógus családban nôttem fel, a
családi tradícióknak megfelel-
ve a szegedi Tanárképzô Fôis-
kola földrajz–rajz szakára jár-
tam, majd Pesten tanítottam is
két évet. Nem találtam igazán
vonzónak a tanári pályát,  lel-
ki alkatomnak nem felelt meg,
így a tanítás mellett a Dési-fé-
le rajzkörben töltöttem min-
den idômet. Jelentkeztem a
Képzômûvészeti Fôiskolára,
fel is vettek alkalmazott grafi-
kára. Nagy Gábor volt a rajz-
tanárom és Zelenák Krescen-
cia a szaktanárom. Már a fôis-
kolai évek alatt rajzoltam újsá-
goknak és a Móra Kiadónak, a
fôiskola befejezése óta pedig
ebbôl élek. 

– Mindig a gyerekeknek raj-
zoltál?

–  Kezdetben felnôtteknek
is, de a felnôtteknek szóló iro-
dalomból lassan eltûnt az il-
lusztráció, az önálló grafika
meg nem fért bele az idômbe.
Annak idején sok szakács-
könyvet illusztráltam a Corvi-
nának. Tíz évvel ezelôtt talál-
koztam az Újvidékrôl szárma-
zó Novum Kiadó igazgatójá-
val, Jankovic Lászlóval, sok-
sok óvodásoknak és kisiskolá-
soknak szóló foglalkoztató fü-
zetet illusztráltam számukra.
Próbáltunk színvonalasabb
kiadványokat vinni a tan-

könyvpiacra. Sok tankönyvet
rajzoltam. Kaszás György
szerzôségével volt egy remek
sorozatunk Amit az XY állat-
ról feltétlenül tudni kell cím-
mel. Itt kóstoltam bele a kari-
katúra-rajzolásba. Ezekbôl a
könyvekbôl Igor Lazin stúdi-
ójában hamarosan rajzfilmso-
rozat születik. A tigris lassan
már meg is mozdul. Néhány
éve találkoztam Novák
Györgygyel, a Novella Kiadó

vezetôjével és nekik mese-
könyveket rajzoltam és rajzo-
lok jelenleg is. A hatodik kö-
zös könyvünket kezdjük el
most. Sohasem én mentem a
kiadók után, mindig ôk keres-
tek meg. Azt próbáltam és
próbálom nyújtani, amit mi-
nôségnek gondolok.

– Mi jelenti a  minôséget?
– Fölállítok magamnak egy

mércét, ami számomra azt je-
lenti, hogy amit csinálok, ne

legyen émelygôs, édeskés, ta-
nítson és örömet szerezzen a
munkám. Nem vagyok haj-
landó kiszolgálni a közízlést.
Utánajárok például a kornak
és helynek, ahol játszódik a
történet. A népek meséinél
alaposan utánanéztem, mi-
lyen színvilággal találkozunk
egy-egy nép viseletében. Le-
hetséges, hogy a gyerekek ész-
re sem veszik a törekvést, de
valahol biztosan beépül a tu-
dás. Szakmailag míves mun-
kát adok ki a kezem közül
még akkor is, ha éppen az a
darab nem a szívem csücske.
Sohasem csinálok meg egy il-
lusztrációt csak azért, mert jó
üzlet és jól el lehet adni. Ez
néha konfliktust is okoz egy-
egy kiadóval. De meggyôzöm
ôket.

– Hogyan választod ki az il-
lusztráció témáját?

– Minden történetben meg-
keresem azt a láncszemet,
ahol valamilyen csavar vagy
furcsaság van. Mert a husza-
dik királylányt vagy szegény
fiút már unalmas ugyanúgy
lerajzolni, keverednek is
bennem a mesék rendesen.
Nem szeretem mindig csak a
szépet ábrázolni, minden
történetben az érdekel, ami
megkülönbözteti a többitôl
és ezt a momentumot igyek-
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A kecskefülû császártól
a csudapikuláig
Elek Lívia lett az Év Illusztrátora

Kicsit groteszk, ugyanakkor humoros képi világ az övé: hosszú orrú, kes-
keny arcú, karakteres vonású királylányok és királyfiak népesítik be az
általa illusztrált mesekönyveket, minden figura arca más és más. Elek
Lívia harminc éve rajzolja meseillusztrációit, grafikákat és festménye-
ket. Közel negyven könyvet díszítenek a rajzai. A Boldizsár Ildikó vá-
logatásában különbözô népek meséibôl összeállított Esti mesék lányok-
nak, illetve Esti mesék fiúknak címû könyvek (Novella Kiadó) rajzaiért
idén a könyvfesztiválon megkapta az Év Illusztrátora díjat.
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szem megragadni. Néha a ki-
adók aggódnak, hogy túl fé-
lelmetesek lesznek az illuszt-
rációk, de nekem az a tapasz-
talatom, hogy a gyerekek
nem félnek tôlük.

– Hogyan dolgozik az illusztrá-
tor? Számos kép közül választja
ki a kiadóval együtt a megfelelô-
ket, vagy annyi rajzot készít csu-
pán, amennyit a kiadó kér?

– Az utóbbira vagyunk kény-
szerítve, hiszen olyan határ-
idôkkel dolgozunk, hogy nem
fér bele több variáció elkészí-
tése. Amikor megkapom a
kéziratot, átolvasom és telefir-
kálom az összes oldalt, utána
kiválasztom, melyik legyen az
igazi. Utána megfestem, vagy
megrajzolom. Hozzáteszem,
sohasem sikerült még oly jól a
végeredmény, mint ahogyan
azt a vázlaton eredetileg el-
képzeltem. Ráadásul a képek a
nyomdában kicsit átalakul-
nak, kissé más színûek lesz-
nek, mint az eredetiben.
Gyakran vigasztalnak: „Ezt
csak te látod”, de ez engem
nem vigasztal.

– Mennyire szólnak bele a ki-
adók abba, hogy milyen legyen a
mesék illusztrációja?

– Nem szólnak bele, leg-
alábbis akikkel én dolgoztam
eddig, hagytak kibontakozni.
Általában határozott elkép-

zelésem van a rajzolnivaló-
ról. Elôfordul, hogy megkér-
nek valamire, elfogadom, ha
egyetértek bele. Úgy nem
tudnék dolgozni, ha úton-út-
félen megmondanák, mit csi-
náljak. Akkor inkább azt
mondanám, keressenek erre
más, alkalmasabb személyt.
Úgy érzem, a mese világához
mindig maximálisan alkal-
mazkodom, és ez a lényeg.
Talán ezért van, hogy sokfé-
le stílus, technika találkozik
a könyveimben.

– Önálló kiállításokkal is szere-
peltél a közéletben?

– Nem igazán, mert egyálta-
lán nem szeretem magam a
reflektorfénybe állítani.
Összesen háromszor vettek
eddig rá, hogy önálló kiállítás-
sal szerepeljek. Ózdon volt
egy nagy kiállításom a városi
gyerekeknek, egyszer voltam
Sopronban, egyszer pedig Du-
nakeszin. 

– Nem unalmas ilyen hosszú
idôn keresztül meséket illuszt-
rálni?

– Azért csinálom, mert szere-
tem. Mégis, néha úgy érzem,
jó lenne kirobbanni már eb-
bôl a mûfajból. Jó lenne egy
olyan év, amikor kedvemre
festegethetnék. Mostanában
például csodálatosan gömbö-
lyû, ugyanakkor groteszk nô-

alakokat festek a szabadidôm-
ben. Ezek a kövér, szumó bir-
kózóhoz hasonló  hölgyemé-
nyek mozognak, sportolnak és
egyfajta langy erotika lengi át
az ôket ábrázoló festménye-
ket. Kifejezetten pozitív
visszajelzéseket kaptam róluk
eddig, de nem tudom, mikor
lesz idôm foglalkozni velük.
Visszatérve a gyerekmesékre:
általában megkísérlek valami
újat belevinni a mesébe. Mos-
tanában nagy foltokban festek
és ez egészen más világ. Tuda-
tosan törekszem arra, hogy az
általam rajzolt kép ne kösse
meg a gyerek fantáziáját, ha-
nem a képek segítségével a
fantáziájában ô maga rajzolja
vagy gondolja tovább a törté-
netet. Az én feladatom, hogy
esztétikai élményhez juttas-
sam a gyereket, de a többit rá-
bízom. A népek meséibôl
összeállított könyvet például
úgy terveztem meg, hogy a
benne szereplô illusztrációk-
ból az oldalak szélére elhe-
lyeztem egy-egy részletet, így
játékosan meg lehet keresni,
hol szerepelt az adott részlet
már a könyvben.

– Volt-e olyan, hogy író vagy
költô felkért mûve illusztrálására?

– Egyszer elôfordult. Ta-
valyelôtt Lugossy Viktória
kért meg, hogy rajzoljak

Hümmögô címû könyvéhez.
Mit mondjak…, nehéz szü-
lés volt. Különleges mesei vi-
lágát igyekeztünk a rajzok-
ban is visszaadni.

– Nem próbáltál sohasem
mesét írni?

– Nem, mert én mindent
rajzban fogalmazok meg.
Eszembe jutott viszont,
hogy olyan, egész kicsiknek
való mesét rajzoljak, amihez
csak néhány mondatot írnék.
Kérdés, találnék-e hozzá kia-
dót, hiszen minden a kia-
dón, a nyomdán és a terjesz-
tôn múlik. 

– Kiknek a munkáit szereted az
illusztrátorok közül?

– Mióta a gyerekem meg-
született, eléggé bezárt élet-
módot folytatok és keveset
forgok a kollégáim társasá-
gában. Külföldön van né-
hány nagy kedvencem. Az
osztrákoknál dolgozik egy
Lisbeth Zweigel nevû il-
lusztrátor, akit nagyon ked-
velek és hosszú ideje figye-
lemmel kísérem a rajzait. A
szlovákok közül Dusan Kal-
lai munkái ragadták meg a
szememet. A nem gyerekek-
nek dolgozó grafikusok kö-
zül Gyulai Líviuszt becsü-
löm leginkább, a fôiskolai
tanáraim közül Nagy Gá-
bort kedveltem.

– Tagja vagy a Magyar Il-
lusztrátorok Társaságának és
idén az Év Illusztrátora lettél.
Elismerik Magyarországon az
illusztrátorokat?

– Volt egy nemzedék, ami-
kor elismerték a magyar gra-
fikusokat, tényleg kiválósá-
gok dolgoztak  a szakmában.
Manapság azonban az il-
lusztrátor nem több alkalma-
zott grafikusnál és a gyerek-
könyvillusztrálásnak nincs
presztízse. Az Illusztrátorok
Társasága éppen ez ellen
próbál tenni, egyelôre kevés
látható eredménnyel. A ki-
lencvenes években Magyar-
országot is elözönlött Walt
Disney és társai illusztrációk
a közízlést is rossz irányba
terelték. Ma nagy bátorság és
tôke kell ahhoz, hogy egy ki-
adó magyar mûvészekkel il-
lusztráltasson.

Szénási Zsófia



10 w w w. k o n y v 7 . h u

Két királykisasszony
Békés Pál A kétbalkezes varázsló c.
meseregénye immáron 3. kiadás-
ban lát napvilágot a Móra Kia-
dónál, sôt, idén oroszul és ola-
szul is megjelenik, és szó van
lengyel kiadásáról is. Harry ide,
Potter oda, nekem Fitzhuber
Dongó a kedvenc varázslóm, aki
hiába szerzett oklevelet a varázs-
lóiskolában, minden bizonnyal
a világ legügyetlenebb, legfelké-
születlenebb, de legkedvesebb,
legszeretetreméltóbb varázslója.

(Amikor nem jut eszébe a meg-
felelô varázsmondóka, s hiába
lapoz a Máguskönyvben, a cím-
ben idézett szlogenhez folyamo-
dik.) Mint a Nimbusz Endre
Bertalan utcai  körzeti varázsló-
hivatal alkalmazottja összeismer-
kedik egy magányos kisfiúval,
Éliás Tóbiással, vele összefogva
megkeresik és kiszabadítják La-
nolin királykisasszonyt, még-
hozzá egy tízemeletes lakótelepi
ház legfelsô szintjén lévô lakás-
ból. Hogyan kerül egy egész ki-
rályi udvartartás a böhöm ház-
ba, és micsoda nehézségekkel
kell (a saját kétbalkezességén túl)
megküzdenie Dongónak, azt
meséli el a modern mese nyel-
vén, számos ötlettel, csavarintás-
sal, nyelvi leleménnyel és sok-
sok humorral az író. Az illusztrá-
ciókat Sajdik Ferenc alkotta.    

A másik királykisasszonyt Ilká-
nak hívják, és George MacDonald
A királykisasszony és Lóci címû re-
gényében szerepel. A skóciai
szerzô a klasszikus tündérmese
eszközeivel bûvöli el a hagyomá-
nyos(abb) gyerekirodalom ked-
velôit. Lóci, az ércet (és nem sze-
net) bányászó fiú feladatot kap
az Ezüst Hold Hölgyétôl (Ilka
ükanyja ô, de tündér módjára vi-
selkedik). A legénynek a királyi

udvarba kell mennie, méghozzá
megszokott bányász-öltözéké-
ben, tarisznyával s egy csá-
kánnyal a vállán. Célhoz érve
megtudja, hogy a király beteg.
Lóci rájön, hogy mi, vagy in-
kább kik okozzák az öreg király
baját. Szembe kell szállnia a csel-
szövôkkel, árulókkal! Ilkán kívül
egy megbízható kis cseléd segít
neki, meg egy különös állatsereg-
let... Az emberség, a hit és a sze-
retet minden akadályt legyôzô
erejét mutatja be a mû, amelyet
Kállai Nagy Krisztina illusztrált,
és Fazekas Benedek fordított. Ki-
adta a Harmat Kiadó.
Laddie és Bim
Hélène Commin francia írónô
Lassie kölyke címmel megírta
Eric Knight világhírû és népsze-
rû regényének (Lassie hazatér) a
folytatását. Laddie története ta-
lán még izgalmasabb, még for-
dulatosabb, mint az anyjáé. Az
ô történetének különösségét az
adja, hogy a második világhábo-
rú alatt játszódik a cselekmény.
Ugyanis Joe az Angol Királyi

Légierônél szolgál: a kutya utá-
naszökik a táborba, majd ki-
játszva a katonai fegyelmet, a
norvégiai bevetésre is vele tart.
A németek megszállta ország-
ban elszakadnak egymástól. Két
szálon peregnek az események:
Joe-nak vissza kell jutnia Angli-

ába, a kutya meg akarja találni a
gazdáját. A német katonák el
akarják kapni ôket... A kötet si-
kerét jelzi, hogy immáron 3. ki-
adása látott napvilágot a Ciceró
Könyvstúdiónál. A fordítás Já-
szay Gabriella munkája.  

Gavriil Trojepolszkij Feketefülû
fehér Bim c. regénye Balla Gyula
fordításában ugyancsak a Móra
Kiadónál jelenik meg (2. ki-
adás). Lebilincselôen izgalmas,
érzelmeket fölkavaró, de sal-
langmentesen realista, mond-

hatni mélységesen emberi ku-
tyatörténet az orosz író mûve.
A legjobbak sorában a helye eb-
ben a mûfajban. A Gordon
szetter Bim sorsa azért determi-
nált, mert fajtájától elütô je-
gyekkel bír – hiába oly remek
jószág. A Rossz a véletlen alak-
jában is megjelenik az életében:
amikor gazdája, az öreg újságíró
váratlanul kórházba kerül, a hû-
séges eb keresésére indul. Eköz-
ben megismerkedik tágabb kör-
nyezetével, a világgal, amely jó
is, de gonosz is tud lenni.
Barangolás az ókorban
Rejtvényes barangoló címmel új
sorozatot indított a Tessloff és
Babilon Kiadó. Elsôként az Ókor
c. füzetet mutatjuk be, amelyben
az ôsi Egyiptom, Kína, Görögor-
szág és Róma világába tesznek
idôutazást Tomi, Timi és Quen-
tin – ôk nem gyerekek, hanem
írásjelek. A (fotókkal, rajzokkal)
színesen illusztrált kötetekben
rövid szöveges ismertetést talá-
lunk, amelyek azonban viszony-
lag gazdag tényanyagot tartal-
maznak. A dolog lényege az,
hogy a történelmi betekintést kü-
lönféle rejtvények, feladványok,
feladatot teszik élôvé. A gyerek-
olvasók játékos módon egészít-

hetik ki ismereteiket, próbára te-
hetik logikájukat, a kvízek, kép-
rejtvények, fejtörô krimik, rébu-
szok megoldása ügyességet, oda-
figyelést igényel, és persze nagy-
szerû szórakozást nyújt. Ha a
Matthias Raden írta füzetben ol-
vasottakat ki akarjuk egészíteni, a
Mi micsoda sorozat hasonló té-
májú köteteihez (Az ókori Ró-
ma, Az ókori görögök, A hét vi-
lágcsoda, Az ókori Egyiptom)
kell fordulnunk. Fordította: Ró-
naszegi Éva. 
Soma a romos várban
Mercé Aránega maga írja rövid,
villanásnyi epizódokból álló me-
séi szövegét, és az azt vizuálisan
tovább gazdagító rajzokat is ô al-
kotja. A tündér szeretnék lenni!, a
Boszorkány szeretnék lenni! után
a szellemekrôl közöl cseppet sem
ijesztô, ellenkezôleg, vidám, érde-

kes dolgokat. A rajzok rengeteg
meglepetést, ötletet villantanak
föl, érdemes alaposan szemügyre
venni ôket. Egy Soma nevû kisfiú
egy romos várban találkozik a
szellemekkel, és miután választ
kap kérdéseire, ô is meglepôdik,
milyen barátságos lények azok.
Megtudja, hogy mit dolgoznak,
hogyan öltözködnek, szoktak-e
szerelmesek lenni, sportolnak-e,
és így tovább. A General Press ál-
tal kiadott Szellem szeretnék lenni!
c. kötetet Benda Luca fordításá-
ban élvezhetik a kisgyerekek.

Cs. A.

„Csak úgy egyszerûen: zummbele”

G Y E R E K K Ö N Y V - K I L Á T Ó
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Babay Bernadette 

■ 1953. április 10-én szüle-
tett Gyöngyösön. Budapes-
ten, a II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumban érettségi-
zett, 1990–1993-ban a Ke-
reskedelmi, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Fôiskolán
folytatta tanulmányait. Ed-
dig 12 könyve jelent meg.
Azzal kezdôdött irodalmi
pályafutása, hogy megírta
édesapja, az ismert író, Ba-
bay József (1898–1956) Fúró
Feri címû gyerekkönyvének
folytatását: Fúró Feri és új ba-
rátai (1998), majd Ballag a
huszadik század címmel je-
lent meg 2001-ben elbeszé-
léskötet, melyben mindket-
tôjük novellái olvashatók.
További, gyerekeknek szóló
könyvei: Palkó a  betûk biro-
dalmában (iskolai segéd-
könyv, 2000), Mandulalápi
mendemondák (2001), fiata-
lokról fiataloknak írt trilógi-
ája: Ravasz kamaszok, avagy
eSeMeSe fiataloknak (2001),
Szerelmes kamaszok (2002),
Csélcsap kamaszok (2003). If-
júsági regénye a Hoppá, dôl a
horizont! (2002), regényt írt a
dajkaanyaságról Édesa-
nyá(i)m címmel (2000), Ber-
nie Britt néven ô írta az
alábbi három, ugyancsak si-
keres regényt: Keresem Bri-
dzsitjonszt házasság céljából
(2003), Villámszerelem
(2003), Svindli (2004).
Könyvei a Ciceró Könyvstú-
dió ill. a Lucullus 2000 Ki-
adó gondozásában láttak
napvilágot. Az Ünnepi
Könyvhétre jelenik meg
Helló, csokicsaj! címû ifjú-
sági regénye. 

Békés Pál

■ 1956. március 27-én született
Budapesten. Az ELTE BTK-n
szerzett diplomát 1980-ban,
magyar–angol–összehasonlító
irodalomtörténet szakon. Kü-
lönbözô iskolákban tanított
magyart, ill. angol nyelvet. 1984
és 1994 között szabadúszó,
majd 2000-ig a Magyar Televí-
zió stúdióvezetôje, irodalmi és
színházi mûsorainak szerkesz-
tôje. Azóta ismét szabadúszó.
Regényeket, novellákat, hangjá-
tékokat, film- ill. tv-játék-forga-
tókönyveket ír. Angolból for-
dít, nem csak felnôtteknek, ô
ültette át magyarra például Sue
Townsend öt kötetét (Adrian
Mole-történeteit). Az IBBY (In-
ternational Board on Books for
Yong Children), a Nemzetközi
Gyermekkönyvtanács) magyar
tagozatának elnöke. Számos
díj, kitüntetés birtokosa, pl.: Az
Év Gyermekkönyve (1992),
Wessely László-díj (1988), Déry
Tibor-díj (1998), József Attila-
díj (2000). Gyerekeknek szóló
kötetei: A kétbalkezes varázsló
(meseregény –1984, 1992,
2004), Doktor Minorka Vidor
nagy napja (meseregény –1985),
Borz a sámlin (mesék –1986), Vi-
ola violával (mese –1986), Félô-
lény (meseregény – 1991, 2001),
Báldor (novellaciklus a szerzô
gyerekeirôl – 1999). Gyerekek-
nek írt színdarabjai: Egy kis térze-
ne (1983), A kétbalkezes varázsló
(1984), Félôlény (1990, 2000), A
dzsungel könyve (Kipling-adaptá-
ció, 1996, 2002). Írt fél tucat
gyerekhangjátékot, a Minorka
Vidor-t megfilmesítették, Mese-
lánc címû 30 epizódból álló té-
vésorozatát 1993–97 között su-
gározták. Idén áprilisban az
NKÖM által tavaly meghirde-
tett pályázaton a gyerekiroda-
lom kategóriában elsô díjat
nyert (megosztva).

Cabot, Maggin

■ Az USA-ban, Indiana állam-
ban született, Bloomington-
ban. Az Indiana University-n
szerzett szépmûvészeti diplo-
mát. Utána New Yorkba költö-
zött, ahol elôször könyvilluszt-
rátorként dolgozott. Kaliforniá-
ban és Franciaországban is élt.
Dolgozott kollégiumigazgató-
helyettesként. Jelenleg New
Yorkban él. Elôször történelmi
tárgyú romantikus regényeket
írt, ezek közül magyarul olvas-
ható a Nicola és vicomt c. kö-
tet. Majd a fiatal közönség felé
fordult, és hatalmas sikert ara-
tott tizenéveseknek szóló soro-
zataival. Meg Cabot néven ad-
ta ki A neveletlen hercegnô naplója
darabjait, ebbôl magyarul ed-
dig négy jelent meg. Elôbb
Jenny Carroll, majd egy év óta
eredeti nevén publikálja a Hí-
vószáma 1-800 és A Mediátor
címû sorozatát. Az elôbbibôl
magyarul is olvasható a Tudom,
hol vagy!, a Fedôneve: Kasszand-
ra és a Veszélyes terepen c. kötet.
Az utóbbiból két rész jelent
meg: Suzie és a szerelmes kísértet,
„Mondd meg a Vörösnek!”. 2001-
ben mutatták be A neveletlen
hercegnô-bôl készült filmet ná-
lunk tavaly vetítették. A Hívó-
száma 1-800-ból televíziós so-
rozat készült. Filmre vitték a
magyarul ugyancsak olvasható
Egy igazi amerikai lány c. regé-
nyét is. A Mediátor-ból készült
sorozat is hamarosan képer-
nyôre kerül. Meg Cabot mûvei
32 nyelven jelentek meg, több
milliós példányszámban. Min-
denütt bestseller-listára kerül-
tek. Az USA-ban számtalan
Meg Cabot-klub létezik. Fiatal
felnôtteknek írta A fiú a házból
c. regényét. Magyarországi ki-
adója, a Ciceró Könyvstúdió az
írónô további mûveinek kiadá-
sát is tervezi.

Jólesz György

■ 1958. október 15-én szüle-
tett Budapesten. A Fazekas
Mihály Gyakorló Általános
Iskolában és Gimnáziumban
tanult. 1985-ben zeneiskolai
magánének- és szolfézstanári
diplomát szerzett a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fôiskola
Tanárképzô Intézetében.
Dolgozott hangszerészként,
újságkézbesítôként és a Hun-
gatoron Magyar Hanglemez-
gyártó Vállalatnál montíro-
zóként. Jelenleg hangtechni-
kus a Magyar Rádióban. Há-
rom leány apja.

Az Élet és Irodalom-ban
valamint a Holmi-ban rövid
prózai írásokat (paródiákat,
karcolatokat) publikált. A
klarinét címû hangjátékát
kétszer sugározta a Magyar
Rádió. Önálló kötetei, me-
lyek a Héttorony, a Móra
ill. a Fekete Sas Kiadónál je-
lentek meg, kivétel nélkül a
gyerekkönyvek: Zsófi és a
szombati varázslatok (ill.
Szyksznian Wanda – 1994),
Zsófi és az elvarázsolt varázs-
ló (1996), ezt a mûvét IBBY-
díjjal jutalmazták, Zsófi és
az elfelejtett barátság (1998),
Rejtély Macskavárosban (az
elsô kiadás – 1998 – illuszt-
rált, 2004), Zsófi és a zokni-
nyúl (1999). Négy utóbbi
könyvének illusztrátora
Tersztyánszky Orsolya.
Megjelenés elôtt  áll az
NKÖM Édes anyanyelvünk
pályázatán (megosztva) dí-
jat nyert A széttört mese cí-
mû kézirata.

Összeállította:
Csokonai Attila

K I S L E X I K O N



Sharon Creech:
Anya nélkül
soha
■ Az Év Gyermek-
könyve díjat elnyert Jo-
natán Modern Könyv-
tára sorozat legsikere-
sebb kötete.

A Bonyhádi Völgy-
fesztiválon a közönség a
legszebb könyvvé vá-
lasztotta.

Külföldön négy kü-
lönbözô díjat nyert, a te-
kintélyes Newbery Me-
dállal kitüntetett kötet.

Ne ítélj meg senkit,
amíg nem sétáltál két
holdat a mokaszinjá-
ban! Mit jelent ez a lép-
csôn hagyott fura üze-
net? Salamanca nyugta-
lan barátnôje, Phoebe, biztos benne, hogy csakis egy közveszélyes
ôrülttôl származhat, aki a környéken csatangol. Sal mindent meg-
tesz, hogy segítsen barátnôjének megbirkózni a félelmeivel. De ki
segít neki, hogy feltárja a titkot, mely át- meg átszövi saját világát?
Ezt a könyvet el kell olvasni! Hihetetlenül csodálatos, gyönyörûen
megírt történet. Egyetlen pillanatig sem unalmas, sokszor mulatsá-
gos és a végén mélyen megrendítô – készülj fel a sírásra! 

A5, kemény táblás, védôborítóval, kötött, illusztrált, 1490 Ft
Minerva Nova Kiadó, 6723 Szeged, Gál u. 18. T/F.: 62/551-131

Paul Maar:
Felbukkan
egy Szombóc

■ Hatalmas siker volt
a Könyvfesztiválon
Paul Maar bemutat-
kozása. Vasárnapi
ebéd ide, vasárnapi
ebéd oda, gyerekmati-
néjára megtelt a
Brahms-terem. Ahogy
mondani szokás, a
csilláron is lógtak.

Mindebben az a
csodálatos, hogy a
szerzô neve hazánk-
ban úgyszólván is-
meretlen.

Bár Németország-
ban óriási a kultusza,
magyarul még nem
jelent meg könyve. A
hír úgy látszik valahogy mégis terjed. Paul Maarnak annyi az iro-
dalmi díja, mint a Szombóc arcán a kék petty: se szeri se száma. 

A Felbukkan egy Szombóc címû kötet felolvasását harsogó ne-
vetés kísérte. A folyamatos kacagás nem is szûnt mindaddig, amíg
a felolvasás tartott, és a könyvbôl készült film képei peregtek.

A Jonatán Könyvmolyképzô minden szülônek és gyereknek
ajánlja a kötetet. Igazi duplafedelû könyv.

A5, kemény táblás, kötött, a szerzô saját illusztrációival, 1490 Ft
Minerva Nova Kiadó, 6723 Szeged, Gál u. 18. T/F.: 62/551-131

Nagy Katalin:
Intôkönyvem
története

■ Az Év Gyermek-
könyve díjat el-
nyert Jonatán
Könyvmolyképzô
sorozat legsikere-
sebb kötete.

Szenzációs törté-
net egy érzékeny
kamaszról, aki tör-
ténetesen lány, de
akár fiú is lehetne.
Vagány, okos, és
rosszul tûri az igaz-
ságtalanságot.

A fôhôs, Melinda
bôrébe bármely
mai gyermek is be-
lebújhatna: az isko-
lai csínyek, barátsá-
gok, igazságtalansá-
gok, a családi események története minden korban, minden
korosztálynak élvezetes olvasnivalót ígér. Azoknak is él-
ményt nyújt, akik azt gondolják, hogy nem szeretnek olvas-
ni. Élvezetes olvasmány. Alig lehet letenni.

A5, kemény táblás, védôborítóval, kötött, illusztrált, 1390 Ft
Minerva Nova Kiadó
6723 Szeged, Gál u. 18. Telefon/fax: 62/551-131

Csukás István:
Keménykalap
és krumpliorr

■ Ki ne emlékezne
a rendkívüli sikere-
ket elért filmre, a
Keménykalap és
krumpliorra, mely
külföldön is elisme-
rést aratott? És ki ne
emlékezne, hogy
ugyanez a történet
könyv formájában is
könnyedén hódít,
magával ragadja az
olvasót? 

Mindenkinek, aki-
nek hiányzott! A
Könyvhétre ragyogó
új külsôvel jelenik
meg Csukás István
legnépszerûbb regé-
nye. A gyerekek örömére a kötet a legtöbb iskolában ajánlott ol-
vasmány. És méltán. 

A kötet az Év Gyermekkönyve díjat elnyert Jonatán Könyv-
molyképzô sorozatot gazdagítja.

A5, kemény táblás, védôborítóval, kötött, illusztrált, 1890 Ft
Minerva Nova Kiadó
6723 Szeged, Gál u. 18. Telefon/fax: 62/551-131

K Ö N Y V I S M E R T E T Ô  H I R D E T É S

Csukás István: 

Keménykalap

és krumpliorr
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George MacDonald:
A királykisasszony
és a manó

Kállai Nagy Kriszta illusztrációival.
200 old. kemény táblás, 1900 Ft
Harmat Kiadó. Telefon/fax: 466-9896,
www.harmat.hu 

■ A romantikus nemzedékhez tar-
tozó skót író meséjében két nyíltszí-
vû és bátor gyerek, Lóci, a bányász-
fiú és Ilka királykisasszony egymás-
ra találását és közös küzdelmét kö-
vethetjük végig. Az eszes bányászfiú mûvészetével, azaz rig-
musaival távol tudja tartani az ôfelségét fenyegetô rosszindu-
latú földalatti manókat.  A királykisasszony pedig az égi se-
gítséget, a toronyszobában fonogató nagyanyót fedezi fel, hi-
tével és képzelôerejével. 

Lóci és Ilka terveznek, majd bátran cselekednek, és a biroda-
lom természetesen megmenekül, sok bonyodalom és izgalom
után. Az országot fenyegetô újabb veszélyekrôl a folytatásban,
A királykisasszony és Lóci-ban olvashatunk.

A felnôttek is megtalálják majd a szépséget e mesében. Ôk ta-
lán tudatosan döbbennek rá arra, amit a gyerekek ösztönösen
éreznek, hogy amit mi valóságnak vélünk, gyakran csak eltakar-
ja szemünk elôl a lényeget.

Visky András így értékeli a mûvet: „...ugyanolyan erôvel szól
gyermekhez és felnôtthöz, az olvasást kifejezetten családi él-
ménnyé varázsolva. A királykisasszony története egyszerre kép-
zeletgazdag és a szó legnemesebb értelmében tanulságos, aho-
gyan csak a mítoszi történetek tudnak lenni, amelyek egy egész
életen át elkísérnek bennünket.”

Lénárt Levente:
EU Texts
2. kiadás

■ Magyarország európai
uniós csatlakozása kap-
csán megnôtt az érdek-
lôdés az Unióval kap-
csolatos ismeretek iránt.
A könyv angol–magyar
párhuzamos szövegeken
keresztül igyekszik segít-
séget nyújtani ahhoz,
hogy az Unióval kapcso-
latos ismeretek és nyel-
vezet hozzáférhetô le-
gyen az érdeklôdôk szá-
mára. Tíz fejezete fel-
dolgozza az Unió létre-
jöttének elôzményeit és történetét, intézményrendszerét és a
benne rejlô perspektívákat. Lehetôség nyílik a leggyakrabban
használt intézménynevek, fogalmak és szókapcsolatok meg-
feleltetésére, írott szöveg és beszéd közbeni gyakorlására,
megtanulására. A feladatok olyan kérdések átgondolására
ösztönöznek, amelyek segítenek tisztábban látni az Unió he-
lyét és szerepét mindennapi életünkben. Ezáltal a könyv egy-
ben elgondolkodtató olvasmány, és nyelvtudást fejlesztô tan-
könyv is. 

192 oldal, A/5, 1680 Ft
Keresse a könyvesboltokban és a www.sunbooks.hu -n.
Kiadó: Marconi Kft., Telefon/fax: (26) 526 017
E-mail: info@marconi.hu, honlap: www.marconi.hu

RRoobbeerrtt  JJoorrddaann::
AAzz  aallkkoonnyy  kkeerreesszzttúúttjjáánn
II. rész
Robert Jordan az Idô Ke-
reke sorozatban egy
tolkieni igényességgel ki-
dolgozott világot terem-
tett meg, és ehhez méltó
a cselekmény szövése is.
A regényfolyam a „high
fantasy” stílus nagyszerû
darabja, megunhatatlan
olvasmány, mely a mûfaj
legjobb hagyományait
követi. Az íróról és a soro-
zatról részletes informá-
ciók vannak a
www.beholder.hu honla-
pon.
1998 Ft

JJuulliieett  EE..  MMccKKeennnnaa
KKééttééllûû  ffeeggyyvveerr
I. rész
Mozgalmas napok állnak
Kellarin újjáépülô gyarmat-
városai mögött – most azon-
ban, hogy lassan vége a tél-
nek, Livak, a kalandorlány
unatkozik, és mind többször
lesz úrrá rajta szokásos
nyughatatlansága.
Az Einarinn legendái-sorozat
befejezô részének elsô köte-
te méltó az elôzményekhez:
a nagy gonddal kidolgozott
világ csodálatos díszletéül
szolgál a finoman árnyalt,
változatos jellemû szereplôk-
nek és a kibontakozó nagy
ívû cselekménynek.
1998 Ft

PPeerrrraauulltt::  
CCssiippkkeerróózzssiikkaa  
Puzzle mesék

A világirodalom legszebb
meséi új feldolgozásban.
A mesekönyv 6 kivehetô
puzzle játékot tartalmaz.
A sorozat részei: Az
ólomkatona, Csipkeró-
zsika, 2. Gulliver. Pöttöm
Panna

Párnázott keménytáblás
könyv, 14 old., 1590 Ft

AAnnttoonniioo  PPeerreerraa::  
ÖÖsssszzeeffooggllaallóó  KKééppeess
BBiibblliiaa

A keménytáblás, színes
könyv valósághû illuszt-
rációkkal és könnyen ért-
hetô szöveggel dolgozza
fel a teljes Ó- és Újszö-
vetséget.
A gyönyörû, klasszikus,
egész oldalas illusztrá-
ciók remekül egészítik ki
a Biblia legszebb törté-
neteit elmesélô könyvet.

Kötve,196 oldal, 2590 Ft

DDaavviidd  EEddddiinnggss::
AA  pprróófféécciiaa  ggyyeerrmmeekkee
Egykor, régen, a regék sze-
rint a Torak, a gonosz isten-
ség az egész világot uralni
akarta, és háborút robban-
tott ki istenek és emberek
között. De Belgarath, a va-
rázsló vezetésével a halan-
dók visszaszerezték a Göm-
böt, ami azóta is védi Nyu-
gat népét. Amíg Rivában
nyugszik, a jóslat szerint az
emberiséget nem fenyeget-
heti veszély. Egyelôre…
1698 Ft

Beholder Kiadó
1143 Bp., Stefánia út

63/B T.: 291-8780

AAnnddeerrsseenn::  
AAzz  óólloommkkaattoonnaa
Puzzle mesék

A világirodalom legszebb
meséi új feldolgozásban.
A mesekönyv 6 kivehetô
puzzle játékot tartalmaz.
A sorozat részei: Az
ólomkatona, Csipkeró-
zsika, 2. Gulliver. Pöttöm
Panna

Párnázott keménytáblás
könyv, 14 old., 1590 Ft

Pro Junior Kiadó 
256-1765, E-mail: pro-

junior@axelero.hu

NNaacciioonnaalliizzmmuusseellmméélleetteekk
SSzzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy
Szerk.: Kántor Zoltán
A szöveggyûjtemény át-
fogó képet nyújt a nacio-
nalizmus problémaköré-
nek legújabb, elsôsorban
angolszász szakirodal-
máról, a nemzetközi tu-
dományosságban jelen-
leg meghatározó nacio-
nalizmuselméletekrôl.  
A tanulmányok jelentôs
része itt jelenik meg elô-
ször magyar nyelven. 
411 oldal, 2700 Ft

Rejtjel Kiadó
1053 Bp., Kecskeméti

u. 10-12. T/F: 483-8014

Kéthetenként a könyves újság
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olden Caulfieldnek –
ha valaki nem emlé-
keznék rá: Salinger

Zabhegyezô címû regényé-
ben – az a legnagyobb prob-
lémája, hogy hová lesznek a
kacsák? Tudniillik télen, ami-
kor befagy a tó. Nem az a leg-
nagyobb gondja, hogy mitôl
ilyen hülyék a felnôttek,
mert azt sejti. Azért ilyen is-
tenverte hülyék, mert nem
kamaszok… elfelejtették a
kamaszkorukat. De ezen nem
érdemes rágódni, mert a fel-
nôttek reménytelenek. Az vi-
szont tényleg rejtély, és igen-
is olyan kérdés, amire Caul-
field választ vár, hogy mi lesz
télen a kacsákkal? 

Számomra legalább ilyen
fontos kérdés, hogy mi lesz a
pacsirtákkal? Télen. Ebben a
hófúvásos magyar kulturális
télben, amikor lefagynak a
fákról a levelek, befagynak a
tavak, és 

A hideg ûrön holló repül át
s a csönd kihûl. Hallod-e csont
a csöndet?
Összekoccannak a molekulák.

*
Kora tavasszal volt egy kon-

cert a régi Zeneakadémia
Liszt-termében. A meghívóra
ráírták: A koncert meglepetés,
kérjük, semmilyen módon ne árul-
ja el az ünnepeltnek. A ünnepelt
Sziklay Erika énekesnô és pro-
fesszorasszony volt, a Zene-
akadémia énektanára, akinek
70. születésnapjára és zene-

akadémiai tanárságának 40.
évfordulójára rendezték a
koncertet tanítványai. 

Az ilyen titoktartás a világ
legrangosabb titkosszolgála-
tainak sem szokott sikerülni.
Csak a föllépô tanítványok
kilencen voltak: Csôváry
Csilla, Denk Viktória, Hava-
si Katalin, Aya Kikuzawa,
Miks Adrienn, Banó Éva,

Pintér Edina, Sáfár Orsolya
és Nancy Weneck, valamint
Virág Emese, aki zongorán
kísérte a lányokat. És még
egy rakás közremûködô,
mert egy ilyen est megszerve-
zése rengeteg részvevôt kí-
ván. És Sziklay Erika mégis
úgy esett be a terembe, hogy
nem sejtett semmit. Berényi
Gábor, a férje, sétálni vitte,
majd azt mondta, ha már er-
re járunk, nézzünk be az
Akadémiára. De minek?
Csak… Milyen lehet este…
üresen. Lehet, hogy nem
pontosan ezt mondta, de
Erika, bár kissé értetlenül,
mégis semmit sem sejtve
ment föl a koncertteremig. 

Nem vagyok szakember: fo-
gyasztó vagyok. Bolondulok
a zenéért, különösen a voká-
lis zenéért, és csak azt érzékel-
tem, hogy ezek a lányok már
most abszolút érett énekes-
nôk, profik, mindegy nekik,
dal vagy operaária, modern
vagy klasszikus. Fiatalok, szé-
pek, tiszta tekintetûek, a tor-
kukból a legtermészeteseb-

ben száll a hang, olyan magá-
tól értetôdôen, ahogy levegôt
vesz az ember. Az ösztöneim
azt súgták, nemcsak a hang-
juk, a tekintetük, de a szívük
is tiszta. Nem hallottam ha-
mis hangot, de nem zenei ér-
telemben mondom (az itt
maga az evidencia!), mé-
lyebb, morális értelemben.
Nem csak a tiszteletet érez-
tem, de a szeretetet is. A köl-
csönös szeretetet. 

Erika zavarban volt, mint
egy kamaszlány, és szerény,
mint az igazi nagy emberek,
akiknek van mire szerénynek
lenniük. Párommal együtt
boldogok voltunk, hogy ré-
szesei lehettünk ennek az

ünnepnek, csak az a gondo-
lat bántott (és azóta sem
hagy nyugodni), mi lesz
ezekkel a lányokkal, ezekkel
a pacsirtákkal, ha végeznek,
mi lesz a sorsuk a magyar
kultúrának ebben a fagyos si-
vatagában, ahol nem kell a
hazai érték, az igazi érték,
csak a szent tehenek, csak a
talmi csillogás, csak az, ami
már külföldön védjegyet ka-
pott, csak a média reklámo-
zottai, csak az olcsó show-
biznisz sztárjai… 

Hol fognak énekelni ezek a
lányok, itt, ahol a kultúra van
éhkoppra fogva, ahol a kultú-
rán akarják megtakarítani,
amit a körkörös korrupció el-
síbolt, ahol a szakemberek he-
lyett az ügyeskedôk, a hozzá-
értôk helyett az új feudálkapi-
talizmus hûbérurainak új
(vagy régi – az is mindegy) va-
zallusai garázdálkodnak. 

És egyáltalán: mitôl ilyen is-
tenverte hülyék a felnôttek –
de tényleg…?!

H

Kertész Ákos

De hová lesznek
a pacsirták? 

Dénes Tamás–Rochy Zoltán:

EB-kalauz 2004
Terjedelem: 250 oldal
Ára: 1999 Ft

Idén sorrendben már a harmadik lab-
darúgó Európa-bajnokság mûsorka-
lauza jelenik meg két ismert szakúj-
ságíró, Dénes Tamás és Rochy Zoltán
összeállításában. A kötet az eddigiek-
hez hasonlóan tartalmazza az Euró-
pa-bajnokság menetrendjét, a helyszí-
nek rövid leírását, a részt vevô orszá-
gok eddigi eredményeit, a tornára
kvalifikált válogatottak bô, 26-os kere-
tét alkotó játékosok legfontosabb ada-
tait, részletes sportpályafutását, vala-
mint az összes selejtezô eredményét
(a góllövôkkel együtt), az eddigi Euró-
pa-bajnokságok áttekintését, a rajtuk
szereplô országok örökranglistáját.
Az Európa-bajnokságok elôtt hasonló részletességû beharangozó könyv
sem Magyarországon, sem külföldön nem jelent meg, így a kiadvány va-
lószínûleg az egyetlen, maximális pontosságra törekvô forrása lesz az új-
ságíróknak és a közönségnek is.

Poligráf Könyvkiadó 1132 Bp., Kresz G. u. 14. T/F.: 340-5524

A Dialóg Campus Kiadó
gondozásában megjelent

a Könyvszakmai ABC
2004–2005 címû kötet.
Az új kiadás sok száz

friss adatot tartalmaz, je-
lentôsen bôvült a szak-

ma e-mail és internet el-
érhetôségeinek köre is. 

A Könyvszakmai ABC
megvásárolható a Köny-

ves Extra szerkesztôségé-
ben, ára: 3590 Ft.

1088 Budapest,
Rákóczi út 9.
Telefon/fax:

(1) 266-0025, 266-1265
E-mail:

info@kepes-extra.hu
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Nagyjából évtizedenként rukkol elô Huszti
Péter egy könyvvel. Az elsô kettô, az 1985-
ben megjelent Királyok az alagútban címû a
gyerekkort, az 1995-ben napvilágot látott Em-
lékpróba a fôiskolás éveket örökíti meg. A
mostani kötet, amelynek boltokba kerülése
néhány nappal elôzte meg Huszti Péter hat-
vanadik születésnapját, Madách-idézetet vil-
lant fel címében: …sárból, napsugárból… Lu-
cifer fakad ki Az ember tragédiája utolsó szí-
nében: „Miért is kezdtem emberrel nagyot, /
Ki sárból, napsugárból összegyúrva, / Tudás-
ra törpe, és vakságra nagy…” 

A korábbiakhoz hasonlóan ez a kötet is emlé-
kezések füzére: hangulatok, érzések, emberek,
pályatársak, természeti és életképek kavarognak
lírai hangnemben megörökítve, szerepek tûn-
nek elô és a figurák keltette rezdülések a színé-
szi lélekben. A fôszerepet érzésem szerint az
1971-ben bemutatott Peer Gynt játssza, vala-
mint a két évvel késôbb színre vitt Shakespeare-
dráma, amelyben Bessenyei Ferenc Othellót, a
könyv szerzôje pedig Jagót alakította. A szerzô-
ben gondolatok sorát ébresztô színmûvek közé
tartozik még egyebek mellett a Mégis kinek az
élete? 1980-ból. 

– Évtizedes távlatok, s a legapróbb részletekig ki-
dolgozott visszaemlékezések: mikor esett a hó, mikor
kellett gyalogolnia egy nagyot a próbák után, hogy ki-
szellôztethesse a fejét, mikor értette meg igazán Olasz-
országban járva, hogy Peer miért lett világcsavar-
gó… Mióta vezet naplót?

– Sajnos, soha nem vezettem naplót, így egy
csomó, számomra fontos epizód elveszett. Elô-
fordulhat persze, hogy éppen azért éreztem
majdnem kötelességemnek, hogy leírjam az
emlékeimet, mert évtizedek óta cipelem ma-
gammal ôket. A most megjelent kötetben kö-
zölt írások javarészt az elmúlt esztendôkben
születtek, egy-kettô kicsit korábban. A szerepe-
imrôl csak akkor írok, amikor már nem játszom
ôket, addigra összeáll róluk s alakulásukról a
kép. Hiába mondom éveken át ugyanazt a szö-
veget, mozgok a változatlan díszletek között
ugyanazon a színpadon, lehetetlen azonos mó-
don játszani egy szerepet, amely hihetetlenül
apró részletekbôl áll össze. Az ember élményei
beleszivárognak. Köré rakódik az életem. 

– Hogy tudta feljegyzések nélkül ennyire apróléko-
san felidézni a hajdan történteket? Vagy az írói fan-
tázia is belejátszott a kötet megformálásába?

– Elképzelhetô, hogy beleszôttem ezt-azt a
könyvbe, amirôl csak azt gondolom, hogy
megtörtént, bár még ma is pontosan emléke-
szem nagyon régi nyarakra, a helyekre, ahol ak-
kor megfordultam. Egyáltalán nem emlékszem

viszont számokra; a szerepe-
imben is mindig az ilyen ré-
szeknél akadtam el, a dátu-
mok megjegyzése jelentett
gondot. Hangulatokat, nagy
beszélgetések szövegét azon-
ban évtizedek múltán is visz-
sza tudom idézni.

–  Ön romantikus alkat?
– Nem hiszem, hogy ro-

mantikus lennék. Talán azért
tetszik némelyek szemében
kicsit érzelmes hangvételûnek
a kötet, mert azokról írok
benne, akik, amik kedvesek nekem, legyenek
akár emberek, épületek, képek, zenei dallamok.
A rám nagyon jellemzô szemérem ellenére eb-
ben a könyvben sok mindent kiadok magam-
ból és másokból is. Tolnay Kláriról olyasmit ír-
tam meg, ami nem jelent meg még soha, Pécsi
Sándorról, Kiss Manyiról is dokumentumérté-
kûek az anekdoták. Sokakkal elolvastattam a
kéziratot, akik megnyugtattak, hogy a humoros
történetek sem bántóak, hanem kifejezik annak
a személyiségét, akirôl szólnak. Az volt a dön-
tô, hogy én szeretem ôket és ôk szerettek en-
gem. Azokat az embereket és azokat a megfor-
málandó figurákat kedvelem, akik nem csak fe-
keték vagy csak fehérek, hanem a jó és a rossz
együtt él bennük, tehát „sárból és aranyból”
vannak. Ha Jago egyszerû intrikus lett volna,
egy percig sem gondolkodtatott volna el. A kö-
tetben leginkább arra próbáltam figyelni, hogy
igaz-e, amit írok, nem csak a saját véleménye-
met fogalmazom-e meg. 

– Érdekes fotója köszön ránk a borítóról: ha a sze-
mét nézem, mosoly bujkál benne, ha az egész arcot te-
kintem, úgy érzem, súlyos gondolatok nyomasztják.

– Szeretek elmerengeni. Az az ideális, ha mó-
dom van úgy készülni a szerepeimre, hogy ma-
rad idôm eltöprengeni egy-egy mondat felett,
ha nyugodtan tudok gondolkodni, meditálni.
Ugyanez vezet a tanításban is. Az idô múlásá-
val nem érzek összegzési vágyat vagy kényszert,
de a korosodás azzal is jár, hogy jobban meg-
gondolunk mindent, amit teszünk. Akármirôl
írok is, az rólam szól, és szól mindenkinek, aki
szereti a színházat, érdeklôdik a hivatásunk és a
világ dolgai iránt.

– Miféle kérdéseken szokott töprengeni?
– Úgy hiszem, hogy ebben a könyvben sok

fontos dolgot sikerült ezek közül kimonda-
nom. A fiaimat, akik már felnôtt férfiak, legin-
kább az fogta meg benne, hogy mekkora fele-
lôsséggel készültünk az elôadásokra, amibôl ôk
kisgyerekként semmit sem éreztek, mert otthon

igazi családként éltünk, de mindezenközben
maradt idô remek embereket megismerni:
Illyést, Szántó Piroskát, vagy éjszakába nyúló
tartalmas beszélgetéseket folytatni barátokkal,
pálya- és kortársakkal. Mostanra valami megvál-
tozott. Kevesebb a kíváncsiság egymás iránt, le-

kötnek bennünket a gondja-
ink hivatástól függetlenül. Ri-
degebb lett a világ, irgalmat-
lanul nagy szerepet kapott a
pénz és a lefetyelô politika,
ami mindenhonnan ömlik
felénk, akár akarunk vele fog-
lalkozni, akár nem. Nem le-
het behunyni a szemünket,
becsukni a fülünket, hogy ne
lássuk-halljuk. A Könyvfesz-
tiválon viszont jól éreztem
magam. Láttam, mennyi gyö-
nyörû könyv jelenik meg, és
ott hömpölyögnek az em-
berek a standok között, a
szatyrukban kötetek. Ez ko-

moly reménysugár nekem: egyszer csak észbe
kap ez az ország, amelynek a televíziójában haj-
dan hetente egy magyar drámát közvetítettek,
komoly filmeket vetítettek. Hátha visszanyeri
önbizalmát, s rájön, hogy akkor volt igaza, ami-
kor azt az értékrendet vallotta. Mert, ami ma
folyik a televízióban, az kútmérgezés, és fôleg a
gyerekek elleni vétek. A színházak ugyan tele
vannak, mert az emberek látni akarnak valamit,
de sokkal jobban befolyásolja a pénz a teátru-
mot, mint az én fiatalkoromban, amikor a hat-
vanas-nyolcvanas években a mûsorterv klasszi-
kus és modern daraboktól hemzsegett. Lehetsé-
ges, hogy a musicalekkel, a pazar kiállítással szí-
nesedett a színházi világ, de a kínálati paletta el-
szürkült.

– Olykor már-már líraiak a mondatai, a hatáskel-
tés minden eszközét ismerô alkotóról vallanak. Hon-
nan eredeztethetô az íráskészsége?

– Nem tudom. Éjszaka, elôadás után, amikor
még ezer fokon égek, sokszor leülök írni. Nem
az aznap történtekrôl. Régebbi események tör-
nek föl belôlem, és hónapokig dolgozom egy-
egy íráson, de nem érzem munkának. Biztos,
hogy hatottak azok a gyönyörû, klasszikus és
modern irodalmi szövegek, amelyeket elmond-
tam, elolvastam az évtizedek során. Gyakran ér-
zem, hogy nem én bújok bele egy szerepbe, ha-
nem az belém: hat rám, szinte formálja az egyé-
niségemet, szavaimat, gondolataimat. 

– Tudja a színész önmagát adni és nem szerepet
játszani a mindennapokban is?

– Márkus Lacinak mondtam mindig, hogy ô
biztosan színésznek született, reggeltôl estig ját-
szott édesen, aranyosan. Engem viszont hosszú
évekig zavart a tény, hogy felismertek az utcán.
Legszívesebben elbújtam volna. Most már sok-
kal egyszerûbb a dolog. Az egykori rajongás,
szerelem átalakult szeretetté, ezzel tudok mit
kezdeni, sôt, kifejezetten jólesik.

Mátraházi Zsuzsa

„A szerepek belém bújnak”
Huszti Péter anekdotái sárból
és aranyból
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■ – Verseinek olvasóját erôsen meglepi, hogy a
kötetében valósággal hemzsegnek a közelmúlt
történelmének híres-hírhedett alakjai: Gerô Er-
nô, Farkas Vladimir, a dunakavicsot ropogta-
tó Kádár János, Grósz elvtárs, vagy a 100%
egykori szerkesztôje: Tamás Aladár, vers szól
az ötéves tervrôl, a „hruscsovi olvadásról”, s
még arról is tud, amirôl csak egyes hajlottabb
korúak: a Rákosi szülôhelye után elnevezett
Ada-szeletrôl. Vajon egy 1980-ban született fi-
atalembert mi köt ilyen bensôségesen – ha jól sej-
tem, nosztalgiák nélkül – születése elôtti politi-
kai motívumokhoz?

– A napokban katonai tiszteletadás mel-
lett eltemették a kiváló építészt, László
Györgyöt. A katonai tiszteletadás annak
szólt, hogy ô volt az utolsó elsô világhábo-
rús katona. Pótolhatatlan, ami vele együtt
elveszett, s nem nevezhetô csupán „isme-
retanyagnak”. Nos, a környék, ahol a gyer-
mekkoromat töltöttem, tele volt obsitosok-
kal: a Horthy-, Rákosi- és Kádár-kor jelleg-
zetes figurái éltek egymás mellett, rendsze-
rint kedves és érdekes emberek, akiket a tör-
ténelmi vereség megtanított valamire, fôleg
türelemre, távolságtartó megértésre és ön-
iróniára. Ezekkel a tulajdonságokkal a hata-
lom aktuális birtokosai sosem rendelkez-
nek. Csak már akkor, amikor hiába. Ezek a
szellemek járkálnak verseimben és szükség-
képpen fôleg az államszocializmuséi, hi-
szen szüleim és nagyszüleim történetei
nagyrészt ott játszódnak, az én gyerekko-
rom is, hisz obsitos kisdobos vagyok. Sem-
mi mást nem akarok jelezni, mint azt, hogy
ez a negyven év is a magyar történelem
szerves része. Nem katasztrófa és nem leté-
rés valamilyen igaz útról. Vagy
ha igen, akkor mégiscsak megle-
pôen alkotó vészkorszak volt ez. 

– Abból, ahogy a történelmet ke-
zeli, nem nehéz baloldali szimpáti-
ákra következtetni. Ezt a fajta tájé-
kozódást azonban sem érdek, sem
divat nem diktálhatja manapság.
De mégis kiknek vagy minek a ha-
tása orientálja Képes Gábort éppen
a baloldal felé?

– A történelmi érdeklôdést és
a baloldaliságot verseimben is
élesen külön lehet választani.
A történelem sutaságai és bor-
zalmai vannak az egyik serpe-
nyôben, a baloldaliság a má-
sikban. Hogy mi a baloldali-
ság és mi vezetett el hozzá?
Talán lelkiismeret és hiányér-
zet. A hatásokat hosszan tud-
nám sorolni, de az ellenhatá-

sokat még inkább. Lényegében tényleg
különleges léthelyzet baloldalinak lenni
egy koronás címeres köztársaságban.

– Nemrég diákként, ma meg már tanárként
vannak-e sejtései arról, hogy az Ön korosztá-
lya (meg az Önéhez közeliek) körében a verse-
iben alakot öltô felfogás kirívó, éppen csak
megtûrt, vagy mások (sokak) által is elfoga-
dott képe a világnak?

– Az én nemzedékemnek eddig nagy sze-
rencséje volt, hisz már a szüleimé is béke-
nemzedék: a hatvanas évek óta Magyaror-
szág élhetô országnak bizonyult. Egy szép
korban élünk: például fantasztikus, hogy
nincs halálbüntetés, fantasztikus a technikai
fejlôdés – és egy harmadik példát is említve
igen megnyugtató, hogy szabadon kifejthe-
tem véleményemet ebben a lapban is. A ka-
maszok körében ígéretesen sokan érdeklôd-
nek a legkevésbé támadható ideológia, a
zöld mozgalom iránt – ez is megnyugtató
számomra. Az kevéssé, hogy virágzó üzlet

lett a fasiszta szubkultúra, még divatnak,
egyfajta beat-pótléknak, fajsúlytalan forra-
dalmárkodásnak is nevezhetnénk a fiatalok
körében. De ettôl a felfogásom még alig ki-
rívó, mert a nemzedékem tagjai aligha igye-
keznek kibányászni a verseimbôl.

– Nyelvi ötletek, játékok, kísérletezôkedv,
sok groteszk motívum jellemzik eddigi mun-
káit. Egyik versébôl kiragyog Örkény István
neve, és némelyik költeménye tényleg inkább
elmenne „egyperces novellának”. Nem gon-
dolja, hogy egyfajta modern prózában talál-
ná meg az igazi formáját?

– Rengeteget gondolkodom rajta, s ha
lehetôségem lenne hosszabb idôre elvo-
nulni a világtól, valószínûleg egy régimó-
di sci-fit írnék. Az lenne benne a mo-
dern, hogy régimódi.

– Sem a Dayka Gábor Társaságról, sem a
Huszonegy címû folyóiratról nemigen tud a
kulturális közélet. Szeretném, ha mindkettôt
bemutatná olvasóinknak. 

– A Dayka Gábor Társaság azzal szerzett
némi elismerést magának, hogy még Ker-
tész Imre Nobel-díja elôtt konferenciát
szenteltünk munkásságának s a konferencia
anyagából összeállított könyv, Az értelme-
zés szükségessége, Scheibner Tamás és
Szûcs Zoltán Gábor szerkesztésében, nagy
siker lett – már a Nobel-díj után. Ebben a
könyvben barátaimnak rengeteg munkája
és küzdelme van benne. Azóta újabb tanul-
mánykötet is megjelent a romantika korsza-
káról, a Nympholeptusok. A Huszonegy
folyóirat is a Dayka Társaság kiadványa
volt, Margócsy István például a Sárkányfû
utáni legígéretesebb egyetemközeli irodal-

mi lapnak nevezte. Egy komoly tu-
dományos lap és egy bohémabb iro-
dalmi vállalkozás lehetôsége is benne
volt, de megszûnt a pénztelenség mi-
att – és azért, mert a kettôt nem lehe-
tett egyszerre csinálni.
– Mi máson dolgozhat egy kétkötetes if-
jú költô, mint a harmadik kötetén? En-
nek ellenére indokolt a kérdés, vajon stí-
lusban, témában, mûfajban jelent-e
majd változást (és mikor) az új Képes-
kötet?
– A második kötetem megjelenése
óta talán ha tucatnyi verset írtam,
január óta egyet sem. Egy váloga-
tott gyûjteményt, ha nem tûnne
megbocsáthatatlan hiúságnak, szí-
vesen kiadnék ismét, mert a váloga-
tás és a kiegészítés, újrarendezés
szempontjai is izgalmas részei az al-
kotásnak. Az új kötet: talán próza,
talán vers, meglátjuk. 

Í R Ó F A G G A T Ó

NNááddrraa  VVaalléérr iiaa megkérdezte

KÉPES Gábor költô Budapesten született
1980-ban. Az ELTE bölcsészkarának ötöd-
éves magyar szakos hallgatója. 1997 óta
publikál, 2000 óta a Dayka Gábor Társaság
alapító fôtitkára. Szerkesztôje a Huszonegy
címû  irodalmi folyóiratnak, 2002 óta el-
nökségi tagja a Nagy Lajos Irodalmi és Mû-
vészeti Társaságnak. Elsô önálló verses-
könyve 2000-ben, Igaz történet címmel je-
lent meg, ezt követte Az élet egy nagy örök-
lakás címû válogatás. Jelenleg az ELTE
BTK Informatika Önálló Programján óra-
adó, számítógéptörténetet tanít.

Képes Gábort
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■ A Jancsó Miklós- és a Szabó István-portré-
monográfia után Fábri Zoltán pályájáról írt
összefoglaló, kitûnô mûvet Marx József, Fák
és folyondárok, egy komoly filmrendezô arcképe
alcímmel. A Vince Kiadó az eddigi, egyetemi
tankönyvre emlékeztetô (számomra kedves)
könyvformát más alakúra, jellegûre, a képek-
nek nagyobb teret biztosítóra
cserélte fel (számomra ez is
kedves. Könnyebb és szemlé-
letesebb az olvasása; nehe-
zebb a polcra tenni). Amikor
a modern esztétikai iskolák al-
kotói életrajz és oeuvre szétvá-
lasztását (sôt: az elôbbi mellô-
zését) javasolják, a szerzô a
részletezô Fábri-életrajz(ok)-
ból bontja ki szinte a 20. szá-
zad, illetve az 1950 utáni ma-
gyar filmtörténet-félszázad históriáját. Marx
remek elemzô, s erénye a Fábri-filmek által
egykor keltett hatás és a ma lehetséges meg-
ítélés összevetése is: értékek halványulnak el,
s jelenkori szemmel nézve újak bukkannak
elô. Példás a forráshasználat – írói csel, hogy
egy-egy, látszólag egyetértô kritikaidézésre
kemény vitató hang csattan. Mesteriek a ter-
jedelmes képaláírások: voltaképp „minielem-
zések”. Az „a nyomda ördögének” számlájá-
ra írandó, hogy a 60., a 62. és a 149. oldal fel-
vételein nem az van, vagy más is van, mint
amit ezek az egyébként tökéletes filmesztéti-
kai foglalatok summáznak.

A kortárs filmelmélet útjai címû szöveggyûj-
temény a Palatinus újdonsága. Kovács And-
rás Bálint válogatta, Vajdovich Györgyi szer-
kesztette a kötetet. David Bordwelltôl Ste-
phen Heathen és Tom Gunningon át Tor-
ben Grodalig ível a neves szerzôk névsora. A
nálunk eddig alig-alig hozzáférhetô szöve-
gek címei jól mutatják a filmesztétikai tren-
dek változásait, az esztétikatudomány mû-
vészetköziségének (és bizonyos fokú iroda-
lomcentrikusságának) hangsúlyait: a tizen-
három írás közül nyolc (Szimptomatikus in-
terpretáció; Narratív tér; A klasszikus elbeszélés-
mód; Érvelés a kognitivizmus mel-
lett stb.) itteni címével nem árul-
ja el közelebbi tárgyát. A váloga-
tás alapos elôzetes ismereteket és
bölcseleti-széptani jártasságot
követel forgatójától. Felvételi-
zôknek is hasznos a filmes elbe-
szélésre és a kogníció kérdéseire
összpontosító kresztomátia, ám
merô sznobizmusból ne ezzel a
hónuk alatt állítsanak be a vizs-
gabizottsághoz, mert a legegy-

szerûbbnek tûnô problémába is bele lehet
gabalyodni (s a konkrét filmutalás, mûpélda
relatíve kevés).

David Attenborough Élet egyenes adásban cí-
mû vaskos könyve (Kossuth Kiadó) (ön)élet-
rajz is és (természet)filmes példakép is. Itt
nem lesznek megértési nehézségek. Sz. Érdi

Éva lendületes magyarítása is se-
gít az Egy televíziós emlékiratai alcí-
mû munka befogadásában. Mint-
egy ötven esztendôt eltölteni a
kompozíciójában is igényes tudo-
mányos ismeretterjesztô filmezés-
sel, televíziózással: páratlan telje-
sítmény. Sir David a múlt- (és je-
len-) idézést gyôzi mesélôkedv-
vel, választékos-láttató szavakkal
is. A történelemre, a néprajzra, a
biológiára, a geológiára, a termé-

szetvédelemre és más diszciplínákra fogé-
kony olvasó választhat magának a fejezetek
közül. Kisebb-nagyobb mértékben mindenki
találkozhat ôt érdeklô specifikumokkal (Biro-
dalmak születése; Sárkányok; Fejesugrás a politi-
kába; Szokások nyomában; Vissza a
dzsungelbe; Törzsi szemmel; Az élô
bolygó; A növények magánélete; A
madarak varázsa stb.: a kisebb
egységek Attenborough nagy vál-
lalkozásaira is emlékeztetnek). A
képanyag úgy bújik meg az ele-
gáns könyvben, mint ha ôsöreg
tévék képernyôjére akarna tapad-
ni örökre. Nézhet ránk egy hajó-
ról egy névtelen majom, szemlél-
hetjük a súlytalanság csodáit,
minket is felkeres „a rejtélyes húsvét-szigeti
figura”, vendégünk Duke Ellington. Szépség
és hasznosság, tudomány és tudomány-nép-
szerûsítés, öntörvényûség és szolgálat: Atten-
borough könyve olyan fogalompárokat he-
lyez elôtérbe, amelyeket hosszú ideje kapcso-
lunk az ô személyiségéhez – s amelyeket
nem árt újra és újra élôvé tenni.

Laurent Jouannaud vendége volt a Budapes-
ti Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Veszedel-

mes szerelem címû bemutatkozó re-
gényét a Palatinus adta ki, Dunaj-
csik Mátyás a szöveg tónusára az
elsô lapon ráérzô fordításában. A
pár soros elôhang többek között
úgy határozza meg a közelmúlt-
beli cselekményidôt, évet, hogy
„Marcello Mastroianni, a színész
utolsó filmjét forgatta” (emlék-
szünk még? MM 1996. december
19-én hunyt el Párizsban, s akkor
már jó két éve nem játszott). A

hangzatos – magyarul „csupa e” – cím a va-
lószínûleg jelentéstelennek ítélt Manuella
Iskaré eredeti címet számûzte. Ez a hôsnô ne-
ve (a hôsé, az egyetemre készülô fiúé pedig
Laurent), s megfelelôképp emlékeztet a Ma-
non Lescaut névre. Az író ugyanis elsôsorban
ezt a (ma operameseként azonosított) törté-
netet meséli újra. A korai beatirodalom (az
1950-és évek eleje) után négy-öt évtizeddel is-
mét divatba jöttek – ezúttal inkább Európá-
ban – azok a rohanásregények, amelyek ka-
landokat sokasító, valójában sehova sem ve-
zetô vágtával keresnek kiutat alakjaik távlatta-
lanságából és szenvedély-betegségeibôl. A
mai francia irodalomban – idézhetnénk hoz-
zánk eljutott epikai példákat – bôségesen te-
remnek az ilyen (általában az iskolával, a ta-
nulás kötelmeivel is perlô) cselekménygaz-
dag, helyenként sietôs és felszínes regények.
Jouannaud-é a jobbak közül való: igaz és ér-
dekes a legtöbb helyen, bár sablonjait nem fe-
di el a „maiság” és (a mi olvasatunkban meg-
képzôdô) egzotikum. Legemlékezetesebb a
segíteni (rosszul?) próbáló barát, a Laurent-t

a léha nôtôl óvó Tortu; s a befe-
jezô oldalak hangütése, „vágás-
technikája”.
A Kalandtúrák kalauza sorozat-
ban jelentette meg a Medicina az
Afrika (Az Egyenlítôtôl a Fokföldig)
címû bedekkert. Ez természete-
sen nem filmes vonatkozású
könyv, bár tíz (kis fényképeken
bemutatott) angol és dél-afrikai
alkotója közül nem csupán a
fényképészek avatott amatôrfil-

mesek is: mindegyiküknek a kezében ottho-
nos a kamera. S ki az, aki – ha eljut Afrika
ezen tájaira – ne vinne magával filmfelve-
vôt…? A terep, a vidékek jellegébôl adódóan
e mû csak részben hasonlít a megszokott úti-
könyvekre, bár az egyéni utazóknak nyújtott
eligazítások, az adattári részek, az egészségvé-
delem, a praktikum stb. mûhelytitkai jó és
pontos szolgálatot tesznek (a Vízilovak, az
Aranymosás és a hasonló „keretesek”, kis feje-
zetek pedig arról gondoskodnak, hogy ne csu-
pán az elkápráztató illusztrációk legyenek szí-
nesek). A könyvbeli Afrika – nem kendôzött,
néha bálványozott valóságában is –: álom.
Hívó szó. Olyan világ, mellyel e munka olva-
sóinak, forgatóinak többsége is valószínûleg
csak a betûk, képek (és más híradások) által
fog megismerkedni. Az egyik cikkely „halha-
tatlan fák”-ról tudósít. Az egész könyv, idôn-
ként feltörô lírája révén, azzal kecsegtet, hogy
e kontinens „halhatatlan”. S akkor talán – a
mocorgó Európával együtt – a Föld is az.

Öt filmkocka
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i



„Több évtizedes könyvkereskedelmi
és többéves kiadói gyakorlattal Polgár László,
a Kandó Kálmán Mûszaki Könyvesbolt volt
vezetôje állást keres. Telefon: 70/5104364”
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Libri sikerlista
2004. 2–15.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Coelho, Paulo:
Tizenegy perc

Athenaeum 2000
Könyvkiadó

2. Coelho, Paulo:
Az alkimista

Athenaeum 2000
Könyvkiadó

3. Merle, Robert:
Moncada

Európa Könyvkiadó

4. Parsons, Tony:
Egyetlen szerelmem

Európa Könyvkiadó

5. García Márquez,
Gabriel:

Azért élek, hogy
elmeséljem az életemet
Magvetô Könyvkiadó

6. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek 
Helikon Kiadó

7. Karinthy Márton:
Ördöggörcs 1–2.

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

8. King, Stephen:
Minden haláli 

Európa Könyvkiadó

9. Márai Sándor:
Az igazi Judit…

És az utóhang 
Helikon Kiadó

10. Moldova György:
A gyávák bátorsága
Urbis Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Enki Sándor:
Feladom!

Glória Kiadó

2. Stahl Judit:
Gyorsan,

valami finomat!
Park Könyvkiadó

3. Atkins, Robert C. Dr.:
Dr. Atkins

forradalmian új étrendje
HL Studio Kft.

4. Huszti Péter:
...sárból, napsugárból...
Európa Könyvkiadó

5. Gálvölgyi János:
Szeretem a focit

Budapest-Print Kft.

6. Nyiszli Miklós Dr.:
Dr. Mengele

boncolóorvosa voltam
az auschwitzi

krematóriumban
Magvetô Könyvkiadó

7. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

8. Müller Péter:
Belsô mosoly

Édesvíz Könyvkiadó

9. Takács András:
Találkozás

egy fiatalemberrel
Közgazdasági
Politechnikum

10. Müller Péter:
Boldogság

Édesvíz Könyvkiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Milěr, Zdenek –
Doskočilová, Hana

Vakond és a televízió
Móra Ferenc
Könyvkiadó

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

3. Marék Veronika:
Boribon és a 7 lufi

Pagony Könyvkiadó

4. Čapek, Karel:
Dásenka avagy egy
kölyökkutya élete
Ab Ovo Kiadó

5. Móricz Zsigmond:
A török és a tehenek

– Kis Bence
Pro Junior Kft.

6. József Attila:
Altató

Pro Junior Kiadó

7. Mesék és versek
kincsestára

Alexandra Kiadó

8. Nöstlinger,
Christine:

Gréti és Öcsi
Animus Kiadó

9. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Fônix Rendje
Animus Kiadó

10. Szutyejev,
Vlagyimir:

Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Szépirodalom:
1. Varró Dániel: Bögre azúr Magvetô Kiadó
2. Híd az égbe. A világ legszebb imái Szent István Társulat
2. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Kiadó
4. Petri György: Munkái I. Összegyûjtött versek Magvetô Kiadó
5. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
6. Parti Nagy Lajos: Grafitnesz Magvetô Kiadó
7. Rushdie, Salman: Sátáni versek Konzorcium Kiadó
8. Wass Albert: Minden verse Kráter Mûhely Egyesület
9. Dsida Jenô: Versei Sziget Könyvkiadó

10. Nagy László: Versei Sziget Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:
1. Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.):

Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos
Akadémia szabályai szerint Akadémiai Kiadó

2. Takács András: Találkozás egy fiatalemberrel avagy élô
legendák az iskolapadban Közgazdasági Politechnikum

3. Honfoglaló Magyarország legnépszerûbb
kvízjátékának társasjáték változata AB-MM Kft.

4. A világ helyzete 2004. A washingtoni Worldwatch Institute
jelentése a fenntartható társadalomhoz
vezetô folyamatról Föld Napja Alapítvány

5. Grandpierre Attila:
Életünk és a Mindenséget átható rend Barrus Könyvkiadó

6. Nagy Botond – Péter László: Hungary Grimm Kiadó
7. Huszti Péter: … sárból, napsugárból…

Szerepek, játszótársak, történetek Európa Könyvkiadó
8. Szepesi Ádám (fotók): Magyarország száz csodája Totem Kiadó
9. Ottlik Károly:

Protokoll, viselkedéskultúra Medicina Könyvkiadó Panoráma
10. Bettger, Frank: Az üzletkötés iskolája Bagolyvár Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Lovagkor. 100 állomás – 100 kaland Gulliver Kiadó
2. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

Muhi András és a pacák birodalma Magvetô Kiadó
3. Bölcsességek ballagóknak Anno Kiadó
4. Gravett, Cristopher: Várak – Szemtanú Park Kiadó
5. Milěr, Zdenek – Doskočilova, Hana:

Vakond és a televízió Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Saint Exupéry, Antoine de:

A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Čapek, Karel:

Dásenka avagy egy kölyökkutya élete Ab Ovo Kiadó
8. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Könyvkiadó
9. Böszörményi Gyula: Gergô és az álomfogók Magyar Könyvklub

10. Röhög az osztály
Válogatott, eredeti aranyköpések Égisz Kft – NetContact Kft.

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2004. április 13-25.

Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu

A nyelvi megosztottság olyan emberek révén gyôzhetô
le, akik egynél több nyelven beszélnek, s így fenntartják
az érintkezést a különbözô csoportok között. Tehát a
többnyelvûség az, ami a nyelvi csoportok sokaságára
töredezett emberiséget összetartja.

Abram de Swaan:

A nyelvek társadalma
2600 Ft, a kiadóban 15% kedvezménnyel

ÁLLÁST KERES

Ismert könyvkiadó keres mellékfoglalkozású vagy
külsô munkatársként szerkesztôt némi szakmai

gyakorlattal, angol nyelvtudással.
06-30-9618-236

ÁLLÁST AJÁNL Johanna Spyri: Artúr különös vakációja
128 oldal, 990 Ft

A világhírû Heidi írójának történetében Artúr, az
árva fiú hamar barátságot köt Mókuskával, a csu-
paszív, örökmozgó kislánnyal, mikor náluk tölti a
nyári vakációt. A mulatságosnak induló kalandok
sora egyre komolyabbá válik, míg egy nem remélt
találkozás Artúr álmának beteljesedését ígéri…

Harmat Kiadó
1114 Bp. Bukarest .u. 3. Telefon/fax: 466-9896



■ – Ismeretes: ön viszonylag friss igazgatója a
Helikonnak. Milyen elôzmények, vonzások és
választások révén lett e cég irányítója?

– Édesanyám a váci városi könyvtárban
dolgozott – óhatatlanul olvasó gyerekként
serdültem. Orvosnak készültem, de nem
vettek fel az egyetemre, így egy ideig köny-
vesboltban dolgoztam. Ezt követôen hu-
szonöt évet „húztam le” a Mûvelt Nép
Könyvterjesztô Vállalatnál, különbözô
munkakörökben. Végül a beszerzési fôosz-
tályról mentem el 1990-ben „magánzó-
nak”. S bár sok korábbi gát átszakadt akkor,
három évnyi gyürkôzés után beláttam: az
effajta vállalkozásról – életkoromnál fogva
– lekéstem. 1993-ban kerültem majd’ tíz
esztendôre a Magyar Könyvklubhoz, ahol
kivált akkor tanultam sokat, amikor a Ber-
telsmann világcég volt a tulajdonos. Megta-
nultam, hogy a mai könyvpiacon minden
egyes könyv sorsát – megjelentetésének idô-
pontját, példányszámát, kiadásmódját stb.
– elôre modellezni kell. 2002-tôl kis ideig
egy magánkiadót mûködtettem. Amikor új
tulajdonosa lett a Helikonnak, pályázat ré-
vén 2003. júniusában kerültem ide. Elkép-
zeléseimnek bizalmat elôlegeztek.

– A Helikon 1982 óta mûködik, s egyike a tek-
tonikus politikai-gazdasági-kulturális változá-
sok ellenére töretlenül tekintélyes kiadóknak. Mit
kívánt-kíván megôrizni?

– Természetesen nem akartam semmiféle
„új seprô jól seper” elvet érvényesíteni. Hi-
szen aki szakmánkban járatos, az tudja jól:
a Helikon név és embléma kezdettôl „hu-
szonnégy karátos” fémjelzés. Egyebek közt

azért is, mert annak idején a mûvelôdéstör-
ténet, a história, a képzômûvészet s a szépi-
rodalom körében – korának legmagasabb
színvonalán – publikált hasonmás és külön-
leges értékû más bibliofil köteteket. A Nek-
csey Biblia, a Jordánszky-kódex, a Vizsolyi
Biblia, a Bibliotheca Corviniana; A múlt
születése vagy a Magyar líra klasszikusai cí-
mû, sokkötetes sorozat mutatja például a
szándékot, igényt. Olyan mûhely volt ez,
amelyben kitûnô szerkesztôk dolgoztak, s a
könyvmûvészet klasszikusa, Szántó Tibor
szabott esztétikai mércét. És Szász Endrétôl
Kass Jánosig ívelt a grafikusok, illusztráto-
rok névsora. Ezt a hagyatékot természete-
sen vállalni lehet, sôt kell. Ám akkoriban
minden kiadónak kiosztották a feladatát,
így konkurenciával nem kellett számolnia.
S a Helikon annyi dotációt kapott, amely-
bôl igen szép köteteket készíthetett, sokak
számára hozzáférhetô áron. Így a magukra
adó értelmiségiek házi könyvtárából nem
hiányozhattak a Helikon kiadványai. Ám
most persze egészen mások a körülmények,
lehetôségek, követelmények.

– A hagyaték szóval nyilvánvalóan jelezte:
van vállalható hagyomány, de van, amitôl
búcsúzni kell. Miben kell a Helikonnak meg-
újulnia?

– Köztudomású: a szabad piacon nincse-
nek eleve szavatolt, támadhatatlan elôjo-
gok, minden kiadónak fel kell mérnie, mi-
nek a jogát szerezheti meg, melyik „termé-
két” milyen minôségben, mennyiségben
képes értékesíteni. A Helikon továbbra is a
szép, értékes történeti-mûvelôdéstörténeti,

társadalomtudományi, szépirodalmi mû-
vek kiadója kíván maradni. Ezért is kötöt-
tünk együttmûködési szerzôdést az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárral ôsnyomtatvá-
nyok megjelentetésére. Ennek jegyében ad-
juk majd ki az Anjou-legendáriumot, né-
mely, eddig még publikálatlan Corvinát
stb. Immár korunk színvonalán, digitális
technikával. Ekként a könyvtár számára is
elekronikusan rögzítjük kincseit. S a mû-
vekhez társítjuk a legfrissebb kutatási ered-
ményeket tartalmazó tanulmányokat. Ne-
tán naptár is készül a legszebb oldalak fel-
használásával. Magyar és egyetemes értéke-
ket adunk újra közre hasonló megôrzô
szándékkal; például a Csíksomlyói passiót,
vagy mondjuk Omar Khajjám Rubáíját-ját.
A kiadó holdudvarába tartozó kitûnô szel-
lemi emberek gyakran adnak ötleteket.
Folytatjuk például „kis” Gondolkodók cí-
mû sorozatunkat. Ezúttal László Gyula
Kettôs honfoglalás és Rásonyi László Hidak
a Dunán címû mûvét egy kötetbe foglalva;
továbbá Mandeville, illetve Shaftesbury fi-
lozófiai mûveivel. A társadalomtudomány
iránt is fogékonyak maradunk, a napi poli-
tikától azonban igyekszünk távol maradni.
Természetesen a szépirodalommal sem le-
szünk mostohák: klasszikus költôink alko-
tásait továbbra is méltó köntösben kínáljuk
– József Attilától Kányádi Sándorig. És per-
sze sorozatosan közöljük Márai Sándor
életmûvét: új meg új kiadásokban, illetve
megjelentetjük eddig még publikálatlan
mûveit is. Mert az ô munkássága olyan el-
évülhetetlen érték, amely a reneszánszát éli.
Ezért is mondogatom: ha lehetne még egy
Máraink, gondtalanul mûködhetne a Heli-
kon. S el ne feledjem különleges újdonsá-
gunkat: Korniss Péter Fényes Magyarország
címû káprázatos albuma friss fotográfiákat
tartalmaz; ez a mi uniós önarcképünk, tisz-
teletadásunk.

– Kiadójuk földszintjén található a Helikon
Könyvesház, Budapest egyik legszebb könyv-
áruháza. Sürgô szellemi élet színhelye volt ez
korábban...

– Bár a Bajcsy-Zsilinszky úton csekély a
gyalogos forgalom, bankok, biztosítók szép
számmal mûködnek a környéken. A még
mindenre figyelô érdeklôdôkön túl, ezek
vonzáskörére is számítunk. Jó lenne, ha e
pezsgô szellemi életre valóban alkalmas he-
lyen könyvbemutatót könyvbemutató kö-
vetne. Újdonságaink premierjén szívesen
látjuk olvasóinkat itt, de más kiadók friss
köteteit is örömmel bemutatjuk a Helikon
Könyvesház „ékszerdobozában”.
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Helikon Kiadó
Okolicsányi Tamással
beszélget Nádor Tamás
Magyarországi látogatásakor – eltekintve a Bajcsy-Zsilinszky
út szmogjától – a Helikon budapesti részlegében az isteni Apol-
lón otthonosan érezhetné magát. Megerôsítve a kiadó igyekeze-
tét, sokrétû magas és elmélyült szellemi tevékenység védnöke le-
hetne Hellászon túl is, Hunniában. S ha hozzánk elkísérnék, ol-
vasni-, tanulmányozni- és gyönyörködnivalót találnának szom-
szédai, a múzsák. Klasszikus forrásmûvek, dokumentumok, ké-
zikönyvek, szöveggyûjtemények, reprezentatív albumok, mûve-
lôdéstörténeti, tudományos, szépirodalmi alkotások sokadalmá-
ban még önnön arcát, hagyatékát, szellemiségét is fölismerhetné
e kis vendégcsapat. S a Helikon könyvesházában bizonyára il-
latos kávéval is megkínálnák a tíz magaslati látogatót.

K O L O F O N



20 w w w. k o n y v 7 . h u

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelmérôl és a gyámügyi igazga-
tásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti, gyermek-
védelmi intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól és mû-
ködésük feltételeirôl. Okker. Fûzött:
1500 Ft 

A

Adamikné Jászó Anna: 33 téma a
szövegértô olvasás fejlesztésére.
Az esszéírás tanításával: a középis-
kolás korosztálynak. Holnap. Fû-
zött: 2900 Ft 

A három jóbarát. Köteles 2000. Kö-
tött: 1480 Ft 

A neveléselmélet alapkérdései. Ta-
nulmányok. APC-Stúdió. Fûzött:
5000 Ft 

Aspray, William: Neumann János és
a modern számítástechnika kezde-
tei. Vince. Kötött: 3995 Ft 

A szlovákiai iskolarendszer. A Ka-
tedra Társaság reformtervezetei.
3. (Katedra könyvek 29.) Fûzött:
1300 Ft 

Atkinson, Kate: Fénykép ezüstkeret-
ben. Geopen. Fûzött: 2490 Ft 

A vetômag születése. A vetômagter-
mesztés elmélete és gyakorlata.
Agroinform. Fûzött: 5900 Ft 

A világ legszebb meséi: örök mesék.
1. A három kismalac és más mesék.
Juventus. Kötött: 1280 Ft 

A világ legszebb meséi: örök mesék.
3. A nyúl meg a teknôs és más me-
sék. Juventus. Kötött: 1280 Ft 

A világ legszebb meséi: örök mesék.
4. Piroska és a farkas és más me-
sék. Juventus. Kötött: 1280 Ft 

B

Bagdy Emôke – Korsós Gizella – Bak-
tay Miklós: Életút. Fejlôdéslélektan a
fogantatástól a halálig. Baktay és
Bernáth. Fûzött: 2897 Ft 

Bajomi-Lázár Dávid: Párizs, 2003-
2004. Útikönyv és térkép. Tábla és
Penna Kvk. (Útikönyv.com) Fûzött:
2790 Ft 

Bajomi-Lázár Dávid – Simek Zsuzsa
– Dezsô András: Málta, 2004–2005.
Útikönyv és térkép. 2. kiad., Tábla
és Penna Kvk. (Útikönyv.com) Fû-
zött: 2990 Ft 

Baktay Zelka – Szakács Zoltán: A
horkolás. Hogyan szabaduljunk
meg tôle vagy hogyan éljünk
együtt vele? Dr. Baktay BT. Fûzött:
1896 Ft 

Baldacci, David: Ne higgy senkinek!
Európa. Fûzött: 2200 Ft 

Balogh János – Eszes Hajnal: Ked-
venceink. magyar kutyafajták. Ale-
xandra. Fûzött: 699 Ft 

Balogh János – Eszes Hajnal: Király-
lány és más foglalkozások lányok-
nak. Alexandra. Fûzött: 699 Ft 

Balogh János – Eszes Hajnal: Ûrha-
jós és más foglalkozások fiúknak.
Alexandra. Fûzött: 699 Ft 

Bampton, Bob – Epes, Katja: Bobi a
baromfiudvarban. Köteles 2000.
Kötött: 980 Ft 

Bampton, Bob – Epes, Katja: Frici az
állatkertben. Köteles 2000. Kötött:
980 Ft 

Bárdi Nándor: Tény és való. A buda-
pesti kormányzatok és a határon tú-
li magyarság kapcsolattörténete:
problémakatalógus. Kalligram. Fû-
zött: 2000 Ft 

Barta Tamás – Bauer János: Általá-
nos titkársági ismeretek. Váltl. után-
ny. , Szókratész Külgazd. Akad. Fû-
zött: 2500 Ft 

Bártfai Barnabás: Információ és kom-
munikáció. [Internet, elektronikus
levelezés, Outlook Express, Out-
look, weblapkészítés]: [ECDL
2004]. BBS-INFO. (Informatikai fü-
zetek 7.) Fûzött: 790 Ft 

Bártfai Barnabás: Szövegszerkesz-
tés. [általános tudnivalók, Edit,
WordPad, Word 6, 7, 97, 2000, XP,
2003, tanácsok, iratminták]: [ECDL
2004]. 4. kiad., BBS-INFO. (Infor-
matikai füzetek 3.) Fûzött: 870 Ft 

Bártfai Barnabás – Szücs Sándor: A
számítógép használata és a fájlke-
zelés. Operációs rendszerek: [gép-
kezelés, DOS, Windows 95, 98, NT,
ME, 2000, XP, Norton Commander,
Total Commander, tömörítés, vírus-
irtás]: [ECDL 2004]. BBS-INFO. (In-
formatikai füzetek 2.) Fûzött: 980 Ft 

Bártfai Barnabás – Szücs Sándor: Az
információ-technológia fogalmai.
[Általános fogalmak, hardver, szoft-
ver, hálózatok, felhasználás, kör-
nyezet, biztonság, törvény, kifeje-
zésgyûjtemény, stb.]: [ECDL 2004].
BBS-INFO. (Informatikai füzetek 1.)
Fûzött: 870 Ft 

Bártfai Barnabás: Táblázatkezelés.
[Excel 5, 7, 97, 2000, XP, 2003]:
[ECDL 2004]. 4. kiad. BBS-INFO.
(Informatikai füzetek 4.) Fûzött:
790 Ft 

Bartos-Elekes Ildikó: Buksi kutya és a
fekete macska. Literator. Fûzött:
840 Ft 

Bék Gerzson – Csiffáry Tamás: Ma-
gyar szinonima kéziszótár. [A – Z-
ig]: [9000 címszó, 70 000 rokon ér-
telmû szó]. Könyvmíves Kvk. Kötött:
1980 Ft 

Berger, Monika: Fakanálfigurák. [min-
taívekkel]. Cser K. (Színes ötletek
2004/95.) Fûzött: 698 Ft 

Bobó kutya és más történetek. Köte-
les 2000. Kötött: 1480 Ft 

Bolyai János emlékkönyv. MAG: Ter-
tia. Fûzött: 1200 Ft 

Bóta Gábor: Új beszélgetések. Buda-
pest-Print. Kötött: 2998 Ft 

Brumi maci kalandjai. Köteles 2000.
Kötött: 1480 Ft 

C

Čapek, Karel: Dásenka avagy egy kö-
lyökkutya élete. Ab Ovo. Kötött:
2100 Ft 

Carver, Charles S. – Scheier, Michael
F.: Személyiségpszichológia. Váltl.
utánny., Osiris. (Osiris tankönyvek)
Kötött: 4980 Ft 

Chopich, Erika J. – Paul, Margaret: A
gyógyító gyermeki én. Út a lelki
egyensúly felé. 2. kiad. Animus. (Ön-
segítô könyvek) Fûzött: 1290 Ft 

Cockle, Joy – Widdowson, Kay: A
boldog fa. Mozgatható számoló-

könyv. Aréna 2000. Kötött: 2290 Ft 
Coelho, Paulo: Tizenegy perc. Athe-

naeum 2000. Kötött: 1980 Ft 
Collodi, Carlo: Pinokkió kalandjai.

Váltl. utánny., Ciceró. (Klasszikusok
fiataloknak) Kötött: 1800 Ft 

Cross, Amanda: Egészséges étrend ki-
csiknek. Alexandra. Fûzött: 2999 Ft 

Czeglédy Anita: Identifizierende Di-
stanz: Peter Handke und Öster-
reich. Zur Periode zwischen Lang-
same Heimkehr und Mein Jahr in
der Niemandsbucht. Károli Egy. K.
Fûzött: 2180 Ft 

Cs

Csanda Máté: A magyarok története.
Lilium Aurum. Fûzött: 1700 Ft 

Cseh Katalin: Bûvös ládikó. Gyer-
mekversek. Tinivár. Fûzött: 840 Ft 

Csehov, Anton Pavlovics: A fekete ba-
rát. Farkas L. I. Fûzött: 1600 Ft 

Csicsay Alajos: Királyok, fejedelmek,
kormányzók. 3. átd. kiad., Lilium
Aurum. (Katedra könyvek 24.) Kö-
tött: 2500 Ft 

D

Dárdai Árpád: Mobil távközlés, mo-
bil internet [elektronikus dok.]. A
mindennapok kommunikációs
technikája. Szöveg és képek. Mo-
bil Ismeret. 

Dezsô Lipót: Magyar hazám. Három
cserkész barangolása Magyaror-
szágon. Ég Fiai. Fûzött: 2900 Ft 

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: A
Karamazov testvérek. 1. köt. 4. ki-
ad., Jelenkor. Kötött: 4200 Ft a két
kötet 

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: A
Karamazov testvérek. 2. köt. 4. ki-
ad. , Jelenkor. Kötött: 

Doyle, Arthur Conan, Sir: A bíborvö-
rös dolgozószoba. Regény: Sher-
lock Holmes kalandjai. Sensus. Kö-
tött: 1690 Ft 

E

Endes Mihály: Szépséges Hortobágy.
Csokonai. Kötött: 2400 Ft 

Énekes Ferenc: A kiadványszerkesz-
tés. 4. Nyomtatás. Kötött: 2990 Ft 

Eörsi István: Kérdések, barátaim-
nak. [Versek]. Noran. Fûzött:
1400 Ft 

Erikson, Steven: Tremorlor kapuja. A
malazai bukottak könyvének regéje.
Alexandra. Kötött: 2999 Ft 

Európa útján a Tápió-vidék mûvelôdés-
történeti emlékeivel. Nagykáta Város
Önkormányzata. Kötött: 2700 Ft 

F

Fábián Imre: Az otthon. Literator. Fû-
zött: 840 Ft 

Fekete János: Fizika: európai diák-
szótár. Magyar–német: német– ma-
gyar. Spirit(us). (Spirit(us) szótárak)
Fûzött: 6300 Ft 

Fekete János: Matematika: európai
diákszótár. Magyar–német: né-
met–magyar. Spirit(us). (Spirit(us)
szótárak) Fûzött: 6300 Ft 

Félezerszer a Fradiért. Hatvanan dr.
Géczi István hatvan évérôl. Framy.
(Fradi Futballmúzeum 45.) Kötött:
3490 Ft 

Fiar Sándor – Nagy Balázs: Olvadó
jövô. Magyar expedíció az Antarkti-
szon. General Press. (Különleges
könyvek sorozat) Kötött: 2800 Ft 

Frederick, Robert: Autók. Ventus Li-
bro. (100 kérdés – 100 válasz) Kö-
tött: 1490 Ft 

Frederick, Robert: Repülôgépek.
Ventus Libro. (100 kérdés – 100 vá-
lasz) Kötött: 1490 Ft 

Frederick, Robert: Számítógépek.
Ventus Libro. (100 kérdés – 100 vá-
lasz) Kötött: 1490 Ft 

Frederick, Robert: Vonatok. Ventus
Libro. (100 kérdés – 100 válasz)
Kötött: 1490 Ft 

Fuld, Werner: Az elátkozott Paganini.
Egy legenda története. Európa. Kö-
tött: 2200 Ft 

G

Garaczi László: Mintha élnél: egy le-
múr vallomásai 1. 2. jav. kiad., Je-
lenkor. Kötött: 1900 Ft 

Gerecs Zsuzsanna Brigitta: Dróték-
szerek. Cser K. (Színes ötletek
2004/97.) Fûzött: 698 Ft 

Goldstein Imre: Elmenôben. [versek].
Múlt és Jövô K. (Múlt és Jövô köny-
vek) Fûzött: 1300 Ft 

Grandpierre Attila: Életünk és a Min-
denséget átható rend. Barrus. Kö-
tött: 2350 Ft 

Grass, Günter: A bádogdob. Európa.
Kötött: 2900 Ft 

Gregorios Nazienzenos: Kortárs
szentek kortárs szentekrôl. Jel.
(Ókeresztény örökségünk 7.) Fû-
zött: 1200 Ft 

Gy

Gyócsi László: Lelkét ôrzik a sasok.
Történelmi regény. Szerzô. Fûzött:
2000 Ft 

H

Haggadah. A peszách ünnepi elbe-
szélés. Makkabi. Kötött: 3990 Ft 

Hajnal István: Az elégett remény. Vá-
logatott írások. Makkabi: Szerzô.
Fûzött: 1980 Ft 

Harrison, Hazel: Mûvészakadémia.
Rajzolás, vízfestés, olaj- és akril-
festés, pasztellfestés: [minden,

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alap-
ján készült. A felsorolt könyveket a Könyv-
tárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).

M E G J E L E N T  K Ö N Y V E K

2 0 0 4 .  Á P R I L I S  2 – 1 5 .

Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127

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

Minden könyvet egy helyrôl!
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amit a rajzolásról és a festésrôl
tudni kell]: [gyakorlati kézikönyv
kezdôk és haladók számára]. Gló-
ria. Kötött: 6490 Ft 

Házikerti kézikönyv. 4. kiad. Mezô-
gazda. (Kertészkönyvtár) Kötött:
3500 Ft 

Házon kívül. Ventus Libro. (Az elsô
képes angol szótáram) Kötött:
1490 Ft 

Hegyi Ildikó: Add a kezed! Az óvodá-
ba lépés élményei: gondolatok szü-
lôknek, pedagógusoknak. Okker.
Fûzött: 1650 Ft 

Heltai Nándor: "És egyszer csak el-
kezdôdtek a kecskeméti népzenei
találkozók...". Egy országos vállal-
kozás város- és népzene-történeti
háttérrel. Kecskeméti Lapok. (Porta
könyvek) Fûzött: 2100 Ft 

Heltai Nándor: "Isten és emberiség ju-
talmazza ôt érdemei szerint". Ács
Károly, a "tettekben hazafi" küzdel-
mes élete. Kecskeméti Lapok. (Por-
ta könyvek) Fûzött: 560 Ft 

Hernandez, Michael J.: Adatbázister-
vezés. A relációs adatbázisok alap-
jairól földi halandóknak. Kiskapu.
Fûzött: 4950 Ft 

Hogyan használjam? [elektronikus
dok.]. Interaktív oktatóprogram. In-
teraktív multimédia. BBS-INFO. 

Holland, Eileen: Boszorkányprakti-
kák. [A mágia ôsi mûvészetének
gyakorlása a modern világban].
Édesvíz. Kötött: 2900 Ft 

Horvátország. Kossuth. (Nyitott
szemmel) Fûzött: 4990 Ft 

Hurrá! Nyaralunk. Ventus Libro. (Az
elsô képes angol szótáram) Kötött:
1490 Ft 

Huszti Péter: ...sárból, napsugár-
ból.... Szerepek, játszótársak, törté-
netek. Európa. Kötött: 2400 Ft 

I

Iancu Laura: Pár csángó szó. Hargita
K. Fûzött: 1660 Ft 

Informatikai teszt- és feladatgyûjte-
mény. [alapfogalmak, gépkezelés,
DOS, Windows, Internet, elektroni-
kus levelezés, vírusok, tömörítés,
segédprogramok, szövegszerkesz-
tés, táblázatkezelés, adatbázis-ke-

zelés, prezentáció, grafika, progra-
mozás, stb.]: [ECDL 2004]. BBS-IN-
FO. (Informatikai füzetek 9.) Fûzött:
1970 Ft 

Intrastat kézikönyv. Az Európai Unió
részére nyújtandó kötelezô adat-
szolgáltatáshoz: alapkönyv. BBS-
INFO: Double Consult. Fûzött:
5400 Ft 

Iosephus Flavius: A zsidó háború. 6.
kiad., Talentum. Kötött: 2450 Ft 

Iosephus Flavius: A zsidók története.
XI-XX. könyv. 4. kiad., Talentum.
Kötött: 2450 Ft 

Iparraguirre de las Casas, Ute –
Schmitt, Gudrun: Üvegfestés: tér-
beli lakásdíszek. [mintaívekkel].
Cser K. (Színes ötletek 2004/96.)
Fûzött: 698 Ft 

Irodalom, mûvészet az alteritás korá-
ban. Feladat- és szöveggyûjtemény
a 9. évfolyam számára. Holnap. Fû-
zött: 1600 Ft 

J

Janikovszky Éva: Bertalan és Barna-
bás. 3. kiad., Móra. Kötött: 1690 Ft 

Janikovszky Éva: Felnôtteknek írtam.
8. kiad., Móra. Kötött: 1590 Ft 

Jó munkát! Ventus Libro. (Az elsô ké-
pes angol szótáram) Kötött: 1490 Ft 

K

Kádár Ferenc: Múzsák ölelkezése.
Tinivár. Fûzött: 840 Ft 

Kádár Tímea: Madrid, 2004–2005.
Útikönyv és térkép. Tábla és Penna
Kvk. (Útikönyv.com) Fûzött: 2490 Ft 

Kapronczay Károly: Közép-Európa
orvosképzése. OPKM. Fûzött:
800 Ft 

Kartali Zsuzsa – Udvari Gábor: Úti
cél: Kína. [Peking, Sanghaj]. Kalan-
dor Kvk. Fûzött: 1690 Ft 

Keane, John: A civil társadalom. Régi
képzetek, új látomások. Typotex.
(Civil szellem 1.) Fûzött: 2400 Ft 

Kenneth, Claire: Felhôk felett. Papp-
Ker. (Romantikus klasszikusok) Fû-
zött: 550 Ft 

Kerner Pál: Pozsonytól Kölnig. Kitele-
pítésünk története: ami megelôzte
és ami követte, 1945–1970. Accor-
dia. (Sors és történelem 1.) Fûzött:

3000 Ft 
Kiss Sándor: Matematikus a XX. szá-

zad viharaiban. Maurer Gyula élet-
pályája. EME: Appendix. Fûzött:
2520 Ft 

Kocsis Barnabás: Huszárkalandjaim.
Hajja. (20. századi hadtörténet) Kö-
tött: 2499 Ft 

Koczkás Sándor – Fábián Imre:
Koczkás Sándor meséi. 3. kiad., Li-
terator. Fûzött: 1400 Ft 

Koloh Elek: Tehetsz egy szíves-
séget. Humor, izgalom, erotika.
Kecskeméti Lapok. Fûzött:
1800 Ft 

Koontz, Dean R.: Az arc. Animus. Fû-
zött: 1790 Ft 

Koontz, Dean R.: Idegenek. Animus.
Fûzött: 1690 Ft 

Köpeczi Béla: Rákóczi útjain. Tanul-
mányok. Lucidus. (Kisebbségkuta-
tás könyvek) Fûzött: 2200 Ft 

Kosztolányi Dezsô: A léggömb elre-
pül... és más novellák [hangdok.].
Kossuth: Mojzer. (Hangoskönyv) 

Kovács László: Vadászlexikon. Sa-
xum. Kötött: 1990 Ft 

Kulcsár Ferenc: Ördögszekér. Bod-
rogközi legendák, mondák, regék
és hiedelmek a honfoglalástól a hu-
szadik századig. Lilium Aurum. Kö-
tött: 2500 Ft 

Kulcsár István: Távol Európától. Ko-
rona. Fûzött: 2300 Ft 

Kundera, Milan: Nevetséges szerel-
mek. Európa. Kötött: 1900 Ft 

L

Landgráf Katalin – Penkala Éva –
Szittner Andrea: Nagy szövés-
könyv. 1. 2. kiad., Mezôgazda K.:
Planétás. (Hagyomány és vidék)
Kötött: 4500 Ft 

Lasz György: Állj, vagy lövök! [Posz-
tumusz életírás]: [rendôrsztorik,
sorsok, emberek és esetek]. IN-
KAL Security. Kötött: 2450 Ft 

László Gyula – Rásonyi László: A
"kettôs honfoglalás". 2. jav. kiad.
Helikon. Kötött: 2490 Ft 

Láthatatlan útitársak. Mennyei könyv
az ôrangyalokról. Canissa. Kötött:
1800 Ft 

Lator László: Kakasfej vagy filozófia?

Mire való a vers? Európa. Kötött:
1600 Ft 

Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlá-
nok. Meseregény. 4. kiad., Osiris.
Kötött: 1680 Ft 

Lee, Harper: Ne bántsátok a feketeri-
gót! Geopen. Fûzött: 2490 Ft 

Legszebb népballadáink. 2. bôv. ki-
ad., Tinivár. Fûzött: 1680 Ft 

Lévai Zoltán – Bauer János: A sze-
mélyügyi tevékenység gyakorlata.
2. átd. kiad., Szókratész Külgazd.
Akad. Fûzött: 2500 Ft 

Lovas nemzet. A magyarság és a ló
évezredeken átívelô barátságáról.
Helikon. Kötött: 6990 Ft 

Löwy, Juval: .NET komponensek
programozása. [Karbantartható
rendszerek komponensorientált ter-
vezése és fejlesztése]. Kossuth.
Fûzött: 4990 Ft 

Lübeck, Walter: A spirituális NLP ké-
zikönyve. Az ész és a szív harmóni-
ájának megteremtése szellemi
úton. Bioenergetic. Fûzött: 1800 Ft 

Lugosi Lugo László: Budapest. A Vár:
Castle District: [magyar – angol]:
[Hungarian – English]. Vince. Kö-
tött: 2795 Ft 

M

M.a.g.u.s. alapkönyv. Inomi. Kötött:
6500 Ft 

Magyar jelentés-árnyalatok. Kossuth:
XXI. Század Társ. Egyes. Fûzött:
1490 Ft 

"Magyar voltál! Ezért!". Michal Vasko
Kvk. Kötött: 2500 Ft 

Mankell, Henning: A fehér nôstény
oroszlán. Mérték K. Kötött: 2999
Ft 

Mankell, Henning: A fiú, aki a hóban
aludt. Joel Gustafson története foly-
tatódik. Móra. (Az én könyvtáram)
Kötött: 1650 Ft 

Márai Sándor: Napnyugati ôrjárat.
Egy utazás regénye. Helikon. Kö-
tött: 1690 Ft 

Márai Sándor: Palackposta Márai
Sándortól. Bíbor. Kötött: 1500 Ft 

Marschalkó Lajos: Mindhalálig. Törté-
nelmi elbeszélések. [Repr. kiad.] Ég
Fiai. Fûzött: 1400 Ft 

Márton László: Árnyas fôutca. Jelen-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható a szerkesztôségben
680 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2004. évre (10 szám) 4500 Ft.

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

MEGRENDELÉS

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

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

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

CÍM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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kor. Kötött: 1900 Ft 
Meade, Glenn: Az ámítás hálója.

I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött:
1400 Ft 

Mesék és versek kincsestára. Ale-
xandra. Kötött: 1999 Ft 

Miessner, Wolfgang: Edzés gépeken.
Cser K. (Fitten & egészségesen)
Fûzött: 1498 Ft 

Molnár Gábor: Hôseposz. Inomi. Fû-
zött: 1590 Ft 

Mondd, szereted az állatokat? Új Pa-
latinus. Kötött: 2900 Ft 

Mumby, Keith: Vezérfonal táplálékal-
lergiákhoz és környezeti ártalmak-
hoz. Gold Book. Fûzött: 1999 Ft 

N

Narvekar, Subodh: Állatok. 1. Holló.
(Tanulj meg rajzolni!: árnyékolás ce-
ruzával: újszerû képzômûvészeti
sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Narvekar, Subodh: Állatok. 2. Holló.
(Tanulj meg rajzolni!: árnyékolás ce-
ruzával: újszerû képzômûvészeti
sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Narvekar, Subodh: Arcképek. Holló.
(Tanulj meg rajzolni!: árnyékolás ce-
ruzával: újszerû képzômûvészeti
sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Narvekar, Subodh: Vázlatkészítés.
Holló. (Tanulj meg rajzolni!: árnyé-
kolás ceruzával: újszerû képzômû-
vészeti sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Németh Gábor: Zsidó vagy? Kalli-
gram. Kötött: 1990 Ft 

Németh Kálmán: Fába vésett gondo-
latok. Fót Önkormányzatának Né-
meth K. Emlékbiz. Kötött: 2500 Ft 

Nigg, Walter: Nagy szentek élete. 1.
Jel. Fûzött: 1360 Ft 

Nikolova, Ani: A bolgár tengerpart.
Barrus. Fûzött: 1980 Ft 

Nöstlinger, Christine: Suzi titkos nap-
lója. Animus. (Andersen-díjas írók)
Kötött: 1490 Ft 

Novum képes enciklopédia. Novum.
Kötött: 7500 Ft 

O

Old Boys. 25 év. Novella. Kötött: 1990
Ft 

Ormos Mária: A gazdasági világvál-
ság magyar visszhangja,
1929–1936. Eötvös: PolgART. Kö-
tött: 3800 Ft 

Orosz Andrea – Gubics Ágnes: Kis-
kunság és Felsô-Bácska. [látniva-
lók]: [hasznos tudnivalók]. Frigoria.
(Tájról tájra) Fûzött: 1690 Ft 

Otthon. Ventus Libro. (Az elsô képes
angol szótáram) Kötött: 1490 Ft 

Ottlik Géza: Továbbélôk. 2. utánny.,
Jelenkor. Kötött: 1900 Ft 

Ö

Öt kontinens országai. Földrajzi világ-
enciklopédia: [földrajz, történelem,
kultúra, gazdaság, politika]. Jav. ki-
ad., Geopen. Kötött: 9900 Ft 

P

Pálffy Emôke: Pár kérdés a húsvétról.
[Böjti ételek és húsvéti finomságok].
D&B. (ReceptKlub kézikönyvek 5.)
Kötött: 2300 Ft 

Parsons, Tony: Egyetlen szerelmem.
Európa. Kötött: 1900 Ft 

Patel, Nita: Jóga mindenkinek. Kos-
suth. Kötött: 5990 Ft 

Patterson, James: Még egy esély.
Gabo. Kötött: 1990 Ft 

Pelecanos, George P.: A nagy leszá-
molás. Opus. Fûzött: 1990 Ft 

Petôfi Sándor válogatott versei. Pala-
tinus. (Egy (két) hang: klasszikus
magyar költôk válogatott versei
kortárs szerzôk összeállításában)
Kötött: 2400 Ft 

Petrôczi Éva: Donátus. Versek. Pro
Pannonia. (Pannónia könyvek) Kö-
tött: 1500 Ft 

Plesu, Andrei: Robinson etikája. Az
intervallum etikájának elemei. Tini-
vár. Fûzött: 1050 Ft 

Polcz Alaine: Éjjeli lámpa. Utánny.,
Jelenkor. Fûzött: 1600 Ft 

Popper Péter: Az önmagába térô ös-
vény. 4. kiad., Saxum. (Az égre né-
zô ember) Kötött: 1480 Ft 

Pugassi, Alessandra: Dinoszauru-
szok: a titokzatos ôshüllôk. Juven-
tus. (A természet csodái) Kötött:
890 Ft 

R

Rabb, Jonathan: Q könyve. Opus.
Kötött: 2990 Ft 

Rafai Pál: Állathigiénia. Agroinform.
Kötött: 6800 Ft 

Röhög az osztály. Válogatott, eredeti
aranyköpések gyûjteménye. Égisz:
NetContact Kft. Fûzött: 1250 Ft 

Román György: A magányból. Re-
gény. 2. kiad., Román Gy. Alapít-
vány. Kötött: 2450 Ft 

Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz
Serlege. Animus. Kötött: 3290 Ft 

Rushdie, Salman: Sátáni versek. Re-
gény. Konzorcium: [M. Kvklub] Kö-
tött: 3480 Ft 

S

Sagner-Düchting, Karin: Claude Mo-
net. 1840–1926: a szem örömünne-
pe. Taschen- Vince. Fûzött: 5495 Ft 

Santlofer, Jonathan: Halálmûvész.
Kalandor Kvk. Fûzött: 1990 Ft 

Sarney, José: Saraminda. Európa.
Kötött: 2100 Ft 

Schiller Róbert: Egy kultúra között.
Typotex. (Válogatott írások) Fûzött:
2500 Ft 

Schmidt József: Bevezetés India
szent irodalmába. Farkas L. I. Fû-
zött: 1800 Ft 

Schneider Attila: A sakk romantikája.
Kalandor Kvk. Kötött: 3450 Ft 

Setford, Steve: Kígyók és egyéb hül-
lôk. Aréna 2000. (Marshall mini) Fû-
zött: 2390 Ft 

Shan, Darren regényes története. 9.
kv. A hajnal gyilkosai. Móra. (Vámpír
könyvek 9.) Kötött: 1790 Ft 

Skandinávia. Kossuth. (Nyitott szem-
mel) Fûzött: 5990 Ft 

Smith, Wilbur: Lángoló part. Delej.
Fûzött: 1998 Ft 

Sohonyai Edit: Le a csajokkal! avagy
Kinek kell a szerelem.... 2. kiad.,
Móra. (Móra X könyvek) Kötött:
1490 Ft 

Solstad, Dag: A mellékszereplô pilla-
nata. Polar Alapítvány: QLT Mûfor-
dító BT. (Polar könyvek) Kötött:
1800 Ft 

Stangl, Martin: Kerti munkák. [kertész
1x1]. 2. jav. kiad., Mezôgazda: Pla-
nétás. (Kertészkönyvtár) Kötött:
1950 Ft 

Sugrue, Thomas: Edgar Cayce éle-
te és filozófiája. Édesvíz. Fûzött:
3290 Ft 

Suhai Pál: Irodalom, mûvészet az al-
teritás korában. Mûvelôdéstörténeti
album. Holnap. Kötött: 3500 Ft 

Sütemények enciklopédiája. 1001
klasszikus recept a világ minden tá-
járól. Kossuth. Kötött: 6990 Ft 

Sz

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap.
Négy dráma. Európa. Kötött: 1900
Ft 

Szakáts István – Vid Katalin: Batto-
nya könyvtárügye kezdetektôl
1989-ig. Népek Barátsága Közmû-
vel. és Isk. Kvt. Fûzött: 500 Ft 

Szakolczai Attila: Az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc. 1956-os
Kut. és Kvkadói Kht. Kötött: 4900 Ft 

Szalontay Zoltán: Házi cukrászat. Jó-
kai Vár. Kvt. Fûzött: 1980 Ft 

Szebeni Sándor: Neutroncsillag. Ver-
sek. Uránusz. Fûzött: 2100 Ft 

Székelyföld. MTA RKK- Dialóg Cam-
pus. (A Kárpát-medence régiói: A
Magyar Tudományos Akadémia Re-
gionális Kutatások Központja és a
Dialóg Campus Kiadó sorozata 1.)
Kötött: 3980 Ft 

Székely János: A nyugati hadtest. Va-
riációk indulótémára. 2. kiad., Men-
tor. Fûzött: 1680 Ft 

Szekernyés János: Jecza Péter.
Mentor. (Mentor mûvészeti monog-
ráfiák 7.) Kötött: 2520 Ft 

Szende Katalin: Otthon a városban.
Társadalom és anyagi kultúra a kö-
zépkori Sopronban, Pozsonyban és
Eperjesen. MTA Törttud. Int. (Társa-
dalom- és mûvelôdéstörténeti tanul-
mányok 32.) Fûzött: 2200 Ft 

Szeretettel édesanyámnak. Váloga-
tott strófák a magyar költészet re-
mekeibôl. CAHS. Kötött: 1690 Ft 

Szexbotrányok. Mikor, hol és kivel...: mi
történt azután? Ventus Libro. (Híres
címlapsztorik) Kötött: 2990 Ft 

Szigetvári János – Szigetvári-Szattin-
ger Krisztián: Szójátékok, szóviccek
és egyéb tréfás bolondságok a ma-
gyar nyelv kincsestárából. Tinivár.
Fûzött: 735 Ft 

Szuchovszky Zsolt – Várnagy Gabri-
ella: Világszakító. Mese a földré-
szek keletkezésérôl. Opus. Kötött:
1790 Ft 

T

Takács Erika: Virágoskerti növénye-
ink. [Tippek és tanácsok a fajtakivá-
lasztáshoz, ültetéshez, gondozás-
hoz]. Fix K. Kötött: 6500 Ft 

Tanka Endre: Magyar birtokpolitika az
Európai Egyesült Államokban. Föld-
viszonyaink útja Moszkvától
Brüsszelig. Alterra. Fûzött: 3200 Ft 

Tanulmányok Kányádi Sándorról.
Kossuth Egy. K. Fûzött: 1800 Ft 

Taylor, Barbara: Kôzetek, ásványok
és fosszíliák. Aréna 2000. (Marshall
mini) Fûzött: 2390 Ft 

Tola, José – Infiesta, Eva: Ásványok
és kövületek atlasza. Holló. Fûzött:
1950 Ft 

Tolna Éva: Amikor a kô is lágy volt....
Tinivár. Fûzött: 630 Ft 

Tóth Ágnes: Karóra, bableves és
Nostradamus. Karcolatok, novellák.
Literator. Fûzött: 980 Ft 

Tóth Z. László: Évszakok – égtájak.
Versek. Alterra. Kötött: 2400 Ft 

Townsend, Sue: Adrian Mole és na-
pi hat cappuccino. Gabo. Fûzött:
990 Ft 

Tôzsér Árpád: Milétoszi kumisz. Ta-
nulmányok, kritikák, jegyzetek. Kal-
ligram. Kötött: 1900 Ft 

Treuillé, Eric – Erath, Birgit: Barbecu-
e. Grillezés otthon és a szabadban.
Gabo. Kötött: 5980 Ft 

Trianon. Osiris. (Nemzet és emléke-
zet) Kötött: 7980 Ft 

Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi
alapjai. Osiris. (Osiris tankönyvek)
Kötött: 2580 Ft 

U

Ufók és harmadik típusú találkozá-
sok. Földön kívüli rejtélyek, eltûné-
sek: megmagyarázhatatlan jelensé-
gek. Ventus Libro. (Híres címlap-
sztorik) Kötött: 2990 Ft 

V

Varga Katalin: A zöld torony. Móra.
Fûzött: 990 Ft 

Virtue, Doreen: Arkangyalok és fel-
emelkedett mesterek. [kézikönyv az
istenségekkel való együttmûködés-
hez]. Édesvíz. (Ezoterikus elméle-
tek/angyalok) Fûzött: 2590 Ft 

Vörös Boldizsár: "A múltat végképp
eltörölni"? Történelmi személyisé-
gek a magyarországi szociálde-
mokrata és kommunista propagan-
dában, 1890–1919. MTA Törttud.
Int. (Társadalom- és mûvelôdéstör-
téneti tanulmányok 33.) Fûzött:
1200 Ft 

Vörös László: Szigorúan ellenôrzött
mondatok. A fôszerkesztôi értekez-
letek történetébôl, 1975–1986. Ti-
szatáj Alapítvány. (Tiszatáj köny-
vek) Fûzött: 2250 Ft 

W

Wilson, Jacqueline: Mi baj, lányok?
Animus. Kötött: 1790 Ft 

Wolf, Tony: Világjárók! Irány: a Föld.
Juventus. Kötött: 1780 Ft 

Z

Zákányi Zsuzsa: Utazás térben és
idôben. Napló. Uránusz. Fûzött:
2100 Ft 

Zákonyi Botond: Balaton és vidéke.
Tudex. (Horgász.kul.túra: Magyar-
ország másként) Fûzött: 3900 Ft 



Megvásárolható

a Libri Kft., a Líra és Lant

Rt. valamint

a Magyar Könyvklub Rt.

könyvesboltjaiban.

Ára: 8479 Ft

Ôsz Gábor:
Törökök
torkában

■ A könyv a
10 kötetes
K É P T E L E N
T Ö R T É N E -
LEM KÉPEK-
KEL sorozat-
ban az Árpá-
dok álmai és a
Vigyázat! Ve-
g y e s h á z i a k
után 3. kötetként látott napvilágot. Ôsz Gábor fergetegesen meg-
írt könyveibôl akár érettségire is készülhetünk. Az adott kor
problémáinak többféle elméletét oly könnyedséggel és sajátos
humorral mutatja be, hogy szinte észre sem vesszük, és már fel
is keltette az érdeklôdésünket egy-egy történelmi személy vagy
esemény. Anekdotákkal, jópofa történetekkel, beszélô nevekkel,
rejtvényekkel, szóviccekkel, tanítványai aranyköpéseivel fûszere-
zi a leírásokat. 

A történelmi adatokat karikatúrák lazítják: az elsô kötetben
Szûcs Édua kedvesen kaján rajzai felett mélázhatunk. A második
és harmadik kötet illusztrációit a kiadó karikatúrapályázatára be-
érkezett legjobb rajzok alkotják, amelyek a pályázók hihetetlen
fantáziájáról és rajzkészségérôl tanúskodnak. A rajzolók egyre
növekvô lelkesedését tapasztalva – a harmadik kötet 28 rajza
1500 beérkezett rajz közül lett kiválasztva – a további köteteket
is a kizárólag történelemtanároknak és diákoknak meghirdetett
karikatúrapályázatok nyertes rajzai fogják díszíteni.  

Coldwell Könyvek, 280 oldal, A/5, 1980 Ft

Megvásárolható a könyvesboltokban vagy kedvezményesen közvetlenül
a kiadótól:  Telefon: 1-376-5667;  www.coldwell.hu

Gáspár Ferenc:
Johnny Fortunate
kalandjai
c. történelmi
kalandregény sorozat
■ A STRUCC trilógia kötetei – A
strucc vére, A strucc terjeszkedik és A
strucc halála – Nagy Lajos király korá-
ban játszódnak. Az Anjou-dinasztia ki-
emelkedô személyisége történelmünk
méltánytalanul elhanyagolt szereplôje,
pedig merész hadvezér, ugyanakkor ha-
ladó szellemû gondolkodó volt, aki eu-
rópai rangot vívott ki Magyarországnak.

Az elsô trilógia sikere arra biztatott, hogy folytassam Johnny és
középkori alteregója, Szerencsés János történetét.

Másik, szintén kevéssé ismert, holott európai jelentôségû kirá-
lyunk, a Sárkányos Lovagrend megalapítója, Zsigmond király lett a
SÁRKÁNY trilógia központi figurája.

Terveim szerint a HOLLÓ trilógiával zárom ezt a kalandregény
sorozatot. Ez utóbbi a Hunyadiak korát öleli majd fel.

A 3 trilógián végigvonul egy mai kerettörténet, melynek szereplôi:
az Amerikában élô magyar nagypapa és unokája, Johnny, no meg a
magyar származású történelemtanár, Zeusz, olyan érdekes személyi-
ségek, hogy történetük erôsíti a regénysorozat mondanivalóját.

Johnny New Yorkban lakik egy soknemzetiségû környezetben, és
nagypapájának elbeszélései hatására jut el álmában, fantáziájában,
néha a misztikum által a középkorba. 

Gáspár Ferenc

Coldwell Könyvek, 260 oldal, A/5, 1980 Ft
Megvásárolható a könyvesboltokban vagy kedvezményesen közvetlenül
a kiadótól: Telefon: 1-376-5667;  www.coldwell.hu

K Ö N Y V I S M E R T E T Ô  H I R D E T É S

Ciceró Könyvstúdió
1133 Bp., Pozsonyi út 61. Telefon: 239-0180

Babay Bernadette: Helló, Csokicsaj!

Viktor a tinédzserekre jellemzô komplexusokkal
küzd: gátlásos, könnyen elpirul, és nincs megelé-
gedve a külsejével sem. Amikor szülei válása mi-
att átíratják egy másik gimnáziumába, találkozik a
„csokicsajjal”, Karamellával. Az írónô beleérzés-
sel, humorral ábrázolja a mai tizenévesek életét,
gondjait, lelkivilágát.

Kb. 200 oldal, kartonált, kb. 1690 Ft



w w w . m o r a . h u

A család könyvespolcára

A Móra Kiadó
kíná l a t ábó l

Babar király
48 oldal, ford. Bálint Ágnes, kötve

Az elefántok városának, a királynôrôl
elnevezett Celesztinaváros építésének

kalandos története.
1980 Ft

Marék Veronika
A Csúnya Kislány
48 oldal, ill. a szerzô, kötve

A Csúnya Kislányt olyannyira csúfolták, hogy bánatában világ-
gá ment. Ám igaz barátokra lel, akik segítségével megszépül.
1290 Ft

Móra Ferenc
A hatrongyosi kakasok

216 oldal + 4 színes melléklet,
ill. Reich Károly

Móra Ferenc állatmeséi régi kedves
ismerôsei a magyar gyerekeknek. Talán
azért, mert már a szüleik is kedvelték a
nagyhatalmú Sündisznócskát, a csókai

csókát és barátaikat.
1790 Ft

Gavriil Trojepolszkij
Feketefülû fehér Bim
288 oldal, ford. Balla Gyula,
ill. Szecskó Péter, kötve
Fehér szôre és fekete füle miatt Bim-
nek nincs helye a fajtatiszta vadászku-
tyák között. Gazdája, az öregedô író
mégis kitûnô vadászt nevel belôle... 
A hûséges kutya  megpróbáltatások-
kal terhes, megható történetét a
regény alapján készült filmbôl is
ismerhetjük.
1590 Ft

Fekete István
Tíz szál gyertya

(Fekete István mûvei)
184 oldal, ill. Lipták György, kötve

A novellafüzérben tíz szál gyertya
gyullad fel, minden történetben egy
– megannyi sorsforduló a szereplôk

életében. Miközben a hôsök életútját
végigkövetjük, a színes epizódok és

alakok nyomán megelevenedik a XX.
század elsô felének Magyarországa. 

1590 Ft




