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Interjú

Száraz tónak nedves part-
ján – Palicsi tolnaiádák
Tolnai Ottó esszéregénye
az életmû összefoglalása.
Lassan tucatnyi verskötete,
több próza- és esszékötete
jelent meg, próbálkozott
drámával és már olvasható
a Költô disznózsírból címet
viselô, Kosztolányira utaló
interjúkötet, amely nem is
interjúk, hanem inkább
monológok sorozata, tolna-
iádáknak is nevezték. Parti
Nagy Lajos a Magyar Rádió
megbízatásából (még 1998-
ban) egy héten keresztül
faggatta az írót, a beszélge-
tésbôl elôbb rádiós sorozat,
majd fél évtized múlva re-
gény lett. Olyan szintézis,
amely kétségtelenül az írói
életmû egyik kiemelkedô
pontja. (Szénási Zsófia)
44. oldal
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Az állatok világa
Bolygónk és a világegyetem
Galea, Liza – Murray, Mar-
garet A.: Máltai népmesék
Hilda Barrio–Gareth Jen-
kins: Che Guevara
legendája
Jolsvai András: Az ember
játszik
Juhani Nagy János [gyûjté-
se]: Nevetô kislexikon

Juhani Nagy János: A világ
levesei
Juhani Nagy János: Kony-
hai kifejezések kisszótára
P. Papp Zoltán: Hamulé-
kony portünet
Søren Kierkegaard: Félelem
és reszketés
46. oldal 

Megjelent könyvek

2005. január 13. – február 9.

A forgalomba került köny-
vek válogatott listája a
Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A mûvek további
adatai a Könyvkeresô hon-
lapján (www.konyvkereso.-
hu) tekinthetôk meg.
49. oldal
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Tarján Tamás
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Gyerekkönyv

Mesei számban
(Cs. A.)
57. oldal

Bemutató

Matolcsy György könyve
Amerikáról, a birodalomról
(Szénási Zsófia)
59. oldal

Könyvkultúra
Interjú

A szegény kisgyermek
kései panaszai
Beszélgetés
Németh Gáborral
Nem félt a címtôl:
Zsidó vagy?
„Érzékelem mindazt, ami
kényessé teszi, akár azért,
mert némelyek esetleg
bulvár címnek érzékelik,
túl durva utalásnak vagy
túlzott rájátszásnak. Koc-
kázatos cím ez azért is,
mert nagyon kiszolgáltatja
a könyvet abban az érte-
lemben, hogy ha nem tud
rokonszenves lenni, akkor
nyilván nagyon ellenszen-
vessé teszi. Mégis egész
egyszerûen pontosnak
éreztem.”
(Mátraházi Zsuzsa)
61. oldal
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Beszélgetés Sipos Pállal
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Unicus

A dékán stilisztikája
(Kicsi Sándor András)
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Maróti Istvánnéval beszél-
get Nádor Tamás
Itt aztán igazán nincs helye
lírázásnak: a cég valóban
könyvtárak állományának
gyarapítását szolgálja, s e
nemben csakugyan köz-
hasznú tevékenységet végez
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saságban. Library Service
Non-profit Company – a
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■ – Ön már tizenévesként
megfogalmazta, hogy írni
akar, méghozzá a próza és a lí-
ra határán, vagyis a kettô kö-
zött keresi a saját formáját. És
így is történt. Ritka, hogy va-
laki ilyen korán kijelölje a
maga útját és következetesen
be is tartsa.

– Ha lírát és prózát mondunk,
akkor még talán könnyebb a
helyzet, de legtöbbször valójá-
ban az esszé felé tendál ez a sa-
ját forma, s akkor már igen ne-
héz egy tiszta szintre emelni a
semmis, jóllehet sok konkrét
földrajzi, mûvészeti, galambá-
szati, illetve filatéliai faktum-
mal elegy, heterogén anyagot.
Jóllehet engem éppen e hetero-
genitás izgat. A korai elhatározás minden bizonnyal három év-
vel idôsebb, igen érzékeny és tehetséges bátyámmal, valamint az
ô barátaival magyarázható, akik között már akkor, fiatal korom-
ban is akadt fontos irodalmár, képzômûvész. Megboldogult
bátyám lénye, szelleme ma is befolyásol, mindinkább az ô opu-
szának tudom úgynevezett mûveimet, mindinkább érzem fi-
nom delejét. A delej Kosztolányi egyik alapszava, ám bátyám-
nak valóban volt egy kis iránytûje, buszolája…Nemrég az egyik
interjúban azt kérdezték tôlem, mi szerettem volna lenni gyerek-
koromban, akkortájt, amikor még nem fordultam végérvényesen

az irodalom felé. Azt válaszol-
tam, hogy noha nagyon szeret-
tem a kisiparosok, asztalosok,
cipészek, pékek és szabók mû-
helyeit: filatelista szerettem
volna lenni. Majd hozzátet-
tem: fehérorosz filatelista.
Ugyanis Magyarkanizsán, ahol
születtem, gyermekkoromat
töltöttem, volt néhány fehér-
orosz emigráns. Finom arisz-
tokraták voltak, akik minden
bizonnyal bélyegekbe fektették
vagyonukat, s aztán lassan, va-
lami hihetetlen lassú, kimért
tempóban, kiárusították gyö-
nyörû, nagy berakóikból a cso-
dálatos, egzotikus anyagot.
Semmit sem tudtunk múltjuk-
ról, arról sem, miért választhat-

ták éppen a mi kis, alföldi városkánkat életük utolsó szakaszá-
nak színhelyéül. Ma afféle Nabokov-hôsökként látom ôket. Sze-
retnék visszatérni hozzájuk. Kitalálni múltjukat, s azt, hogyan
láttak bennünket, kisvárosunkat, a Tiszát, a Tisza virágzását pél-
dának okáért.
– A Költô disznózsírból egy 1998. márciusi hét beszélgetése-
inek eredménye. Parti Nagy Lajos Palicson, az otthonában
faggatta Önt, mint írja „hogy nyugodtan, kényelmesen, for-
mai és terjedelmi kötöttségek nélkül beszéljen magáról, az
életérôl, hogy mindeközben nyugodtan kalandozzon el,
komponáljon, ejtsen el és vegyen fel szálakat, azokat csomóz-
za be és bogozza ki.” A hanganyagból tízszer ötven perces so-
rozatot sugárzott a rádió, aztán a szöveg története tovább bo-
nyolódott, Ön hat éven keresztül írta át-, szét-, újra-, míg „Ot-
tó könyve” lett belôle. Akkor még nem volt hatvan, idén hat-
vanöt lesz. Hosszú ideig készülôdött a visszatekintésre, az el-
számolásra.

– Késôbb, hogy az elsô kérdésre adott választ is folytassam,
Zentán, Zágrábban, Újvidéken éltem, majd a háború kitörése
után Palicsfürdôre, feleségem szülôhelyére költöztünk. Az inter-
jú ott készült, Parti Nagy Lajos abban a szállóban lakott, amely-
ben Csáth fürdôorvosi lakása, rendelôje volt, ahol különös éle-
te folyt, amirôl csodálatosan illuminált, általam Corvináinknak
nevezetett orvosi naplói tudósítanak. Ezek a naplók igen fontos
dokumentumai a magyar és nem csak a magyar képzômûvésze-
ti szecessziónak… A rádióban olykor belehallgattam az interjú-
sorozatba, mert feleségem kísérte, s mindig kivert a halálverej-
ték. Késôbb kedves barátnôm, Nagy Boglárka, a Jelenkor szer-
kesztôje, leírta. Kérték, autorizáljam, közölni szerették volna. És
akkor egy-két részt tisztába tettem, azt hittem, ezzel el lesz in-
tézve a dolog. Érdekes, sokan úgy hitték, ilyen az egész anyag,
máris könyvet szerettek volna csinálni belôle. Akkor nagy szü-
netekkel dolgozni kezdtem rajta, bizonyos részeket kétszer is át-
írtam, másokat elkevertem, elvesztettem satöbbi. Többször je-
lentettem ki, nem lehet megcsinálni. Túl nagy az anyag, nem tu-
dom a fecsegés minden apró részét egységes horizontra, a szere-
tet horizontjára emelni, sérvet kapok tôle. Végül is az anyag
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interjú

Száraz tónak nedves partján –
Palicsi tolnaiádák
Tolnai Ottó esszéregénye az életmû összefoglalása

Tolnai Ottó 1940-ben Magyarkanizsán született. 1959-
62 között az újvidéki egyetem hallgatója, késôbb Zágrábban
folytatja tanulmányait. 1969-tôl az Új Symposion fôszer-
kesztôje, 1992-tôl az Ex Symposiont szerkeszti. 1974-tôl az
Újvidéki Rádió szerkesztôje. Kötetei: Homorú versek, 1963
(versek), Sirálymellcsont, 1967 (versek), Valóban mi lesz ve-
lünk, 1968 (versek, Domonkos Istvánnal), Agyonvert csip-
ke, 1969 (versek), Világpor, 1980 (versek), Vidéki Orfeusz,
1983 (vál. versek), Virág utca 3, 1983 (regény), Prózák köny-
ve, 1987 (elbeszélések ),Versek könyve, 1992, Wilhelm-da-
lok, 1992 (versek), A meztelen bohóc, 1992 (esszék), Kékí-
tôgolyó, Új prózák könyve, 1994, Rothadt márvány, 1997
(esszék). Díjak: 1967 – Híd-díj, 1980 – Híd-díj, 1988 – Szir-
mai-díj, 1988 – Mikes Kelemen-díj, 1991 – Üzenet-díj, 1991
– József Attila-díj, 1992 – Kortárs nívódíj, 1992 – Az Év
Könyve, 1993 – Ady Endre-díj, 1994 – Alföld-díj, 1995 –
Déry Tibor-jutalom, 1997 – Bodrogvári Ferenc-díj, 1997 –
Füst Milán-jutalom, 1999 – Weöres Sándor-díj, 1999 –
Bezerédj-díj, 2000 – A Köztársasági Elnök Aranyérme, 2000
– Radnóti Miklós-díj, 2001 – Párhuzamos Kultúráért.



nyolcvan százalékát sikerült át-
lényegítenem a regény, illetve a
nagyesszé, mondjuk a Tolnai Új
Világlexikona formájába zár-
nom. Persze voltak szép napjai
is ennek a munkának. Jó volt if-
júkorom kedves barátait meg-
eleveníteni, visszaadni nekik
azt, amit tôlük kaptam volt.
Emlékszem, egy nyáron Hvár
szigetének egyik kis falujában
dolgoztam az anyagon, közvet-
len a tenger fölött, egy ablak-
ban. Hajnalonta, mikor lapto-
pomhoz leültem, még sötét
volt, aztán világítani, ragyogni
kezdett az a végtelen tükör,
amelytôl aztán bizony minden
nap megkérdezhettem: Tük-
röm, tükröm, mondd meg né-
kem…? Gyönggyel töltött
browning címû versemben is
van egy hasonló ablak, egy régi
kôfaragóház ablaka, benne egy
kék füzet, amely arról az ablak-
ról szól. Egy-egy pillanatra úgy
éreztem, ismét megtaláltam azt
az ablakot, s benne a hôst, a kék
füzetet író, a kék füzetben fel-
bukkanó hôst… Arról az ablak-
ról, kék füzetrôl, annak a kék füzetnek a hôsérôl még mindig
lenne kedvem írni, mesélni…
– Ön a tárgyak szerelmese: mûveiben aprólékosan, szinte a
festô ecsetvonásaival örökíti meg a tárgyakat, leírásainak fé-
nye, illata van. Mibôl fakad a tárgyak feltétlen tisztelete?

– Minden bizonnyal édesapám államosított, majd leégett ve-
gyes-, illetve gyarmatáru-kereskedésével magyarázható tárgyfeti-
sizmusom. Újraépítem a kis boltot, újratöltöm azúrral, kénpor-
ral, gipsszel a fiókjait. Begurítom a lila ólomsöréttel teli kis
háncshordót. Kifényesítem a sajtharangot. Kiakasztom az ostor-
szíjakat, fügekoszorúkat. Ellenôrzöm, van-e elég gyufa, ácsceru-
za, hogy állnak a szög-, a tû- és rajzszög-készletek… Az Újvidék
Áruházban c. szövegemben, amely magyarul csak Újvidéken, a
Prózák elsô könyvében jelent meg, megkíséreltem rekonstruálni,
visszavenni a boltot, hiszen 93 éves édesapám még mindig ôrzi
az államosításra vonatkozó papírosokat… Öreg koromra talán
visszakapom azt a boltot és többé nem kell irkálnom. Krétát, ad-
riai spongyát, szépírási versenyirkákat árulhatok…
– Vannak metaforikus, mitizált jelenségek az életében, mint
például a Homokvár, a 13-as szám, vagy Palics, az elfeledett
fürdôváros, a lakhelye. Megkapóan ír a tengerrôl, amihez a
magyar nyelvû írók közül talán Önnek van egyedül igazi kö-
töttsége.

– Mindig megdöbbent, amikor látom, az emberek még nem is
hallottak Palicsról. Jóllehet én egyik imaginárius szellemi fôváro-
sunknak tudom, ott, Szabadka tövében. Palicsról még sokat sze-
retnék írni, van is egy félkész könyvem Palics filozófiája címmel.
Egyszer ugyanis kíváncsi helytörténész barátom, akit a helyi sem-
miségekkel párhuzamosan, misztikusmód, a messzi, komoly, úgy-
nevezett nagy dolgok is érdekeltek, kérdéssel fordult a híres atom-
tudóshoz, Szilárd Leóhoz: magyarázza már el neki tudományos
nézeteit. A nagy tudós egy levél erejéig teljesítette barátom kéré-
sét. Ám a levél végére odaírt egy furcsa mondatot: Mi az, hogy
Palics? Én ettôl a mondattól indulok minden egyes alkalommal.
Ez a refrénem. Földrajzi, filozófiai síkon, de poétikailag is.

– Az emlékfolyam a régi-új Ju-
goszlávia sajátos szellemi tér-
képét rajzolja fel (ahogyan Ön
a valóságos térképekhez is von-
zódik, mint olvasom). Átrajzo-
lódik még ez a térkép?
– Ez a térkép egy konkrét vá-
szon, egy valós iskolai falitérkép,
amelyet átfestettem az egyik fia-
tal szabadkai festônôvel. Miért
csak az obskurus politikusok raj-
zolhatják-szabhatják át térképe-
inket?! Ez a térkép egy releváns
festmény. Akárhol ki lehet állíta-
ni a világon. Különben ennek a
festônônek éppen most nyílt tár-
lata Antwerpenben. Majd meg
kell tanulni a nevét: Peity Laurá-
nak hívják. Egyébként a térkép a
valóságban továbbra is átrajzoló-
dik, a Balkán folyamatosan átraj-
zolódik, sosem is tud megszilár-
dulni, egyfajta vulkánikus zóna.
Most éppen Koszovó és Monte-
negró próbálja leválasztani ma-
gát. A probléma persze az, hogy
minket, Vajdaságot, Bácskát is
odacsípett ez a masszívum. És a

térkép valójában a bôrömre van
tetoválva. Meg tudom-e menteni

a bôrömet? Meg kell-e menteni? Ki tudok-e bújni belôle? A Six-
tus-kápolna egyik sarkában Michelangelo saját lenyúzott bôrét
kínálja fel önarcképként…
– A vajdasági magyar szellemi élet elmúlt évtizedeire is
visszatekint. Szó esik az Új Symposionról és a Symposion
nemzedékérôl. Milyennek látja azt az idôszakot és mi a jelen
nemzedék sorsa?

– Valójában két Symposion van. Egy otthon, Újvidéken, egy
pedig itthon, Veszprémben, Pesten. Mind a két változat komoly
anyagi gondokkal küzd, de a szellemiség, az, amirôl induláskor,
1961-ben álmodoztam, nem veszett el. De a szegedi Fosziliát is
meg kellene említenem, amely szintén e családba tartozik. A
magam módján igyekszem odafigyelni a fiatalok, fiatalabbak
munkájára, hiszen nekem is sokat segítettek idôsebb kollégáim.
Két szerzô különösen fontos nekem, nézzék meg könyveiket:
Danyi Zoltánra és Orcsik Rolandra gondolok.
– Jelenleg Berlinben él egy irodalmi ösztöndíjnak köszönhe-
tôen. Mit tapasztal a németek körében, milyen a magyar-, kü-
lönösen a vajdasági irodalom befogadása?

– Berlin regényébe most nem tudok belekezdeni. Talán úgy vála-
szolhatnék a kérdésre, ha megemlíteném, hogy épp megjelent egy
kis, szerény könyvem németül, amelybe az elôzô, tanyasi novellá-
kat tartalmazó német könyvemmel szemben, most palicsi és ma-
gyarkanizsai szövegeket raktam egymás mellé. Hihetetlen volt ez az
egy év, amíg a szerkesztôm birkózott Palics és Magyarkanizsa föld-,
víz- és szellemrajzával. Igaz, segítségemre volt, hogy Csáth és Kosz-
tolányi mind inkább jelen van a német könyvpiacon, így utalásaim
nem hullnak teljesen légüres térbe. Az egyik helyen például a Kosz-
tolányi-unokára utalok, aki egy szabadkai antikvárius, s a szerkesz-
tônô immár egybôl fogta, értette az utalást, olyannyira, hogy ezt a
részletet még a könyv fedôlapjára is kiemelte. Berlini ismerôseim
mind készülnek Palicsra, tehát valami minden bizonnyal be fog
majd indulni ezen a vonalon is…

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Belföldi
irodalom
Társas játékok

■ Ha az ember fia/lánya már
hatévesen elhajít a kezébôl
minden, addig játéknak neve-
zett kacatot, s onnantól kezd-
ve a játékot csakis egy monitor
elôtt ülve ûzi, értsd: számító-
gépes játékot; de még a hason-
szôrû osztálytársak látogatása-
kor feltett kérdés is, hogy ját-
szunk? annyit jelent a nyelvü-
kön: ülünk együtt a gép elôtt?,
akkor ott bizony már valami
odalett. De talán nem ment-
hetetlenül. Kellene ilyenkor
hamar egy játékos kedvû fel-
nôtt. Aki elôkapná a papírt az
amôbához, a torpedóhoz, a
szkráblihoz, a gombfocikészle-
tet, a csocsót, a kuglit, a capi-
talyt, vagy egyszerûen az
eszét: möszijôhöz, kvízhez,
keresztrejtvényhez. Egy olyan
felnôtt, mint a Jolsvai, mond-
juk. Mert nem is az a baj,
hogy ezek a mai gyerekek...
Hanem ezek a mai felnôttek.
Elfelejtettek játszani. Együtt
lenni. Komolyan komolyta-
lankodni. Olykor félretenni
mindent, kikapcsolni gondo-
kat és elektronikát, aztán fejest
ugrani a közös játék valódi
gyerekes mámorába. Nincs
mese, a homo ludens a ki-
pusztulás felé tendál. Talán
még épp idejében jelent meg
Jolsvai András leletmentô

könyve, Az ember játszik, egy
valódi játék-vademecum. Aki
kézbeveszi, csak lapozza felvil-
lanyozva, hogy hát tényleg: a

négysarkos, meg a
forgó, meg a láb-
tengó! Hogy ezt
mind játszotta
egykor. De téve-
dés lenne azt gon-
dolni, hogy sza-
bálygyûjteményt
kapott a kezéhez.
Ebben a játéktár-
ban valami maga-
sabb rendû, uni-
verzális szabály-
szerûség bukkan
fel: valahol min-
den játéknak meg-
van a maga tere és
hôskorszaka. Az
amôbának az is-
kolapad. A torpe-
dónak a nagypapa
konyhaasztala. Az
ultinak a nagybá-
csi vasárnapi

ebédlátogatása. A csocsónak a
honvédség. A szópókernek az
elsô meghatározó baráti társa-
ság. (Vagy sztrájkoló lapszer-
kesztôség.) A snóblinak a leg-
jobb kiskocsma. Úgy sorakoz-
nak ezek az élmények a könyv
lapjain, mintha csak velünk
történtek volna. És tényleg ve-
lünk történtek. Például az,
amikor akadályverseny elôtt „a
Bartha Feri már az állomáson
megéhezett és beállt a sorba a
lángossütônél, a Deutschnak
feltörte a cipô a lábát, a Her-
mann talált egy kóbor kutyát
a Szentháromság-szobornál,
ráadta a nyakkendôjét, és min-
denáron rajkutyává akarta ki-
neveztetni, a Koppányi, mint
rendesen, összeverekedett a
Kováccsal.”  Ez a könyv min-
dig az élményrôl mesél (köz-
ben az életrôl persze, ha ész-
reveszi a sok játékban éber fi-
gyelmûre edzôdött olvasó):
gyôzelmekrôl, próbálkozások-
ról, kudarcokról, nagyvonalú-
ságról, mindarról, ami a való
világ nyomasztó tétjei nélkül
jelen van és megtanulható a
játékban. És meséli tovább
természetesen a feledhetetlen
és kalandos gyerekkori epizó-
dokat, de a késôbbieket is,
sôt, egészen frisseket: „elvégre
ez itt nem a boldog hatvanas

évekrôl elnevezett nosztalgia-
vonat” – jelenti ki a játékmes-
ter napjaink internetes talál-
mánya, a geocaching bemuta-
tásának bevezetôjeképp. S itt
már kapiskálja az ember, hogy
nem ott van a kutya (a geolá-
da) elásva, hogy mikor találták
ki és milyen bonyolult az a já-
ték. Mindegy az, hogy gó
vagy activity. A lényeg a társas
játék (ami lehet épp társasjá-
ték) önfeledt örömében van.
A közös elhatározás világra-
szóló tétjében: játszani fo-
gunk. S aki itt elbizonytala-
nodva kezdene a fejében ötle-
tek után kutatni, forduljon
bátran Jolsvaihoz.  

Laik Eszter
Jolsvai András:
Az ember játszik
Ab Ovo Kiadó
208 oldal, 2190 Ft

A limerick bajnoka
Minden egyes embert, külö-
nösen pedig a mûvészt, sajá-
tos személyiségjegyek egészen
egyedi társulása jellemez.
P. Papp Zoltánnal most mint
ötödik kötetével jelentkezô,
nagyon ironikus és önironikus
költôvel találkozhatunk. Akik
személyesen ismerik, tudják,
hogy kenubajnok volt (állító-
lag Wichmann Tamás miatta
lépett át egy másik kategóriá-
ba), ma is aktívan sportol, Pi-
linszky, Van Gogh és Mozart
rajongója. (Szentkuthy Miklós
annak idején a képtelen távol-
ságokat úszó Maupassant-ban
rajzolta meg az atléta-mûvész
ideáltípusát.)

Az újabb magyar költészet
sodró lendületében elsôsor-
ban azok tudnak megmarad-
ni, akik alapvetô személyiség-
jegyeik megôrzése mellett fo-
lyamatosan képesek lírai mon-
danivalójuk közzétételére, s
nem riadnak vissza attól, hogy
hol szabadverssel, hol külö-
nös formákkal jelentkezzenek.

Az egyéni hangú, s némi elvá-
gyódást kifejezô kortárs magyar
költôk körében meglehetôsen
népszerûek a pár soros idegen
formák: míg jelentôs részük a
japán sztenderdnek csak többé-
kevésbé megfelelô haikukat
szerez, P. Papp Zoltán angol-
szász orientációjával inkább az
ötsoros limerickben remekel:

Ír úr
Különc város Limerick,
voltam ott egy óráig-ideig.
A nôk fara, melle
uraknak még kell-e,
ha csak a verslábat figyelik?

E tipikusan nonszenszet kife-
jezô forma Torda István rög-
tönözte lexikonbeli bemutatá-
sa (1992) a következô:

A limerickvers, úgy tûnik,
Tán Edward Lear úrtól szár-

mazik.
Két rövid, két hosszú sor benne,
Mint e mûben, úgy rímel össze.
Mögöttük pedig, ballag az ötödik.

Nos, kitartó atlétának kell len-
nie annak, aki e magát a vers-
formát és ezúttal triviális mon-
danivalóját magával a formá-
val kigúnyoló alkotás után li-
mericket mer írni – az idézett
könnyedséggel. Az „a a b b a”
rímképletû, laza, jambusokkal
kevert hangsúlyos, anapeszti-
kus, két- és háromlábú sorok-
ból álló strófa alig kötelez va-
lamire. Az elsô sorban illik
személy- vagy helységmegjelö-
lést elhelyezni, s a magyar
adaptációik úgy természete-
sek, ha úgynevezett szimultán
megfeleléssel, ütemhangsú-
lyos lejtésûek.
A mindannyiunkat fenye-

getô bizonytalanság, a csábí-
tó depresszió lidérece P.
Pappnak csak egy-egy versé-
ben kísért: a kötetet egy érett
költô bölcs derûje  jellemzi.

Kicsi Sándor András/KSA
P. Papp Zoltán:
Hamulékony portünet
Napkút Kiadó, 1200 Ft
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Életrajz
Az égi mechanika
ösvényein –
az Egyenlítô nem
kör alakú

Magyarország szellemi nagy-
hatalom – tartja a mondás.
Tehetségek tucatjai születtek
és tanultak és tanulnak itt,
hogy aztán az országot el-
hagyva, méltóbb körülmé-
nyek között bontsák ki talen-
tumukat és váljanak világhírû-
vé. Néhányukra már alig is
emlékeznek itthon. Izsák Imre
csillagász, az égi mechanika,
azaz a Naprendszerbeli égites-
tek mozgásának kutatója, vala-
mint a mûholdak kiváló tudo-
ra volt, aki korai halála ellené-
re is világhírnevet szerzett ma-
gának szakmájában. Nagy sze-
repe volt az amerikai ûrkuta-
tás sikereiben. Nevét viseli egy
kráter a Hold túlsó oldalán,
valamint egy aszteroida.

A zalaegerszegi születésû fia-
talember már gyermekkorában
erôs zenei és matematikai te-
hetséget mutat. 1947-tôl Buda-
pesten matematika–fizika sza-
kos egyetemi hallgató és az
Eötvös-kollégium lakója. A
nemzetközileg elismert csilla-
gász, Detre László tanítványa;
és már hallgatóként is rendsze-
resen kutat a budapesti csillag-
vizsgálóban. Cikkeivel már ek-
kor felkelti a szakma figyelmét.
Az égi mechanika érdekli: raké-
tapályák matematikai elemzé-
sei, mesterséges holdak elméle-

ti, gyakorlati problémái foglal-
koztatják. 1956-ban elhagyja az
országot: elôbb Zürichben dol-
gozik kinevezett csillagászként
( a napfizika területén), majd a
tengerentúlra hívják, ahol az

ohioi Cincinnatiben
eredményes munkát foly-
tat az égi mechanika terü-
letén. Tíz hónap múlva
újabb állásajánlatot kap,
ezúttal  Cambridge-be,
ahol egy olyan mestersé-
ges holdakkal kapcsolatos
intézet mûködik, amely a
befutó észlelések feldol-
gozásának központja az
USA-ban. Ebben az inté-
zetben éri el rövid életé-
nek legnagyobb tudomá-
nyos sikereit. Mûholdak-
kal és mûködésük számí-
tógépes feldolgozásával
foglalkozik a számítógé-
pes technika hajnalán,
1959–1965 között. 1961-
ben közzéteszi a Föld
alakjának és felszíni pont-

jainak pontos meghatározására
vonatkozó számításait. Világ-
hírnevét ennek a tudományos
felismerésnek köszönheti. Be-
bizonyítja, hogy a Föld Egyen-
lítôje nem kör, hanem ellipszis
alakú. Felfedezése minôségi
elôrehaladást hoz a Föld alakjá-
nak tanulmányozása tudomá-
nyában, s új módszert alapoz
meg a mûholdak felhasználha-
tóságának tekintetében. To-
vábbra is rengeteget dolgozik.
Témájában egyetemi tan-
könyvet ír, fômunkatársként
dolgozik a NASA-nál, tanít a
Harvardon. 1965-ben, mind-
össze 36 évesen szívinfarktus
éri. Ha tovább élt volna, le-
hetséges, hogy lenne még egy
Nobel-díjas magyar származá-
sú tudósunk.

Jelenczki István filmrendezô
2004-ben két részes portréfil-
met készített Izsák Imrérôl A
Hold túlsó oldalán címmel. Csa-
ládtagokkal, az amerikai fele-
séggel, a tudós fiával, barátok-
kal, hazai és amerikai kollégák-
kal beszélgetett. Olyanokkal,
aki személyesen ismerték, és
olyanokkal is, akik csak hírbôl.
Az 1997 és 2004 között készült
interjúkból áll össze a csilla-
gász személyes és szakmai élet-
rajza. A filmbeli interjúk szö-
veghû lejegyzését a Kairosz Ki-

adó könyv formá-
ban is megjelen-
tette. Milyennek
tûnik Izsák Imre a
b e s z é l g e t é s e k
alapján? Csinos,
társasági ember-
nek, akiért bom-
lanak a nôk, fele-
sége szerint teljes
emberi lény és
csodálatos társ.
Sokat dohányzik
és méregerôs ká-
vékat iszik. Fárad-
ságot nem ismer-
ve dolgozik. Az
emlékezések so-
rán nem csupán
Izsák Imre szemé-
lye, hanem az
1940-es, 1950-es évek egyetemi
légköre és tudományos világa
is kirajzolódik elénk, valamint
bepillantást nyerhetünk az
amerikai tudományos élet
másfajta szellemiségébe, mód-
szereibe és lehetôségeibe. 

Sz. Zs.
A Hold túlsó oldalán. Dokumen-
tumok és emlékezések Izsák Imré-
rôl. Szerk.: Jelenczki István
Kairosz Kiadó, 2600 Ft

A legendás
forradalmár
Fotóalbum? Riportkönyv?
Napló? Életrajz? Mindegyik
és egyik sem igazán az angol
Kuba-szakértô történész és ku-
bai kulturális kutató könyve
Che Guevaráról, a kubai for-
radalom legendás alakjáról,
aki Ernesto Guevara de la Ser-
naként született 1928. június
14-én az argentínai Rosarió-
ban. A kötet több mint 250
képen mutatja be a rövidre
szabott 39 év történéseit, a fo-
tók között pedig életrajzi ada-
tokat, Che Guevara napló-

részleteit, mások visszaemlé-
kezéseit és esszéket olvasha-
tunk a forradalmár életének
kulcsfontosságú pillanatairól.

Az elsô fejezet Guevara gyer-
mek- és diákkorát mutatja be,
aki egyetemi évei alatt végig-
utazta elôször Argentínát,
majd egész Dél-Amerikát. Az
elsô képen édesanyja karján
látható egy hónapos korában,
az utolsón pedig egy mexikói
börtönben láthatjuk Fidel
Castro társaságában, ahová a
gerillakiképzésben való rész-
vételért kerültek. A második
rész a gerillaharcost állítja
elénk a maroknyi csapat Sierra
Maestrában kezdôdött harcá-
tól a kubai forradalom gyôzel-
méig. A harmadik fejezet fotó-
in Che Guevarát mint állam-
férfit, nagykövetet, férjet és
apát láthatjuk. A felvételeken
a kor nagy politikusaival tár-
gyal, miniszterként és a Nem-
zeti Bank elnökeként társadal-
mi munkában építkezéseken
dolgozik, de láthatjuk az eskü-
vôjérôl és a családjáról készí-
tett fényképeket is. A negye-
dik fejezetben a világforradal-
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Ausztrália és Új-Zéland magyar világa
Fôszerk.: Dr. Tanka László, szerk.: Balás Róbert
A/4, 390 old., kötve, 5900 Ft
A könyv bemutatja, milyen értékeket hoztak létre a magyarok
Ausztráliában és Új-Zélandon. Karrierek százai mesélnek errôl;
bemutatjuk a legfontosabb közösségeket, fölvillantjuk társasági
életük egyes pillanatait, elmeséljük, hogyan zajlott le a kiván-
dorlásuk, bepillantunk megjelent könyveikbe, hogyan szólaltat-
ták meg az emigrációs életérzést verseikben, írásaikban. 

Médiamix Kiadó (Bp., Szentháromság tér 6. Pf: 100, 1581).
Megrendelhetô: mediamix@enternet.hu,

vagy: Médiamix Kiadó, 3100 Salgótarján, Május 1. út 72.



már Che Guevara tevékenysé-
gét követhetjük nyomon a
kongói és bolíviai partizán-
harcokban egészen 1967. ok-
tóber 9-én bekövetkezett ha-
láláig. A felvételek sorát az
1997-es kubai temetésrôl és a
forradalmár emlékmûvérôl
készített fotók zárják. A befe-
jezô részben a Che Guevara-
mítosz dokumentumait talál-
juk. A róla készült festménye-
ken kívül láthatunk arcképé-
vel díszített pólókat, utcai
plakátokat, de cigarettát és
pezsgôt is.

/Dévai Péter/
Hilda Barrio–Gareth Jenkins:
Che Guevara legendája
Novella, 431 oldal, 3990 Ft

Történelem
Emlék-mû
A holokauszt
krónikája
„Holocaust [nk: ang < gör] fn
1. Tört A II. világháború során
(1939–1945) a zsidók tömeges
üldözése, elpusztítása. 2. ritk
Népirtás.” A lexikonnak a leg-
könnyebb: a tömör meghatá-
rozás definíciószerûen alkot
objektív szócikket. Miden
más mûfajjal csak nô a betûve-
tô felelôssége, szaporodnak
gondjai. Az objektív mûfajok
terjedelmi korlátokkal és
egyéb megszorításokkal kötik
a krónikás kezét. Szubjektív
közelítésekbe – publicisztika,
esszé – belemerülve olyan
mélyrétegek tárulnak fel, ame-
lyekre sem olvasó, sem író
nem gondolt addig. S akkor
egy monográfia?

A holokauszt krónikája alapjá-
ul a 2001-ben megjelent The
Holocaust Chronicle (A Histo-
ry in Worlds and Pictures)
szolgál. Mégsem pusztán fordí-
tást tart kezében a magyar olva-
só, ha felüti a – s a jelzô most
külsô megjelenésre és belsô tar-
talomra egyaránt értendô – sú-

lyos kötetet. „…nem pusztán
fontos tudnivalók gyûjtemé-
nye – jelöli ki helyét a Park
Könyvkiadó –, hanem – a szó
nem protokolláris értelmében
– emlék-mû is: a visszaemléke-
zés keserves munkájának súlyá-
val terheli meg olvasóját…”.
Jelen esetben olyan nyelven,
melynek beszélôi ötszázötven-
ezer honfitársuk elvesztése ré-
vén érintettebbek az eredeti ki-
adás olvasótáboránál.

Kertész Imre mondja ki A ho-
locaust mint kultúra címû dolgo-
zatában, hogy „Az elsô pilla-
nattól kezdve, amikor messze
nem tárult még a világ elé, ha-
nem a névtelen mélységek rej-
tekhelyén zajlott napról napra
névtelenül, s csupán a részesek,
az áldozatok és a hóhérok titka
volt: a holocausthoz az elsô
pillanattól kezdve valami iszo-
nyú szorongás tapadt – a fele-
déstôl való szorongás.” Ez is
egy lehetséges motiváció a
számtalan közül, ami egy ilyen
nagyszabású munka létrejötté-
hez elvezethet.

A terjedelmes kötet óriási me-
mentó- és információanyagát
igen átgondolt, a tipográfia
gazdag eszköztárát is segítségül
hívó tördelés és tagolás teszi
könnyebben befogadhatóvá.
Alapos a tárgyhoz körkörösen,
spirális elven közelítô szerkesz-
tôk szándéka is: kívülrôl befelé

haladva vezetik végig
az olvasót egy foga-
lom értelmezésétôl,
definíció-változatai-
tól, ideológia-törté-
nelmi gyökereitôl ki-
indulva, eszmetörté-
neti hátteret fölfejtve,
kordokumentumo-
kat, fotókat, szemta-
núk és túlélôk vallo-
másait fölsorakoztat-
va a borzalmakig, a
„végsô megoldásig”.
Tömény, természeté-
nél fogva nem egy-
végtében való elolva-
sásra szánt mû A ho-
lokauszt krónikája.

Csak a függelékbe „eldugott”
kislexikon és bibliográfia kü-
lön kézikönyv lehetne polca-
inkon. A – már csak a kétezer
fotó és illusztráció magyarázta
album és archívum jelleg mi-
att is – gyakori felütést, kézbe-
vételt, tûnôdô lapozgatást jól
bíró kötés és fedél a legigénye-
sebb könyvkészítô mûhelyek
egyikeként már sokat bizonyí-
tott gyulai Dürer Nyomda
hozzáértését dicséri.

Ha a látottakon-olvasotta-
kon el-elgondolkodva, két fe-
jezet között pihenôt tartva
ölünkbe hajtjuk a súlyos kö-
tetet, Anne Frank sorai ra-
gyognak föl a hátsó borítón:
„Lehetetlenségnek tûnik,
hogy az ember a halálra, a
nyomorúságra és a káoszra
alapozza az életét.” Vajon ki-
nek jut eszébe ilyenkor Víg
Mónika interjúja Kertész Im-
rével? „A mostani zsidóság a
holocaust élményével kap-
csolatban egy olyan tudást
birtokol – fejtegeti a Nobel-
díjas író –, ami szerintem vi-
lágélmény. És mint világél-
ményt hordozzák azok, akik
éppen hordozni akarják, de
nekik nem feltétlenül kell zsi-
dónak lenniök.”

J. N. J.
A holokauszt krónikája. Buda-
pest, 2004. Park Könyvkiadó.
774 oldal, 9800 Ft

Filozófia
Dialektikus líra
A 19. század filozófusai közül
nálunk most alighanem Fr.
W. Nietzsche és Søren Aabye
Kierkegaard (1813–1855) iránt
nyilvánul meg a legnagyobb
érdeklôdés, legalábbis a laikus,
igényes, mûvelt olvasók köré-
ben. A két nagy lázadó, a két
kiváló stiliszta és individualis-
ta – egyikük az ún. életfilozó-
fia, másikuk az egzisztencia-
bölcselet képviselôje – végsô
soron annak köszönheti nép-
szerûségét, hogy életmûvük
nagyobbik része olvasható,
hozzáférhetô immár magyarul
is, újabb, a korábbiaknál jobb,
modernebb fordításokban
(amelyek természetesen a
szakirodalom segítségét nem
nélkülözve készülhettek el.).

A Kierkegaard-„divat” az
1969-ben megjelent válogatott
írások megjelenése óta tart, az-
óta megjelent a terjedelmes
Vagy-vagy (Gondolat), majd

Rácz Péter fordításában A szo-
rongás fogalma és A halálos
betegség, valamint a Félelem
és rettegés, ez utóbbinak a má-
sodik kiadását szintén a  Gön-
cöl Kiadó gondozta.

Az elsô kiadás után majd két
évtizeddel késôbb megjelent
elegáns kötet borítóján látha-
tó kép, Rembrandt bibliai tár-
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VVeekkeerrddyy  TTaammááss: Gyerekek, óvodák, iskolák. Saxum, 166 oldal, 980 Ft

pénzügy

IIlloonnkkaa  MMáárriiaa: Az adózás története az ôskortól napjainkig. Tankönyvkiadó, 148 oldal, 2499 Ft

VVéégghheellyyii  MMáárrttaa: Az Európai Unió jogalkalmazása a forgalmi adózás területén. KJK, 312 oldal,
5565 Ft

VViirráágg  MMiikkllóóss: Pénzügyi elemzés, csôdelôrejelzés. Aula, 148 oldal, 3090 Ft

politika

ÁÁgghh  AAttttiillaa: A magyar esély. Tankönyvkiadó, 151 oldal, 1890 Ft

AAnnttaallll  JJóózzsseeff: Antall-breviárium. Minerva, 110 oldal, 2900 Ft

BBíírróó  BBééllaa: Egyensúlykényszer. A M. Nyelv és Kult. Nemz. Társ., 275 oldal, 2490 Ft

BBlléénneessii  ÉÉvvaa;;  MMaannddeell  KKiinnggaa (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-
2004). Gondolat, 402 oldal, 2280 Ft

CCssiizzmmaaddiiaa  EErrvviinn: A politika mint titok. Tankönyvkiadó, 131 oldal, 1890 Ft

GGaazzddaagg  FFeerreenncc;;  KKiissss  JJ..  LLáásszzllóó (szerk.): Magyar külpolitika a 20. században. Tanulmányok. Zrínyi,
350 oldal, 3200 Ft

GGllaattzz  FFeerreenncc (szerk.): Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989-1992).
Rendszerváltások Európában és a nagyvilágban. MTA Társ. Kut. Közp., 287 oldal, 1790 Ft

MMeeddggyyeessssyy  PPéétteerr: Medgyessyzmusok. 200 eredeti idézet Medgyessy Pétertôl. Platina Print, 77 oldal,
1490 Ft

OObbeerrssoovvsszzkkyy  PPéétteerr: Öljétek meg tévémacit! Ponty, 189 oldal, 1990 Ft

TTaarriiccss  PPéétteerr: Magyar ezredforduló. Pallas, 424 oldal, 2990 Ft

WWiilllliiaammss,,  JJeessssiiccaa: Merre tart a világ? 50 tény, amely megrengethetné a világot. HVG, 376 oldal,
3200 Ft

statisztika

KKeerreesszzttééllyy  TTiibboorr; Sugár András et al.: Statisztika közgazdászoknak. Példatár és feladat-
gyûjtemény. Tankönyvkiadó, 300 oldal, 3600 Ft

KKeerreesszzttééllyy  TTiibboorr; Sugár András et al.: Statisztika közgazdászoknak. Példatár és feladat-
gyûjtemény II. Tankönyvkiadó, 300 oldal, 2350 Ft

tankönyvek

ÁÁbbrraahháámm  IIssttvváánn: Így készülj a kétszintû érettségire matematikából! Apáczai, 264 oldal, 990 Ft

BBáánnkkii  IIssttvváánn (szerk.): A kétszintû magyar nyelv és irodalom érettségi próbaérettségi nagykönyve.
Emelt szint. DFT, 104 oldal, 2310 Ft

BBáánnkkii  IIssttvváánn (szerk.): A kétszintû magyar nyelv és irodalom érettségi próbaérettségi nagykönyve.
Középszint. DFT, 90 oldal, 1995 Ft

BBaarraannyyaaii  JJóózzsseeff;;  SSzzûûccssnnéé  KKeerrttii  AAnniittaa: Biológia középszintû érettségi. Feladatgyûjtemény 11.
Tankönyvkiadó, 88 oldal, 895 Ft

MMéésszzáárroossnnéé  VVeerreess  KKaattaalliinn (szerk.): Irodalmi szöveggyûjtemény az általános iskolák alsó
tagozatai számára. Regun Press, 315 oldal, 690 Ft

társadalomtudományok

BBeenniiggeerr,,  JJaammeess  RR.: Az irányítás forradalma. Az információs társadalom technológiai és gazdasági
forrásai. Gondolat, 758 oldal, 4290 Ft

BBeerrnnáádd  IIlloonnaa;;  GGaazzddaa  JJóózzsseeff: Magyarok Amerikája. Médium, 272 oldal, 3850 Ft

BBööggrree  ZZssuuzzssaannnnaa: Vallásosság és identitás. Élettörténetek a diktatúrában (1948-1964). Dialóg
Campus, 200 oldal, 3280 Ft

FFeerrggee  ZZssuuzzssaa;;  LLéévvaaii  KKaattaalliinn (szerk.): A jóléti állam. Hilscher R. Szociálpol. Egyes., 168 oldal,
1200 Ft

GGáábboorr  KKáállmmáánn;;  JJaannccssáákk  CCssaabbaa (szerk.): Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben.
Konferencia. Belvedere Merid., 373 oldal, 2800 Ft

KKeemméénnyy  IIssttvváánn;;  JJaannkkyy  BBééllaa  eett  aall.: A magyarországi cigányság 1971-2003. Gondolat, 192 oldal,
1290 Ft

PPáásszzkkaa  IImmrree (szerk.): A látóhatár mögött. Szociológiai tanulmányok. Belvedere Merid., 222 oldal,
1750 Ft

PPuurrccssii  BBaarrnnaa  GGyyuullaa: A cigánykérdés ‘gyökeres és végleges megoldása’. Tanulmányok a XX.
századi ‘cigánykérdés’ történetébôl. Csokonai, 284 oldal, 2480 Ft

RRéévvéésszz  MMáárriiuusszz: Sorsfordítók Erdélyben. Kairosz, 239 oldal, 2200 Ft

SSzzaappuu  MMaaggddaa (szerk.): Ifjúsági ‘szubkultúrák’ Magyarországon és Erdélyben. MTA Pol. Tud. Int.,
237 oldal, 1950 Ft

VVaalluucchh  TTiibboorr (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-tôl napjainkig. Osiris, 1101
oldal, 4800 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan

ÁÁkkooss  KKáárroollyy: Ismeretlen világ: az állatok. Black & White, 221 oldal, 1050 Ft

EEccsseeddii  ZZoollttáánn (szerk.): A Hortobágy madárvilága. WinterFair, Hortbágy Term . Véd. Egy., 588 oldal,
16667 Ft

biológia

HHaammeerr,,  DDeeaann;;  CCooppeellaanndd,,  PPeetteerr: Génjeink. Miért fontosabbak, mint hinnénk? Osiris, 318 oldal,
2480 Ft

SSttoocckklleeyy,,  CCoorriinnnnee: Biológia képes szótár (CD-ROM-mal) Novum, Informania, 128 oldal, 3990 Ft

VVéékkoonnyy  GGyyöörrggyyii;;  ZZááddoorr  EErrzzsséébbeett: Írásbiológia. Grafológiai Int., 93 oldal, 1390 Ft

csillagászat

BBoollll,,  FFrraannzz;;  BBeezzoolldd,,  CCaarrll: Csillaghit és csillagfejtés. Helikon, 112 oldal, 2490 Ft

BBööddôôkk  ZZssiiggmmoonndd: Látványos égi jelenségek 2005-2006. Nap, 70 oldal, 1900 Ft

FFeerrrriiss,,  TTiimmootthhyy: A világmindenség. Mai kozmológiai elméletek. Typotex, 405 oldal, 3800 Ft

HHaawwkkiinngg,,  SStteepphheenn  WW.: A mindenség elmélete. A Világegyetem eredete és sorsa. Kossuth, 140 oldal,
1980 Ft

fizika

TTaassnnááddii  PPéétteerr;;  SSkkrraappiittss  LLaajjooss  eett  aall.: Mechanika I. Dialóg, 486 oldal, 3980 Ft

földtan és ôslénytan

SScchhuummaannnn,,  WWaalltteerr: Drágakôbiblia. A világ összes drágaköve és ékköve. 1600 egyedi darab.
Mérték, 312 oldal, 3999 Ft

kémia

WWeerrtthheeiimm,,  JJaannee: Kémia képes szótár (CD-ROM-mal) Novum, Informania, 128 oldal, 3990 Ft

környezetvédelem

KKeerreekkeess  SSáánnddoorr;;  KKiissss  KKáárroollyy (szerk.): Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA Társ. Kut.
Közp., 304 oldal, 1990 Ft

SSzzlláávviikk  JJáánnooss: Fenntartható környezet- és erôforrás-gazdálkodás. KJK, 318 oldal, 4515 Ft

matematika

CCssoorrddááss  MMiihháállyy;;  NNaaggyy  TTiibboorr (szerk.): Zrínyi 2004. A matematikaverseny feladatai, megoldásai.
Park, 135 oldal, 1050 Ft

LLaarrggee,,  TToorrii: Matematika képes szótár (CD-ROM-mal) Novum, Informania, 128 oldal, 3990 Ft

növénytan

SScchhöönnffeellddeerr,,  IInnggrriidd;;  SScchhöönnffeellddeerr,,  PPeetteerr: Gyógynövényhatározó. Holló, 448 oldal, 3690 Ft

növénytermesztés

DDlluusszzttuuss  IImmrree: Magyar borászok: Gere Tamás. Alexandra, 82 oldal, 1999 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

KKuuttyyaaffaajjttáákk  kkééppeesskköönnyyvvee. Alter-Natív, 48 oldal, 899 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány

PPoohhll,,  FFrriieeddrriicchh: Méhészet. Holló, 124 oldal, 1890 Ft

barkácsolás

DDoobbooss  ÉÉvvaa: Gyöngyös gyûrûk és láncok. Cser, 32 oldal, 698 Ft

GGööhhrr,,  SStteepphhaanniiee: Farsangi jelmezek. Cser, 32 oldal, 698 Ft

HHuubbeerr,,  EEllkkee;;  HHuubbeerr,,  NNoorrbbeerrtt: Kellemes húsvétot üvegfestéssel. Holló, 32 oldal, 690 Ft

HHúússvvééttii  mmiinnttáákk. Cser, 32 oldal, 298 Ft

LLüüttzznneerr,,  KKaatthhlleeeenn: Szépen díszített húsvéti tojások. Holló, 32 oldal, 690 Ft

MMaakkoollddii  SSáánnddoorrnnéé: Tojásfestés hagyományosan. Cser, 32 oldal, 698 Ft

MMoorraass,,  IInnggrriidd: Húsvéti dekorációk tûvel, nemezelt figurákkal. Holló, 32 oldal, 690 Ft
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MMoorraass,,  IInnggrriidd: Nemezelés tûvel. Kisállatok és divatos kiegészítôk. Holló, 32 oldal, 690 Ft

RRööhhrr,,  HHeeiiddrruunn;;  RRööhhrr,,  HHaannss  HH.: Szórógyöngyös díszítések. Cser, 32 oldal, 698 Ft

TTääuubbnneerr,,  AArrmmiinn: Állati jó hajtogatási ötletek. Maxim, 32 oldal, 590 Ft

WWaallzz,,  IInnggee: Varázslatos szélcsengôk különféle anyagokból. Maxim, 32 oldal, 590 Ft

WWuurrsstt,,  IInnggrriidd: Ötletek tojástartóból. Cser, 32 oldal, 698 Ft

betegápolás és gyermekgondozás

BBaarrnnaa  IIssttvváánn: Hipertóniások könyve. B+V, 176 oldal, 1980 Ft

RRiiggóó  JJáánnooss;;  PPaapppp  ZZoollttáánn: A várandós nô gondozása. Medicina, 670 oldal, 5800 Ft

SSiimmóónn,,  MMeerrccéé;;  SSáánncchheezz,,  MMaarriiáánn  eett  aall.: Simogató babamasszázs. Útmutató gyermekünk testi-lelki
egészségéhez. Alexandra, 96 oldal, 1999 Ft

WWaallkkeerr,,  PPeetteerr: Babamasszázs kezdôknek. Kezdô szülôk kézikönyve. Hajja, 80 oldal, 1995 Ft

egészség és higiénia

AAnnggeell,,  PPeerraallttaa  MMiigguueell: Magyarország gyógyító vizei – Heilende Wasser In Ungarn. Carita, 288
oldal, 3400 Ft

BBeeyyeerr,,  KK..  AA..: NEERA méregtelenítô- és tisztítókúra. Madal Bal, 56 oldal, 200 Ft

AA  ffeejjffáájjááss,,  aazz  aasszzttmmaa  ééss  aa  sszzéénnaannáátthhaa gyógyítása a természetgyógyászat segítségével. Black &
White, 184 oldal, 578 Ft

HHooggyyaann  mmaarraaddjjuunnkk  ffiiaattaallookk?? Útmutató a fiatalos életvitelhez. Reader’s Digest, 528 oldal, 6990 Ft

PPáállooss  IIssttvváánn: A hagyományos kínai orvoslás (TCM) gyógyszertani alapjainak rövid összefoglalása
és kínai receptúrák ismertetése. Egészség Biztonság Al., 58 oldal, 630 Ft

RRaappppaappoorrtt,,  JJuulliiee: Jóga-meditációk minden napra. Saxum, 220 oldal, 1490 Ft

RRiiggóó  JJáánnooss;;  GGyyuurrccssáánnéé  KKoonnddrráátt  IIlloonnaa: Az egészséges fogyókúra. Medicina, 189 oldal, 1260 Ft

RRooddrriigguueezz,,  MMoonnttssee: Nemsokára hárman leszünk. Kezdô szülôknek. Alexandra, 96 oldal, 1999 Ft

TTóótthh  ZZoollttáánn  (szerk.): Gyógynövényesek kézikönyve. Gyógynövény Szöv., 178 oldal, 2100 Ft

ZZaajjkkááss  GGáábboorr: Diétáskönyv daganatos betegeknek. Medicina, 186 oldal, 1200 Ft

ZZaajjkkááss  GGáábboorr (szerk.): Diétáskönyv szív- és érrendszeri betegeknek. Medicina, 236 oldal, 1200 Ft

építés, építôipar

AAggóóccss  IIlloonnaa;;  PPéétteerr  AAnnnnaammáárriiaa: A közbeszerzések építésügyi vonatkozásai. KJK, 4830 Ft

ÉÉppííttôôiippaarrii  kkööllttssééggbbeeccssllééssii  sseeggééddlleett, 2004. ÉTK, 91 oldal, 1995 Ft

erdészet

PPaaggoonnyy  HHuubbeerrtt (szerk.): Erdei károsítók. Képes határozó. Erdôrendezési Szolg., 292 oldal, 1980 Ft

háztartás

SSzzíínneekk  kköönnyyvvee. Alexandra, 88 oldal, 4999 Ft

jármûvek

FFrraannkk  TTiibboorr;;  KKoovvááttss  MMiikkllóóss: Benzinbefecskendezô és motorirányító rendszerek. Európai 
gépkocsik. Maróti-Godai, 296 oldal, 4480 Ft

PPeettrróó  LLaajjooss: Motorozás mesterfokon. Perjési, 119 oldal, 5000 Ft

kertészet

AAddaammss,,  KKaatthhaarriinnaa: Sövények. Cser, 60 oldal, 1298 Ft

HHaaaarrppaaiinnttnneerr,,  AAnnddsseenn: Illatos kert. Cser, 64 oldal, 1298 Ft

HHiimmmmeellhhuubbeerr,,  PPeetteerr: Sziklakert. Cser, 68 oldal, 1298 Ft

KKeerrttéésszzkkeeddééss  eeggéésszz  éévvbbeenn. Átfogó kalauz. Alexandra, 488 oldal, 4999 Ft

KKiirrsscchhnneerr,,  MMaaxx: Évelôkert. Cser, 64 oldal, 1298 Ft

mezôgazdaság

GGaaááll  MMáárrttaa: A biometria számítógépes alkalmazásai a környezeti és agrártudományokban. Aula,
147 oldal, 4099 Ft

öltözködés, viselet

TToosseellllii,,  LLeeiigghh: Manikûr & pedikûr. Hajja, 128 oldal, 3990 Ft

orvostudomány

JJeerrmmeennddyy  GGyyöörrggyy: Tényeken alapuló cukorbeteg gondozás. Klinikai bizonyítékok. Medicina, 400
oldal, 3400 Ft

KKoovvááccss  IIlloonnaa;;  PPllééhh  CCssaabbaa (szerk.): Visual integration: development and impairments (angol ny.)
Akadémia, 101 oldal, 3150 Ft

MMaarroossii  GGyyöönnggyyii (szerk.): Helyettesíthetô és egyenértékû gyógyszerkészítmények. 2004. október
Hepar Kft., 222 oldal, 1000 Ft

szakácskönyvek

BBrriiddggee,,  TToomm: Tészta. Vince, 256 oldal, 1600 Ft

CClleemmeennttss,,  CCaarroollee: Levesek. Vince, 256 oldal, 1600 Ft

CCllooddoo,,  DDiieettmmaarr  EE.: A hit íze. Receptek gondolatokkal fûszerezve. MIMA MUSIC, 128 oldal, 3900 Ft

ÉÉtteellrreemmeekkeekk  kkeezzddôôkknneekk. Black & White, 261 oldal, 578 Ft

HHoorrvváátthh  IIlloonnaa: The Traditional Hungarian Kitchen (angol ny.) Vince, 95 oldal, 1995 Ft

HHoorrvváátthh  IIlloonnaa: Traditionelle ungarische Küche (német ny.) Vince, 95 oldal, 1995 Ft

ÍÍnnyyeenncceekk  sszzaakkááccsskköönnyyvvee. Black & White, 196 oldal, 578 Ft

AA  lleeggjjoobbbb  sszzaakkááccsskköönnyyvv. Szakácsszótárral. Black & White, 179 oldal, 578 Ft

MMaarriisskkaa  nnéénnii  lleeggffiinnoommaabbbb  éétteelleeii. Black & White, 206 oldal, 578 Ft

NNaaggyymmaammii  kkoonnyyhháájjaa. Black & White, 156 oldal, 578 Ft

OOeettkkeerr  ddrr.: Olasz ízek. Grafo, 127 oldal, 1890 Ft

számítástechnika

AAmmbbrriittss  TTaammááss: Total Commander (Windows Commander) Kiskapu, 188 oldal, 2350 Ft

HHaattvvaannyy  BBééllaa  CCssaabbaa: ASP.NET vezérlôk programozása. ComputerBooks, 540 oldal, 5990 Ft

HHoorrvváátthh  AAnnnnaammáárriiaa (szerk.): Játsszunk hálózatban! Computer Pan., 220 oldal, 2490 Ft

KKeenncczzlleerr  MMiihháállyy: Képszerkesztés haladóknak (CD-ROM-al) Computer Pan., 186 oldal, 2990 Ft

KKeerrmmaann,,  PPhhiilliipp: Tanuljuk meg a Macromedia Flash MX 2004 használatát 24 óra alatt. Kiskapu,
680 oldal, 6500 Ft

KKööhhrree,,  TThhoommaass: CD- és DVD-írás NERO 6-al. Panem, 147 oldal, 1290 Ft

WWeeeekkss,,  RRooggeerr;;  DDuummbbiillll,,  EEdd  eett  aall.: Linux a vezeték nélküli világban. Részletes kalauz a vezeték
nélküli eszközök beállításához. Kossuth, 300 oldal, 3990 Ft

ZZaannddssttrraa,,  MMaatttt: Tanuljuk meg a PHP 5 használatát 24 óra alatt. Kiskapu, 557 oldal, 5500 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés

BBaarraabbááss  JJeennôô;;  GGiillyyéénn  NNáánnddoorr: Magyar népi építészet. Hagyomány és vidék. Mezôgazda, 190
oldal, 4200 Ft

SSiissaa  JJóózzsseeff: A nádasdladányi Nádasdy-kastély. Mûemlékek Áll. Gondn., 167 oldal, 3230 Ft

fényképészet

CCeeggllééddii  FFeerreenncc: Born To Be Wild. Vizuál Kommunikáció, 224 oldal, 10500 Ft

DDaallyy,,  TTiimm: A digitális fényképezés enciklopédiája. Cser, 288 oldal, 5498 Ft

GGeeddddeess,,  AAnnnnee;;  DDiioonn,,  CCéélliinnee: A születés csodája. Miracle (CD és DVD melléklettel) Alexandra,
180 oldal, 12990 Ft

HHoorrvváátthh  AAnnnnaammáárriiaa (szerk.): A digitális fotózás nagykönyve I. (CD-ROM-mal) Computer Pan., 265
oldal, 2990 Ft

HHoorrvváátthh  AAnnnnaammáárriiaa (szerk.): A digitális fotózás nagykönyve II. (CD-ROM-mal) Computer Pan.,
232 oldal, 2990 Ft

RRoozzssddaa  EEnnddrree: Rozsda Endre. Egy festô, ha fényképez (magyar-francia ny.) M. Fotográfiai Múz.,
177 oldal, 5200 Ft

film és televízió

MMaarrxx  JJóózzsseeff: Sorstalanság filmkönyv. Koltai Lajos filmje a Nobel-díjas Kertész Imre regénye
alapján. Vince, 239 oldal, 4995 Ft

labdarúgás

NNaaggyy  ZZoollttáánn (szerk.): Portugália futballtörténete, 1921-2004. Stadion, 131 oldal, 2100 Ft

lovaglás

SSttrrüübbeell,,  SSuussaannnnee: Díjugratás. Sikerrel az akadálypályán és terepen. Proxon Média, 128 oldal, 4580 Ft

TTiieettjjee,,  UUttee: Westernlovaglás. Gyakorlati ismeretek kezdôknek és a western stílusra
átnyergelôknek. Proxon Média, 128 oldal, 4580 Ft

mûvészet, általában

BBeerrggeerr,,  JJoohhnn: Albrecht Dürer. Benedikt Taschen, 96 oldal, 2795 Ft

BBíírróó  JJóózzsseeff: Európa festészete. Black & White, 209 oldal, 651 Ft

CChhiikkáánn  BBáálliinntt: Pókerparti Aphroditéval. Válogatott mûvészeti írások. Arcus Gal., 415 oldal, 3200 Ft

ÉÉbbllii  GGáábboorr: Az antropologizált múzeum. Közgyûjtemények átalakulása az ezredfordulón. Typotex,
338 oldal, 2250 Ft

GGyyaarrmmaatthhyy  JJáánnooss: Gyarmathy János. Pallas-Akad., 27 oldal, 3000 Ft

HHeerrsscchheerr,,  EErrmmiinnee;;  MMiicchheell,,  AAllbbiinn  eett  aall.: Picasso – 55 különleges recepttel. Korona, 192 oldal, 5900 Ft

JJáávvoorr  AAnnnnaa: Johann Lucas Kracker. Egy késô barokk festô Közép-Európában. Enciklopédia, 394
oldal, 7900 Ft

SScchhuusstteerr,,  MMaarrttiinn: Mûvészetlélektan. Képi kommunikáció – kreativitás – esztétika. Panem, 438
oldal, 4900 Ft

TTaassnnááddii  AAttttiillaa: Luzsicza Lajos életútja és alkotói munkássága. Dialóg, 246 oldal, 4800 Ft

sport, általában

HHoorrvváátthh  GGáábboorr: Athén, második felvonás. Kódex Ny., 144 oldal, 1995 Ft

szellemi sportok

KKáállllaaii  GGáábboorr;;  SSzzaabboollccssii  JJáánnooss  eett  aall.: Sakk-kaleidoszkóp. Alfadat Press, 169 oldal, 1800 Ft

VVaarrnnuusszz  EEggoonn: Végjátékiskola. Toronyvégjátékok elmélete és gyakorlata. Varnusz Á., 160 oldal, 2200 Ft

színház

TTaarrjjáánn  TTaammááss: Hét óra, színház-idô. Színikritikák. Littera Nova, 392 oldal, 2490 Ft

szórakozás

KKaarrllóóccaaiinnéé  KKeelleemmeenn  MMaarriiaannnnee: Kisgyermekek játékoskönyve. Black & White, 192 oldal, 613 Ft

KKuunn  EErrzzsséébbeett: Nagy mûveltségi tesztkönyv. Legyen ön is okos! Black & White, 335 oldal, 640 Ft

technikai sportok

CCoommppttoonn,,  NNiicc: Magányos vitorlások. Legendás hajósok és nagyszerû versenyek. Alexandra, 192
oldal, 4999 Ft

RRiicchháárrdd  BBáálliinntt: Special Stage. World Rally Championship 2004. MP Contact, 238 oldal, 7900 Ft

TTóótthh  AAnniittaa;;  MMiihháállyyii  CCssaabbaa  eett  aall.: Rallye 2004. A magyar bajnokság képes története. X-Treme, 296
oldal, 4990 Ft

zene

AAcczzééll  GGeerrggôô: Megasztár. Sirály, 260 oldal, 2980 Ft

GGáánnccss  DDéénneess: A dallam diadala. A Táncdalfesztiválok története. La Ventana, 242 oldal, 3490 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány

BBaasscchh  LLóórráánntt: A Baumgarten Alapítvány történetébôl. Tanulmányok, cikkek. Argumentum, 184 oldal,
2000 Ft

BBééccssyy  TTaammááss: Színház és/vagy dráma. Dialóg Campus, 86 oldal, 1480 Ft

GGöörröömmbbeeii  AAnnddrrááss: Nagy László költészete. KLTE, 677 oldal, 2200 Ft

GGrraabboollllee,,  HHaarrrroo: Verdun and the Somme (angol ny.) Akadémia, 236 oldal, 3500 Ft

KKüüllllôôss  IImmoollaa: Közköltészet és népköltészet. A XVII-XIX. századi magyar világi közköltészet
összehasonlító mûfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata. L’Harmattan, 451 oldal, 3500 Ft

SSáágghhyy  MMiikkllóóss;;  TTóótthh  ÁÁkkooss (szerk.): Elmélet, irodalom, történet. A komparatív megértés
lehetôségei. Tiszatáj Al., 281 oldal, 2100 Ft

SSzziilláággyyii  JJuuddiitt: ‘Magadtól menekvésed’. Füst Milán: Napló. Tanulmány. Fekete Sas, 328 oldal, 1480 Ft

TTaakkaarróó  MMiihháállyy: Wass Albert regényeinek világa. Masszi, 140 oldal, 1490 Ft
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nyelvtudomány

BBeennccééddyy  JJóózzsseeff: Jót s jól! Válogatott nyelvmûvelô írások és mûelemzések. Tinta, 180 oldal, 1890 Ft

CCsseerreessnnyyééssii  LLáásszzllóó: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája. Tinta, 400 oldal, 2940 Ft

DDáávviiddhháázzii  PPéétteerr: Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet.
Akadémia, 1028 oldal, 2940 Ft

FFiilleepp  TTaammááss  GGuusszzttáávv: Zalabai Zsigmond, 1948-2003. Nap, 239 oldal, 1200 Ft

FFooddoorr  IIssttvváánn: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta, 318 oldal, 2380 Ft

FFóórriiss  ÁÁggoottaa;;  PPáállffyy  MMiikkllóóss (szerk.): A lexikográfia Magyarországon. Tinta, 194 oldal, 2100 Ft

OOllaasszz  SSáánnddoorr: Kortársunk Jókai Anna. Barangolás Jákob lajtorjáján. Kairosz, 172 oldal, 2500 Ft

szótár

HHaalláásszz  EEllôôdd;;  FFööllddeess  CCssaabbaa (szerk.): Magyar-német nagyszótár. Akadémia, 1874 oldal, 16500 Ft

HHeesssskkyy  RReeggiinnaa (fôszerk.): Magyar-német kéziszótár. Tankönyvkiadó, 1224 oldal, 7500 Ft

TTiimmáárr  EEsszztteerr: Words, words, words. Tematikus angol szókincsgyûjtemény. Tankönyvkiadó, 168
oldal, 1950 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

atlaszok és térképek

KKoogguuttoowwiicczz  MMaannóó (szerk.): Magyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe (reprint) Di-Press, 134x97
cm, 4990 Ft

KKoogguuttoowwiicczz  MMaannóó (szerk.): Magyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe (reprint) Di-Press, 94x68
cm, 3290 Ft 

LLiinnkkss  ++  RReecchhttss  ddeerr  AAuuttoobbaahhnn, 2005 (német ny.) Hotelinfo, 452 oldal, 2730 Ft

AA  MMaaggaass  TTááttrraa  rréésszzlleetteess  ttéérrkkééppee. Di-Press, 98x66 cm, 3290 Ft

PPookkoorrnnyy  TTóóddoorr (szerk.): Magyarország hegyrajzi és vízrajzi térképe (reprint) Di-Press, 66x49 cm,
1990 Ft

életrajz, önéletrajz

BBaakkaayy  LLaajjooss: A szélnek eresztett nemzedék. XX. Század Int., 282 oldal, 1980 Ft

BBoollyykkii  TTaammááss (szerk.): A legnagyobb magyar királyok. Jövôvilág Al., Vénusz, 190 oldal, 588 Ft

BBrraaddáánnyyii  IIvváánn: Fehér karácsony. Irving Berlin élete. Regun Press, 331 oldal, 1590 Ft

FFeerreenncczz  IIssttvváánn (szerk.): Plesz Antal. Kijárat, 66 oldal, 2800 Ft

HHoorrvváátthh  ÁÁggnneess,,  II..: Házy Erzsébet. Accordia, 65 oldal, 1200 Ft

KKeenneesssseeyy  AAuurrééll: Családunk története. Ráció, 229 oldal, 1800 Ft

SSuullyyookk  EErrzzsséébbeett: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal 2. Bába, 104 oldal, 1225 Ft

SSzzaallaayy  OOllggaa: Kodály, a népzenekutató és tudományos mûhelye. Akadémia, 430 oldal, 3850 Ft

TTaassnnááddii  AAttttiillaa: Simon Károly szerszám- és gépipari formatervezô. Dialóg, 178 oldal, 3980 Ft

TTóótthh  KKlláárraa: Don Quijote köpenyében. Pályakép és dokumentumok B. Nagy Lászlóról. Novella,
193 oldal, 1490 Ft

földrajz

BBuunnoovváácczz  DDeezzssôô (szerk.): Magyarország régiói 1/2. Dél-dunántúli régió. Somogy megye
kézikönyve + Adattár. Ceba, 468+183 oldal, 10500 Ft

mûvelôdéstörténet

AAccssááddyy  GGyyöörrggyy;;  PPüüssppöökkyy  IIssttvváánn  eett  aall.: Hajdanvolt szépasszonyok. Medicina, 199 oldal, 6900 Ft

BBoossqquuee,,  TToorrrreennttee  ddeell (Géczi Zoltán): Kínzások és kivégzések Magyarországon. A felnégyeléstôl a
kerékbetörésen át az élve eltemetésig. Vagabund, 206 oldal, 588 Ft

BBoowwkkeerr,,  JJoohhnn: Vallások. A világ vallásainak története. Totem, 336 oldal, 7990 Ft

CCooxx,,  SSiimmoonn: A Da Vinci-kód feltörése. Gabo, 184 oldal, 1299 Ft

EErrddôôssii  PPéétteerr;;  SSoonnkkoollyy  GGáábboorr (szerk.): A kulturális örökség. L’Harmattan, 550 oldal, 4200 Ft

GGeellffeerrtt,,  HHaannss--DDiieetteerr: Nagy-Britannia rövid kultúrtörténete. A Stonehenge-tôl a Millenium-dómig.
Corvina, 240 oldal, 3300 Ft

KKáánnttoorr  LLaajjooss: Fellegek a város felett. Tankönyvkiadó, 136 oldal, 1890 Ft

RRaakkoonncczzaaii  JJáánnooss: Adalékok Szeged 18. századi mûveltségéhez. Régi francia könyvek Szegeden,
1581-1800. Bába, 148 oldal, 1042 Ft

történelem

ÁÁggoossttoonn  MMaaggddoollnnaa: Az orosz történelmi források terminológiája. A XII-tôl a XVI. század közepéig.
SUP, 296 oldal, 3500 Ft

AAsszzttaallooss  MMiikkllóóss: A korszerû nemzeti eszme. Attraktor, 234 oldal, 3400 Ft

DDoobbooss  MMaarriiaannnnee: Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról. Magánkiadás, 430 oldal, 3167 Ft

DDoommáánn  EErrnnôô;;  DDoommáánn  IIssttvváánn: ‘...már nincs többé szükség a kakasra a népek között, és így
levágják ôket bûnbaknak’. Buchenwaldi héber (nyelv)emlék. Múlt és Jövô, 198 oldal, 2200 Ft

FFeeddiinneecc  CCssiillllaa (szerk.): Kárpátalja, 1938-1941. Magyar és ukrán történeti közelítés. Teleki L. Al.,
277 oldal, 1500 Ft

FFookkaasszz  NNiikkoosszz: Istenek nélkül. Politikai táborok születése Görögországban. Tankönyvkiadó, 149
oldal, 1890 Ft

FFööllddii  PPááll: Legyôzték a Vörös Hadsereget. Lengyelország – Szovjetunió, 1919-1920. Anno, 198
oldal, 588 Ft

GGaassppaarroovviicchh  LLáásszzllóó: A rettegés ötven napja. Hajja, 286 oldal, 2499 Ft

GGrroossss,,  JJaann  TThhoommaasszz: Szomszédok. A jedwabnei zsidók kiírtása. Új Mandátum, 192 oldal, 1980 Ft

MMaaggggii,,  SStteeffaannoo;;  TTrroossoo,,  CCrriissttiinnaa: Az antik Görögország képes kalauza. Geographia, 608 oldal,
6950 Ft

MMaarrkkóó  LLáásszzllóó: Ki kicsoda a magyar történelemben. Helikon, 304 oldal, 3490 Ft

MMaarroossvváárrii  AAttttiillaa: A magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között. A M. Nyelv és Kult.
Nemz. Társ., 419 oldal, 3490 Ft

MMeeiieerr,,  AAnnddrreeww: Csecsenföld. Egy konfliktus mélyén. Európa, 232 oldal, 1900 Ft

RReeggnnaauulltt,,  LLuucciieenn: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Bizantinológiai Int., 318 oldal,
2835 Ft

ZZaajjttii  FFeerreenncc: Magyar évezredek. Skytha-hun-magyar faji azonosság (reprint) Barnaföldi G. Arch.,
443 oldal, 3000 Ft

utazás

BBaattáárr  ZZssoolltt  BBoottoonndd: Kelet-Ausztrália. Könyvpont, 394 oldal, 4450 Ft

CCuussttiinnee,,  AAssttoollpphhee  ddee: Oroszországi levelek. Oroszország 1839-ben. Nagyvilág, 307 oldal,
2400 Ft

CCzzeerrnniieewwiicczz--UUmmeerr,,  TTeerreessaa;;  EEggeerrtt--RRoommaannoowwsskkaa,,  JJooaannnnaa: Ausztria. Panem, 384 oldal, 7800 Ft

FFüülleekkyy  AAnnddrrááss: Úton Európába. Füleky András százados 1400 kilométeres gyaloglása Brüsszeltôl
Budapestig (magyar-angol ny.) Zrínyi, 128 oldal, 3980 Ft

GGaauullddiiee,,  RRoobbiinn: Egyiptom. Útikalauz. Booklands 2000, 128 oldal, 2400 Ft

HHoonnggkkoonngg. Panem, 160 oldal, 2800 Ft

HHuunnggaarryy Info 2005. Hotelinfo, 8395 Ft

KKeennnneeddyy,,  JJeeffffrreeyy: Mallorca. Panem, 160 oldal, 2800 Ft

TTrriiggaann,,  EEllaaiinnee: Szicília. Panem, 160 oldal, 2800 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
AAnnttaall  TTíímmeeaa: Óvodai foglalkoztató füzetek. Totem Plusz, 56 oldal, 498 Ft

AAvvii: Az ólomkereszt titka. Animus, 200 oldal, 1890 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: Grimm-mesék. Eri, 55 oldal, 2520 Ft

BBoouurrggeeooiiss,,  PPaauulleettttee;;  CCllaarrkk,,  BBrreennddaa: Franklin és a nagy áfonyarejtély. Lilliput, 12 oldal, 1990 Ft

BBrreennnneerr,,  KKaatthhaarriinnaa: Ablak a tanyára. Fröhlich, lapozó, 675 Ft

BBrreennnneerr,,  KKaatthhaarriinnaa: Ablak az erdôre. Fröhlich, lapozó, 675 Ft

BBrrüücckknneerr,,  JJuulliiaa: A kincsek kulcsa. Egmont, 114 oldal, 1499 Ft

DDiissnneeyy  sszzuuppeerr  kkiiffeessttôô: Dumbó kalandjai. Tóth K. K., 16 oldal, 250 Ft

FFeeccsskkee  CCssaabbaa: Csalapinta villanytörpék. Mesék. Kiszínezhetô könyv. Accordia, 73 oldal, 890 Ft

FFeehhéérr  MMaajjzziikk  SSaarroollttaa: Találkozások Sanyi manóval. Kiszínezhetô könyv. Accordia, 101 oldal, 1100 Ft

GGrriimmmm,,  JJaakkoobb;;  GGrriimmmm,,  WWiillhheellmm: A legszebb Grimm-mesék. Babits, 185 oldal, 2300 Ft

HHaarrcchhyy,,  AAtteelliieerr  PPhhiilliippppee: Pinokkió. Több mint 80 matricával. Tóth K. K., 28 oldal, 450 Ft

JJáárrmmûûvveekk. Autók és kamionok. Alexandra, 18 oldal, 999 Ft

KKaarraaffiiáátthh,,  JJaann: Bogárkák. Ab-Art, 88 oldal, 2100 Ft

LLiinnddoo,,  EEllvviirraa: Pápaszemes Manolito. Könyvpont, 136 oldal, 1790 Ft

LLoowwrryy,,  LLooiiss: Valahol messze. Animus, 200 oldal, 1890 Ft

MMaayy,,  KKaarrll: Winnetou I-II. Minerva Nova, 1088 oldal, 3990 Ft

MMiicciimmaacckkóó  ééss  aa  zzeelleeffáánntt. Egmont, 96 oldal, 2499 Ft

MMiillbboouurrnnee,,  AAnnnnaa: Rajzoljunk állatokat! Holló, 96 oldal, 1980 Ft

MMóókkááss  kkiirraakkóóss. Állatkölykök. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft

MMóókkááss  kkiirraakkóóss. Kedvenc állatom. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft

MMóókkááss  kkiirraakkóóss. Tanyasi állatok. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft

MMóókkááss  kkiirraakkóóss. Vadállatok. 5 remek puzzle 1 könyvben. Novella, 10 oldal, 1490 Ft

MMóórraa  FFeerreenncc: Kincskeresô kisködmön. Mérték, 160 oldal, 499 Ft

PPaalloottaaii  BBoorriiss: Péter. Heted7világ, 101 oldal, 998 Ft

RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa: Répamese. Pro Junior, leporelló, 449 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Bimbi és barátai (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Cincogi álma (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Dániel az oroszlánveremben (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Foltos Fáni (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Jónás és a bálna (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: A király nagy terve (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: A kis hód és a hóember (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Korall kastély (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Kutyaszépségverseny (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Maci és a méhecske (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Noé bárkája (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Sündisznócska medvén lovagol (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Teknôc Tóni és Brékó Béka (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Télapó (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaawwsskkii  PPéétteerr;;  BBooiitt,,  LLaauurreenntt  eett  aall.: Trópusi állatok (lapozó) BenimArt, 8 oldal, 415 Ft

RRaazzzzii,,  JJiimm;;  SSiinnggeerr,,  AA..  LL..  eett  aall.: A hercegnô mesetára. Tóth K. K., 572 oldal, 8000 Ft

SSeebbôôkk  ÉÉvvaa: Seregélytánc. Napkút, 128 oldal, 2390 Ft

SSttrreeiitt,,  JJaakkoobb: Szent Miklós. Öregmalom, 62 oldal, 1650 Ft

VVáállooggaattootttt  mmaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk. Black & White, 160 oldal, 543 Ft

ZZssuuggaa  MMiikkllóóss: A gyémántszemû lány és más mesék. Kiszínezhetô könyv. Accordia, 115 oldal, 990
Ft

humor
LLiittttiizzzzeettttoo,,  LLuucciiaannaa: Szex, sziporkák, zöldségek. Új Stúdió, 158 oldal, 1850 Ft

SSzzööllllôôssii  PPéétteerr (szerk.): Tudok még egy viccet! Több mint 1000 vicc – a javából! Vagabund, 207
oldal, 588 Ft

VViiddeecczz  FFeerreenncc: Zsugorított görbetükör. Stílusparódiák, egyéb vidám írások. TerraPrint, 168 oldal,
1600 Ft

költészet
BBööllöönnyyii  BBeennccee: Ne nézz vissza! Versek. Kordokumentum. B-Humanitas, 112 oldal, 1200 Ft

CCzziikkee  SSáánnddoorr: A Karib-tenger mellôl üzenem. Versek. Accordia, 91 oldal, 1200 Ft

EEmmôôddii  GGyyuullaa: A diósgyôri vár hôsei. Elbeszélô költemény. ‘96 St., 79 oldal, 1000 Ft

HHaattáárr  GGyyôôzzôô: Merengô éjszakák. Littera Nova, 75 oldal, 1490 Ft

KKeemmeenneess  KKáállmmáánn: Száradó szirmok. Versek. Magánkiadás, 350 oldal, 2500 Ft

KKeennéézz  FFeerreenncc: Angyalszôr. Versek, 1999-2004. Littera Nova, 62 oldal, 1490 Ft

KKlliimmóó  JJuuttkkaa: Élet dalai. Magánkiadás, 30 oldal, 990 Ft

MMaaggyyaarr  SSzziilláárrdd (szerk.): Limerick 2. ‘Akkor jó a limerick, ha a hôsôket nem feledick’. DFT, 94 oldal, 1260 Ft

PPááppaaii  JJuuddiitt: Álmok romjain. St. Apostol, 124 oldal, 1990 Ft

PPeettrraarrccaa,,  FFrraanncceessccoo: Orpheusz lantja, Dávid hárfája. Válogatás Petrarca latin nyelvû
költészetébôl. Kalligram, 178 oldal, 2200 Ft

RRéétthhyy  LLáásszzllóó: Lôwy Árpád válogatott mûvei. Anno, 352 oldal, 718 Ft

SSzzeeppeessii  AAttttiillaa: Vidám busók. Új versek. Littera Nova, 99 oldal, 1790 Ft

VVáárrii  FFáábbiiáánn  LLáásszzllóó: Fecskehajtó idô. Masszi, 120 oldal, 1690 Ft

www.konyvkereso.hu
Folytatás a 71. oldalon.



gyú olajképei egyikének rep-
rodukciója (1635: Az angyal
meggátolja, hogy Ábrahám
feláldozza Izsákot Istennek),
valamint a magvas „fülszö-
veg” a hátsó borítón, jól jelzi,
hogy a „Johannes de Silen-
tio” álnév alatt eredetileg
1843-ban megjelent értekezés
tárgyát  azok a problémák ké-
pezik, amelyeket „a hit atyjá-
nak”, Ábrahámnak a jól is-
mert története vet fel.

Kierkegaard – akinél az esz-
tétikai és az etikai után a har-
madik, a vallási stádium pél-
dája Ábrahám – három prob-
lémát tárgyal mindközönsé-
gesen izgalmasnak mondható
könyvében, ezeket a kérdése-
ket teszi föl: „Létezik-e az eti-
kum teleologikus felfüggeszté-
se?”, „Létezik-e abszolút köte-
lesség Istennek szemben?”,
„Etikailag igazolhatóan csele-
kedett-e Ábrahám, amikor el-
hallgatta szándékát Sára, Elié-
zer és Izsák elôtt?” 

Még csak annyit: „Mûfaját te-
kintve a Félelem és reszketés fi-
lozófiai esszé, amely esztétikai-
irodalmi elemzéseket is tartal-
maz, végül a vallomásirodalom
egyik remeke.” Ugyancsak Ba-
lassa Péter szavaival: a szóban
forgó mû azért érdemli meg fi-
gyelmünket, mert „a hit parado-
xonának megfogalmazása”,
mert Kierkegaard „egy bibliai
hely exegézisére vállalkozott” és
„kifejezésmódjával /.../ egy lírai
dialektikát vezet be.” A szöveg-
ben való pontosabb eligazodást
nagyban segítik a fordító által
készített jegyzetek.

Cs. A.
Søren Kierkegaard:
Félelem és reszketés
2. kiadás, Göncöl Kiadó
168 oldal, 1690 Ft

Népmesék
Máltai
bölcsességek

Akár ezt a címet is viselhetné
az a vékony kis kötet, melyet
egy 1932-es „Maltese Folk-ta-
les” címû levéltári gyûjte-
ményt alapul véve fordított le
Boda Magdolna, és tett közzé a
szegedi Agapé Könyvkiadó

„Máltai népmesék” címen.
Miként a magyar nyelvû ki-
adás bevezetésébôl kiderül,
legelôször „ezeket a meséket
Manuele Magri atya adta ki”
máltai nyelven, ez a kiadás
azonban „ma már gyakorlati-
lag elérhetetlen”. Az újabb,
1932-es (a címlap verzóján
azonban – bizonyára tévesen
– 1930-asnak írt) angol nyel-
vû változat Liza Galea és M.
A. Murray munkája, akik jegy-
zetekkel is ellátták a története-
ket, sôt az anyaghoz a végén
egy népi hiedelmeket és szo-
kásokat fölvonultató listát is
csatoltak, javarészt Magri atya
információi nyomán. Sajnála-
tos viszont, hogy ennek a füg-
geléknek nincs mindig szerves
köze a mesék tartalmához,
olykor csak egyetlen kapocs
köti lazán a történetekhez, ne-
vezetesen Málta.  Tovább bo-
nyolítja a helyzetet, hogy né-
ha a magyar fordítás szerzôje
is kiegészíti a jegyzeteket, re-
mélve, hogy megjegyzései
„egy pici segítség Málta, vagy
a máltaiak megismeréséhez.”

Eme filológiai pontatlansá-
gok azonban nem vesznek el
semmit a mesék „bölcsességé-
bôl”. Mint valamennyi nép
meséin, ezeken a különleges
máltai történeteken is érez-
zük, hogy a mese eredetileg
teljes világképet tükrözô fel-
nôtt mûfaj volt, melynek „for-
rása egy közös misztérium,
egy egyetemes kincs”. „Isme-
rôs és egyetemes jelképrend-
szert használnak a máltai me-

sék is” – állapítja meg a
magyar fordító, és példa-
ként említi „A hónapok
ajándéka” címû mese
„terülj asztalkám”-hoz
hasonló bôségkendôjét
vagy ugyanitt a gazdago-
kat és kapzsikat meglec-
kéztetô „ütlegelô bo-
tocskát”. Ismerôsek a
mesehôst nehéz helyze-
tében támogató segítôk,
mint például a „han-
gyák, sasok és halak kirá-
lya” „A bölcs asszony
fia” címû történetben
vagy a „legyen is felöl-
tözve” meg „meztelen is
legyen” követelménye a
„Kaukama és Kaukam”
meséjében.

A laikus olvasót azonban –
akinek Máltáról az EU legki-
sebb országa, a Szent János
lovagrend, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, vagy ha az
átlagosnál jártasabb az egye-
temes kultúrtörténetben, ak-
kor esetleg a tarxieni temp-
lomegyüttes jut eszébe –, az
ismerôs népmesei mozzana-
tokon túl talán még jobban
megragadja az a sajátos gon-
dolkodás- és viselkedésmód,
emberi környezet, növények-
kel és állatokkal benépesített
miliô és tárgyi világ, amely e
lapokon megelevenedik.
Mert bár mindössze öt mesét
tartalmaz a vékonyka kötet,
mégis a legfontosabb érté-
kekrôl szól, olyanokról, ame-
lyekrôl kíméletlen és önzô vi-
lágunkban már-már megfe-
ledkezni látszunk. Olvasha-
tunk az idôs emberek tiszte-
letérôl, akik szükségképpen
bölcsek is (A bölcs asszony
fia; Kaukama és Kaukam);
apa és fia szeretetteljes, egy-
másért felelôsséget vállaló
kapcsolatáról (Kaukama és
Kaukam); az anyai áldozat-
vállalás erejérôl (A nyolcadik
megmenti a király lányát
Dragun Dragantitól); a lele-
ményességrôl, a nagylelkû-
ségrôl és az önös kapzsiság
bûnhôdésérôl (A hónapok
ajándéka); a társkeresés és hû-
ség nehézségeirôl, de szépsé-
gérôl is (A hét citrom). És
persze a felsoroltakon kívül
még számtalan gondolatot,
asszociációt indítanak el az

olvasóban a máltai folklór al-
kotásai, hiszen annyi jelen-
tésréteg épül egymásra, szö-
vôdik össze bennük. 

Azért érdemeltek volna vala-
melyest alaposabb és tudomá-
nyosabb jegyzetapparátust e
szövegek, mert mindazok,
akik e „szokatlan mesésköny-
vet” kezükbe veszik, és ezzel
egy ritka szellemi kalandra
vállalkoznak, vélhetôen
örömmel mélyednének el a
máltai népmesekincs titkai-
ban. Tanulságos lett volna
például rámutatni arra – akár-
csak néhány bekezdés erejéig
–, hogy miként érhetô tetten
ezekben a történetekben a ke-
resztény gondolatvilág. Vajon
„A nyolcadik”, aki „az anyja
könnyeibôl jön a világra”, és
hatalmas erejû csecsemôként
„megmenti a király lányát
Dragun Dragantitól” nem te-
kinthetô-e a megváltó Isten-
gyermek folklorisztikus meg-
jelenésének? 

A kiadó az ilyen és ehhez ha-
sonló kérdések megválaszolá-
sával, valamint az itt-ott nem
eléggé gördülékeny, kevéssé
találó fordítás szigorúbb ellen-
ôrzésével növelhette volna a
kötet szellemi értékét. Mind-
azonáltal az Agapé Könyvki-
adó hiánypótló vállalkozása
így is elismerést és köszönetet
érdemel.

Éger Veronika
Galea, Liza–Murray, Margaret
A.: Máltai népmesék. Ford.:
Boda Magdolna. Szeged,
Agapé Ferences Nyomda
és Könyvkiadó Kft.,  67 oldal

Ismeretterjesztés
Családi tudáspróba

Interaktív kézikönyvsorozatot
indított útnak a kiadó. Az elsô
két kötet – melyeket szándéka-
ik szerint több is követ majd –
a világegyetem és a zoológia
témakörét öleli fel. A cél,
hogy családok, kisebb-
nagyobb közösségek együtt
dolgozzák fel érdekes kvízkér-
dések megoldásával a könyvek
ismeretanyagát.

A Bolygónk és a világegye-
tem Földünk és a Naprend-
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szer legfontosabb tudnivaló-
it írja le. Ezeket az ismerete-
ket a könyv törzsanyaga tar-
talmazza, részletes leírást ad-
va a világûrrôl, a Naprend-
szer mûködésérôl, a Föld ég-
hajlatáról és földrajzi viszo-
nyairól. Az állatok világa az
állatvilág jellemzôinek sokol-
dalú bemutatására vállalko-
zott. A kérdezz – felelek for-
ma  pedig lehetôséget nyújt
az olvasónak, hogy visszaiga-
zolja, mit tud hasznosítani a
maga számára a  közölt tu-
dásanyagból. A kötetek rejt-
vény részében száz kérdés-
csoport található, mindegyik
tíz – tehát összesen ezer kér-
déssel. A kérdések nehézségi
fokát színek jelölik, melyek a
bemelegítô, könnyû kérdé-
sektôl a nehezebbek felé ha-
ladnak. Mindegyik kérdéshez
egy-egy oldalszám tartozik,
mely a helyes választ tartal-
mazza és eligazít, hol találha-
tó a témában részletesebb
tudnivaló a kötetben. A vála-
szokat a könyvek végén név-
mutató követi. A törzsanya-
gok és kérdések alapján új
kvízkérdések is összeállítha-
tók, többfordulós vetélke-
dôkhöz is hasznosíthatók.
Napjainkban a televíziós ve-
télkedôk népszerûsége arra
utal, hogy a tudományos is-
meretanyag játékos formá-
ban feldolgozott könyv vari-
ánsa is hasonló sikerre szá-
míthat.

Tausz Anikó 
Bolygónk és a világegyetem
Az állatok világa
Reader’s Digest, Budapest 2004.

Hármat egy
csapásra

Nem tudom hová ten-
ni ezt a szerzôt. Hol
Grönland legészakibb
tájaira vagy londoni,
nürnbergi karácsonyi
vásárokra kalauzol az
Interpress Magazin ha-
sábjain, hol irodalmi
ismeretterjesztô cikket
ír egy másik, vagy a
szarvasgomba értékei-
rôl értekezik egy har-
madik lapban, míg a
honfoglalásról az inter-
neten olvasható soro-
zatát (www.hetedhe-

thatar.hu) egyre több tanártár-
sam ajánlja növendékeinek hig-
gadt okfejtése, pazar ismeret-
anyaga alapján.

„A világutazó szerzô” – segít a
besorolásban Juhani Nagy János
most megjelent egyik könyvén
a kiadó fülszövege – a szavak és
ízek szorgos szerelmese lehet,
ha csak azt veszem, hogy a tava-
lyi könyvfesztiválra megjelent
szép albuma, az Európa eszik
után karácsonykor már három
újabb kötet borítóján olvashat-
tuk nevét. A világ levesei recep-
tekkel kanalazza körbe a gló-
buszt, a Nevetô kislexikon elmés
szómagyarázatok gyûjteménye,
a Konyhai kifejezések kisszótára
pedig a gasztronómia világában
eligazító munka.

Történetesen egyik sem ha-
gyományos olvasnivaló abban
az értelemben, hogy fotelbe
süppedve a végére járjunk, mi-
lyen levest esznek Albániában,
Andalúziában vagy Venezuelá-

ban, miféle szójátékokat kínál
egy-egy nyelvi elemünk bûvös
kockaként való kiforgatása és
eredeti jelentéstartalmába való
visszarendezése, illetve, hogy
eszik-e vagy isszák a carpacciót.
Rendezett ismerettárakkal van
inkább dolgunk, mint porfogó
kötetekkel, hiszen az egyik a
konyhában forgatandó, a másik
kettônek az éjjeliszekrényen
vagy a nappali asztalán in-
kább a helye a gyakori kéz-
bevétel miatt.

A Nevetô kislexikon egyér-
telmû elôképe Timár
György mûfajteremtô mun-
kája, a Nevetô lexikon –
mint erre a szerzô elôszavá-
ban utal is –, a másikban hi-
ánypótló gasztronómiai is-
merettár váza körvonalazó-
dik, akár egy épületé, amely-
nek alsó szintjei már lakha-
tók, de alapja, s falai elbír-
nák a késôbbi ráépítést, ha a
lakók kinônék eddigi élette-
rüket. A levesek világa
annyiban hiánypótló is,
hogy az ellumpenesedett
fôzôcske világában egy alapvetô

ételformához nyúl vissza,
s ahol teheti, szellemes
eszmefuttatásokkal köríti
az andorrai, hajdúsági
vagy laoszi recepteket.
Hármat egy csapásra – ír-
tam fentebb, s nem vélet-
lenül. Juhani Nagy János e
három könyvét ugyanis
nehéz egyszerre, egy he-
lyen megvásárolni. Nem
azért, mert a Konyhai kife-
jezések kisszótárát egyik
népszerû sorozatába il-
lesztô Mezôgazda Kiadó,
illetve a másik kettôt gon-
dozó Magyar Nyugat kö-
zött akkora a földrajzi tá-
volság, mint amennyi Bu-

dapest és Vasszilvágy kö-
zött mérhetô, hanem
azért, mert könyvterjesz-
tésünk olyan, amilyen.
Országjáró lévén, Sümeg-
tôl Budapesten át Egerig
sikerült csak megvennem
a tanár-újságíró három új
opuszát, az egyiket azért,
hogy levesköltemények-
kel is örömet szerezhes-
sek kedvesemnek, a mási-
kat azért, hogy ha ez
mégsem sikerül, valami
mégis mosolyra fakassza,

a harmadikat meg azért, mert
egyszerûen hiányát éreztem
családi könyvtárunkban. Ahol
pedig – helyet keresve az új
szerzeményeknek, meglepetve
látom – évek óta sárgul már
ugyanez a Juhani Nagy János,
csak éppen az AIDS-rôl, Mi-
chael Jacksonról, a német újra-
egyesítésrôl és effélékrôl szóló
kötetek formájában.

Mondom: nem tudom hová
tenni a szerzôt. „Írószerszám –
pécézem ki egyik értelmezését a
Nevetô kislexikonban –: irodal-
mi alkotók nemi szerve.” Zava-
romban ölembe pottyantom az
olvasóceruzát.

Kulics Katalin
Juhani Nagy János: A világ leve-
sei. Magyar Nyugat Kiadó (ma-
gyarnyugat@axelero.hu), Vasszil-
vágy, 2004. 144 oldal, 1600 Ft.
Juhani Nagy János: Konyhai ki-
fejezések kisszótára. Mezôgazda
Kiadó, Budapest, 2004. 164 ol-
dal, 2200 Ft.
Juhani Nagy János [gyûjtése]:
Nevetô kislexikon. Magyar Nyu-
gat Kiadó, Vasszilvágy, 2004.
106 oldal, 790 Ft
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■ Mintha el sem ment volna,
olyan természetességgel tér
vissza a kortárs magyar lírába

Karácsondi Imre
Versarckép címû gyûjteményét
(Szerzôi kiadás) meglobogtatva.
Pedig elment, abban az érte-
lemben, hogy a Minden álom
és minden szerelem (1979) óta
egyre ritkábban publikált, más
mûvészeti ágakban otthono-
sabban érezte magát, fészkelô-
dött a kultúra néha billegô asz-
talánál. Mondja is a fülszöveg-
ben – ô, az 1954-es születésû –:
„Terveim: 25 évenként egy-egy
verseskötettel meglepni a gya-
nútlan olvasókat! Tehát már
most elkezdtem írni 4. kötete-
met, nehogy öregkori verseimet akkorra elfelejtsem”.
A negyedszázaddal ezelôtti „fiatal költészet” gara-
bonciása mintha ma is mindig úton lenne. A frappí-
rozó, szövegbontó ötletlíra iránti vonzódását is meg-
ôrizte. Ha kell, száz–százhúsz karakterbôl is „kidob”
egy-egy epigrammatikus két-, három- vagy ötsorost,
melyet köztéri villanyújságra lehetne plakatírozni
(„Esô csorog. / A csönd mély, barna illata. / Egy légy
a hegedû húrján” – Concerto). Az avantgárd gesztu-
sok elhalkultak, a Nagy László-i alaphangok felerô-
södtek (példa az utóbbira a Strófák 5.: „Szemünk
csillogó bogarában / a Halál kristály-csillaga / ne fo-
rogjon! / Emlékek idôtlen ikon-keretén / – lebukó
napban –/ arcunk aranylón felragyogjon!”). „Az em-
lékek fixíroldatában”számos múzsa-
név lebeg, a „hitelkártya” szó már
ösztönösen írja magát versbe, a
Verssé váltani vágya – „világ-lélek lé-
lek-álmát / világ-szemmel / így vi-
gyázni / világ-kézzel betakarni // vi-
lág-kertem / világfáját / verssé szé-
pen / növeszteni” – eluralkodott.
Mennyire erôszakolt vagy sémasze-
rû a szófûzô „pecsétvers”, mennyire
dagályos a nagyobb kompozíció? –
ez az alapkérdés. Ha nem az, ha
(mint a kötet illusztrációiból) kiég
belôlük a fölösleg, beszélni tud a
versarckép.

Mintha még meg sem érkezett
volna, úgy szólal Az írás harmadik
aránya (Magyar Napló) I., II., III.
egységében (vagy öt,. címmel ellá-
tott ciklusában; kétféle Tartalom-
jegyzék készült, kétféle ajánlat a
sokféle sorrendû, értelmezésû be-
fogadásra), a gyakorta tengelyesen, „világfásan” tipografizált szö-
vegekben az 1978-ban született

Kondor Péter
pedig 2000 óta ismert szerzôként, újabban szerkesztôként is. „Mi-
csoda degeszre tömött zsebei / voltunk mi az ihletnek, / mikor für-

tökben lógtunk ki / a vonatablakból” (A gyógyulás zászlaját)
– emlékezik, a nosztalgiával öregítve azt az énjét, aki – némi
csodálkozásunkra – a „De a forradalom nem jutott….”
(Kürtszóra mind) inkább 1970 táján hangoztatott veszteségét
is sajátjaként ismeri. A múlt, jelen, jövô osztat hármasában a
(jelenleg is tartó) ifjúság visszajátszatása a leggazdagabb talá-
ló képekben, bár korrajzként, átfogóan sem hitelesnek, sem
lírailag maradandóan kiformáltnak nem tûnik. Az írás, az
Amirôl írok szerencsére rengeteg tematikus és önkritikus kér-
dést vet fel. A költemények szeldeltségére, széttépettségére –
megragadó részlet és hiányzó egész küzdelmére – rávall a
rengeteg sorzáró három pont (…); sôt (ha nem sajtóhiba),
Kondor alkalmazza a mondatot beszegô két pont (..) újsze-
rû hatást keltô poétikáját is. A címadó vers az utolsó elôtti,
az Aminek az utolsó helyre kerülve az irodalomból fogal-
mazza meg az egót (vagyis egyelôre nem azt az egót láttatja,

aki „irodalomra kész”): „Annak lenni
/ mit a versért tettem / és annyinak /
amennyit érte / lássa amint viselke-
dem / mennyire egész-e…”
Mintha olyan könnyû lenne négy
évtizeden át költôként hangsúlyo-
san jelen lenni, úgy nyújtja át a hat-
vanegyedik esztendejében járó

Kenéz Ferenc
az Angyalszôr (Littera Nova) 1999 és
2004 között keletkezett darabjait. Az
eligazodást nagyban segíti Balázs Ti-
bor egy régebbi dolgozatot is kama-
toztató, ám a mának szóló utószava
(Kenéz Ferenc létköltészete), mely a sza-
badságfogalmat, a szöveg és olvasat
egybeesését, a repülésképzetet stb. te-
szi problémává. A vékonyka gyûjte-
ménynek jól jön ez a ráadás, noha a
versek önmagyarázó, egymást ma-
gyarázó jellegûek (ciklusokat sem kér-

ve egy tömbben maradtak). A költô biztos lírai logikával
viszi végig jegyzetlapra is hasonlító, inkább a rímtelen-
séggel élô tapasztalatverseit, illetve hajlik arra, hogy egy
kis szkepszissel a befejezésben elkönnyítse-elüsse az
összecsengésekkel mesterien labdázó dalait, strofikus kis-
kompozícióit. Táncolnak a színek (A boldog festô; Sárga
naptár; Sötétedésben, piros kabát stb.), rengeteg az átmenet
és változat – „Átírható és visszajátszható, / replay él-
mény lett minden. / Nem kopogsz be sehova, / újraját-
szod azt, mi nincsen”, dúdolja Az átírható vadlúd –, s
mint látnivaló, itt is fôtéma maga a (vers)írás. Motiviku-
san viszont a dió, a kert, a ház jelenik meg legtöbbször.
Valamiképp mind a teljesség és az otthonlét szimbólu-
ma. A Dióba rejtve talán Babits, A lírikus epilógja („Vak di-
óként dióban zárva lenni…”) „mellékdala”: „Úgy válnék
ketté, hogyha kell, / egységes féltekére vágva. / Aki fel-
kapna, ugyanazt vinné, / mint aki otthagyott részemet
kívánja”. Az emlékiratok jelentôségérôl már-már prózai

kép a tornácos, diófás, írásra kiváló falusi ház keresésérôl. A „be-
számoló” egyben tömény poézis: „…A falusiak furcsállták tanács-
talanságom. / Ám egyre készségesebbek voltak. / Álltak a diófák
alatt jóindulatúan, / S egyre távolibb s távolibb falvak / Felé mu-
togatva mondták: ott, / Ott, talán van egy olyan ház”.

Tarján Tamás

Replay élmény
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Vermes Éva

A fecskék
délre szállnak

Két romantikus, külö-
nös szerelem, vala-
mint a fôszereplô kis-
lány és fogadott  nagy-
apja közötti megindí-
tóan szép kapcsolat
ível át az álomszerû
történeten. A regény
igazi hôsei nem is
annyira a benne sze-
replô személyek, ha-
nem inkább maga a
Sorsszerûség. A sors-
szerû találkozások és
szerelmek, valamint egy – még a szerelemnél is erô-
sebb – másik érzelem, amely áthatja és felejthetetlen
olvasmánnyá teszi a regényt.
A neves újságíró, Vermes Éva a novella és a mese mûfaja
után most regénnyel jelentkezik.

152 oldal, kartonált, 1490 Ft

Lackner László

A Skorpió
jegyében, avagy
kamaszkorunk
forradalma

„Felbecsülhetetlen érté-
kû, kegyes ajándéka a
sorsnak, ha tizenévesként
átélhetjük a történelem
sorsformáló, megrendítô
pillanatait. Ezt jelentette
nekem tizenhárom éve-
sen az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc” –
nyilatkozta a szerzô.  A
fôhôs ebben a felfordult,
forrongó világban talál-

kozik élete elsô szerelmével, Valival. 
Hol és hogyan zárulnak a kettôs tragédia felé sodrodó történések,
és kinek milyen személyes veszteséget kellett még elszenvednie?
A könyv izgalmas, szellemes és lírai töltetû kamaszregény. 
A regény az 1988-ban kiadott mû felújítása.

224 oldal, kartonált, 1390 Ft

Henning Mankell

Utazás a világ
végére

Régebben, ha Joel az
édesanyjáról próbálta kér-
dezni apját,  Samuel min-
dig elütötte valamivel a
választ. De Joel már ti-
zenöt éves, befejezte az
iskolát, ideje, hogy meg-
tudja az igazat. Mi vihet
rá egy fiatal anyát, hogy
férjét és kisfiát elhagyva
nyom nélkül eltûnjön a
hatalmas Svédországban?
Vagy mégis fellelhetô a nyoma? Joel és az édesapja elindul-
nak, hogy megkeressék. S a hosszú utazás nemcsak a földraj-
zi távolságot hidalja át, hanem a gyermekkort a felnôtt kortól
elválasztó szakadékot is.
A legmagasabb, August Strindbergrôl elnevezett svéd irodal-
mi,  August-díjat elnyert kötet a regénysorozat záródarabja.  A
tetralógia megjelent kötetei: A csillagkutya, Alkonyatkor nô-
nek az árnyak, A fiú, aki a hóban aludt.

224 oldal, kötött, 1650 Ft

Flórián Mária –
Urai Erika

Magyar
népviseletek

„Ruha teszi az em-
bert” – ennek a szó-
lásnak az elmúlt szá-
zadokban határozott
jelentése volt. Szigo-
rú szabályok írták
elô, mely ruhadara-
bok, anyagok, díszek
viselete mely népré-
tegeknek engedélye-
zett – s e szabályokat

átlépni nem volt tanácsos. A népviseletek tájanként, sôt
községenként is különböztek, ruhájáról meg lehetett
mondani, ki hová való, milyen életkorú, mi a családi
állapota.
Kötetünk a magyar falvak és mezôvárosok jellemzô öltöze-
teibôl mutat be egy színes csokorra valót.

64 oldal, kötött, 1980 Ft
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gyermek, ifjúsági

ajánlok könyveket az ifjú olvasó-
nak, a változatosság kedvéért ezút-
tal a kiadók betûrendjében.  A hét
gyerekkönyv illetve ifjúsági regény
közül elsôként az Animus Kiadó
Andersen-díjas írók sorozatának
újabb darabjára hívom föl a figyel-

met. Nincs szükség sok szövegre,
hiszen magának a szerzônek a ne-
ve a legjobb ajánlólevél. Christine
Nöstlinger regénye, a Suzi már csak
ilyen! a középiskolába került Suzi
nagy csalódásával kezdôdik. A tíz-
éves lányt gimnáziumba íratják a
szülei – hiszen jeles tanuló –, pe-
dig ô szakiskolában akar járni,
vagyis ugyanoda, ahová a két ba-
rátja, Alexander és Ali. Úgy érzi,
becsapta a fiúkat, hiszen megígér-
te, hogy együtt maradnak. Levelet
ír hát nekik, s mi tagadás, az Ale-
xandernak szóló levél fölér egy
szerelmi vallomással. De közben
kiderül: a fiúnak másik lány tet-
szik. Vissza kell szerezni a levelet.
Hogyan végzôdik Suzi e vállalko-
zása, és mi lesz hármójuk barátsá-
gával? Errôl szól a szerzô grafikái-
val napvilágot látott mû, amely-
nek cselekményébe és hangulatá-
ba könnyen beleélhetik magukat a
9-12 éves magyar gyerekek is. (For-
dította Nemeskürty Harriett.)

Anthony Horowitz nevét A Só-
lyom gyémántja és A kettes számú
közellenség c. fergeteges krimi-ko-
médiájának köszönhetôen jegyez-
tük meg. Merôben más, igazi, film-

be illô akció-krimi Veszélyes iskola,
csakúgy, mint elôzménye, Az elsô
bevetés. A tizennégy éves Alex Ri-
der látszólag egy közönséges isko-
lásfiú egy közönséges nyugat-lon-
doni középiskolában. Csakhogy
közben valódi titkosügynök, mint
egy milliárdos iparmágnás rossz út-
ra tévedt gyereke kerül egy svájci
elit suliba. A feladat, kideríteni két
gyilkosság indítékát. A Tini krimik
kedvelôi Pék Zoltán fordításában
izgulhatják végig a regényt.

Cornelia Funkétôl a Széllovaso-
kat, A tolvajok urá-t, a két kísértet-
vadász-sztorit és 2004 végén a Bû-
völet c. regényt jelentette meg a Ci-
ceró Könyvstúdió. Az új mû, ame-
lyet Tandori Dezsô fordított, az el-
sôvel rokonítható. „Egy híres szer-
zô mondta, figyelj: Az írót három-
féleképpen lehet jellemeznünk:
történetmesélô, tanító vagy má-
gus. De a hangsúly a máguson
van” – Meggie-nek, tizenkét éves

lányának mondja ezt apja, Mo(rti-
mer), aki mesterségét tekintve
könyvkötô. (A kislány édesanyja
titokzatos módon eltûnt, amikor
Meggie hároméves volt.) A német
írónô izgalmas és tanulságos törté-
nete egy bizarr ötletre épül. Író, ol-
vasó és a könyvek megelevenedô
hôseinek közös világában mágikus
erôk küzdelme folyik. A valóság
mesévé, a mese valósággá változik.
(Illusztrálta a szerzô.)

Tóth László, a kiváló költô mese-
regénye egy híján húsz fejezetben
(gyermekeknek 6-tól 666 éves ko-
rig) kínál nagyszerû szórakozást,
lévén ízig-vérig mai, modern me-
se. Telidesteli fantasztikus mesei
ötletekkel, humorral és családias
kedvességgel. Kiadta az Ister Kiadó
és a Kalligram. Dörzsi-Mörzsi, a jó-
ságos boszorkány lelép a tévé ké-
pernyôjérôl és elpanaszolja Kiska-
tának és Julijulnak, hogy ellopták
szuperszonikus porszívóját. Egy

elvetemült, minden rosszra képes
tündér a tettes. A két kislány a ru-
hásszekrényen keresztül egy csiga-
lépcsôn lemegy a boszorkány há-
zába, aztán indul tovább, mert
csak ôk segíthetnek. Közben talál-
koznak hét ördögfiókával, akiket
ugyanúgy hívnak, mint a hét tör-
pét. Ugrókötelet ajándékoznak a
háromfogú sárkánynak, de elôbb
megkeresik a három szemüvegét.
Találkoznak egy vándorló pizsa-
mával és így tovább. Feladatukat
teljesítik. A végén, már másnap
reggel, egy szóleleménnyel ajándé-
kozzák meg szüleiket, és attól fog-
va megy a dözsi-mörzsizés. (Vö. a
boszorkány neve.) Tettamanti Béla
sok sziporkázóan szellemes grafi-
kája méltó kiegészítôje a lebilin-
cselô történetnek.

Odéd Burla 13 állatmeséjét tartal-
mazza az a szépen illusztrált kötet
(Kállay Zsolt alkotta a színes rajzo-
kat), amelyet a Lucullus 2000 Bt.
adott ki. Az idôs izraeli író mese-
könyvének szereplôi különleges ál-
latcsemeték, fura és szeretetre mél-
tó figurák: papagáj, párduc, panda,
indri, mézmadár, indiai egér, strucc
stb. Ebbôl rögtön kitûnik, hogy eg-
zotikus, messzi vidékek lakóiról
van szó. De ez még semmi! Mert ki
látott nevetô kobrát, vegetáriánus
krokodilt, költôi lelkületû páviánt
vagy balettozó viziló–orrszarvú–
elefánt triót? Szóval mindenki más
ezekben a mesékben, szokatlan vi-
selkedésükkel a szeretetre, a békére,
a barátságra – vagyis igencsak hu-
mánus dolgokra, erényekre irányít-

ja a figyelmünket a szerzô, miköz-
ben jól szórakozunk ötletein, hu-
morán. (Fordította Koncz Éva.)

A legkisebbek egyik kedvencérôl
szól az egyetlen igazán téli könyv
ebben a havas februári könyvaján-
lóban. Megjelentette (2. kiadás-
ban) a Móra Könyvkiadó.

A Zdeněk Miler és Hana Dos-
kočilová szerzôpáros roppant nép-
szerû képeskönyv-sorozatának ré-
szét képezô kötet cselekménye
pont ilyen idôben játszódik, mivel
a Vakond nem alussza át a telet,
hanem barátjával, a Hóemberrel
élvezi az évszak örömeit. A máso-

dik részben pedig egy karácsony
történetét eleveníti fel. (Balázs
Andrea fordítása.)

Podonyi Hedvig ugyancsak kicsik-
nek (kicsivel nagyobbaknak, önál-
lóan olvasó kisiskolásoknak) szóló
mesefüzére igazi újdonság. Hogy a
fôhôst miért hívják Bertabertának?
Ezt mondja el ô maga: „Amikor ki-
csi koromban elôször tükörbe néz-
tem, mindjárt megértettem, hogy

nem csupán Berta vagyok, hanem
legalábbis Bertaberta.” A most
nyolc éves fôhôs találkozik példá-
ul a Világ Legszebb Királylányával
(vagy talán nem is annyira szép?),
a Világ Leggazdagabb Királyával, a
Világ Legöregebb Emberével, a
Gonosz Tündérrel (aki nem is
annyira gonosz). Tíz mese, tíz ka-
land, egy csupa-ötlet, csupa-fintor,
jópofa, szeretnivaló kis kötetben.
Illusztrálta: Szalma Edit. (Zsiráf
Könyvek)

Cs. A.

Mesei számban
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Sumonyi Zoltán:
Vitéz nagyfalui Toldi Miklós szerelme
és egyéb kalandjai

Sumonyi Zoltán könyve a Toldi szerelméhez
csatlakozó történelmi regény, Arany János Tol-
di-trilógiájának leghosszabb, legizgalmasabb
és sajnos legkevésbé ismert középsô részét hoz-
za közelebb az olvasóhoz. Szerelem és félté-
kenység, gyilkosság és bosszúhadjárat, tetszha-
lál és sírrablás – vérbeli kalandregény, amely ol-
vasható az iskolai kötelezô olvasmány kiegészí-
téseképpen, de önállóan is, és talán meghozza
a kedvet az eredeti mû megismeréséhez. 
Terjedelem: 176 oldal
Fogyasztói ár:  2290 Ft

Marianne Koch:
Testi intelligencia –
Okos ember tovább marad fiatal?

Az élet nem áll meg ötvenéves kor után! Ez a
könyv rávilágít arra, hogy egyáltalán nem tör-
vényszerû az idôs korra hanyatlásként tekinte-
ni, vagyis az öregség nem betegség. Bemutatja
azokat a testi, szellemi és érzelmi változásokat,
amelyekkel szembe kell néznünk, és orvosilag
elismert, tudományosan bizonyított megoldá-
sokat kínál életkedvünk, frissességünk, egész-
ségünk, társas kapcsolataink megôrzéséhez.
Foglalkozik a legfrissebb öregedéskutatási
eredményekkel, szépségápolási és szexuális
kérdésekkel, az egészséges étkezéssel és a well-
ness jótékony hatásaival, a megfelelô orvos ki-
választásával és a betegek jogaival, a ma-
gánnyal és a depresszióval. Segítségével az
idôskor épp olyan teljes, boldog és izgalmas le-
het, mintha húszévesek lennénk. 
Terjedelem: 256 oldal
Fogyasztói ár: 2690 Ft

Franz Boll–Carl Bezold:
Csillaghit és csillagfejtés

Kötetünk a tömérdek asztrológiai tárgyú könyv
sorában két kiváló szakember klasszikus értékû
munkájával ismerteti meg a magyar olvasót. Ez
az érdekfeszítô olvasmány és mintaszerûen
nagy tudományos teljesítmény az asztrológia

történetét írja le hat fejezetben: történeti átte-
kintés az elsô három rész, szisztematikus jelle-
gû a további három; ezek az ég képeinek ele-
meit, a csillagértelmezés módszereit taglalják,
befejezésül pedig jellemzik az asztrológia ket-
tôs – vallási és tudományos – természetét.
Hét szövegközi ábra, valamint mellékletként
számos kép és térkép, az északi és a déli csilla-
gos ég egy-egy régi térképe és Kákosy László
tanulmánya egészíti ki az alapos és tömör mo-
nográfiát.
Terjedelem: 112 oldal
Fogyasztói ár: 2490 Ft

Alessandro Baricco:
Selyem

Ez nem regény. Nem is elbeszélés. Ez egy törté-
net. Olyan férfiról, aki beutazza a világot, s a
végén egy szeles tó partján ül egész nap. A fér-
fi neve Hervé Joncour. A tóét nem tudni.
Mondhatnánk, hogy szerelmi történet. De ha
csupán az volna, nem érné meg elmondani.
Szerepel benne vágy és fájdalom, mindkettôrôl
tudjuk, mi fán terem, még sincs rá igazi sza-
vunk. Mert szerelemnek nem szerelem. (Régi
fogás. Ha nem tudunk nevet adni valaminek,
akkor történetnek mondjuk. Ez már csak így
van. Évszázadok óta.) Minden történetnek ze-
néje van. Ennek fehér zenéje. Ez fontos, mert a
fehér zene különös muzsika, idônkint zavarba
ejtô: halkan szól, és lassan kell táncolni rá... 
A könyv változatlan utánnyomásban jelenik meg.
Terjedelem: 100 oldal
Fogyasztói ár: 1490 Ft

Markó László:
Ki kicsoda a magyar történelemben?

A kötet olyan történelmi személyek pályafutá-
sát mutatja be, akik meghatározó szerepet ját-
szottak a magyar történelemben Ozorai Pipó-
tól Kádár Jánosig. A szócikkek ideológiamente-
sen, ítélkezés nélkül, pusztán tetteik alapján
mutatják be történelmünk alakítóit. A könyv
hasznos olvasmány általános és középiskolá-
soknak és a történelem iránt érdeklôdôk szá-
mára is.
Terjedelem: 304 oldal
Fogyasztói ár: 3490 Ft



■ Hogyan mûködik egy mai világbi-
rodalom, a szuperhatalom, amit
Amerikának hívnak? Milyen elôzmé-
nyek után vált birodalommá és mit
tesz, hogy ezt a hatalmát megtartsa?
Milyen politikai hibákat követett el
Európa, illetve Magyarország az
utóbbi évtizedben Amerikával szem-
ben? Matolcsy György, az Orbán-
kormány egykori gazdasági miniszte-
re ezekre a kérdésekre keresi a választ
Amerikai birodalom címû könyvében.
A közgazdász végzettségû gazdaság-
politikus, aki az Antall-kormányban
államtitkár, majd a londoni Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatója, késôbb a Fidesz gazdasági prog-
ramjának egyik szerzôje, kétéves kutatómunka eredményeként írta meg az
USA történelmét a világbirodalommá válás útján végigkísérô, a térségben
egyedülállónak számító könyvét. Az angol szakirodalmat a Heti Válasz cí-
mû lapban rendszeresen ismertette. Ami a könyv fogadtatását illeti, az ér-
telmiség egyelôre nem nagyon tud mit kezdeni azzal a mellbevágó kijelen-
téssel, hogy Amerika nem ellenség, nem elnyomó birodalom, hanem
olyan, amelynek sok jó oldala van, és amellyel szövetségre kell lépni. 

Birodalmi eszközökkel a birodalom
érdekeiért
Matolcsy György az elmúlt évtizedben kifejezetten szemben állt az
amerikai gazdaságpolitikával, de épp az olvasmányok hatására gyökere-
sen megváltozott a véleménye.

– A 2002-es választási vereség után idôm is volt, meg munkaterápiaként
fogtam fel a könyvírást. Olvasmányaim alapján ráébredtem, hogy az Ame-
rikai Egyesült Államok mint világhatalom ellen Európában nem érdemes
kormányozni, és az a politikai erô, amely hajlamos lenne az amerikai po-
litikával szembe menni, kudarcra van ítélve. Szándékom szerint, a polgári
oldalon, de az egész magyar értelmiség körében ennek a munkának az alap-
ján jobban látjuk talán Amerikát: meg kell értenünk, hogy Amerika egy bi-
rodalom érdekeit követi, és kezében olyan eszközök vannak, amelyekkel
érvényesíteni tudja az érdekeit – fogalmazza meg az egykori miniszter. –
A magyarok többsége, az európai közvéleményhez hasonlóan, nem isme-
ri azt az Amerikát, amelyet szeretni lehet. Európában a háborús események
hatására meglehetôsen Amerika-ellenes a közhangulat. A könyvet azoknak
szánom, akik most nem szeretik Amerikát – hangsúlyozza a szerzô. 

Az amerikai álom vége
Az amerikai birodalom a Kr. u. 1. évszázad római birodalmához hasonlít-
ható, amely birodalom egyszerre vezeti a világ gazdaságát, hadászatát, hír-
szerzését, valamint a világpolitikát  – és jelenleg az egyetlen világbiroda-
lom. A rómaihoz hasonlóan Amerika kicsi, de ütôképes hadsereggel rend-
re legyôzte a nála nagyobb birodalmak hadseregeit. Túl vannak két világ-
háborún és a hidegháborún, ami jólétet hozott az országnak. Sokan mond-
ják, Amerika hangja ma érdesebb, durvább, mint korábban, hiszen nincs
ellenfele. Ugyanakkor Amerika ma korszakhatáron áll. Vége van a nukleá-
ris korszaknak, az ún. „amerikai álom” idôszakának, a folytonos verseny-
nek. Egyszerre erôs és gyenge ez a hatalom, gondoljunk csak a belsô prob-
lémákra, mint az egészségügyi rendszer, vagy a gazdasági deficit. Erôssége

viszont például, hogy a megtermelt nemzeti jövedelem alig 20 százalékát
kell befizetni adóban, míg az EU-s országokban ez 40% körül van. Ame-
rikának hatalmas tartalékai vannak az élet minden területén, mint  például
a kôolaj, a megújuló üzleti szektor, a gyors munkahelyteremtés, vagy a ku-
tatói kapacitás, és persze a bevándorlás. Amerika már hosszú ideje rejtett
módon (is) befolyásolja ellenfeleit. Így fékezi/fékezte meg Japánt, Kelet-
Ázsiát, az oroszokat vagy az Európai Uniót.  A következô korszakban min-
den bizonnyal Amerika vezeti majd a világot, de nemcsak vezeti, hanem
megoldást talál a globális problémákra. Sehol a világon nincsenek olyan
szellemi mûhelyek, mint az USA-ban. Ezek a birodalom erôs hátterét je-
lentik. Amerika a jövôben nem csupán a saját érdekeivel fog törôdni, ha-
nem a világ érdekeivel is. Amit meg akar oldani, megoldja.

Helyünk a világban
A rendszerváltozás utáni Magyarország és az USA kapcsolatában jónéhány
hibát taglal Matolcsy György könyve. A közép-európai térség fejlôdését az
USA rejtetten, de erôsen befolyásolta. 1996 körül Európa Németországot
jelentette, legjobban attól tartottak, hogy Németország megerôsödik és új-
jáépíti gazdasági és szellemi frontjait Kelet-Európában. Ez nem következett
be. Addig azonban az USA arra törekedett, hogy a közép-európai országok
ne legyenek sikeresek, például rossz tanácsokat adott. – Amerikának ma
már más az érdeke Közép-Európa és Magyarország irányában, mint mond-
juk a kilencvenes évek elején – folytatja a szerzô. – Amerika érdeke ma egy
erôs, stabil Magyarország, érdeke, hogy az Európai Unió kibôvüljön, és
hogy az új tagok Amerikát támogassák. Így Nagy Britannia is új támoga-
tókra lel, és ellensúlyozni képes a német és francia törekvéseket. Magyaror-
szágnak nem szabad csatlakoznia egy új európai nagyhatalmi álomhoz. Ba-
rátkoznunk kell Amerikával. Ha megnézzük, milyen gyorsan gyôzött egy
jószerivel ismeretlen politikus Romániában, Ukrajnában hogyan zajlott le
a narancssárga hullám, vagy a francia-, német-, oroszbarát Medgyessy Pé-
ter milyen hirtelen adta át a helyét egy angolszászbarát új miniszterelnök-
nek, akkor talán érzékeljük, miként folynak ezek a játszmák. 

Pénz, bankrendszer és tôzsde
Matolcsy György korábbi álláspontja gyökeresen megváltozott. Az állam
helyett a versenyben és a piacban hisz (de nem a magyarországi viszonyok-
ban). A pénzt, a bankrendszert és a tôzsdét fontosabbnak tartja, mint ko-
rábban. – Mi, magyarok, hajlamosak vagyunk az eltévedésre. Kisebbrendû-
ségi érzésünk van a világban, pedig nem kellene, hogy legyen. Nyelvileg el
vagyunk zárva a világtól. Nyitottaknak tûnünk, pedig nem vagyunk azok.
Emiatt félreismerjük a világot. Jókai 1849 tavaszán azt írta a naplójába,
hogy mindjárt itt vannak a francia felmentô csapatok. 1956-ban vártuk az
ENSZ-katonákat és az amerikaiakat. Az 1990-es években a teljes magyar po-
litikai elit azt hitte, hogy Lengyelország nélkül lesz uniós csatlakozás, pró-
báltunk kisebb szövetségesekkel besettenkedni az unióba. Lengyelország
nélkül azonban Amerika nem engedte volna meg az uniós csatlakozást.
Mivel a közvélemény nem szereti Amerikát, a környezô országokban, de
Nyugat-Európában, például Franciaországban sem sok anyag jelenik meg
errôl a témáról. A közvélemény inkább egy új európai nagyhatalmi tengely
felé hajlana, mondjuk egy francia–német–orosz tengely felé. Ez azonban
részünkrôl nagy tévedés lenne. 

Szénási Zsófia
Fotó: Zsólyomi Norbert

Matolcsy György: Amerikai birodalom
Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó, 2390 Ft
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Amerika rejtett tevékenysége
fontosabb, mint a látható
Matolcsy György könyve Amerikáról, a birodalomról
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„Kívülrôl olyan, hogy kijön a hang belô-
lem, mégis, fölébreszti apámat és anyámat,
villanyt gyújtanak, odarohannak, átölelnek,
de én kétségbeesetten próbálok szabadulni,

ülök a hideg vizeletemben, a mocsárrá
gyûrt lepedômben, ordítok, hogy ne, ne

csinálja, menjen el, ellököm ôket magam-
tól, és nyitott szemmel rettegek tôlük. Ret-

tegek azoktól, akikbôl vagyok. Nyitva van a
szemem, de az is nyilvánvaló, hogy nem

látok semmit vele.”

■ Az idézet Németh Gábor Zsidó vagy? címû regényébôl származik,
amelyet külön kiemeltek akkor, amikor nemrégiben harmadmagával pró-
zai munkásságáért megkapta a Márai-díjat.
– Szerepel-e Márai az elôdök között, akiket szeret, követendônek ta-
lál, piedesztálra emel?
– Inkább úgy fogalmaznék, hogy a számomra érdekes, tanulságos és fon-
tos életmûvek közé tartozik az övé. Volt az életemben egy ötéves idô-
szak, amikor nagyon sok Márait olvastam. Ez egybeesett a Márai-rene-
szánsszal. A családomban nem emlegették suttogva a nevét, mint aho-
gyan az a tipikus keresztény középosztálybeli családokban nyilvánvalóan
megesett. Fiatal felnôttként hallottam róla elôször. Néhány, még itt-ott
megszerezhetô könyvébe belenéztem, mert új kiadásokat a szerzô nem
engedélyezett, amíg Magyarországon itt voltak az oroszok. Amikor a ha-
lála után 1989-tôl folyamatosan megjelentek az életmûsorozat darabjai,
vadul olvasni kezdtem. Jobban szeretem a naplóit, az esszéit, mint a fik-
ciós mûveket, amelyeket én túlzottan konzervatívnak, erôltetettnek és
porosnak érzékeltem. A Naplóban viszont érdekes szellem bontakozik ki,
a maga fanyarságával, tartásával, iróniájával. Ezt a figurát végtelenül meg-
emeli egy gesztus. Az utolsó félév feljegyzéseiben, amikor már elvesztet-
te a feleségét, megrendítô a magány leírása. Ekkor iratkozott be egy lö-
vészegyletbe, hogy a korrekt fegyverhasználat szabályainak és esztétikájá-
nak ismeretében eredményesen és elegánsan lehessen öngyilkos. Ez sze-
rintem egy nempolgár-polgár igazi gesztusa. Igazi polgár nemigen lehet-
ne öngyilkos. Egy nempolgár pedig nem törôdne a lövészegylettel. Ez a
kettô együtt nagyon pontos, még akkor is, ha kikezdték ezt az elméletet,
és bizonyos elképzelések szerint azért halt meg, mert elesett és beverte a
halántékát az éjjeliszekrénybe. Ez a deheroizálás mutatja, hogy milyen
nehezen viseljük el a gesztusokat. Lehántják Márai figurájáról még ezt a
keveset is, amelyet megengedett magának.
– Hogy fogadta a díjat Ön, aki lépten-nyomon vérdilettánsnak mond-
ja magát? 
– Zavarba ejtô módon örültem neki. Ilyenkor az ember jót röhög is ma-
gán, mert a díjhoz való viszonyunkat jellemzi, hogy ha más kapja, akkor
nevetséges hiúsági kérdés, amelynek semmiféle igazi köze nincs az irodal-
mi értékekhez. Ha mi kapjuk, akkor azt érezzük, hogy azért néha mégis-
csak érdemes személyt találnak… Csak kicsit karikírozom a dolgot, nagy-
jából tényleg ez a reakciónk. 
– A vérdilettáns megkurtítva vérbeli dilettánst akar jelenteni? 
– Ez a szlengbôl jön, a „vér” elôtag a túlzófok jele. Az irodalom és álta-
lában a kultúra visszatérô szólama, hogy a mûvész, az író életét odadob-
va, szenvedve hozza létre alkotásait. Én ezt mérhetetlenül mulatságosnak
tartom. Az ember, az alkatilag mazochistákat kivéve, kerüli a szenvedést,
olyannal foglalkozik, amiben örömét leli. Egyszerûen csak arra próbál-

tam célozni a kifejezéssel, hogy amennyiben
ez a szenvedés feltétele annak, hogy valaki
profi legyen, akkor én bizony nagyon dilet-
táns vagyok. Jól érzem magam, ha belefeled-
kezem az írásba. Ez persze nem azt jelenti,
hogy munka közben harminckét foggal mo-
solygok. Egyszerûen csak kibírhatóvá teszi az
életet vagy a bajaimat ez a legpontosabban
önfeledtnek mondható állapot.  Az írás egy-
ben terápia, a helyére kerül vagy elviselhetôvé
válik csomó olyan dolog, amely megoldatlan
a világhoz való viszonyomban.
– A rosszkedv okát a díj indoklásában ki-
emelt könyv a gyermekkorban keresi. A
szegény kisgyermek kései panaszai bukkan-
nak fel bizonyos részeibôl. Azért késeiek,

mert Ön korábban nemigen pártfogolta és követte az énirodalmat.
– Az elsô könyveim meglehetôs távolságot tartottak attól, hogy közvet-
len beszéddé változzanak. Szerintem azok is személyes könyvek voltak,
csak áttételes értelemben. Thomas Bernhardnak van egy kemény meg-
jegyzése, miszerint soha senki nem talál ki semmit és nem is fog. Ez jó-
pofára élezett mondat, de a lényege mélységesen igaz: nem nagyon tu-
dunk olyasmit írni, ami valamilyen módon ne volna részünk, ne az éle-
tünkbôl eredne. De ebben a könyvben tényleg közvetlenebb a viszo-
nyom az énhez, bármit is értsünk rajta. Egyrészt személyes problémáim
támadtak a fikciós irodalommal, magával a meséléssel kapcsolatban. Ne-
vezetesen azzal, hogy kitalálunk egy figurát és gátlástalanul mozgatjuk,
magabiztosan tologatjuk a képzelet mezôin ide-oda, amoda. Beszorultam
abba a pozícióba, hogy arról beszéljek, amit viszonylag jól ismerek, tehát
a saját történetemrôl vagy annak bizonyos meghatározó pillanatairól.
– Hirtelen jöttek elô mostanában ezek a pillanatok, ahogy Ön is kö-
zeledik az ötvenhez, vagy mindig is jelen voltak? 
– A Zsidó vagy? gyakorlatilag azonos címû, pár oldalas ôsszövege a ki-
lencvenes évek elején jelent meg A huron tó címû kötetemben. Hogyha
ma valaki megtisztel azzal, hogy újraolvassa, rájön, merre mozdult el ez
az élmény, hogyan dolgozott bennem. Pár éve, ahányszor csak felkérés-
re, felolvasásra megadott tematikájú szövegen dolgoztam, noha igyekez-
tem a megadott tárgykörhöz ragaszkodni, fél perc múlva mindig valami
nagyon személyes és régi emlékembe botlottam. Mintha lett volna ben-
nem egy titkos szabotôr, aki a feladatot kikerülve folyton másról akar be-
szélni. Mindig föltûnôen ugyanazon a meglehetôsen intim hangon szólt
közbe ezekbe a tárgyszerûen induló szövegekbe. Elkezdett érdekelni,
hogy mi történik, ha hagyjuk békén beszélni. Néhányan észreveszik ta-
lán, hogy ebben a könyvben sok olyan szöveg van, amely részint vagy
egy elôzô változatban korábban már megjelent valahol. Ezek a töredékek
álltak össze egységgé. Legalábbis így remélem.
– Nem félt a címtôl: Zsidó vagy?
– Érzékelem mindazt, ami kényessé teszi, akár azért, mert némelyek eset-
leg bulvár címnek érzékelik, túl durva utalásnak vagy túlzott rájátszásnak.
Kockázatos cím ez azért is, mert nagyon kiszolgáltatja a könyvet abban
az értelemben, hogy ha nem tud rokonszenves lenni, akkor nyilván na-
gyon ellenszenvessé teszi. Mégis egész egyszerûen pontosnak éreztem.
Abban reménykedem, hogy aki hajlandó a könyvet végigolvasni, annak
számára ez a nagyon durva, éles cím artikulálódik, megtelik olyanfajta je-
lentésekkel, amelyek elveszik a bulváros élét. Világossá válhat, hogy a cím
egyfelôl világos, tiszta kérdés, amit konkrétan föltettem magamnak, mert
mások is föltették bizonyos szituációkban, másfelôl pedig egy sokértel-
mû metafora, amelyet ki-ki maga gondolhat tovább.

Mátraházi Zsuzsa
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Márai-díjat kapott Németh Gábor 
A szegény kisgyermek kései panaszai



1999-ben Magyarországon minden második felnôtt
olvasott el legalább egy könyvet. A fiataloknak mind-
össze 13 százaléka olvas szórakozásképpen. Huszonöt

szabadidôs tevékenység közül az olvasás a huszadik
helyre sorolt. – Az elmúlt évtizedek felméréseinek

megdöbbentô eredményei. Talán ezen a helyzeten is
segít az angliai származású The Big Read, azaz A

Nagy Könyv program. A márciusban induló játék lé-
nyege, hogy megkeressük Magyarország legkedvesebb
regényét. Az elôzményekrôl és a pillanatnyi helyzet-

rôl kérdezem Sipos Pált, a Magyar Televízió Mûvelô-
dési Fôszerkesztôségének vezetôjét és Harsányi Lász-

lót, a Nemzeti Kulturális Alapprogram elnökét.

Sipos Pál
– Hogyan született meg A Nagy Könyv ötlete?
– Akartunk egy tévémûsort, amely kultúráról szól, értéket köz-
vetít. Kapóra jött haza Békés Pál Angliából, a BBC The Big
Read címû „találmányának” hírével. 
– Megvolt a „nagy ötlet”. És aztán?
– Megvásároltuk a licencet a jogtulajdonos BBC-tôl. 
– Használati útmutatót is kaptak? 
– Csatoltak egy listát, saját tapasztalataikról. Figyelmeztettek
például, hogy a könyvkiadókkal, a könyvkereskedôkkel nem lesz
könnyû dolgunk. Úgy tûnik, igazuk lesz.
– Nagy bátorság egy ilyen dologba belevágni?
– Félig-meddig istenkísértés. Az MTV helyzete nem túl rózsás,
és azzal sem árulok el titkot, hogy a könyvkultúra szintén nehéz
helyzetben van.
– És mitôl fog mûködni A Nagy Könyv?
– Bízunk a kampányban. A Múzeumok éjszakája kapcsán vilá-
gossá vált, hogy megfelelô reklámmal óriási népmozgalmat le-
het gerjeszteni. Egy éjszaka annyi ember látogatott el a múzeu-
mokba, ahány egyébként egy fél év alatt. Be kell látni, hogy a
reklámköltségen nem szabad spórolni. 
– Ez az, amit rettegünk kimondani kultúrkörökben. 
– Pedig a könyv ma egy termék, fogyasztói „jav”. Olyan kam-
pánycéget kerestünk, ami mindezt elegánsan tudja eladni. 
– Január 14-én választottak a pályázók közül. Milyen megol-
dás nyert?
– Most jól beolvasunk! Ez lett a fô szlogen. Az egyik óriáspla-
káton egy kisfiú áll lábujjhegyen, egy könyvkupac tetején, így éri
el a komód tetejét. A szöveg alatta a következô: Könyvek nélkül
nem lehet semmit elérni. 
– Szellemes. Az adásokat az M1 és az M2 sugározza majd. A
kereskedelmi televíziókat egyáltalán nem vonják be a prog-
ramsorozatba?
– A reklámkampányba igen. Aztán, ha egy könyvtáros tornyot
épít a kedvenc könyveibôl és felül a tetejére éhségsztrájkolni,
mert a kedvenc szerzôje épp kiesôfélben van, arra biztos több
csatorna is kimegy majd forgatni. 
– Mekkora anyagi támogatást kap a Magyar Televízió?
– A közpénzekbôl az erre az ügyre fordítható 700 millió forint-
ból egy fillért sem. Saját költségvetésünkbôl gazdálkodunk.

– Beszéljünk egy kicsit magáról a versenyrôl. Kiket lehet be-
nevezni?
– Most csak regényeket.  Pontosabban regényt, kisregényt és ön-
életírást.
– Nem lesz ebbôl sértôdés?
– Valahol meg kellett húzni a határokat. Azért vannak, akik pró-
bálkoznak. Sokan szeretnék például a Szindbádot választani, de
az, akárhogy is nézzük, elbeszélés-gyûjtemény, és nem regény.
– Teljesen egyértelmû, mi tartozik a regények közé? Vagy, hogy
egy szerzôi álnév mögött magyar vagy külföldi szerzô áll-e?
– Jogos kérdés. Valóban nem egyértelmû. Erre a következô mot-
tót találtuk ki: „Ha bizonytalan, forduljon könyvtárosához, volt
irodalomtanárához”. De rendelkezésre áll a Nagy Könyv Prog-
ramiroda Tanácsadó Testülete is, amelyben szakértô irodalmá-
rok segítenek a vitás kérdéseket eldönteni.
– Gondolkoztak azon, hogy kizárólag magyar mûveket verse-
nyeztessenek?
– A magyar irodalomnak nem a regény a legnagyobb erôssége,
ezért is engedtük, hogy világirodalmi alkotások is induljanak. A
következô ötéves tervben azonban szerepel a novellák és a ver-
sek megmérettetése is.
– Angliában létezett olyan lista, ami megkönnyítette a döntést?
– Nem, de Németországban például az akadémikusok összeállí-
tottak egy listát, többek között a Bibliával, a Gyûrûk Urával és
a Kommunista Kiáltvánnyal. 
– És nálunk?
– Nálunk ilyen nem lesz, mindenki kedvére szavazhat.
– Azért adnak tippeket?
– Március elejétôl mûvészek, tudósok, sportolók mesélnek majd
kedvenc könyvükrôl, egy percben. De nincs kötelezô, nagymû-
jelölés. Azt szeretnénk, ha mindenki a számára legtöbbet jelen-
tô élményre szavazna.
– A program év végéig tart. Mi a forgatókönyv?
– A Nagy Könyv március 15-én fog bemutatkozni a tévében.
Utána, április 23-ig, mindenki megnevezhet egy magyar és egy
külföldi regényt. Így alakul ki a százas élmezôny. 
– Angliában mekkora volt a szórás?
– Ott 6400 mû kapott szavazatot. 
– A százas élvonal az összesített eredmények alapján alakul ki?
– Nem, itt egy kicsit beleszólunk a verseny alakulásába. Külön
értékeljük a világirodalmi és a magyar jelölteket. Így születik meg
a két ötvenfôs lista. 
– Ez pozitív diszkrimináció.
– Nem vagyunk pesszimisták, de így ötven magyar író bizto-
san bejut.
– És aztán?
– Április 24–június 11. között lehet szavazni a Top12-re, legfel-
jebb tizenkét jelöltre. De amíg a százban például Jókai akár öt
mûvel is szerepelhet, addig a tizenkettôbe egy szerzônek csak
egyetlen mûve juthat. Érdemes tehát összefogni, kompromisszu-
mot kötni az aranyembereseknek és a kôszívûemberfiaisoknak.
– Mi lesz a nyári uborkaszezonban?
– Olvasótáborokat szervezünk, irodalmi adaptációkat vetít a té-
vé, hangjátékokat ad a rádió. Ez idô alatt tizenkét hiteles, köz-
életi személy elkészíti a befutó regényekrôl a 25 perces kam-
pányfilmeket, amelyeket október 25-tôl hetente vetítünk, csa-
patvetélkedôkkel egybekötve. 
– És mikor lesz a nagy nap?
– December 17-én.

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

62

háttér

A Nagy Könyv, avagy lehet-e
a Szindbád novelláskötetbôl regény 



– Mit fog tükrözni a végeredmény?
– Egy pillanatot rögzít majd. Ha meleg lesz a tavasz, az is ér-
zôdhet rajta.
– Mi történik a nyertes íróval? Posztumusz Kossuth-díjat
kaphat például Gárdonyi, ha tarol az Egri csillagok?
– Nem valószínû. Az igazi nyertesek, akik olvasnak és a könyv-
tárak, ahol jelentôs állománygyarapodással jár a verseny. 
– És a szavazók?
– Kéjutazást például nem lehet nyerni a nagy angol írók földjé-
re. Akik az interneten regisztrálnak, nyerhetnek bögrét, amelyet
majd át lehet váltani rézüstre. Lesz Top 12 bögre is. 
– Szeretjük nyomkodni a telefonunkat. Olvasni is fogunk
elôtte?
– Ôszintén remélem.

Harsányi László
– Mit várnak A Nagy
Könyv-tôl?
– Azt, hogy az emberek ol-
vassanak.  Elsô-, másod- és
harmadsorban is ezt várjuk.
Szeretnénk, ha az olvasás új-
ra a mindennapi élet részévé
válna.
– Hogyan fogadták az ötle-
tet a magyar írók?
– Némileg szkeptikusan.
Van, aki fanyalog, mert úgy
érzi, ez egy show, és nem
szolgál semmiféle ügyet. Vannak, akik úgy gondolják, ezt a pénzt
inkább adtuk volna nekik, esetleg a kôfaragóknak vagy a balett-
táncosoknak. Be kell látni, hogy ezek nem felcserélhetô ügyek.
– A Nagy Könyv egy játék, egy programsorozat, netán moz-
galommá is kinôheti magát?
– Két évvel ezelôtt Angliában mozgalommá vált, olvasókörök
alakultak, sok örömöt, izgalmat okozott. Reméljük, nálunk is
hasonlóképpen lesz.
– Mi az, ami miatt feltétlenül hisznek a sikerben?
– Ez a kedvcsináló módszer egyszer már bevált. Bár kétségtelen,
hogy kockázatokkal is jár. 
– Amennyiben? 
– Kockázatos a dolog megítélése. A felhasznált eszközök, a do-
log show-jellege miatt kritizálják. Szavazás, sms, vigaszágon
visszakerülô könyv. Pedig itt most csak az a lényeg, hogy rábír-
juk az embereket egy erôs média- és reklámkampánnyal arra,
hogy könyvet vegyenek a kezükbe. 
– Mit ért erôs kampány alatt?
– A tévéreklámoktól kezdve az óriásplakáton át, rádióreklám-
ban, villamos-szalaghirdetésekig mindenhol megjelenünk
majd. Napjaink audiovizuális világában túl nagy a kihívás,
ezek nélkül nem megy. 
– És így?
– A kulturális politika elôtt két lehetôség áll: vagy nem csinál
semmit, ami sehova nem vezet, vagy belevág és kockáztat.
– Mennyit tesznek fel A Nagy Könyvre?
– A Nemzeti Kulturális Alapprogram 500 millió forinttal támo-
gatja a kezdeményezést, ami az összköltség negyven százaléka. 
– Kik támogatják még az ügyet?
– A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 160 millió fo-
rintot bocsát rendelkezésre, és további 120–130 milliós szpon-
zori támogatást várunk. 
– Kik a szponzorok?
– Errôl még nem szívesen beszélnék, még nem írtuk alá a szer-
zôdéseket. Eddig 60–70 millió forint tûnik biztosnak. 

– Ráharapnak egy ilyen ügyre a szponzorok?
– Nem volt könnyû dolgunk. Úgy látszik, az olvasás ügye ön-
magában nem jó hordozóeszköz. 
– A reklám tényleg mindent megold? 
– A kultúra szenved a reklámpénzek hiányától. Ez most egy élô
kísérlet arra, hogy egy nagy formátumú kulturális programot ko-
moly médiatámogatással meddig lehet elvinni. Magyarországon
eddig még nem volt erre példa. 
– Ki a célcsoportjuk, ha van ilyen egyáltalán?
– Mindenki. Nagyon fontos lenne felkelteni az iskolások érdek-
lôdését. 
– Hogy érik el ôket?
– Az iskolákban szervezünk majd Ki miben tudós? típusú vetél-
kedôket, nyáron olvasótáborokat. Felvettük a kapcsolatot a ma-
gyartanárok egyesületével is. 
– Hogyan lehet megnyerni a mai gyerekeket?
– A gyerekek szeretnek játszani, szavazni. Amikor már csak ti-
zenkettô regény lesz versenyben, szavazhatnak sms-ben és inter-
neten. Bízunk a játék vonzerejében.
– Emelt tarifás sms lesz?
– Igen. 
– És ez nem fog ellenérzéseket kiváltani az emberekbôl?
– A bevételt a programra fordítjuk.  Mindössze egyetlen sms-
rôl van szó, mivel egy telefonról csak egy üzenetet lehet
majd küldeni.
– Hogyan kell elképzelni a szavazást?
– Az elsô fordulót a Magyar Postával bonyolítjuk. Ingyenesen
beküldhetô szavazólapokon lehet március15-tôl voksolni. A pi-
ros postaládákon kívül kihelyezünk gyûjtôládákat is: könyvtár-
ba, iskolába, pályaudvarra, kávéházba, színházba. Bárhova,
ahol az embereknek van egy perce felírni két címet. A kisebb te-
lepüléseken terveink szerint mindenkinek kipostázzuk a lapokat,
emellett pedig az internetes honlapunkon is lehet jelölni.
– Így alakul ki a százas lista. És utána?
– A további fordulókban is sms-ben, postai úton és telefonon le-
het majd szavazni.
– Hány szavazólappal számolnak?
– Az elsô körben egymilliót rendeltünk.
– És ha elfogy?
– Én lennék a legboldogabb, ha ez kevésnek bizonyulna. Ren-
delnénk újat.  
– Mikor mondják azt, hogy megérte a sok fáradság?
– Az eredményesség két dologban mérhetô: a könyvtári köl-
csönzési intenzitásban és a könyveladásban. Angliában a nyer-
tes könyvnél a kölcsönzési szám a harmincszorosára növekedett,
ami elképesztô. 
– A könyvtárak állománybôvítésére mikor kerül sor?
– A tizenkettes mezôny kialakulásánál tervezünk egy 100 millió
forint értékû állománygyarapítást.
– Gondolnak arra, mi lesz december 17-e után? 
– Nincsenek illúzióink: innen kezdve sem fog mindenki olvas-
ni. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az érdeklôdés fenntartásá-
ért mindig ki kell majd találni valami újat.  Az angolok most, két
év után terveznek egy követô kampányt. 
– Vannak tippjei a befutókról?
– A Sorstalanság nagy eséllyel indul, de lehetnek meglepetések. 
– Lenne egy indiszkrét kérdésem. Tudja már, mire adja le a
voksát?
– Egyelôre kínlódom. A magyar esélyesek között biztos ott lesz
gyerekkorom nagy kedvence, Hárs László: Majd a gyerekek cí-
mû regénye. Aztán Fejes Endre Rozsdatemetôje, Kardos G.
György Avraham Bogatir hét napja. A külföldiek közül Günter
Grass Bádogdobját és Hrabal Sörgyári capriccióját mindenkép-
pen számításba veszem.

Szablyár Eszter
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„Illendô tehát el nem felejtkezni a régiekrôl, sôt újabb
nyomtatás által a feledékenységbôl azokat kiragadván,

szükség közönségesebbeké (azaz: közismertebbé) tenni,
nem csak hasznos oktatásra a mostani és a jövendô

idônek, hanem tartozunk is ezzel mintegy adózni
azon hasznos Emberek drága emlékezetének, kiknek

annál egyebet se fizetett az Emberi Nemzet” – írja Pa-
taki Sámuel 1776-ban. Nos, a gondolat ma is aktuális
és valami hasonlót kíván elérni A Nagy Könyv prog-

ram, melynek végsô célja a hazai közönség által legin-
kább kedvelt és olvasott könyvek megtalálása. Lapunk-

ban már beszámoltunk a program elôkészületeirôl és
indulásáról, valamint a televíziós együttmûködésrôl.

Sódar Gittát, a program munkatársát most arról faggat-
tam, hogyan gondolják bevonni az iskolákat, könyvtá-

rakat a játék menetébe.

■ – Hogyan vonják be a kampányba az általános- és közép-
iskolákat?
– Megkerestük ôket már a sulinet adatbázisán keresztül, ismer-
tettük velük A Nagy Könyv programot, a program fordulópont-
jaihoz kötôdôen (elindul a játék, kialakul a százas és tizenkettes
lista, a döntô idôszaka) javasoltunk számukra konkrét együttmû-
ködési lehetôségeket. Így például: tegyék lehetôvé iskolán belül
a könyvek jelölését, ehhez szavazólapokat és szavazatgyûjtô lá-
dát is küldünk, a listák kialakulása után könyvszigetek, esetleg
könyvbemutatók létrehozása, olvasókörök megalakítása egy-egy
kedvenc regényhez kapcsolódóan, felolvasások, író-olvasó talál-
kozók, vetélkedôk szervezése valósulhat még meg az iskolákon
belül, ezek ösztönzéséhez nyereménytárgyakat is küldünk az is-
koláknak. Csatlakozunk továbbá olyan, már létezô mûveltségi
vetélkedôkhöz, irodalmi, anyanyelvi versenyekhez, amelyek cél-
kitûzései megegyeznek a program célkitûzéseivel. Ezek között
vannak általános iskolákban és egyetemeken szervezett vetélke-
dôsorozatok egyaránt. 

Terveink között szerepel egy Ki miben tudós? típusú, országos
vetélkedôsorozat szervezése is a középiskolákban, amelynek
döntôit az MTV közvetítené.
– Miként ösztönzik az olvasókörök létrehozását? Körülbelül
mit jósolnak, milyen létszámú olvasókör jön majd létre? Mi
lenne ezek feladata?
– Nagy-Britanniában egy év alatt tizennégyezer olvasókör re-
gisztráltatta magát a The Big Read idején, létrehozásukhoz és
mûködtetésükhöz módszertani anyagokat lehetett letölteni az
internetrôl. Ezt a példát fogjuk követni. A Nagy Könyv idôsza-
ka alatt, a top százas lista kialakulása után várhatóan itthon is
létrejönnek olvasókörök. Felvettük már a kapcsolatot a Könyv-
tári Intézettel, és olvasóköröket szervezô könyvtárosokkal, ké-
szülôben van egy hazai tapasztalatokra épülô módszertani út-
mutató az olvasókörök létrehozásához. Ha elindul a játék és
mûsorsorozat, természetes igényként merülhet föl az olvasók-

ban, hogy a listákon szereplô könyvekrôl egyszerûbb, hatéko-
nyabb és talán szórakoztatóbb is csoportban beszélgetni, gon-
dolatokat kicserélni. Pl. a top 100-as lista könyveit így feloszt-
hatják maguk között, ki mit olvasson el, és így valószínûleg tel-
jesebb képet kaphatnak a könyvekrôl.

A televíziós mûsorokba is meghívást kapnak olvasókörök, ahol
érvelhetnek kedvenc könyveik mellett. Az olvasókörök száma
valószínûleg jelentôsen emelkedni fog a program hatására.
– Milyen szerepet szánnak a könyvtáraknak és a könyvesbol-
toknak A Nagy Könyv programban? 
– A könyvtárakban és könyvesboltokban az érdeklôdôk megta-
lálják majd a szavazócédulákat, amelyeket ugyan ingyen lehet
postára adni, de melléjük szavazatgyûjtô dobozokat is kihelye-
zünk, hogy ott, helyben jelölhessék a kedvenc könyvüket a já-
tékba. Szavazni lehet tehát mindkét helyen, olvasni is a toplis-
tákra bejutott könyveket, hiszen a listás könyvekbôl külön Nagy
Könyv olvasósarok, olvasósziget létesül majd a tervek szerint.
Ezenkívül információt is nyújtanak majd a könyvtárosok a játék-
hoz kapcsolódóan. Éppen most találkozunk – régiók szerint – a
könyvtárak képviselôivel, ismertetjük velük a programot és sok
felmerülô kérdést vitatunk meg ezeken az összejöveteleken. A
könyvtárak pályázhatnak majd az NKA szakkollégiumánál Nagy
Könyves rendezvények lebonyolításához szükséges pénzösszeg-
re is, így felolvasásokkal, író-olvasó találkozókkal, vetélkedôkkel
színesíthetik a programjukat.
– Nyilván minden korosztály részvételére számítanak, de
melyiket miként szólítják meg, próbálják bevonni a játékba?
– Valóban minden korosztályt szeretnénk bevonni a játékba, az
elôzôeken túl a kreatív ügynökség feladata volt kitalálni azt, ho-
gyan kelthetjük föl a különbözô korosztályok érdeklôdését a
program iránt. A nemsokára látható plakátok, újság, rádió és te-
levíziós hirdetések stílusa már ennek a folyamatnak az eredmé-
nyét fogja tükrözni. Egyébként pedig számítunk a könyvtárosok,
irodalomtanárok, könyvtáros tanárok közremûködésére, lelkese-
désére is, ami egészen biztos hatással lesz a velük kapcsolatban
álló gyerekekre. Internetes oldalunkon kvízjátékokban, pontgyûj-
tô akciókban vehetnek részt, amelyekkel ajándékokat nyerhet-
nek. A felnôttek a televíziós mûsorokból és az internetes oldal-
ból tájékozódhatnak majd, ha egy-egy író-olvasó találkozóhoz,
vagy bármilyen könyves programhoz csatlakozni szeretnének.
– Mely cégek vesznek részt a kampány lebonyolításában? 
– Közbeszerzési eljárás során kiírt pályázaton a médiakampány
lebonyolítását a One off kreatív csapata és a PanMedia Western
médiaügynökség nyerte el. A televíziós mûsorokat az MTV szer-
kesztôi – rendezôi készítik.
– Lesz-e, van-e a programnak hivatalos honlapja?
– A program hivatalos weblapja 2005. március 1-tôl lesz elérhe-
tô a www.anagykonyv.hu internetes címen, addig csak próba-
üzemben mûködik. Itt is lehet majd a top 100-as könyvlistára
kedvenceket nevezni, szerepel továbbá a tévémûsorok webes
megjelenítése, a mûsorok tartalmának közlése. A weboldal is ki-
veszi részét az olvasás népszerûsítésébôl, a fiatalabb korosztályo-
kat keresztrejtvények, játékok, míg az a felnôtteket a könyvvilág
hírei ( dedikálások, könyvek megjelenésének idôpontjai stb.) csá-
bítják majd. Az aktív felhasználók különbözô jutalmakban (toll,
könyvjelzô, bögre, póló, sapka ) részesülnek.

(szénási)
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Versenyben a könyvek
Olvasókörök, internetes szavazás, játékok
buzdítanak az olvasásra



Talán nap mint nap mellette sétálunk el, talán fel sem tûnik már, hiszen része a tájnak, az országnak, a kultúrának.
Mégis csodák. Mégis örök rejtélyek. Négy éve jelent meg elôször a „hetven csoda”, amelyet hetven rejtély, 

hetven építészeti csoda, majd hetven egyiptomi rejtély követett.

Az ókori hét csodát bôvíti hetvenre a HETVEN CSODA SZERTE A VILÁGBAN. Egykori civilizációk
kialakulásának, tündöklésének és bukásának rejtélyes körülményeit ismerhetjük meg, ha fellapozzuk

a HETVEN REJTÉLY SZERTE A VILÁGBÓL címû albumot. A HETVEN ÉPÍTÉSZETI CSODA SZERTE
A VILÁGBÓL a földkerekség minden tájáról válogatott legendás épületet mutat be. Fáraók titkait és mitikus

csodákat „leplez le” a HETVEN REJTÉLY AZ ÓKORI EGYIPTOMBÓL.

Kalandozzon, ha úgy tetszik karosszékébôl. Idézze fel az ókor hét csodáját, ismerjen meg sírokat, temetôket,
templomokat és szentélyeket, palotákat és luxuscélokat szolgáló épületeket, amelyek méretük és kivitelezésük miatt

nemcsak az ókoriak, hanem a modern emberek csodálatát is kivívták. Olvasson legendákról, mint amilyen
az Édenkert, Atlantisz, a trójai háború, vagy a frigyláda. De legalább ennyire rejtélyes Tutanhamon fáraó halála,

a Nazca-vonalak eredete, az emberáldozatok értelme vagy a mumifikálás gyakorlata.

Csodák, rejtélyek – kötetenként hetven

www.athenaeum.hu

ÚJRA KAPHATÓ!
Chris Scarre (szerk.): 

HETVEN CSODA
SZERTE A VILÁGBAN

Hogyan készültek
a pompás építmények
6990 Ft

ÚJRA KAPHATÓ!
Brian M. Fagan (szerk.):

HETVEN REJTÉLY
SZERTE A VILÁGBÓL

A régi civilizációk
megfejthetetlen titkai

6990 Ft

Neil Parkyn (szerk.):

HETVEN ÉPÍTÉSZETI
CSODA SZERTE
A VILÁGBÓL

Hogyan készültek
a csodás paloták,
kastélyok, templomok
6990 Ft

Bill Manley (szerk.):

HETVEN REJTÉLY
AZ ÓKORI

EGYIPTOMBÓL

Fáraók titkai, piramisok
rejtélyei, mitikus csodák

6990 Ft





Amennyire vissza tudok emlékezni, Somlyó György
mindig valamivel fiatalabbnak látszott a koránál.

Most nyolcvanöt éves. Születésnapi elôajándékként
a Jelenkornál látott napvilágot egy válogatott esszé-
kötete A vers – a versben címmel. Egyebek mellett
számos költôrôl és magáról a költészetrôl elmélke-

dik a könyv összegyûjtött, jobbára akár évtizedekkel
korábban megírt opuszaiban. Nyilvánvalóvá válik a

kötetbôl, hogy Somlyó György nem csak a 20.
századi költészetnek személyes jó ismerôse,

és nem csak a magyarokkal, de a világ más pontján
született alkotókkal is összebarátkozott. 

■ – Hogy lett két lábon járó irodalmi almanach, ha nem harag-
szik meg a kifejezésért? – kérdeztem tôle. – Ehhez nem elég ma-
gas kort megérni, mert az Ön nemzedékébôl se mindenki ismer-
te a Nyugatosokat éppúgy, mint a mostani fiatal pályatársakat,
némelyiküket már-már barátjaként.
– Már diákkoromban az volt az meggyôzôdésem, amint azt Goethe
föltalálta, hogy a költészet nem elsôsorban egy-egy nemzeté, hanem
a világé. Azt gondolom, hogy természetesen lehet valaki zseniális író
úgy, hogy nem ismeri a szomszéd utcában alkotó kortársát, s pláne
nem ismeri a világirodalmat. De van egy másfajta alapozás vagy al-
kat: én úgy éreztem kezdettôl fogva, hogy a világ költészete mind az
enyém és azt mind szerettem volna behabzsolni. Persze még a ma-
gyar irodalmat sem lehet teljességgel ismerni. De amennyit lehetett,
amennyihez hozzá tudtam férni, azt mind a magamévá tettem. 
– Olyan értelemben is, hogy ezek beépültek az Ön mûveibe? 
– Bizonyos, hogy mindezek a tapasztalatok benne vannak az én
költészetemben. Mint ahogy, úgy gondolom, hogy mindenkiében,
akár tudja ezt, akár nem. A költészet ezredek óta van, úgy fonja be
a történelmet, mint a loncok a fatörzseket. Sokan ezt nem szeretik
bevallani vagy vallani, sok bajom is volt emiatt, de ezenközben
szinte csak írókkal  és mûvészekkel tudom jól megértetni magam.
Nézze csak, egy csomó kép van a falon! Egyiket sem vásároltam,
mindet barátságból kaptam. Az ilyesfajta kötôdés sokaknak ellen-
szenves, mert akadnak a mûvészeti meg az irodalmi életben olya-
nok, akik futnak a pályatársak elôl. Sokkal inkább bárki mással men-
nek a kocsmába. Én meg valahogy úgy érzem, hogy ezen a pályán
mindenki a testvérem.
– Rengeteget fordított. Hány nyelvet ismer?
– Egyet sem igazán. Hacsak nem franciául, amely kedvenc tárgyam
volt a gimnáziumban és még inkább, amikor közvetlenül a háború
után két évig Párizsban tanultam ösztöndíjjal. A többi nyelvet nem
beszélem, csak olvasom: németül, spanyolul és angolul, valamint ógö-
rögül, amelyet mostanáig egyik legjobb barátom, a neves ókortudós,
Szilágyi János György tanított meg három hónap alatt, már az érett-
ségi után, úgy, hogy külön abból is érettségiztem. És amikor kiderült
az ún. „elsô zsidótörvény” évében, hogy végleg nem kerülhetek be itt-
hon az egyetemre, magántanárnál egy fél évig tanultam angolul, hogy
Byront, Shelleyt, Keatset és Blake-t fordíthassak, sôt, skót népballadá-
kat, amelyeket még ki is tudtam adni egy könyvben. De én nem is a
versekért tanultam meg a nyelveket, hanem a versek tanítottak a nyel-
vekre. Az a különös tehetségem van, úgy látszik, hogy a legkevésbé is-
mert nyelven írott versbe is be tudok lépni. Például a számomra na-

gyon fontos portugál
Fernando Pessoát úgy
kezdtem fordítani, hogy
egyáltalán nem tudtam
portugálul és Pessoa taní-
tott meg rá, ha nem is a
portugál nyelvre, de az ô
nyelvére. Spanyolul sem
tanultam soha, de a legkedvencebb nyelvem lett.  A spanyol költészet
nagyon szegényesen, csak nyomokban jelent meg a magyar irodalom-
ban. A '70-80-as években azonban sokan kezdtek spanyolul tanulni.
Most már kiválóbbnál kiválóbb hispanistákat, spanyol irodalmárokat
találhatunk itthon. Kiváló fordítók is vannak közöttük. De úgy látszik,
kevesebb affinitást éreztek a költészet iránt. Így történhetett, hogy az
én gyenge spanyol tudásommal, szinte illegálisan lopakodott be a 20.
század  dél-amerikai költészete a magyar poétikába, mindenekelôtt a
három Nobel-díjas: Pablo Neruda, Octavio Paz, Miguel-Angel Astu-
rias (a svéd akadémia döntését húsz-harminc évvel megelôzve). Épp-
úgy Louis Borges, aki ugyan nem Nobel-díjas, de talán ô érdemelte
volna meg legjobban. Néhány nagyszerû spanyolországi spanyol köl-
tôt is fordítottam, mint Rafael Albertit, Miguel Hernándezt és többel
közülük szoros barátságba is kerültem. De most, harminc-negyven év
után sem tudok spanyolul. Bármennyire racionális lény vagyok is köl-
tô létemre, észérvekkel nem tudom megmagyarázni, de mégis tudom,
hogy az ismeretlen nyelven írt versekben is megtalálni az utat. 
– Meg tudja-e már válaszolni azt a kérdést, amelyet tizennyolc
évesen tett fel önmagának: mit tud a költô?
– Nem lehet tudni, mert nem tud semmit. És azt sem tudja, hogy mi
az, amit tud. Ez elég különös, nagyon ellentmondásos. Nem lehet tud-
ni, hogy honnan jön, mitôl jön, mikor jön a vers. Teljes bizonytalan-
ság. Nem lehet megfogni semmiféle, ehhez szükséges tudást. Ahhoz,
hogy valaki matematikus legyen, sok mindent kell tanulnia, a kétszer
kettôtôl a cosinus tételen át egyre följebb és följebb, mert akármilyen
zseni, ezek nélkül nem jut semmire a szakmájában. A mûvészetekben
sem lehet tanulás nélkül érvényesülni. A zenészi tehetség megmutatko-
zik ugyan fiatal korban, de rengeteg gyakorlással lehet csak a csúcsra
jutni. A képzômûvészet is mesterség: vésôhasználat, festékkeverés. A
költészetnek se eszköze, se anyaga nincs. Az az anyaga, amit annak az
egyetlen léleknek és szellemnek, aki gyakorolja, sikerült feldolgoznia.
Mindent kell tudni a világról, de nem lehet megmondani, hogy mit
kell tudni. Egyáltalában nem lehet megtanulni verset írni. Eszerint azt
lehet mondani, hogy semmi nincs, amilyen alapon létezik a költô. 
– Most min dolgozik? A költészetbôl, azt hiszem, nem lehet
nyugdíjba menni.
– Valóban nem lehet szabadulni tôle, bár mostanában már nem
dolgozom rendszeresen. Holott úgy érzem, hogy most kellene kez-
denem. Mintha még semmit sem írtam volna meg. De a vers nem
adja olyan könnyen, se akkor, ha nagyon hiányzik, se akkor, ha sza-
badulni akarnánk tôle. Néha azért újra meg újra  egy-egy szikra, egy-
két szó felkelti a bujkáló és rejtekezô energiát. Amikor elkezdôdik,
rögtön rettegek, mert úgy érzem, hogy ezt nem tudom megírni. Na-
gyon keserves dolog. A verset akkor sem tudom megtervezni, ami-
kor belefogtam az írásába. Már megvan az eleje, talán a végét is sej-
tem, de hogy mi lesz a kettô között, az rejtély. Mint amikor elültet-
nek egy rózsát, s a világon senki sem tudja megmondani, hogy a
szárai, a levelei, a szirmai milyenek lesznek. Azt tudják, hogy rózsa
lesz. A többi titok. 

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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A SZAK KIADÓ ÚJDONSÁGAI
ÚJDONSÁGUNK!
Nagy Gábor: 
Útmutató a Windows Registry
használatához
288 oldal, 4500 Ft áfával

A Windows 95 megjelenése óta a
rendszer beállításainak központi
tárhelye a Rendszerleíró adatbázis
(Registry). Tippek, trükkök nem
csak rendszergazdáknak!

Emlékeztetôül:
Microsoft:

Áttérés a Windows
Server 2003-ra

Segédlet kis és közepes
vállalatoknak. 260 oldal 

5000 Ft áfával

Alkalmazott informatika
sorozat:
Symbian alapú
szoftverfejlesztés
240 oldal + CD melléklet
4500 Ft áfával

A Ciceró Könyvstúdió ajánlja

Marina Gask:
Milyenek a fiúk?
(És a lányok?)
Fordította: Szabó Mária
(Tök jó könyvek)
A tinédzser lányok örökzöld témája: Milyenek is
a fiúk? Furcsák, gátlásosak, vonzóak, érthetetle-
nek? És hogyan adják – finoman – a tudtukra,
hogy tetszenek nekik? A fiúk problémái is na-
gyon hasonlóak. E könyv életszerû és mulatságos
példákkal siet mindkét nem segítségére.
A/5 kb. 120 oldal, 1590 Ft

Tony DiTerlizzi – Holly Black:
A Spiderwick Krónika 3. kötet
Lucinda titka
Fordította: Till Tamás
A koboldokkal és az óriáskobolddal folytatott küz-
delem, valamint Nyüsszentyû újabb cselvetései
után a Grace gyerekek elhatározzák, hogy fölkere-
sik Lucinda nénit, a múlt egyetlen élô tanúját. Csak-
hogy közben a Manók Könyvének nyoma vész…
115x170 mm, kb. 112 oldal, kötve, 1790 Ft

Jonah Black fekete naplója 3.
Egy „szépreményû bika” feljegyzései 
Fuss, Jonah, fuss!
Fordította: Tandori Dezsô
A 4 kötetes napló 3. kötetében Sophie, az „álom-
lány” megzavarja Jonah és Posie szerelmes
együttlétét, majd elképesztôen bizarr kalandok-
ba sodorja hôsünket.
Tandori Dezsô brilliáns fordítása ezt a kötetet is
felejthetetlen olvasmánnyá teszi.
A/5, 208 oldal, 1790 Ft

Ciceró Könyvstúdió 1133 Bp., Pozsonyi út 61.
T/F: 239-0180, E-mail:cicero@axelero.hu
www.cicerokonyvstudio.hu
Monopolterjesztô: Talentum Kft.
1133 Bp., Gogol u. 17. T/F:239-9141

A Kairosz Kiadó ajánlata
Tóthárpád Ferenc–Pápai Éva 
Kútkávára magot teszek
Versek, mondókák
A/5, 136 oldal, keménytáblás, végig színes ill.
A gyönyörû madárképek mellett egy-egy mondó-
ka mutatja be a madarakat, könnyen tanulható, a
gyermeki világhoz közel álló formában. A mada-
rak bemutatása ornitológiai szempontból is hite-
les, a gyermekek érdeklôdését is felkelti, illetve kí-
váncsiságát kielégíti.

W. Fijalkowski – 
R. Jedrzejewska-Wróbel
Itt vagyok!
Az emberi élet elsô
hónapjainak képes története
240x210 mm., 96 oldal, keménytáblás,
végig színes ill.
Bájos rajzok és szenzációs méhen belüli

fényképek egészítik ki a kedves, humoros, egész
családnak szánt történetet. Ezt a „mesét” mind-
annyian szívesen olvassuk.

Révész Máriusz
Sorsfordítók Erdélyben
B/5, 244 oldal, kartonált, színes ill.
Az erdélyi gyermekmentôk története egyszerre
megkapó és elgondolkoztat. Az interjú kötet
egyik szereplôje Böjte Csaba dévai szerzetes, az
Év embere.

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/B. Telefon/fax: 359-9825

Szak Kiadó Kft. ● 2060 Bicske, Diófa u. 3. 
� 06-22-565-310 ● Fax: 06-22-565-311
info@szak.hu ● www.szak.hu
Figyelje folyamatosan weblapunkat!

Elôkészületben:
Neil Bradley: Az XML-kézikönyv. Új, átdolgozott kiadás
William R. Stanek: Windows parancssor

Magyar
Könyvgyûjtô
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a 2002–2004. évi
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■ Szathmári Istvánt sokoldalú nyelvészként ismer-
jük, de talán elsôsorban stilisztikai és a nyelvtudo-
mány történetét tárgyaló munkássága jelentôs. Rá-
adásul nem vonja ki magát a nyelvészet népszerûsí-
tésébôl, sôt a nyelvmûvelésbôl sem – még rádióelô-
adásokat is vállal. (Jelen sorok írója, úgy emlékszik
rá, mint az ELTE BTK dékánjára, hogy temérdek
adminisztrációs és regulatív kötelezettsége mellett,
emberségébôl mit sem vesztett.) Az általa szerkesz-
tett „A magyar stilisztika útja” (1961) néhány elôd-
jéé mellett elsôsorban Zlinszky Aladár munkásságát
tartalmazta, s ehhez írt a szerkesztô igényes jegyze-
teket, stilisztikai kislexikont és máig mérvadó bibli-
ográfiákat. Annak idején – szakmai érdemei mellett
– szinte forradalminak számított, hogy az akkor fa-
vorizált Darvas József és Gábor Andor mellett, a
szerzô ki tudott térni egyrészt Czuczor Gergely és
Gvadányi József, másrészt Erdélyi József és Szabó
Dezsô mûveire is, s nem feledkezett meg az abban a korban igen-
csak avantgárdnak számító Füst Milán és Kassák Lajos munkás-
ságáról sem.

A szerzô már akkoriban a klasszikus stilisztika és retorika szin-
te teljes arzenálját bemutatta magyar példákon, a lehetô legraci-
onálisabban elrendezve. Erre a mûvére azonban már csak az idô-
sebb kollégák emlékeznek, s elérkezett az idô a legmaradandóbb
részek, így a stilisztikai kislexikon újrakiadására is – amit jelen
kötet valósított meg.

A stilisztika legfôbb erénye, hogy mûfajokon átívelô távlatokat
ad, amit itt egyetlen – Szathmári által is számon tartott – példán
igyekszem bemutatni. Az egyik oldalról a különbözô nép- és mû-
költészeti mûfajok besorolása az irodalomtudósok, néprajzosok
leghálásabb témái közé tartozik; a másik oldalról pedig a különbö-
zô mûfajokat jelölô szók elemzése a nyelvészek számára érdekes.

A mese szó egy újabb etimológiája szerint a rekonstruált Mi es
e? kérdômondatból vezethetô le, tudniillik e szavunk eredeti je-
lentése ‘talány’ volt. A Jókai-kódexben (1372), Döbrentei-kódex-
ben, Jordánszky-kódexben a mese általában a latin aenigma, pa-
rabola és propositio megfelelôjeként szerepelt, majd a hazai Ae-
sopus-interpretátoroknál, Pesti Gábornál (1536) a kérdés, Laskay
Jánosnál (1592) a kérdezkedés szók szinonimájaként. Az etimo-
lógia lényege tehát az, hogy a mese a Mi es e?, azaz ‘Mi is ez?’,
‘Hát ez mi?’ kérdômondatból rántódott össze.

Ami a mese szó eredetét illeti, tehát valószínûleg egy irodalmi
szöveg (találós kérdés) záróformulájának maradványa, mégpedig
úgynevezett allegro, gyors beszéd során összerándult formában.
Némi magyarázatra szorulnak azonban a mese szó szerteágazó
jelentései. Ezek kissé elnagyolva a következôk:
1.Eredeti jelentése: ‘talány’, s ez a jelentése (‘találós kérdés’) még

például Révai Miklósnál is megvan, egyes folklór-közlésekben
a legutóbbi idôkig szórványosan fel-felbukkan.

2.Másik mûfaj megjelöléseként, még ma is legelterjedtebb, leg-
általánosabb, legtipikusabb jelentésében: ‘népmese, mûmese;
tale’, s ebben az értelemben való használatára Balassi korától
kezdôdôen vannak adatok. Így elsô elôfordulásaként Ambro-
sius Calepinus latin–magyar szótárát (1585) szokás említeni.
Megjegyezhetô, hogy – a magyarban viszonylag kései – ‘tale’
jelentése alapján buzgó finnugor nyelvészek nemcsak osztják
párhuzamot találtak hozzá, hanem sikerült valamiféle ugor
alapalakjának rekonstrukciója is – azonban valószínûleg ezek
a kísérletek téves utakra vezetnek.

3.Az újabb (elsôsorban tévébeli, talán korábban mozibeli) kom-
munikáció révén a gyermeknyelvben általánosan elterjedt jelen-

tése: ‘rajzfilm; cartoon’, például a híres
Cartoon Network magyarítva mint Mese-
csatorna. Ennek a jelentésnek a használa-
ta (amennyiben egy szó jelentésbôvülésé-
nek útja egyáltalán megjósolható) valószí-
nûleg egyre népszerûbb lesz.
4. Kiterjesztett jelentésben: ‘mû cselek-
ménye, tárgya, szüzséje; plot’.
5. Nagyon kiterjesztett jelentésben: ‘ha-
zugság, mellébeszélés; lie’. Ennek a jelen-
tésnek a megôrzôdése – valamely más je-
lentésé mögött – mindenképpen várható.
Bizonyos mesék könnyen alakulnak át
találós kérdésekké és viszont. Például „A
három rokkant cimbora” címû közis-
mert európai, „grimmi” hazugságmese
szüzséje a következô: A vak, a béna és a
csupasz mennek a mezôn. A vak meglát

egy nyulat, a béna megfogja, a csupasz a zsebébe dugja. Egy
észt változata találós kérdés: „Tüzes kocsi jön le a hegyrôl,
egy vak, egy lábatlan és egy meztelen ül rajta; nyúllal talál-
koznak; a vak látja, a lábatlan megfogja, a meztelen a keblé-
be dugja. Megoldás: a lemenô nap, az éj, a hajnal és a hold”.
Azonban ha a grimmi mesét találós kérdésként adják fel, a
megoldás csak így hangzik: „egy hazugság”.

A találós kérdéstôl a meséig vezetô út érdekes kérdéseket érint
a magyar nyelvben és irodalomban, s szép példát találunk erre
Szathmári 1961-es és mostani könyvében is. Balassi úgynevezett
„Nagyciklus”-ának elsô darabjaként írta „Aenigma” címû versét
„egy horvát virágének nótájára”. Az elsô négy sor (a zárójelben
szövegvariánsok):

Jelentem versben mesémet (mesímet),
De elrejtem értelmemet;

Kérem édes szeretômet (szeretûmet),
Fejtse meg nekem ezeket.

A vers szüzséje röviden: a hattyúpár egyik tagját a keselyû elra-
gadja, majd a másika elsiratja – de hasonló történetek a legkülön-
bözôbb irodalmi mûfajokban illô bôségben találhatók galamb-
párral, a kínaiaknál mandarinkacsapárral stb. Mindenesetre Balas-
si e cikluskezdôjét a hattyúpárral kapcsolatos legjelentôsebb ma-
gyar versek között szokás emlegetni. Ráadásul újabb kutatások az
„Aenigma” cím mellé a „Fabula” (tehát ‘tale’) címet is feltételezik.

Az enigma vagy rejtély azonban stilisztikai alakzatként is értel-
mezhetô, s Balassi e versét szokás úgy értelmezni, hogy benne
egy pontosan meg nem határozható, számára kedves hölgynek
váratlan férjhezmenetelét énekli meg. Nos, ez a hattyús vers
egyes feltételezések szerint nagy szerelmének, Losonczy Anná-
nak Ungnád Kristóffal való házassága alkalmával készült.

Szathmári István új könyve tehát nemcsak a közép- és felsôfo-
kú oktatás nagyszerû segédeszköze, hanem sok támpontot nyújt
a filológiai (nyelvészeti, irodalomtörténeti, folklór) vizsgálódá-
sokhoz is. Nem hiányozhat persze belôle a 20. századi költészet
legvitatottabb rejtélye, Ady fekete zongorája sem: az új bölcsész-
generáció számára is ismét fel van adva a talány, s megfejtéséhez
persze illik elôbb megismerni Ignotus, Karácsony Sándor, Mar-
tinkó András, sôt talán még néhány új posztmodern teoretikus
véleményét is.

Kicsi Sándor András
Szathmári István: Stilisztikai lexikon
Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve
Tinta Kiadó, 3360 Ft
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„A Fiatal felkereste az Öreget,
hogy tanácsot kérjen tôle. Öreg,
összetörtem valamit. Mennyire

törted össze? Millió apró darabra.
Attól tartok nem segíthetek. Mi-
ért? Semmit sem tehetsz. Miért?
Nem lehet rendbe hozni. Miért?

Javíthatatlan lett.
Millió apró darabra tört.”

■ Ezzel a kis tanmesével kezdôdik James
Frey „Millió apró darabban” címû, az al-
koholisták és drogosok pokoli világába
vezetô, vaskos memoárja, amely drámai
módon, plasztikusan ábrázolja a fôhôs
Frey hányatott életének gyötrelmes, elvo-
nókúra alatti idôszakát. A történet az
USA Minnesota állambeli, 1949-ben ala-
pított Bentlakásos Drog- és Alkoholbeteg-
gondozó Intézetben játszódik. A monu-
mentális, harminckét egységbôl álló épü-
letegyüttesben több mint 20 ezer beteget kezeltek már eddig
– a legmagasabb gyógyulási aránnyal. Egyszerre 200-220 alko-
holistát és narkóst gondoznak itt, három férfi és három nôi –
nem szigorúan szeparált – osztályon. 

A betegek a személyre szóló program teljesítéséhez szüksé-
ges ideig vannak az intézetben, ám saját felelôsségükre bármi-
kor elhagyhatják azt. A gyógykezelés meglehetôsen drága, vi-
szont a bekerült betegek az intézetet finanszírozó – nagy va-
gyonnal rendelkezô – alapítvány által támogatásokban, segé-
lyekben részesülhetnek. Itt mûködik az egyik vezetô, szenve-
délybetegségekre specializált kutató- és oktatóintézet is.

Ide „vonul be” – jó módú szülei támogatásával – a kábító-
szertôl testileg és szellemileg leépült 23 éves James Frey. A fi-
atalember – saját bevallása szerint – óvodáskora óta csínyte-
vések tucatjait követi el – verekszik, lop, balesetet okoz. Gyer-
mekként rakoncátlan, ifjoncként fékezhetetlen. Szülei dol-
gos, elfoglalt emberek, korán kikerül látókörükbôl és kont-
rolljuk alól. Hétéves, amikor elôször nyúl a cigarettához, tíz-
éves korától fogyaszt rendszeresen alkoholt. 

Tizenkét évesen már az ital és a drog rabja. Két év múlva ka-
lapáccsal szétver egy szobrot, felrobbant egy levelesládát. Ti-
zenöt éves, amikor alkoholt és drogot árul társainak. Fôisko-
lás korában többször is megcsalja a barátnôjét. Iszik, szív, ve-
rekszik, csal, lop, hazudik, gyújtogat, kurvázik, pisztollyal fe-
nyegetôzik. Huszonegy éves korában tartóztatják le elôször,
aztán többször is – Ohióban zárkában fog fizetni elkövetett
bûneiért.

Szülei – környezetváltozás céljából – Európába küldik ta-
nulni. A fiú Párizsban, Londonban folytatja botrányos és ön-
pusztító életét. Bûnlajstromán rendzavarás, garázdaság, testi
sértés, ittas vezetés, kábítószer-birtoklás- és terjesztési szán-
dék szerepel. Több eljárás van ellene folyamatban, amikor az
intézetbe kerül. Elvonókúrán még nem volt, szülei eddig
nem tudták rávenni. Most – talán a hatóságok és önmaga elôl
is menekülve – vállalja a kezelést.

James Frey szörnyû szenvedésen megy át az elvonókúra kez-
deti szakaszában, az elvonási tünetek jelentkezésekor. Kínja-
it érzékletesen írja le, fájdalmától jószerivel az empatikus ol-

vasó maga is szenved. Kifejezéskész-
lete, szóhasználata közönséges, sôt
trágár, ám illik környezetéhez, amely-
ben gengszter, drogbáró, világbajnok
bokszoló, prostituált és még jogvég-
zett bíró is van. 
A „Kölyök” – társai így hívják Jamest
– feltalálja magát közöttük, itt öntör-
vényû viselkedése esetenként még
szimpátiát is kelt. Idôvel barátokra ta-
lál, mi több, a szerelem is megérinti
Lilly, a prosti lány iránt. Kezdetben
csak a Düh munkál benne, ahogy ír-
ja: a haragnak, a méregnek és a hihe-
tetlen fájdalomnak olyan keveréke,
amelyet azóta ismer, amióta csak az
eszét tudja. Egy ilyen állapotában
szökni próbál, de Leonard – aki távo-
zásakor fiává fogadja – visszahozza.
Késôbb James menti meg Lillyt, s jól-
lehet ekkor droghoz nyúlhatna –
nem esik vissza.
Az Anonim Alkoholisták (AA) Tizen-
két Lépés rá szabott Programját tûri,

bár nem hisz benne. Többet jelent számára a Tao Te King, a
kínai könyv: „Nekem szól, értem a jelentését… Élni és élni
hagyni, nem ítélkezni, elfogadni az életet úgy, ahogy van, és
akkor minden rendben lesz” – írja egy helyütt. Ez az a pont,
ahol a Düh oszlik, fölcsillan a remény – ekkor már néhány
Lépés megtétele után. Szüleivel is megbékél, amikor megláto-
gatják, életében elôször közelebb kerül hozzájuk, a felelôssé-
get magára vállalja. 

Ekkor döbben rá, s mondja is: „Meg kell változnom, muszáj
megváltoznom… Most csak az számít, hogy valami és valaki
más legyek a jövôben.” James a gyógyulás útján van. Néhány
nappal késôbb ezt írja: „Átalszom az éjszakát. Megszakítás
nélkül és gyógyszerek nélkül. Ez a második éjszakám, amit
végigalszom… Ez az új rekordom.”

Lassan véget is ér James Programja. Elkészíti saját Utókeze-
lési Tervét, amit ha betart, „sokat fog segíteni.” Ám bôrébôl
nem bújik ki, újólag kifejti: „Nem hiszek a Tizenkét Lépés-
ben.… Nem ruházom át se az életemet, se az akaratomat
másra… Ha alkohol és kábítószer van elôttem, úgy döntök,
hogy nem kérek belôle. Nem akarok senkitôl és semmitôl se
függeni, csak magamtól.”

Ápolója még egyszer figyelmezteti: „Annak az esélye, hogy
AA, egyéni terápia, csoportterápia és egyéb segítség nélkül va-
laki józan maradjon a maga elôéletével, millió az egyhez.”
Aztán James búcsúzik, jön érte a bátyja és elhagyják az inté-
zetet. A fiú elsô dolga, hogy betérjen egy kocsmába. Kikér
egy korsó erôs alkoholos italt. Megfogja, szagolgatja. Aztán
nem issza meg! Azt mondja: „Túl vagyok a piáláson. Soha
nem fogok újra inni.” És valóban: James Frey soha nem esik
vissza, megmutatja: ô az egy a millió közül. Már nem függ
semmitôl és senkitôl, csak magától.

Megdöbbentô, megrázó, egyben felemelô, tanulságos és
erôt adó olvasmány is James Frey memoárja. A könyv – ame-
lyet a narkósok Háború és békéjének is neveznek – Hazai At-
tila fordításában jelent meg.

Baráthi Ottó
James Frey: Millió apró darabban
527 oldal, Atheneum 2000 Kiadó
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Ki kicsoda a magyar könyvszakmában
■ A Kiss József Könyvkiadó a közeljövôben megjelenteti a Ki kicso-
da a magyar könyvszakmában c. szakmai életrajzi lexikont a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával. Az adattár törekvésünk szerint – a könyvszakmai cé-
gek együttmûködését feltételezve – felöleli a könyvek kiadására, keres-
kedelmére tartalmilag és formailag közvetlenül hatással rendelkezô
magyar és határontúli magyar könyvszakmai résztvevôk teljes körét. 
Lapzártánk elôtt küldtük ki a személyes kérdôíveket a nyilvántartá-
sunkban szereplô címekre: 

több mint 1000 cég mintegy 2500 munkatársának

Ezúton is kérünk minden kollégát, aki megkapta a kérdôívet, hogy
kitöltve, a megadott határidôig a kérdôíveket levélben (esetleg cégen-
ként összegyûjtve), szíveskedjenek visszaküldeni.
Címünk: Kiss József Könyvkiadó, 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. 
Nagyon fontos, hogy a visszaküldési határidôt betartsák, hiszen csak
így tudjuk garantálni, hogy a munkatársak szerepeljenek a kötetben.

A személyes szócikkek megjelenése ingyenes!

Bármilyen kérdésre szívesen ad további felvilágosítást dr. Jakab Sára a
209-9141 telefonszámon és a jsara@axelero.hu e-mail címen.
Fontos: kérjük azoknak a könyvszakmai dolgozóknak a jelentkezését
is, akik nyilvántartásunk hiányossága miatt, vagy kézbesítési problé-
ma miatt nem kapták meg személyes kérdôívünket.
(Az illusztráció nem végleges címlapterv, az ott olvasható számok csak a lát-
ványt szolgálják.)

Visszaküldési határidô: február 28.

naplók, levelek, riportok

KKaappiilllleerr  FFeerreenncc;;  SSoommooggyyii  GGyyôôzzôô: Megélt aranykor. Salföldi beszélgetések Somogyi Gyôzô fes-
tômûvésszel. M. Nyugat, 158 oldal, 1950 Ft

PPöörrzzssee  SSáánnddoorr: Terítéken. Füleky, 398 oldal, 2400 Ft

RRóónnaayy  GGyyöörrggyy: Interjúk, nyilatkozatok, vallomások. Vigilia, 406 oldal, 2400 Ft

SSzzeellee  AAnnnnaa  eett  aall. (szerk.): Kényszermunka, erôltetett menet, tömeghalál. Makkabi, 178 oldal, 980 Ft

TTaallyyiiggááss  JJuuddiitt  eett  aall. (szerk.): E-világi beszélgetések.hu. Peszto, 254 oldal, 3000 Ft

prózairodalom, kalandos

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Öt kismalac. Európa, 300 oldal, 1500 Ft

CCoolllliinnss,,  MMaaxx  AAllllaann: Helyszínelôk. Las Vegas: a bûnös város. JLX, 320 oldal, 1499 Ft

FFaahhyy,,  TThhoommaass: Álmatlanság. Opus, 368 oldal, 2490 Ft

FFiinnddeerr,,  JJoosseepphh: Zártkörû klub. General Press, 440 oldal, 1700 Ft

KKiinngg,,  SStteepphheenn: Az I-II. Európa, 1416 oldal, 2600 Ft

LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: A halott város árnyai. Gesta, 232 oldal, 1995 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Halálos képmás. Gold Book, 384 oldal, 1598 Ft

SShheelllleeyy,,  DDuunnccaann: A végsô háború. Tóthágas, 666 oldal, 2500 Ft

UUrrbbaann,,  MMiillooss: A katedrális árnya. Isteni krimikomédia. Kalligram, 176 oldal, 1990 Ft

prózairodalom, történelmi

JJóókkaaii  MMóórr: A kôszívû ember fiai. Mérték, 640 oldal, 999 Ft

PPeeiippeerr,,  JJooaacchhiimm (Vágó Csaba): Keselyûk Berlin felett. II. világháborús kalandregény egy szig-
orúan titkos hadmûveletrôl. Vagabund, 215 oldal, 588 Ft

WWaallttaarrii,,  MMiikkaa: Az ország titka. Európa, 488 oldal, 2500 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus

CCuunnnniinngghhaamm,,  EEllaanniiee: Varázskopók. Királyok és tanácsadók I. Delta Vision, 312 oldal, 1890 Ft

LLaawwhheeaadd,,  SStteepphheenn: A Sárkánykirály palotája. Ciceró, 414 oldal, 2200 Ft

NNeeddooppuullooss,,  TTiimm: Klánregény-trilógiák. Brujah 1. Rabláncon. Delta Vision, 252 oldal, 1790 Ft

szépirodalom

AAbblloonncczzyy  ÁÁggnneess: Kôkövön. Open Art, 98 oldal, 960 Ft

ÁÁllmmooss  BBoollddiizzssáárr: Álmos Boldizsár tanár úr történetei. Magánkiadás, 2350 Ft

BBeennaallii,,  AAbbddeellkkaaddeerr: Menyegzô a tengernél. Gondolat, 236 oldal, 2490 Ft

BBoorrssóóss  KKáárroollyy: A férfi igen – a nôi nem. Szerelmi kalandok. Uránusz, 135 oldal, 1750 Ft

BBrraaddáánnyyii  IIvváánn: Délvég utca. Regun, 345 oldal, 1590 Ft

BBuusscchh,,  WWiillhheellmm: A róka + A sárkányok + A forró fürdô. Eri, 84 oldal, 1890 Ft

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: Könnyek árja. EX-BB, 224 oldal, 850 Ft

CCzzeeggôô  ZZoollttáánn: Medrében él I-II. Hungarovox, 455+473 oldal, 3000 Ft

EErrsskkiinnee,,  BBaarrbbaarraa: Suttogás a homokban. Alexandra, 414 oldal, 2499 Ft

EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Korai még a klimax nekem. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 76 oldal,
1199 Ft

EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Nevetés. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft

EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Szeretô édesanyák. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft

EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Szeretô édesapák. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft

EExxlleeyy,,  HHeelleenn: Szeretteink. Helen Exley ajándékkönyv. Alexandra, 60 oldal, 1499 Ft

FFiisscchheerr,,  TTiibboorr: Aki hülye, ne olvassa! Gondolat, 352 oldal, 2490 Ft

FFrraannccee,,  AAnnaattoollee: A vörös liliom. General Press, 304 oldal, 2200 Ft

FFrraannkk  GGyyöörrggyy: ‘Kék törvény’. Bába, 79 oldal, 525 Ft

GGyyiimmeessii  LLáásszzllóó: Beküldjem értetek a medvét? Prózatekercs. Littera Nova, 181 oldal, 1490 Ft

HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: Zipporah lánya. IPC, 400 oldal, 1500 Ft

HHoommoollyyaa  OOrrssoollyyaa; Rákócza Richárd. Szökôár testközelbôl. Magyarok Phuketen a cúnami idején.
Bolt, 208 oldal, 1690 Ft

HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill: Gyöngéd barbárok. Európa, 236 oldal, 2000 Ft

IIsszzttrraayy  BBoottoonndd: Mozdulatlan vándorlás. Masszi, 300 oldal, 1980 Ft

JJaacckkssoonn,,  LLiissaa: Rajongás. General Press, 312 oldal, 1700 Ft

JJóókkaaii  MMóórr: Börtön virága és más elbeszélések. Unikornis, 290 oldal, 3500 Ft

JJóókkaaii  MMóórr: Párbaj Istennel. Unikornis, 340 oldal, 3500 Ft

KKuunnddeerraa,,  MMiillaann: Búcsúkeringô. Európa, 227 oldal, 1800 Ft

KKuunnddeerraa,,  MMiillaann: Halhatatlanság. Európa, 464 oldal, 2000 Ft

MMaarrttiinn  dduu  GGaarrdd,,  RRooggeerr: Vén Európa. Eri, 95 oldal, 1995 Ft

MMoollnnáárr  GGéézzaa: Csúcsok – szakadékok. Hét Krajcár, 235 oldal, 1280 Ft

MMóórraa  FFeerreenncc: Bolondságok. Móra Ferenc füveskönyve. Lazi, 104 oldal, 1400 Ft

MMoorraavviiaa,,  AAllbbeerrttoo: A figyelem. Európa, 432 oldal, 2600 Ft

MMoorraavviiaa,,  AAllbbeerrttoo: A leselkedô. Európa, 216 oldal, 2600 Ft

OO’’FFllaannaaggaann,,  SShheeiillaa: Szeleburdi szerelem. Túl szép, hogy igaz legyen. Alexandra, 591 oldal, 1999 Ft

PPooppoovv,,  AAlleekk: Londoni küldetés. JAK, Kijárat, 293 oldal, 1600 Ft

PPooppppeerr  PPéétteerr: Részemrôl mondjunk mancsot! Saxum, 224 oldal, 1980 Ft

RReejjttôô  JJeennôô (P. Howard): Pokol a hegyek között. Alexandra, 208 oldal, 1499 Ft

RReejjttôô  JJeennôô (P. Howard): Texas Bill a fenegyerek. Alexandra, 176 oldal, 1499 Ft

RReejjttôô  JJeennôô (P. Howard): Tigrisvér. Alexandra, 192 oldal, 1499 Ft

RRiiccee,,  LLuuaannnnee: Táncolj velem! JLX, 322 oldal, 1980 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Rejtôzködô csillag. Harlequin, 288 oldal, 995 Ft

RRoommaanneekk  IInnkkaa;;  TTaasskkoovviiccss  AAddééll: Mesés valóság. Prózai írások és versek. Uránusz, 330 oldal,
3450 Ft

SScchhmmiitttt,,  EErriicc--EEmmmmaannuueell: Ibrahim úr és a Korán virágai. Európa, 80 oldal, 1600 Ft

SSttaassiiuukk,,  AAnnddrrzzeejj;;  AAnnddrruuhhoovviiccss,,  JJuurriijj: Az én Európám. Két esszé az úgynevezett Közép-Európáról.
Kijárat, 140 oldal, 1200 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Második esély. Maecenas, 278 oldal, 1498 Ft

SSuummoonnyyii  ZZoollttáánn: Vitéz nagyfalui Toldi Miklós szerelme és egyéb kalandjai. Helikon, 172 oldal,
2290 Ft

SSuussaannnn,,  JJaaccqquueelliinnee: Babák völgye. Új Stúdió, 454 oldal, 2480 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Katalin utca. Európa, 216 oldal, 1900 Ft

SSzzüülleeiimmnneekk. B.K.L., 11x11 cm, 1260 Ft

VVaarrggaass  LLlloossaa,,  MMaarriioo: A Zöld Palota. Európa, 552 oldal, 2500 Ft

VVeerrnnee,,  JJuulleess: Dráma Livóniában. Unikornis, 214 oldal, 3500 Ft

VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: Macskabölcsô. Maecenas, 280 oldal, 1750 Ft

WWoooollff,,  VViirrggiinniiaa: Flush. Európa, 132 oldal, 2200 Ft

Folytatás az 52. oldalról.

Szia! Benne vagytok?

ki kicsoda
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Kertész
z emberi nyelv jelei
(a hangok, a foné-
mák) jelcsoportokat

alkotnak, s így nem csupán
az egyes jelek elôfordulási
valószínûsége lesz különbö-
zô, de a jelek egymásra kö-
vetkezésének a valószínûsége
is, hiszen egy jelrendszer
vagy készlet jelei többnyire
nem függetlenek egymástól.
A szó, a morféma egy hang-
sorból; vagyis hangok, foné-
mák meghatározott sorrend-
jébôl áll. Mármost ez a hely-
zet a Hartley-féle modell ma-
tematikai formuláját (l. de-
cemberi számban) még bo-
nyolultabbá teszi.

Például a magyar nyelvben
az a fonémát igen ritkán kö-
veti e, holott az e fonéma ab-
szolút frekventáltsága nyel-
vünkben a legmagasabb. Ki-
csi a valószínûsége annak,
hogy az a fonémát újabb a
vagy bármilyen más magán-
hangzó kövesse. Ellenben a z
fonéma elôfordulási valószí-
nûsége a után igen magas. A
morfémák itt nyilván jelcso-
portként kezelendôk. Tehát
a morféma (jelcsoport) ele-
jén álló jel (fonéma) esetén
az egyes jelek elôfordulási
valószínûsége csökken, a két-
ség felszökik. A morfémán
(jelcsoporton) belül az egy-
másra következés valószínû-
sége növekszik, tehát a két-

ség csökken. Egy beszédmeg-
nyilvánulás elején álló hang
bármi lehet. Az Y valószínû-
sége nyelvünkben csekély, de
ez sincs kizárva. Pl.: „York
napsütése rosszkedvünk telét
nyárrá változtatta át.” Ez a
mondat tisztességes magyar

beszéd-megnyilvánulás még
akkor is, ha York idegen ere-
detû szó. Vegyük a követke-
zô beszéd-megnyilvánulást:
Ez a kecske fehér. A kezdô
jel, mint láttuk, bármi lehet,
itt a legmagasabb a vétel két-
sége. A második fonémánál a
kétség csökken. Ee kezdetû
beszéd-megnyilvánulás meg-
lehetôsen ritka a magyarban.
Valószínûtlen, hogy az e fo-
némát újabb magánhangzó
követné stb. Az Ez után is-
mét felszökik a kétség, itt
bármi következhet. Megjegy-
zendô, hogy a beszédmeg-
nyilvánulás vége felé fokoza-
tosan csökken a kétség, fel-
szökése a morféma határok-

nál is csak viszonylagos. „Ez
a kecske” után igen kicsi a
valószínûségük a következô
folytatásoknak: zöld, pipára
gyújtott, válóperes keresetet
adott be stb.

Eddigi ismereteinkbôl is ki-
derül, hogy a kommunikáci-

óhoz két jelkészlet szüksé-
ges, ezeket nem szabad
összekevernünk. Egyrészt az
adó és vevô meglévô jelkész-
lete, másrészt az instruáló je-
lek rendszere, az tehát, me-
lyet az adó küld a vevônek;
más szóval: az utasítás a
meglévô jelkészlet rendezé-
sére. Maga az információ e
két jelkészlet kapcsolatának
eredménye. Bár a két jelkész-
let nem független egymástól,
mégis önálló rendszert alkot.
Ha a kommunikáció adója és
vevôje ember – mondjuk az
emberi beszéd esetén – akkor
az adó és vevô meglévô, bel-
sô, immanens jelkészlete tu-
dattartalmaik összessége

lesz, azaz a résztvevôk tuda-
tában meglévô fogalmak,
képzetek, emlékek stb.
összessége; az instruáló jel-
rendszer pedig maga a nyelv,
mely e fogalmi és képzet-
rendszert újrarendezi. Ez a
belsô jelrendszer minden
egyes ember esetében köz-
vetlen vagy közvetett (ta-
nult) élményei, emlékei,
vagyis saját egyszeri és meg-
ismételhetetlen története so-
rán kerül a tudatba. Ebbôl
következik, hogy:

(1) Az emberek tudatában
lévô belsô jelrendszer szub-
jektív, és az egyes emberre
éppolyan jellemzô, mint az
ujjnyoma vagy a genetikai
térképe, mert minden ember
egyszeri jelenség „mint fán
se nô egyforma két levél”.
No de két levél (mondjuk:
nyárfalevél) hasonló? De
még mennyire! Tudattartal-
maink is hasonlóak. Ez a ha-
sonlóság teszi lehetôvé a
kommunikációt, vagyis egy-
más szavainak megértését
egyáltalán. 

(2) A nyelvi jel, a szó (az
instrukciós jel) jelentése,
vagyis kapcsolódása a tudat
tartalmaihoz (képzetekhez,
fogalmakhoz) pedig nem
egyéb, mint a jel használati
szabálya. A következôkben
errôl a két tételrôl szólok
majd bôvebben. 

A

Kertész Ákos

A Hartley-modell
és az emberi nyelv

A 76. Ünnepi Könyvhét listájára 2005. február 28-ig
juttathatják el javaslataikat a kiadók. Miután a könyvhét,
hagyományosan, elsôsorban a kortárs magyar irodalom

közreadásának ünnepe, könyvheti mû lehet minden
élô magyar szerzô elsô kiadású mûve. Az érdeklôdôk

részletesebben tájékozódhatnak a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése honlapján: www.mkke.hu

/Programok /Aktualitások / Ünnepi Könyvhét.

Budapesti szakkönyvkiadó menedzseri

adottságokkal rendelkezô fôszerkesztôt

és mûszaki szerkesztôt keres.

Érdeklôdni a (1) 235-5028-as

telefonszámon lehet.

Megvásárolható

a Libri Kft. valamint
a Líra és Lant Rt. 

könyvesboltjaiban.

Ára: 8479 Ft



A Kairosz Kiadó ajánlata

Sybille Knauss
Éva Braun

az unokahúg feljegyzései

A/5, 344 oldal, kartonált, kb. 3200 Ft
A Németországban nagy sikert aratott regény Hitler
és Éva Braun különös kapcsolatának kialakulását
és végkifejletét meséli el, az unokahúg szemével.

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/B. Telefon/fax: 359-9825

A Librotrade Kft. ajánlata

New Headway Pre-Intermediate középszintû gyakorló tesztek
felkészülés az érettségire (Oxford University Press) 578 Ft
Márai Sándor: Casanova In Bolzano (Alfred Knopf) 5308 Ft
Kertész Imre: Kaddish for An Unborn Child (Vinatge) 2957 Ft
Kertész Imre: Liquidation  (Alfred Knopf) 5308 Ft

A könyvek megvásárolhatók illetve megvásárolhatók:

Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254 Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade-hu

Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest Semmelweis u.1–3.
Telefon/fax:317-66-28
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A Typotex Kiadó 20 könyve féláron, az összes többi 20%-kal olcsóbban 3 helyen is,

Magiszter Könyvesbolt (1052 Budapest, Városház u. 1. 338-2440)
Typotex Kiadó (1024 Budapest, Retek u. 33-35. fsz. 2. 315-0256)

ELTE TTK A épület (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 06-30-308-7384)

http://www.typotex.hu/news.htm

Diamond, Horányi, Szabolcsi, Szent-Györgyi, Devlin, Vassy, Szalay, Sainsbury, Draaisma,
Forrai G. – Margitay T., Epping, Nyíri, Julesz ,Tóth Imre, Erdélyi,Toffler, Dertouzos, Negroponte, Ries

Sikerlista 
■ Sikerlista. Az év elején vagyunk, ezek az év elejei adatok nagy átrendezôdést nem mutatnak, a tavaly megjelent népszerû, sokak
által vásárolt könyvek maradtak meg az élbolyban. Dan Brown könyvei a Da Vinci-kód és Az angyalok és démonok elsô, illetve
elôkelô helyen szerepelnek, felkerült, illetve rajta maradt a Da Vinci-kód megfejtésérôl szóló kötet is. Ez csak azt erôsíti meg, amit
egyik korábbi számunkban már közöltünk e mûrôl: Dan Brown nagyon profi módon, és az olvasói érdeklôdésre nagyon jól ráérez-
ve alkotta meg mûveit. Magyar sikerszerzô is található a listán, Lôrincz L. László Leslie L. Lawrence írói néven publikált kötetei
mindig megjósolhatóan sikeresek lesznek. Vámos Miklós, Márai Sándor, Szabó Magda könyvei is állandó szereplôi a sikerlistáknak,
Kertész Imre Sorstalansága se hiányzott tartósan az élbolyból, most hogy a mûbôl készült, nagy visszhangot kiváltó film is a mo-
zikba került, a könyv valószínûleg még keresettebbé válik majd. Ennek hatása persze csak a késôbbi listákon lesz érzékelhetô.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. január 13. – február 1.
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabó Kft.
2. Dan Brown: Angyalok és démonok Gabó Kft.
3. Lôrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya Gesta Könyvkiadó
4. Ken Follett: Az ördög mûve Gabó Kft.
5. Wass Albert: A funtineli boszorkány I–II–III. Kráter Mûhely Egyesület
6. George R. R. Martin: Kardok vihara Alexandra Kiadó
7. Paulo Coelho: Tizenegy perc Atheneum Kiadó
8. Vámos Miklós: Márkez meg én Ab Ovo Kiadó
9. Anthony Sheenard: Sötétség elôtt Inomi Kft.

10. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2005 Oktatási Minisztérium
2. Gonda István, Illés Csilla:

Esszencia a szépség szimfóniájából Pontifex Kiadó
3. Schobert Norbert: A Norbi titok –

Az Update Módszer Norbi Wellness Média Kft.
4. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok Norbi Welness Média Kft.
5. Stahl Judit: Büntetlen örömök Kulinária Kiadó
6. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból Alexandra Kiadó
7. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kft.
8. Németh Sándor: Tízparancsolat Szerzôi magánkiadás
9. Gonda István, Illés Csilla: A szépség szimfóniája Pontifex Kiadó

10. Kirády Attila: Emberkísérletek Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Andrew Matthews: Élj vidáman! Varázsládikó Kiadó
2. J. K. Rowling: Harry Potter és a Fônix Rendje Animus Kiadó
3. Roxfort titkai Szukits Könyvkiadó
4. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Kedvenc dalaim Alexandra Kiadó
6. Meg Cabot: Valódi és képzelt hercegnôk Ciceró Kft.
7. Saját üvegfestô könyvem Alexandra Kiadó
8. Állatok a földön Alexandra Kiadó
9. Andrew Matthews: Legyél boldog tinédzser! Varázsládikó Kiadó

10. Gil Guile: Mókás állatvilág Pannon Literatúra Kft.

Libri sikerlista
2005. január 25. – február 8.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
2. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Könyvkiadó
3. Follett, Ken: Az ördög mûve Gabo Könyvkiadó
4. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Könyvkiadó
5. Vargas Llosa, Mario: A zöld palota Európa Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Könyvkiadó
7. Steel, Danielle: Második esély Maecenas Könyvek
8. Szabó Magda: Katalin utca Európa Könyvkiadó
9. Loomis, Susan: Ház a Tatin utcán Kulinária Kiadó

10. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Perjés Klára (Fôszerk.): Egy csepp emberség Magyar Rádió Rt.
2. Obersovszky Péter: Öljétek meg tévémacit! Magánkiadás
3. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok Norbi Welness Média Kft.

4. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kiadó
5. Schobert Norbert: A Norbi titok Norbi Welness Média Kft.
6. Stahl Judit: Büntetlen örömök Kulinária Kiadó
7. Kriston Andrea – Ruzsonyi Péter:

Kriston intim torna Sanoma Budapest Kiadó
8. Kerekes Ágnes: „Iskolarendszeren kívüli felsôoktatás

és érettségi utáni szakképzési lehetôségek” Dokusoft Kft.
9. Králl Mária – Horváth Miklós: Kenyérvarázs K.U.K. Könyvkiadó

10. Popper Péter: Részemrôl mondjunk mancsot! Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Brezina, Thomas: A csereboszi Egmont-Hungary Kft.
2. Miler, Zdeněk: A vakond télen Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Gaarder, Jostein: A narancsos lány Animus Kiadó
4. Marék Veronika: Kippkopp a hóban Ceruza Kiadó
5. Brezina, Thomas: Ôrület! Sztár lettem! Egmont-Hungary Kft.
6. Gergely Márta: Szöszi Könyvmolyképzô Kiadó
7. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó
8. Disney: Micimackó és a Zelefánt Egmont-Hungary Kft.
9. Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok Ceruza Kiadó

10. Böszörményi Gyula: Gergô és a táltosviadal Magyar Könyvklub

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. január
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Kiadó
2. Lôrincz L. László:

A tizenhárom kristálykoponya I–II. Gesta Kiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó Kft
4. Rubinstein, Julian:

A viszkis rabló balladája Hamu És Gyémánt Magazinkiadó
5. Bin Laden, Carmen: A királyság titkai Ulpius-Ház Könyvkiadó Bt
6. Vámos Miklós: Márkez meg én Ab Ovo Kiadó
7. Závada Pál: A fényképész utókora Magvetô Kiadó
8. Márai Sándor: Bölcsességek januártól decemberig Helikon Kiadó
9. Christie, Agatha: Három vak egér Európa Kiadó

10. Follett, Ken: Az ördög mûve Talentum Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2005. Educatio Kft
2. Tvrtko, Vujity: Angyali történetek a pokolból Alexandra Kiadó
3. Schobert Norbert: Norbi: a 2. Titok Norbi Welness Média Kft.
4. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat! Park Könyvkiadó Kft
5. Felsôoktatási vizsgakövetelmények 2005 Educatio Kft
6. Moldova György: Az utolsó töltény I–II. Urbis Könyvkiadó Kft
7. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kiadó
8. Csernus Imre dr.: Bevállalom! Jaffa 4 Kiadó
9. Popper Péter: Az Írás – Az Újszövetség Saxum Kiadó

10. Stahl Judit: Büntetlen örömök Kulinária Kft

Gyermek, ifjusági
1. Böszörményi Gyula: Gergô és a táltosviadal Magyar Könyvklub 
2. Höjer, Dan – Kvarnström, Gunill: Kis fütyikönyv Presskontakt Bt.
3. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
4. Cabot Meg: Mia karácsonya Ciceró Könyvstúdió
5. Rees, Celia: Bûbájos Mary Orlando Stúdió Kft
6. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó
7. Miler, Zdenek: Kisvakond reggeltôl estig Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
8. Darvasi László:Trapiti Magvetô Kiadó Kft
9. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen Magvetô Kiadó Kft

10. Darvasi László: Trapiti és borzasztó nyúl Magvetô Kiadó Kft





Trapiti, trapiti

■ A Lázár Ervin alkotta
Dömdödöm óta néhány
éve új varázsszót tanulhat-
tunk meg Darvasi László ki-
váló, díjnyertes meseregé-
nyébôl: a szeretet új szino-
nimája a Trapiti lett. A kavicsvári nagy tökfôzelékháborúról írt
gyermekregény (Trapiti) 2002-ben jelent meg, és még ebben az
évben elnyerte az Év Gyermekkönyve díjat. Darvasi (akivel a
Könyvhét hasábjain nem is olyan régen hosszabb terjedelmû in-
terjút olvashattunk) gyermekirodalmi kirándulása olyan sikeres
volt, hogy tavaly októberben a Magvetô megjelentette a folyta-
tást is Trapiti és a borzasztó nyúl címmel, mely méltán tarthat szá-
mot nemcsak a nyolc éven felüli gyermekek, de a korosabb fel-
nôttek érdeklôdésére is.

A könyv fantáziavilága nehezen érthetô az ôsi bizurr-mizurr
idôk ismerete nélkül, éppen ezért a szerzô az elsô rész terjedel-
mes bevezetését ennek a különös, fordított világ bemutatásának
szenteli, a történet jelenidejében zajló kavicsvári történések pe-
dig ennek a kedves-humoros mitológiának fényében lesznek ér-
telmezhetôek. A múlt árnyai a jelenben kísértenek, mind újabb
szereplôk lépnek át a múltból a jelenbe óriási kavarodást okoz-
va ezzel a hôsök számára. Az elsô könyv Fôfôvárosa és Kavics-
vára két egymással szembenálló világ: míg a kavicsvári polgárok
(Ühüm bácsi és Ühüm néni, Bánatos Olivér, Minyon kapitány,
Hektor Viktor, Holle Mama) a hagyományos közösségi értékek
hordozói, addig a nagyváros szürke házai, rohanó emberei szá-
mára ezek az értékek semmit nem jelentenek. Pontosan ezért le-
hetséges, hogy mindkét részben a gonosz erôk (Kukta Gerozán,
Szakács Király, Ramszesz Vogul és Kovács Lajos a gonosz felta-
láló) hatalmukba tudják keríteni a rajongó városi tömegeket,
hogy aztán az idilli kisváros ellen fordítsák. 

Darvasi mesélôkedve számos, a történet kereteit szétfeszítô
anekdotát, képtelen áltörténelmi fejtegetést és jellemkomikum-
ra épülô humort eredményez. Ezen epizódok közül a legnyug-
talanítóbb Ramszesz Vogul története, aki említés szinten már az
elsô részben is felbukkan, de sorsának elôszámlálása valahol
megszakad, az átvert olvasó pedig egyre idegesebben lapozgat
elôre-hátra, hogy megtalálja, hol is veszítette el a fonalat. Nos,
megnyugtatásul elárulhatom, Ramszesz Vogul a második rész-
ben újra feltûnik és (sajnos) fôszerepet kap.

A második könyv mûfaji megjelölése (szerelmes és bûnügyi
történet) érvényes az elsô részre is: Boleszláv felügyelô nyomo-
zása, a gonoszok ármánykodásai és a mindenen gyôzedelmeske-
dô szerelem (és persze mindezeknek a paródiája) teszi egyszerre
mulatságossá és heroikussá a kavicsváriak és a mesevilág racio-
nalizálására törô rosszak küzdelmét. A szerelem és a szeretet vé-
gül mindent legyôz, azonban ne gondoljuk, hogy valamiféle „ál-
gyermeknyelven” gügyögô érzelgôs, csöpögôs „lovesztorival”
van dolgunk. Trapiti, a gyermekhôs vezetésével mindenki képes
visszatérni az elveszettnek hitt, boldog gyermekkor világába, és
képes megérteni a szeretet összetartó erejét. A látszólag egysze-
rûnek tûnô trapitizés jelentése azonban nehezen határozható
meg, a filozofálgató tûzoltóparancsnok, Hektor Viktor is csak
addig jut, hogy „a trapitizés olyan játék, amelyben egyszerre van
filozófia, gyakorlat és … öööö …szeretet.” 

Nehéz lenne megfogalmazni, miért is jó meseregény a két Tra-
piti: talán azért, mert képes gyermeknyelven szólni a gyermek le-
nézése nélkül, mert egy olyan világba vezet, ahol a gonosz is
megváltozhat és képes lesz rátalálni egy teljesebb, boldogabb
életre: „Bizony szenved az olyan ember, aki nem látja a világ
sokszínûségét!”

Pompor Zoltán

Olvasni mindörökké

■ Nem is gondolnánk, hogy Magyarországhoz hasonlóan
Németországban is fejükhöz kaptak pedagógusok, olvasásku-
tatók, szülôk a 2003-as PISA-felmérés eredményeit hallva.
Azonban, amíg hazánkban csak helyi, elszigetelt kezdemé-
nyezések – iskolai munkaközösségek, gyermekkönyvtárak
rendezvényei, a Magyar Olvasástársaság konferenciái, illetve
a Jonatán Könyvmolyképzô játékos, interaktív olvasóprog-
ramja – igyekeztek enyhíteni a sokk hatását, addig a németek
az egész országot átfogó program megvalósításába kezdtek,
melynek középpontjában az általános iskolás korosztály ol-
vasási képességének komplex fejlesztése állt. Amint a prog-
ram címe mutatja: „Wir lesen vor – überall & jederzeit” (sza-
bad fordításban: Felolvasunk – mindenhol és mindenkor) a
hangsúly a mesélésen és a felolvasáson van, mely tevékeny-
ségek összetevôi (koncentrációs képesség, képzeleti tevékeny-
ség, szövegértés, beszédkészség és szociális kompetencia) az
olvasási képesség megalapozásához elengedhetetlenül fonto-
sak. Az újdonság a korábbi hasonló kezdeményezésekhez ké-
pest, hogy felnôttek olvassák fel kedves meséiket!

A programnak köszönhetôen közel 5000 „felolvasószülô”
(Vorlesenpaten) vált tagjává a német Olvasásalapítvány
(Stiftung Lesen) által létrehozott felolvasókluboknak. Gya-
korlatilag bárkibôl lehet felolvasó, szinte mindegy, hogy
kezdô szülô vagy nagymama, egy valami számít: a tagok
megszállott könyvbarátok legyenek, és az olvasás szeretetét
óvodákban, iskolákban, könyvtárakban adják tovább a gye-
rekeknek. A leendô önkéntes tagok gyakorlati szemináriu-
mok keretében (évente 120 ilyen alkalom van országszerte)
sajátíthatják el a helyes felolvasás és olvasókör-vezetés
trükkjeit. Emellett a klub folyóirata tájékoztatja a felolva-
sókat a legújabb rendezvényekrôl, olvasási tippekrôl és a
legfrissebb könyvújdonságokról. Az egész éves felolvasások
csúcspontja pedig a felolvasónap, mely a tavalyi évben no-
vember 12-én került megrendezésre.
A felolvasás nem ördöngösség, pedagógiai végzettség

sem kell hozzá, azonban egy csoport mindenre elszánt
gyermek elôtt bizony nem árt, ha felkészültek vagyunk.
Ehhez ad néhány tippet a program egyik németországi
koordinátora:

– egy felolvasási alkalom ne legyen hosszabb 45 percnél,
melybôl a tényleges felolvasásra szánt idô mindösszesen
15–20 perc. A maradék idôben a gyerekekkel beszélgethe-
tünk, például arról, hogy szerintük hogyan folytatódna a
történet.

– A csoport lehetôleg ne legyen 5–10 fônél nagyobb, és a
korkülönbség minél kisebb legyen.

– Az is fontos, hogy a felolvasó maga is élvezze a felolva-
sást, ezért lehetôleg olyan könyvet válasszon, amit maga is
kedvel.

– Figyeljük meg a gyermekek reakcióit a felolvasás során.
Ha a helyzet úgy kívánja, rövidíthetjük, kiszínezhetjük és
megváltoztathatjuk a szöveget.

– Hagyjunk idôt arra, hogy a gyerekekkel elbeszélgessünk
az olvasmányaikról, és arról, hogy mi mit szerettünk olvas-
ni gyermekkorunkban.

Aki bôvebben szeretne megismerkedni a programmal, an-
nak ajánlom a felolvasókörök internetes oldalát www.wir-
vor-lesen.de, ahol értékes információkhoz, olvasmánytip-
pekhez, segédanyagokhoz lehet hozzájutni, illetve a német
Olvasásalapítvány honlapját www.stiftunglesen.de.

A Stiftung Lesen kiadványa
alapján írta Pompor Zoltán
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■ A magyar könyves a
Frankfurti Könyvvásárra ér-
kezvén, vagy a könyves ki-
rándulásról hazatérôben –
ha ehhez érez némi indítta-
tást, és még eurója is maradt
valamennyi – csak bemegy a
frankfurti pályaudvaron egy
újságboltba, és ha nem ért
németül, akkor is talál öt
perces böngészés után né-
hány megvásárolható köny-
ves újságot, elég ha  a „buch”
„bücher” kulcsszavakra fi-

gyel csak fel az újságok címlapjain. (Németül tudó ismerôsömnek ezt
meséltem, csak annyit válaszolt rá, hogy ô – mivel ért németül – biz-
tosan talált volna még legalább tíz olyan másikat, amelyiknek ugyan-
ez a témája, legföljebb címében nem hordozza a „kulcsszavakat”.)

Eljátszhatunk a gondolattal, hogy a budapesti Nyugati pályaudva-
ron mit és mennyit találhatna ilyen újságokból a Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztiválra érkezô „könyves kiránduló”, ha ismeri – ismer-
né a „könyv” „könyvek” „olvasás” kulcsszavakat, de nem lenne túl jó
és eredményes ez a játék, úgyhogy inkább mellôzzük.

E rövid szöveg
amúgy sem lehet
mindenre kiterjedô
elemzés, szubjektív
hangulatú töprenke-
dés ez csupán,
amelyben szerzô el-
csodálkozik a világ
könyves termésének
ritkább-gyakoribb
megjelenésû perio-
dikákban történô
tükrözôdésén – kü-
lönös tekintettel arra
a tényre, hogy eme
„töprenkedés” olyan
könyves újságban lát
majd napvilágot,

amely nyolc éven keresztül tartó kétheti megjelenés után anyagi okok
miatt idén csak havonta jelenik meg –, és emiatt ôszinte ámulatának
ad hangot eme, bámuló szemei elôtt feltáruló könyves gazdagság lát-
tán, tudván tudva persze azt is, hogy „és ez csak a feje”. Merthogy szá-
mosan vannak még angol nyelvû, görög, török, olasz, francia, spanyol
könyves újságok is, mint ahogyan vannak magyarok is. (Szerzô e pon-
ton – kényszeres ôszinteségének teret engedve – bevallja, hogy tudá-
sa e tárgykörben nem kielégítô, emiatt olvasóinak nem tud számot
adni arról, hogy vajon van-e albán vagy ghanai könyves újság, és ha
igen, hányféle. Ennek most azonban nem is fog utánajárni.)

A magyar könyves termés is tükrözôdik újságokban – három ma-
gyar könyves újság van –, kettô megvásárolható, egy ingyenes a
könyvesboltokban található meg. Ez faktum. Tény az is, hogy az
itt ábrázolt német könyves újságok egyike sem közölhetne ilyen
típusú cikket magyar könyves újságokat bemutatandó, azaz nem
lehetne hét különbözô újságcímlappal illusztrálni az európai szín-
vonalú magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem tevékenységét
visszatükrözô lapokról szóló cikket.  

Hogy a három könyves újság sok, kevés, vagy éppen elegen-
dô, a sok német könyves újság létezése indokolt-e, erre itt saj-
nos nem tudjuk megadni a választ. E kérdés megválaszolásához
egyébként nem áll rendelkezésünkre adekvát mérce sem: nin-
csenek közmegegyezéses alapon hitelesített nemzetközi „köny-

ves normatívák”.
Ami bizonyos: a
németnél sokkal ki-
sebb magyar köny-
ves piacon is 57
percenként megje-
lenik egy új könyv
(2003-as adat), és e
számunkban a
megjelent könyvek
„túlcsorduló” listá-
ja a Könyvkeresô
adatai szerint a ja-
nuár 13. és február
9. közötti idôhatá-
ron belül 475 tételt
tartalmaz.

K. J.
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Frankfurt, Hauptbahnhof
Német könyves újságok öt percben



Itt aztán igazán nincs helye lírázás-
nak: a cég valóban könyvtárak állo-
mányának gyarapítását szolgálja, s e
nemben csakugyan közhasznú tevé-
kenységet végez az e célból létreho-

zott társaságban. Library Service
Non-profit Company – a neve an-
golul elegánsabban hangzik, kivált,

mert egyik szava önzetlenségre is
utal. Vagy legalább arra: a hasznon

osztozni hosszú távon kifizetôdô.
Hogy ez így van-e, arról most tudo-

mást szerezhetünk.

– Kérdezzünk az elnevezéshez illô szárazsággal, szabato-
san: mikor jött létre társaságuk, milyen céllal és hogyan mû-
ködik?
– A TÉKA Könyvértékesítô, Könyvtárellátó és Könyvkiadó
Vállalatból 1991-ben kiválva alakult közhasznú társasággá
1994-ben. Tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi és va-
gyonkezelôi jogokat a nemzeti kulturális örökség minisztere
gyakorolja. Tanácsadója az általa kijelölt felügyelô bizottság.
A minisztériummal kötött közhasznúságú szerzôdés elôírásai
határozzák meg munkánkat, például azt, hogy minden ma-
gyar nyelven megjelenô könyvvel foglalkoznunk kell. Politi-
kai tevékenységet nem folytatunk, s természetesen nekünk is
be kell tartanunk a gazdasági társaságokra vonatkozó jogsza-
bályokat.
– Helyszûkére nincs okuk panaszkodni, hisz ahogy olva-
som: 1400 négyzetméternyi iroda, 3300 négyzetméternyi
raktár szolgálja cégüket a Váci úti ipartelepen. Végül is mit
mûvelnek ekkora területen?
– Az üzemi területbôl 1100 négyzetmétert az ETO-Print
Nyomdaipari Kft. használ, amelynek többségi tulajdonosai va-
gyunk. Ez, értelemszerûen, könyveket készít. De mi mûködtet-
jük a budapesti Kódex Könyváruházat (hazánk egyik legna-
gyobb választékot nyújtó ilyen üzletét), valamint a szegedi Ka-
zinczy Ferenc könyvesboltot is. Ám a társaság fô tevékenysége
a nevébôl következik: 6500 nyilvános, iskolai s egyéb szak-
könyvtárral, közmûvelôdési intézménnyel állunk kapcsolat-
ban. Közülük több mint 5600 veszi rendszeresen igénybe ke-
reskedelmi szolgáltatásainkat. Sokan rendelnek folyóiratokat,
könyvtári nyomtatványokat. A bibliotékák csaknem fele köt
velünk könyvtárellátási szerzôdést, amelynek alapján – vásár-
lástól függôen – általános árengedményt kapnak. Társaságunk
eredményfedezetébôl esztendônként 250–270 millió forintot
fordítunk vissza a könyvtárakba szolgáltatások és árengedmé-
nyek formájában.
– Könyvtárak és más közmûvelôdési intézmények nyilván-
valóan csak úgy képesek szolgáltatásaikat igénybe venni, ha
megrendeléseikhez elôzetes tájékoztatást kapnak. Miképp
segítik ebben ôket?

– Az Új Könyvek címû, általunk szerkesztett állománygyara-
pítási tanácsadót s a hozzá tartozó megrendelôjegyzéket két-
hetenként küldjük el vásárlóink címére. Ez teljességre töreked-
ve tartalmazza az adott idôszak újdonságait. (A megrendelt
köteteket bibliográfiai leírást tartalmazó katalóguscédulával,
könyvsarokkal és raktári számmal ellátva postázzuk a biblio-
tékáknak.) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának

megbízása alapján az úgynevezett Orszá-
gos Dokumentumellátó Rendszerbe tarto-
zó szak-, egyetemi és megyei könyvtárak-
nak harmincszázalékos kedvezménnyel
szállítjuk a költségvetési támogatásból fi-
nanszírozott kiadványokat. És szintén mi-
nisztériumok (NKÖM, OM) megbízásá-
ból mi bonyolítjuk a hazai közgyûjtemé-
nyi és közmûvelôdési dolgozók s a hatá-
ron túli magyar pedagógusok szakiroda-
lom-vásárlási támogatását. S néhány hete –
partnereink, vagy akár csak a neten érdek-
lôdve barangolók számára – mûködtetjük
az ország egyik legkorszerûbb internetes
könyváruházát (www.kello.hu). S ettôl per-
sze forgalmunk növekedését is várjuk.
– Cégük, amint az elmondottak is tanú-
sítják – a legjobb reklám az információ-
szolgáltatás szemlélet jegyében –, tájé-

koztat, hogy kereskedelmi tevékenységet folytathasson.
Honnan, miképpen szerzik adataikat?
– A Könyvtárellátó Kht. vagy ezer könyvkiadóval és több száz
könyvkiadással is foglalkozó más szervezettel áll kapcsolatban.
Évente mintegy 8-9 ezer könyvet, 3-4 ezer MC-t, CD-t, VHS-t,
DVD-t, hozzávetôleg 5 ezer tankönyvet és tanítási segédletet,
több mint 500 magyar sajtóterméket (hetilapot, közlönyt, havi pe-
riodikát stb.) forgalmazunk. Árbevételünk nagyobb része könyvek
forgalmazásából (s e körben is a könyvtáraink által vásárolt köte-
tekbôl) adódik. Nettó bevételünk folyamatosan nô: tíz év alatt
135 millióról több mint 2 milliárdra emelkedett. Ekképpen a leg-
nagyobb kereskedôk közé tartozunk a hazai könyvpiacon.
– Az eddig elmondottak többes szám elsô személyben,
tárgyszerûen érzékeltetik és dokumentálják, hogy miben
„mesterkednek”. A kht. ügyvezetô igazgatójaként úgy véli
talán: a tények magukért beszélnek, ön csak teszi a dolgát?
Egyes szám elsô személyben nem kommentálja mindezt?
– Egyszóval a „névjegyemet” hiányolja. Nincs azon vagy amögött
semmi rendkívüli. Négy évtizede szakmám, hivatásom a könyv-
kultúra szolgálata. Az Egyesült Villamosgépgyár üzemi könyvtárá-
ban „debütáltam”. Már ott megtanultam az olvasó, a könyvtárlá-
togató tiszteletét. Ezt elsôsorban úgy gyakorolhattam, hogy igye-
keztem az esetleg bizonytalan olvasónak értéket, várható intellek-
tuális és érzelmi élményt ajánlani. Ugyanezt tettem, amikor felkér-
tek a Csili (a Pesterzsébeti Vasas Mûvelôdési Ház) könyvtárának
irányítására. Azért is vállaltam ezt szívesen, mert Kispesten, a We-
kerlén születtem. A szülôföld közelsége, a rokon közeg elôsegítet-
te, hogy könyvbarát légkört teremtsünk. 1987-ben megbíztak a
Könyvértékesítô Vállalat könyvtárellátó fôosztályának vezetésével.
Ott már nem csupán helyi, hanem országos kitekintést is nyerhet-
tem. E cég megszûntével lettem a Könyvtárellátó Közhasznú Tár-
saság egyik létrehozója, illetve ügyvezetô igazgatója. Mintegy száz-
ötven kollégámmal „mesterkedünk” abban, amit felvázoltam. A
legfontosabb számunkra partnereink visszajelzése, elégedettsége. S
legfôképp az olvasók, az e réven is „kimûvelt fôk” gyarapodása.
Mert hiszem, hogy a könyv túlél minden változást, kataklizmát –
László Gyula régészprofesszor egykori szavait kölcsönkérve – az
„írott arcú emberek” érdekében.

Fotó: Zsólyomi Norbert
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A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT 
ÉS A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ

ÚJDONSÁGAI

Ingo Baldermann
NE FÉLJETEK!

A passió és a húsvéti történet gyerekeknek
Képzeletbeli utazásra indulnak az ifjú olvasók: sétálnak

Jeruzsálem utcáin, találkoznak a Biblia szereplõivel,
maga Jézus meséli el nekik az irgalmas samaritánus

történetét, így válnak részeseivé az eseményeknek. A
könyv közös, családi olvasásra készült.

B/5 méret; 64 o., keménytáblás
Ára: 1400 Ft

Farkas László
ÚRNAK SZOLGÁI

Makkai Sándor Holttengere vagy Móricz Fáklyája jut-
hat eszünkbe e regény olvasása közben. A sodró erejû
történet a „trianon” utáni idõkben, Kõrösháton játszó-

dik, és egy falusi református lelkész életén keresztül
mutatja be népünk lelkiállapotát, s mindazok küzdel-
mét, akik ott, akkor õrállóul adattak, hogy reménnyel

táplálják a megfásult lelkeket.
A/5 méret; 384 o., keménytáblás

Ára: 1900 Ft

Keresse a könyvesboltokban vagy rendelje
meg 10% engedménnyel honlapunkon:

www.datanet.hu/bibliatarsulat/
és www.datanet.hu/kalvinkiado/






