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Egy múltrendszerbeli gye-
rekkor szorongásai és örö-
mei, illetve a jelenkor felnôtt
létének frusztrációja jelen-
nek meg a költônô elsô, fi-
nom és érzékeny hangvételû
prózakötetében. A vágy:
megjeleníteni az elmúlt idôt,
a következô generáció szá-
mára már érthetetlen refle-
xet és beidegzôdéseket, ezút-
tal történetekben ölt testet. 
(Szénási Zsófia)
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„Az indigókék iskolaköpenyek és indigókékbe cso-
magolt füzetek és könyvek korában voltam gyerek.

A hatalmas iskolaépületet mindig betöltötte az
ebédlôbôl felszivárgó fôzelékszag, ami elkeveredett a
tornaterem pállott gyerektest- és tornacipôgumi-sza-
gával” – indítja Tóth Krisztina  A tolltartó címû no-

velláját. Egy múltrendszerbeli gyerekkor szorongásai
és örömei, illetve a jelenkor felnôtt létének frusztrá-

ciója jelennek meg a költônô elsô, finom és érzé-
keny hangvételû prózakötetében. A vágy: megjelení-

teni az elmúlt idôt, a következô generáció számára
már érthetetlen reflexet és beidegzôdéseket, ezúttal

történetekben ölt testet. 

■ – A Porhó címû köteted kapcsán találkoztunk utoljára. Az-
óta született egy gyerekversköteted, aminek verseit valószí-
nûleg nem csak az én gyerekem fújja már kívülrôl. Gyerek-
verseid bekerültek a Friss tinta c. válogatásba is, amely a
kortárs költôk gyermekverseinek régen aktuális összefoglaló-
ja. Végeszakadt a gyerekverseknek, vagy ahogyan nô a gye-
rek, új versek/mesék is születnek?
– Nem, egyáltalán nem hagytam abba a dolgot. Most jelent meg
A londoni mackók címmel egy CD, ezen már szerepelnek azok az
állatos versek, amelyekbôl a következô gyerekkönyv épül majd
fel. Érdekes, kevéssé ismert álla-
tokról szólnak, szerepel például
a vombat, az oposszum, a dzse-
láda, a véznaujjú maki és sok más
állat. De van más tervem is, csak
az ilyesmirôl nem szabad túl so-
kat mesélni, mert a végén nem ír-
ja meg az ember. Az utóbbi
idôben egyébként elég sok pró-
zát írok.
– Ennek eredményeként könyv-
hétre megjelent köteteddel egy
új irodalmi mûfajban próbáltad
ki magad. Elég hosszú út veze-
tett számodra a lírától a prózáig.
Biztosan van ennek valami oka:
alkat, életkor, vagy valami más?
– Az alkat, talán ez a legfonto-
sabb. Vannak, akik eleve pró-
zaíró alkatok, másoknak – én
is ezekhez tartozom – el kell
érkezni a hosszabb szövegek-
hez. Történeteket szerettem
volna mesélni, ilyen egyszerû.
Talán belejátszik az életkor is.
Nekem a prózafordítás is nagy
lendületet adott: ha az ember
fordítóként benne van egy na-
gyobb lélegzetvételû szöveg-
ben, utána könnyebben ír

mondatokat. Úgy értem, prózamondatokat: ezek nagyon
mások, mint azok a mondatok, amelyekbôl a vers építkezik.
De a gondolkodásban azért van hasonlóság, a versnél is és
a prózánál is a látvány az alap, a látványon keresztül érke-
zünk el a történetig, itt a belsô, érzelmi történetekre is gon-
dolok. Banális, amit mondok, de van egy külsô sztori, és
van egy másik, belsô történet, ami hol lenyomata a kül-
sônek, hol meg valami teljesen más. És az is nagyon izgal-
mas, ha az ember a megélt, belsô történetet próbálja re-
konstruálni külsô eseményekkel, jelenetekkel.
– A Vonalkód precízen szerkesztett történetekbôl épül fel, a
vonal központi szimbólumként uralja a könyvet. Miért ép-
pen „vonalas” a könyv?
– Úgy is mondhatjuk, hogy a vonalak segédegyenesek voltak. Se-
gítettek a gondolkodásban, szerkesztésben, de a történetek nél-
külük is megállnak. Ha az egészet nézzük, mégiscsak ad valami
egységet az a vonalazás: a történetek egésze talán többletjelen-
tést kap. A kompozíciót úgy képzeltem el, mintha egy nagy mo-
zaikkép részleteit látnánk, minden történet egy-egy egység abból
a nagyobb felületbôl.
– Vannak novellák, melyek a Kádár-korszakba, gyerekko-
runkba mennek vissza (A tolltartó, A kerítés, Langyos tej),
vannak, amelyek a szerelmes kamasz- és felnôttkorban ját-
szódnak és vezetnek el a jelenig (Hideg padló, Take five, Egy
boszorka van) és vannak szinte idôn kívüli, vagy idôtlen tör-
ténetek (a cigány történetek). Mi volt az alapkoncepció a
kötet összeállításakor?
– Az idôvel próbáltam valamit kezdeni: a szerkesztés is olyan,
mint amikor emlékezünk. Hol ez, hol az merül fel, nem sor-

rendben bukkannak fel a lelkünkben
az események, hanem valami külsô
dolog, látvány, benyomás hatására. 
Ezek a sors-részletek talán elmonda-
nak valamit egy korszakról, ami már
nincs, de ami halálig meghatározza a
reakcióinkat. Az idôtlen történeteket
én egyébként nem nevezném ci-
gánytörténeteknek, de ha ez alatt a
kiszolgáltatottságot és kitaszítottsá-
got érted, akkor igazad van. Az
erôszakról is szerettem volna valamit
megírni, és megtudni persze, mert
írás közben jobban megértjük azt,
amirôl írunk. Nemcsak a nyílt
erôszakról, hanem a szorongások
keltette lappangó erôszakról, ami
mindenütt jelen van. Minél rejtet-
tebb, annál pusztítóbb és kezelhetet-
lenebb. A vonaljegyes történet apafi-
gurája például iszonyúan fél, és ezt a
félelmét agresszióvá alakítja, a gye-
rek pedig fél, és így tovább: nemze-
dékeken át. 
A korszakról is szerettem volna vala-
mit mondani, arról, hogy milyen
erôsen meghatározta a nyolcvanas
években felnôtté érô emberek gon-
dolkodását és reakcióit az a nyo-
masztó világ, amelyikben elkezdték

Szorongások árnyékában
Tóth Krisztina prózakötete gyerek- és felnôttkorról
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az önálló életet. Számtalan olyan
reflexet hoztunk, amit a gyerekeink
már nem fognak érteni. Jó, minden
generációnál megvan ez a törés, de
itt még élesebb a határvonal, hiszen
annak a világnak szinte minden
díszlete eltûnt, belôlünk viszont so-
hasem múlnak el a gyerekkorunk-
ban bevésôdött benyomások.
– Szorongások, rövid ideig tartó
boldogságok és csalódások, meg-
aláztatások szövedékébôl állnak a
történetek. Szinte az összes törté-
net mesélôje egyes szám elsô sze-
mélyben beszél, jóllehet, nem fel-
tételezek közvetlen életrajziságot.
Miért e személyes hang?
– Azért szeretem az egyes szám elsô
személyt, mert intimitást teremt,
azt a benyomást kelti, hogy az író
személyesen mesél az olvasónak,
megszólítja, beszél hozzá. Egy kivé-
telével az összes szöveg egyes szám
elsô személyben beszél, de nem
ugyanazt a hangot halljuk. Azt
akartam érzékeltetni ezzel, hogy
ezek nem egyvalakinek a történetei,
van valami mindnyájunk számára
közös és ismerôs bennük. Sok a ho-
zott anyag, úgy értem, amit mások-
tól, itt-ott hallottam, de nem az a
lényeg, hogy kivel történt mindez,
hanem hogy érzelmileg sajátnak ér-
zi-e az ember a szituációt. De nem is szeretnék ebbe ennyire be-
lemenni, mondtam ezt a mozaikkép dolgot az elôbb, a mozaik-
képen sem a kicsi kockákat nézegetjük külön: az a szerzô szak-
mai ügye, hogyan rakta össze a képet.
– Többféle mûvészeti ágban tevékenykedsz. Annak idején
azt nyilatkoztad, hogy az ólomüveg-készítés leginkább meg-
élhetési forrás számodra, meg egy olyan fizikai tevékenység,
ami nem emészti fel a szellemi energiákat. Azóta pont a két
mûfajban való tehetségedet díjazták. Hogy állsz ezzel a tevé-
kenységgel ma?
– Folytatom az üvegezést, mert nagyon sok örömet ad. Az utób-
bi idôben egyébként kicsit elfáradtam, rosszul bírom már az éj-

szakázást, a nap meg mindig rövidnek bizonyul. De közben csu-
pa olyan dolgot csinálok, amit szeretek, ezért nehéz lemondani
bármirôl. A Gemini-díjat azok kapják, akik két területen alkot-
nak egyszerre. Nagyon örültem, hogy a másik „énemet” is díjaz-
ták, mert szenvedélyesen szeretem az üveget. Közben viszont
azt érzem, hogy nagyon nehéz ennyifélét mûvelni egyszerre. Fi-
zikailag terhel meg, kisebb a teherbírásom, mint régebben.
– Amikor telefonon egyeztettük az interjút, éppen tanítottál.
Mit tanítasz és hol?
– A József Attila Kör költôi szemináriumán tartottam órákat eb-
ben a félévben. Sajnos vége van, pedig szívesen folytattam vol-
na tovább, nagyon szeretek költészetrôl beszélni, beszélgetni.
– Korábban rendszeresen fordítottál, jelent is meg köteted.
Mostanában van-e idôd erre, és ha igen, kiket és milyen mû-
fajt fordítasz?
– Az utóbbi két évben két regényt is fordítottam. Ez, már em-
lítettem, nagyon hasznos volt a prózaírás szempontjából, mert
az ember szerez valamiféle gyakorlatot a dolog mechanikus ré-
szében. A többi sokkal nehezebb: átlátni a struktúrát, az ará-
nyokat, mindez annyira más, mint egy versben. Verset mosta-
nában nemigen fordítok, egyet-egyet, de ritkán. Most a prózát
szeretném folytatni, meg verset is jó lenne írni, tavaly nyár óta
nem született semmi. Bár ez se igaz, mert dalszöveget írtam. De
érzem, hogy készülôdik az is, hogy nem múlt el, csak háttérbe
szorult, mert minden energiámat a prózakötet összeállítására
kellett fordítanom.  Nagyon jó, hogy meglett, hogy a vonalak
találkoztak: végtelen megnyugtató. Most már vége, most másra
kell figyelni, a következô, formálódó dologra. Ilyenkor az em-
ber csak figyel befelé, várja, hogy jön-e valami hang, ami után
el lehet indulni. 

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit 2
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Tóth Krisztina

1967 (dec. 5.) Budapesten született.
1986 – a  Képzômûvészeti Szakközépiskola szobrász szakán
érettségizik. 1986–93 – az ELTE  magyar szakos hallgatója,
közben két évig Párizsban ösztöndíjas. 1994–1998 – a Buda-
pesti Francia Intézet munkatársa, 1998-tól ólomüveg-készítés-
sel is foglalkozik.
Fôbb díjai: Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1993), Graves-díj;
Déry-jutalom; (1996), József Attila-díj (2000), Palládium-díj
(2002), Gemini-díj  (2005)
Mûvek: Ôszi kabátlobogás, 1989 (versek) A beszélgetés fonala,
1994 (versek) Az árnyékember, 1997 (versek) Porhó, 2001
(vál. és új versek) A londoni mackók, 2003 (gyerekversek) Fény,
viszony (Csortos Szabó Sándor fotóival, versek) 2004 Síró
ponyva, 2004 (versek) Vonalkód (novellák) 2006
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Irodalomtörténet
Szélzsák

■ Ha máshonnan nem, ti-
zenkilenc kötetes Világirodal-
mi Lexikonunk hátsó borítójá-
ról sokan ismerhetik a híres,
Babits Mihály írta mondato-
kat: „A nemzeti irodalmak is
táplálják a világirodalmat…
Bennük válik láthatóvá, mint
a szél a hullámzó erdôkben.
Erdô nem egy van: de egy a
szél”. Az Akadémiai Kéziköny-
vek sorozatában (szerkesztô:
Bajor Péter) látott napvilágot
az a tudós munka, mely a
szakmailag, fô érdeklôdési
körében nem a literatúrára
specializálódott nagyközön-
ség számára is gyümölcsözô
olvasmány: a Pál József fôszer-
kesztôi koncepciója alapján
készült Világirodalom. Az
egyetemi ifjúság már kezdi
„új szerbantal”-nak nevezni.
A diáknyelvi fordulat részben
találó, utal a könyvforma
funkcionális rokonságára, az
egykötetes összefoglalóból
eredô jellegzetességekre. (Arra
a közelmúltban volt is kísér-
let, hogy a feladatra alkalmas
tollak vagy számítógépek va-
lamelyikébôl: professzoraink,
szaktudósaink egyikének mû-
helyébôl elôcsalogassák Szerb
Antal Magyar irodalomtörté-
netének korszerû szellemi
utódját. Bár a rendszerváltás
óta íródott egyszemélyes ha-

zai irodalomtörténeti áttekin-
tés – például Rónay László két
kiadást is megért Erkölcs és iro-

dalom címû, ins-
piratív  kézi-
könyve –, az el-
képzelés igazából
nem valósult
meg; s – megle-
het – nem is
szükséges, hogy
megvalósuljon.
Más követelmé-
nyek, elméleti és
történeti trendek
érvényesülnek
ma már, mint
sok évtizeddel
ezelôtt, Szerb je-
lentkezésekor.)
Az Akadémiainál
elôkészületben
van egyébként
ez az összegzés
is. Sokszerzôs
lesz – sokszem-
pontú tehát –,

mint a Világirodalom is, me-
lyet a fôszerkesztô elképze-
lésrendje abroncsol egybe, a
tudósi élgárdába tartozó
szakemberek (így Fried István,
Ritoók Zsigmond, Csongor Bar-
nabás, Vízkelety András és
szép számmal mások) isme-
retanyaga és stílusa határoz
meg dominánsan, az oktatói-
tudósi középnemzedék (Bé-
nyei Tamás, Csuday Csaba,
Gorilovics Tivadar, Pál Ferenc,
Szabics Imre, Szônyi György
Endre és egyenrangú társaik)
intellektuális dinamizmusa
tart lendületben, s fiatal kuta-
tók egy csoportjától is bôven
kap muníciót.

Kézikönyvben mindig be-
szédes és kardinális tájékozó-
dási pont a Tartalomjegyzék, a
Bibliográfia és a Névmutató. A
Világirodalom tartalma jól át-
tekinthetô; elsô olvasás, ke-
resgélés után második nekifu-
tásra is logikus, a lehetôségek-
hez mérten teljes, arányos.
Az átfogó fejezetek markán-
sak és jól fókuszálók (A helle-
nisztikus irodalomtól A viktori-
ánus költészeten és A skandi-
náv irodalmakon át A lengyel
abszurd színházig csak négyet
emelünk ki a sok tucatból. A
legutóbbi az át- és kitekintés
gazdagságát is jelzi, hiszen
egy másik mûvészeti ág, a

színház a megnevezô. A böl-
cselet evidenciálisan, a
képzômûvészet, olykor az
építészet és a film, valamint a
zene elhagyhatatlan kísérô je-
lenségként, társmûvészetként
maga is szót kér). A nagy írók
személynevei, alfejezet címe-
ként vagy zárójelben, érték-
hangsúlyokat is elárulnak. A
tudósi naprakészség, a friss
szem korábban kevésbé érvé-
nyesített összefüggés-keresé-
sekben is megmutatkozik. A
Monarchia-irodalom változatai
(a századfordulós modernség kö-
zép-európai irányzatai) címû
egység például lehetôvé teszi,
hogy Franz Kafka ne csupán
Jaroslav Hašeknek legyen
„párja” egy alfejezetben, ha-
nem Hugo von Hoffman-
stahlnak is, s Prága és Bécs e
nagyjaira már következhet is
Italo Svevo Triesztje, Trieszt
Italo Svevója.

A szilárd struktúrájú mû
biztos iránytûvel, de nem
kényszeres, hanem alternatív
útvonalakon vezeti olvasóját
a világirodalom (s a fejlôdés-
történet) rengetegében. Az
igényes, tömör Bibliográfia
forrásanyaga kiváló segítség.
Kissé problematikusabb a
Névmutató, melybe besoro-
lódtak a mitológiai nevek
(Antigoné, Élektra stb.) mint
klasszikus és mai alkotások
(cím)szereplônevei. A valós
és a képzelet alkotta szemé-
lyek nevének e keverése zava-
ró, indokolatlan (Don Quijo-
tét, Hamletet stb. hiába ke-
resnénk).

A Névmutató szúrópróba-
szerû vizslatása koncipiális
megfontolásokra is enged
következtetni, azaz a könyv
akár „hátulról elôre” is for-
gatható. Bár a hasonló mun-
kákban mindig a jelen és a
tegnap irodalma jár a leg-
rosszabbul (az értékítéleti
szelektáláshoz általában hi-
ányzó távlat: az óvatosság
és az anyagbôség miatt),
csak a modern amerikaiakat
fürkészve is meghökkent Ar-
thur Miller vagy John Updi-
ke számûzése (riválisaik
egyike-másika viszont szere-
pel). Ám az ilyen, kisebb
horderejû kérdésekben
dönthet az egyéni ízlés és a

fôszerkesztôi kiegyensúlyo-
zás. Bizonyos területek, ko-
rok, irodalmak a valós rang-
hoz nem méltó kezelése
azonban súlyosabb vétség.
Ilyen az orosz irodalom
szovjet-orosznak nevezett
periódusa. Semmilyen tár-
gyilagos „irodalmi ítélôszék”
elôtt nem védhetô, hogy
Makszim Gorkijról (bár a
Névmutatóban áll három ol-
dalszám is a neve után)
egyetlenegy érdemi mondat
se legyen egy korszerû világ-
irodalmi összefoglalásban!
Iszaak Babel? Mintha nem
is írt volna semmit, s nem
lenne a rövidtörténet egyik
elôfutára. Vlagyimir Maja-
kovszkij kegyelembôl kapott
egy-két szónyi alamizsnát,
Szergej Jeszenyin annyit
sem. Nem egyszerûen a
szovjet korszak, a Szovjet-
unió irodalmának kritikai
átértékelésére kell gondol-
nunk, noha Mihail Bulga-
kov, Borisz Paszternak mun-
kásságának (jogos) megeme-
lése sokak rovására megy.
Alekszandr Szolzsenyicint
se keressük, összes érdemé-
vel és talmiságával. Az orosz
irodalomnak mintha nem
lett volna „második fele” a
20. században! Ezt a korsza-
kot a spanyol nyelvû latin-a-
merikai próza, a posztmo-
dern regény, az abszurd
színház aspektusából kiug-
ratni: helyes, bizonyos
mezôk „leradírozása” vi-
szont éppen nem az. A kér-
dés mellékszálaihoz tarto-
zik, hogy a 19. századi
orosz irodalom képe is hagy
maga után kívánnivalót. Pél-
dául Alekszej Tolsztoj egyál-
talán nem kapott belépôt
oda, ahol pedig nem a leg-
hátsó sorban kellene sze-
rénykednie.

Az arányok finomítása le-
het a legfontosabb feladata
a már most is kivételes meg-
becsülésünket érdemlô Vi-
lágirodalom újabb kiadásai-
nak. A nagyon hasznos té-
kák (Tékajegyzékben is
összegzett, keretes-színes fo-
galmi eligazítások) számát is
növelni lehet, ezzel e maté-
ria megengedhetô eklekti-
kussága is csitulna.2
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Nem térünk ki arra, vélemé-
nyünk szerint kik írták a leg-
sikerültebb fejezeteket. Fájlal-
juk, hogy sok szerkesztôi és
szakírói erényt nem dicsér-
tünk. A Világirodalom, e
„szélzsák” fontos eszközünk-
ké lesz. Általában pontosan
jelzi a „szelet” – melyben az
a legcsodálatosabb, hogy vol-
taképp jelezhetetlen.

Tarján Tamás
Világirodalom
Fôszerkesztô Pál József
Akadémiai Kiadó, 2005
998 oldal, kötve 5500 Ft

Magyar irodalom
Egy filozofáló
dandy története

■ Pósa Zoltán új regényé-
ben is korábbi prózai írásai-
nak egyik fô témáját járja
körül: az ifjúkor végének, a
felnôtté válásnak (?) és a
szerelmi kapcsolatoknak a
buktatóit igyekszik megra-
gadni. Korábbi esszéisztikus
nagyregényéhez, az Arany-
kori tekercsekhez képest stílu-
sa könnyedebb és ironiku-
sabb. Bár továbbra is él he-
lyenként az esszéisztikus el-

mélkedés beiktatásának esz-
közével, de ebben a regé-
nyében a szerzô a részlete-
ket tömörebbre és gördülé-
kenyebbre formálja, igyekez-
ve szorosabban beilleszteni
a regény szerkezetébe.

A történet és a regény
struktúrája eltér ugyan a ko-
rábbi nagyregényétôl, mégis
a téma, a hangulat és a stí-
lus az elôzô opuszt idézi.
Pósa a legtöbb prózai mûvé-
ben – különösen regényei-
ben – mintha ugyanazt a te-
matikát vizsgálná, más-más
oldalról...

E legutóbbi regényében a
szerzô mintha könnyedebb-
ironikusabb formában pró-
bálná feldolgozni prózai
írásai többségének örök té-

máját. S emellett a
korábbi magyarázó
és esszéisztikus stílus
is egy sejtetôbb-
szimbolikusabb, el-
hallgatásokkal is élô
stílusvilágnak adta át
helyét.
Ugyanakkor a dandy-
„ethosz” ironikus
megidézésével vala-
melyest a 19. századi
romantikát és öröksé-
gét is vállalja Pósa.
Ez persze inkább
hangulati-motivikus
felelevenítés, nem
pedig stílromantika.
A leplezett önéletraj-
zi jelleg is ironiku-
sabb a tanár alakjá-
ban, mint a régebbi
regények hasonló ka-

rakterû hôseinél.
A fentiekben vázolt részle-

ges stílusváltás, úgy érzem,
egészében használt Pósa
Zoltán  prózájának. Stílusa
tömörebbé és gördüléke-
nyebbé vált, s ugyanakkor a
könnyedebb stílusvilág nem
„ütött vissza” a gondolati-
ság rovására. Ha az önélet-
rajziságot és a cselekmé-
nyességet sikerül harmoni-
kusan ötvöznie, új korsza-

kot nyithat prózájában a
változás.

Az új, könnyedebb narrá-
tori stílusnak és a gördüléke-
nyebb cselekménynek kö-
szönhetôen az új Pósa-re-
gény vélhetôen több olvasót
szerez az író prózájának,
mint korábbi, elvontabb-
esszéisztikusabb opuszai. A
könnyed irónia mélyén
ugyanakkor megmaradt a
korábbi, tûnôdô és keser-
nyés szkepszis, mely jelzi a
sorskérdések iránti további
érzékenységet.

M. Cs.
Pósa Zoltán:
Különleges szakasz
Széphalom Könyvmûhely
107 oldal, 1300 Ft 

Filozófia
Tévé és forradalom
■ Akár McLuhan diadalá-
nak is mondhatnánk (v. ö.
a realizmus diadala) a 89-es
rendszerváltást. A nép nem
tudta, de tette: megvalósítot-
ta azokat az eseményeket,
amelyek „sok szempontból a
televízióban, a tévé által, an-
nak segítségével és amiatt
következtek be.” Joshua Me-
yrowitztól idézi e gondola-
tot Kiss Endre és Hudra Ár-
pád kötetének nyitó fejezeté-

ben. A felütés izgalmasan
hangzik, az olvasót megra-
gadja a kérdés: hova jutha-
tunk el ettôl a kezdettôl? A
választ a kötet a címében
hordozza: a globális falutól
a tudás társadalmáig. 

Nem akarom azonban tév-
útra vinni olvasóinkat, emi-
att sietve leszögezem: ez
tényleg csak a kötet – hatá-
sos – nyitó gondolatmenete,
amelybôl kiindulva megala-
pozza a filozófiai elemzés
szükségességét. Bármit is te-
szünk és tesznek velünk, ez
ma már a globális társada-
lomban zajlik. Napjaink tör-
ténelme – vagy a történelem
napjainkban megélhetô vége
– ezt a maga brutális köz-
vetlen érzékiségében igazol-
ja mindannyiunk számára.
A filozófus szerzôk a polito-
lógia, a szociológia, a társa-
dalomelmélet mindennap
használt kategóriáit elemzik
tágabb összefüggésben értel-
mezve, amelynek lényege,
hogy releváns eredmények-
hez csak a globalizáció kate-
góriáját figyelembe véve jut-
hatunk el. Külön erénye a
kötetnek, hogy Kiss Árpád
néhány évtizeddel korábban
született mûveltség-koncepci-
óját beemeli a globalizációs
összefüggés kereteibe, és ez-
zel – még ha hangsúlyozot-

tan csak áttételesen is –
„de segíthet a mûvelt-
ség, tudás és iskolarend-
szer aktuális dilemmái-
nak megoldásában is”. 
A könnyû kis kötet sú-
lyos filozófiai kérdések-
re ad újszerû választ,
miközben – ez tán még
fontosabb is – sürgôsen
megválaszolandó kérdé-
seket tesz fel.

K. J.
Kiss Endre–Hudra Árpád
A globális falutól
a tudás társadalmáig
(eVilág Kiskönyvtár 3.)
Aranykönyv Kiadó
144 oldal, 1300 Ft
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Dan Burstein – Arne de Keijzer:
AZ ANGYALOK ÉS DÉMONOK TITKAI
Nem hivatalos kalauz Dan Brown Angyalok és démonok címû könyvéhez.
A bestseller kapcsán felmerülô kérdésekre szakemberek bevonásával
próbál válaszolni a kötet.
448 oldal, 3000 Ft, B/5, keménytáblás

VILÁGSIKEREK SOROZATBÓL AJÁNLJUK
Lee Child: KÉTÉLÛ FEGYVER

Jack Reacher egy heroinkereskedô
környezetébe beépült ügynök keresésére indul,

aki már jó ideje nem ad életjelet magáról.
368 oldal, 1990 Ft, A/5, keménytáblás

 könyvhét 2006-07  7/7/06  5:05 PM  Page 7



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

helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!

A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA
ARTNER Annamária 
GLOBALIZÁCIÓ
ALULNÉZETBEN
Elnyomott
csoportok – lázadó
mozgalmak 

2006, A/5, 256 oldal
2200 Ft  
ISBN 963 9350 66 4
Critica sorozat 

A SNAGOVI
FOGLYOK 

Nagy Imre és társai
Romániában – Iratok 

Összeállította,
a jegyzeteket és a

bevezetô tanulmányt
írta: Baráth Magdolna

és Sipos Levente

2006, B/5, 464 oldal
+ 16 oldal

képmelléklet
3400 Ft 

ISBN 963 9350 86 9

Z. KARVALICS László
– BALOGH Margit
et al. (szerk.) 
A SZAKADÉK
SZÉLÉN... 
Tizennégy titkos
MTI-jelentés,
1943–1944  

2006, B/5, 264 oldal
+ 16 oldal
képmelléklet
2400 Ft 
ISBN 963 9350 88 5

RIPP Zoltán
RENDSZERVÁLTÁS

MAGYARORSZÁGON 
1987–1990

2006, B/5, 600 old.,
4600 Ft 

ISBN 963 9350 60 5 

KONOK Péter
„…A KOMMUNIZ-
MUS GYERMEKBE-
TEGSÉGE”? 
Baloldali
radikalizmusok
a 20. században 

2006, A/5, 336 oldal
1900 Ft 
ISBN 963 9350 82 6 
Politikatörténeti
füzetek sorozat 

Szolomon VOLKOV 
SOSZTAKOVICS

ÉS SZTÁLIN 

2006, B/5,
312 oldal

+ 16 oldal
képmelléklet

3700 Ft 
ISBN 963 9350 80 X 

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 2. 
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577, e-mail: kiado@napvilagkiado.hu
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2005. május 18. – 2006. június 14.

ÁLTALÁNOS MÛVEK

ismeretterjesztô

BBuuzzaa  PPéétteerr: Fürdôzô Budapest. Holnap, 4900 Ft
HHaaaagg,,  MMiicchhaaeell;;  HHaaaagg,,  VVeerroonniiccaa: A Da Vinci-kód világa. Gabo, 1999 Ft
HHaatthháázzii  AAlleexxaa;;  KKöörröössii  MMáárrttaa  eett  aall..: Álláskeresôk útikönyve (CD-vel). Athenaeum, 2990 Ft
HHuuxxlleeyy,,  AAllddoouuss: Elôadások az emberrôl. Kairosz, 3500 Ft
OOrrllóóccii  EEddiitt,,  HH..: Szabad a porond. A magyar cirkuszi testnyelvjáték (1890–1914). Jószöveg,
1990 Ft
RRiicchhtteerr,,  UUrrssuullaa: A gésa mosolya. Titkok a fehér maszk mögött. Trivium, 2790 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia

AAlleexxaannddrriiaaii  KKeelleemmeenn: Protreptikosz. Buzdítás a görögökhöz. Jel, 1800 Ft
AArriisszzttootteelléésszz: Lélekfilozófiai írások. Akadémia, 2880 Ft
BBaaccssóó  BBééllaa: ‘Az eleven szép’. Filozófiai és mûvészetelméleti írások. Kijárat, 1800 Ft
DDeebboorrdd,,  GGuuyy: A spektákulum társadalma. Tartóshullám. Balassi, 1900 Ft
EEmmoonndd,,  PPaauull: A boldogság egy formája. Bábel, 1850 
HHeeiiddeeggggeerr,,  MMaarrttiinn: Rejtekutak. Osiris, 3980 Ft
HHuummee,,  DDaavviidd: Beszélgetések a természetes vallásról. Atlantisz, 2295 Ft
HHuummee,,  DDaavviidd: Értekezés az emberi természetrôl. Akadémia, 3980 Ft
KKiissss  LLaajjooss  AAnnddrrááss: Teóriák hálójában. Filozófiai tanulmányok. L’Harmattan, 2200 Ft
MMeesstteerrhháázzii  MMiikkllóóss: Az irigységrôl. Argumentum, 1500 Ft
NNiieettzzsscchhee,,  FFrriieeddrriicchh: A nôkrôl. Holnap, 2300 Ft
OO’’DDoonnnneellll,,  KKeevviinn: Eszmék története. Könyvklub, 3990 Ft
PPeetthhôô  BBeerrttaallaann: Japán út/viszony. Elôzetes a XXI. századból 2. Platon, 2800 Ft
SSccoollaa,,  AAnnggeelloo: Férfi + nô. A szerelem ‘súlyos esete’. Szt. István Társ., 1600 Ft
TTaalllláárr  FFeerreenncc: ...és... Struktúra és communitas. L’Harmattan, 1900 Ft

pszichiátria, pszichológia

AArrggeellaannddeerr,,  HHeerrmmaannnn: Az elsô pszichoterápiás interjú. SpringMed, 1980 Ft
BBáánnffaallvvii  AAttttiillaa: Mélységvesztésben. Töprengések a ‘Freud temetése’ vita ürügyén. Új Mandátum,
1980 Ft
BBaauummaannnn,,  SSiigguurrdd: Csapatpszichológia. Módszerek és technikák. Dialóg, 3480 Ft
BBuuggáánn  AAnnttaall (szerk.): A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban.
Didakt, 2980 Ft
BBûûbbáájjooss  nnaaggyysszzüüllôôkk. Jószöveg, 1790 Ft
CCssééppee  VVaalléérriiaa: Az olvasó agy. Olvasás, beszéd és az agy. Akadémia, 2940 Ft
FFoorrggaass,,  JJoosseepphh  PPaauull  ((FFoorrggááccss  JJóózzsseeff));;  WWiilllliiaammss,,  KKiipplliinngg  DD.: A társas én. Az önmegismerés
szociálpszichológiája. Kairosz, 4800 Ft
FFrraannkkll,,  VViikkttoorr  EE.: Értelem és egzisztencia. Elôadások és tanulmányok. Jel, 1400 Ft
FFrreeuudd,,  SSiiggmmuunndd: A mindennapi élet pszichopatológiája. Talentum, Gabo, 2990 Ft
HHaannkkiissss  EElleemméérr: Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata. Osiris, 3480 Ft
KKlleeiinn  BBaalláázzss;;  KKlleeiinn  SSáánnddoorr: A szervezet lelke. Edge 2000, 5490 Ft
MMéérraaii  MMaaggddoollnnaa: Bûbájos nagyszülôk. Jószöveg, 1790 Ft
MMéésszzáárrooss  AArraannkkaa (szerk.): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. Egyének és
csoportok. Z-Press, 4750 Ft
TThhaakkuurr,,  BBhhaarraatt: Jóga a családban. Officina ‘96, 3950 Ft
VVeekkeerrddyy  TTaammááss: Az óvoda és az elsô iskolai évek – a pszichológus szemével. Saxum, 980
Ft
VVooppeell,,  KKllaauuss  WW..;;  GGôôbbeell  OOrrssoollyyaa: Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán.
Stresszcsökkentô, önértéknövelô, integrációt elôsegítô fantáziajátékok. L’Harmattan,
2000 Ft
WWaalltteerr,,  JJoohhaannnnaa: Ha hozzám érsz. A stresszoldás titkai. Cephalion, 2400 Ft
ZZeennttaaii  IIssttvváánn: Meggyôzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Medicina,
2600 Ft

VALLÁS

vallás

BBaalllliinngg,,  AAddaallbbeerrtt  LLuuddwwiigg: A szeretet csendes. Hogyan tanulhatunk meg szeretni és örülni?
Egyperces meditációk. Szt. István Társ., 890 Ft
BBeelloonn  GGeelllléérrtt: Élet a halálból. A feltámadás misztériuma. Új Ember, 1200 Ft
BBeerrkkeessii  SSáánnddoorr (szerk.): Az Úrnak zengjen az ének. Ifjúsági énekeskönyv. Kálvin,
1800 Ft
CCaarrdd,,  MMiicchhaaeell: Homokfirkák. Krisztus és kreativitás. Harmat, 2500 Ft
DDáávviidd  KKaattaalliinn: Mózes. Szt. István Társ., 1100 Ft
NNiimmmmoo,,  BBeetthh;;  SSccootttt,,  DDaarrrreellll: Rachel könnyei. Harmat, 1500 Ft
PPaannnneennbbeerrgg,,  WWoollffhhaarrtt: Rendszeres teológia 2. Osiris, 4200 Ft
PPootttthhooffff,,  NNoorrbbeerrtt: A szcientológia labirintusában. Kairosz, 2800 Ft
TThheeiisssseenn,,  GGeerrdd: A Jézus-mozgalom. Az értékek forradalmának társadalomtörténete. Kálvin,
2700 Ft
TTöörröökk  JJóózzsseeff: Keresztény századok 5. A tizenötödik század magyar egyháztörténete. Mikes, 2790 Ft
ZZaavvaacczzkkii  JJáánnooss: A Biblia titkai. Allprint, 2400 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

globalizáció

AArrttnneerr  AAnnnnaammáárriiaa: Globalizáció alulnézetben. Elnyomott csoportok – lázadó mozgalmak.
Napvilág, 2200 Ft
CCssaabbaa  LLáásszzllóó: A fölemelkedô Európa. Akadémia, 4499 Ft

jog

CChhrroonnoowwsskkii  NNóórraa  eett  aall.: Magyar alkotmányjog III. Alapvetô jogok. Dialóg, 4980 Ft
CCsseemmáánnéé  VVáárraaddii  EErriikkaa  eett  aall.: Magyar büntetôjog. Különös rész 2. köt. Complex, 4305 Ft
CCzzeerrnnyy  KKáárroollyy: Jog és erkölcs az állatok védelmében. Szöveggyûjtemény felsôoktatási
intézmények számára. Rejtjel, 1500 Ft
DDuuddááss  FFeerreenncc: A közigazgatási eljárási törvény iratmintatára. Complex, 4410 Ft
HHáárrssffaaii  KKaattaalliinn: Bevezetés a házasságjogba. Szt. István Társ., 1750 Ft
KKaappaa  MMááttyyááss: Hitelezôvédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg, 3480 Ft
KKiinnccsseess  IIllddiikkóó;;  KKáánnttááss  PPéétteerr: A szabálysértési jog. Complex, 4620 FFtt
NNyyiittrraaii  PPéétteerr,,  MM..: Nemzetközi és európai büntetôjog. Osiris, 4280 Ft
RRaakkvvááccss  JJóózzsseeff: Lakások és helyiségek bérlete. Hvg-Orac, 5040 Ft

közgazdaságtan

BBllaanncchhaarrdd,,  OOlliivviieerr: A posztkommunista átmenet közgazdaságtana. Tankönyvkiadó, 2720 Ft
CCssuurrkkaa  EEnnddrree: Új gazdasági gondolkodás felé. Könyvkuckó, 1799 Ft
PPoorrtteerr,,  MMiicchhaaeell  EE.: Versenystratégia. Akadémia, 4499 Ft
WWaallllaaccee,,  TThhoommaass  FF..;;  KKrreemmzzaarr,,  MMiicchhaaeell  HH.: ERP – vállalatirányítási rendszerek. HVG, 6500 Ft

néprajz, népszokások

BBaarraabbáássii  LLáásszzllóó: Magyarul gondolkodni. Fríg, 2400 Ft
BBaarraabbáássii  LLáásszzllóó: A székely rendtartás. Fríg, 2500 Ft
HHooppppááll  MMiihháállyy: Hiedelem és hagyomány. L’Harmattan, 2200 Ft
IIppoollyyii  AArrnnoolldd: A tengeri kisasszony. I. A. kéziratos folklórgyûjteménye. Balassi, 4500 Ft
KKóókkaa  RRoozzáálliiaa: Hegyen s földön járogatok vala. Csángómagyarok közt hegyeken innen, hegyeken
túl. Fekete Sas Kiadó, 2500 Ft
LLeellaanndd,,  CChhaarrlleess  GG.: A cigányok mágiája és jövendômondó eljárása. Hermit, 2700 Ft
SSzziilláággyyii  MMiikkllóóss: A személyes paraszti tudás érvényessége. Akadémia, 2625 Ft
VVaajjddaa  MMáárriiaa: ‘Komádiba, Tótiba, bocskorban jár a liba’. Bosszantó folklórhagyományok. Gondolat,
1890 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Erdélyi magyar népmûvészet. Kráter, 2000 Ft

oktatás-nevelés

FFaalluussii  IIvváánn: Didaktika. Comenius, 1680 Ft
FFeennyyôô  DD..  GGyyöörrggyy (szerk.): Kibôl lesz az olvasó? Ötletek, módszerek szülôknek, pedagógusoknak.
Animus, 1490 Ft
GGoorrddoonn,,  TThhoommaass: P.E.T. A gyereknevelés aranykönyve. Gordon, 2400 Ft
HHooffffmmaannnn  JJuuddiitt: Gyógypedagógia. Szöveggyûjtemény. Comenius, 1932 Ft
HHooffffmmaannnn  JJuuddiitt;;  MMeezzeeiinnéé  IIssééppyy  MMáárriiaa: Gyógypedagógiai alapismeretek. Comenius,
1575 Ft
KKoozzmmaa  TTaammááss;;  RRéébbaayy  MMaaggddoollnnaa  eett  aall. (szerk.): Felsôoktatási akreditáció Közép-Európában.
Felsôokt. Kut., 2590 Ft
SSzzaabbóó  ÉÉvvaa: Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülôk és a tanárok
szemszögébôl. Akadémia, 2730 Ft

politika

ÁÁgghh  AAttttiillaa: Magyarország az Európai Unióban. Az aktív Európa-politika kezdetei. Századvég, 2625 Ft
BBaarráátthh  MMaaggddoollnnaa;;  SSiippooss  LLeevveennttee: A snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában. Napvilág,
3400 Ft
CCssuurrkkaa  EEnnddrree: A globalizmus gyomrában, avagy lenyelt minket az EU. Könyvkuckó, 1199 Ft
DDeebbeelljjaakk,,  AAlleess: Európa európaiak nélkül. Napkút, 2190 Ft
DDeebbrreecczzeennii  JJóózzsseeff: Az új miniszterelnök. Osiris, 3980 Ft
FFeejjttôô  FFeerreenncc: Mégiscsak a szociáldemokrácia! Kossuth, 1990 Ft
HHuusszzáárr  TTiibboorr: Kádár. A hatalom évei 1956–1989. Corvina, 3500 Ft
KKiissss  BBaalláázzss (szerk.): Távolabb a médiától. 2004-es kampányok vizsgálata. L’Harmattan, 2200 Ft
KKoonnookk  PPéétteerr: A kommunizmus gyermekbetegsége? Baloldali radikalizmusok a 20. században.
Napvilág, 1900 Ft
LLaaddáánnyyii  SSáánnddoorr;;  KKeerreesszztteess  DDáánniieell  eett  aall.: Válogatott kövek a református egyház és az állam
kapcsolatán. Exodus, 4127 Ft
PPoommooggááttss  BBééllaa: Függetlenség és felelôsség. Nemzetpolitikai jegyzetek (1995–1997). Pallas-
Akad., 3390 Ft
RRiipppp  ZZoollttáánn: Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990. Napvilág, 4600 Ft
SSzzaabbóó  CCssaabbaa;;  SSooóóss  VViikkttoorr  AAttttiillaa: ‘Világosság’. Az Állami Egyházügyi Hivatal és a hírszerzés
tevékenysége a katolikus egyház ellen. Új Ember, 2100 Ft

társadalomtudományok

BBaalloogghh  GGáábboorr (szerk.): Az információs társadalom dimenziói. Gondolat, 2980 Ft
CCsseerrnnuuss  IImmrree;;  MMoohhááss  LLíívviiaa  eett  aall.: Egészséges egyén – beteg társadalom? A hamis illúziók
biztonsága. Saxum, 980 Ft
GGeerrhhaarrdd,,  UUttee: Lélegzetvételnyi szünet. Balassi, 2000 Ft
GGeerrôô  ZZssuuzzssaa;;  CCssaannááddii  GGáábboorr  eett  aall.: Mobilitási esélyek és a kisegítô iskola. Új Mandátum,
1980 Ft
GGyyuurrggyyííkk  LLáásszzllóó: Népszámlálás 2001. Kalligram, 2100 Ft
HHaammmmeerr  FFeerreenncc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Gondolat, 3290 Ft
KKooccssiiss  AArraannkkaa: A gazda, a családja, a munka és a hatalom. Értékváltozások egy kisalföldi
faluban. Kalligram, 2100 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési mód-
szert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetek-
szik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt

található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai

a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
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TERMÉSZETTUDOMÁNY

csillagászat

HHaawwkkiinngg,,  SStteepphheenn  WW..;;  MMllooddiinnooww,,  LLeeoonnaarrdd: Az idô még rövidebb története. Akkord, 3400 Ft

fizika

TTaayylloorr,,  EEddwwiinn  FF..;;  WWhheeeelleerr,,  JJoohhnn  AArrcchhiibbaalldd: Téridô-fizika. Typotex, 4200 Ft

környezetvédelem

LLoorreennzz,,  KKoonnrraadd: Mentsétek meg a reményt! Beszélgetések Kurt Mündllel. Cartaphilus, 2500 Ft
OOnnggrrááddii  MMeelliinnddaa (szerk.): A szalma mint energiaforrás. Cser, 2998 Ft

matematika

FFrriieeddll  KKaattaalliinn;;  RReeccsskkii  AAnnddrrááss  eett  aall.: Gráfelméleti példatár. Typotex, 3400 Ft

növénytan, növénytermesztés

BBaalliikkóó  SSáánnddoorr;;  BBóóddiiss  LLáásszzllóónnéé  eett  aall.: A szója termesztése. Mezôgazda, 3900 Ft
DDuulleevvaanntt,,  SStteeffaannoo: Virágok – Flowers. Alexandra, 3999 F
KKiissss  BBééllaa (szerk.): Olajnövények, növényolajgyártás. Mezôgazda, 3900 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

betegápolás és gyermekgondozás

FFrraannkkeell,,  AAlloonnaa: Bilikönyv. Pozsonyi Pagony, 1490 Ft
HHaarrggrreeaavveess,,  GGeerraarrdd: Stresszkezelés. Scolar, 1990 Ft
SSeeaarrss,,  WWiilllliiaamm: Éjszakai gondoskodás. Hogyan altassuk el a kisbabát? Sanoma, 2500 Ft
SSzziirrmmaaii  ÁÁggnneess: Az egyensúlyzavarok differenciáldiagnosztikája. Semmelweis Orvostud. Egyetem,
3400 Ft

egészség és higiénia

BBaalloogg  BBéélla: A természetes életmód kalendáriuma. Új Mani-Fest, 1890 Ft
GGaasskkiinn,,  IInnaa  MMaayy: Útmutató szüléshez. Jaffa, 2940 Ft
MMaarrkkwwaarrtthh  ÁÁggnneess (szerk.): Kalóriák és testsúly. Mérték, 1499 Ft
VVaarrrróó  MMiihháállyy (szerk.): Családi patika 2006. Gyógyszerek, homeopátiás szerek, gyógytermékek,
táplálékkiegészítôk. K.u.K., 1800 Ft
WWeesstt,,  ZZiitta: Természetes várandósság. Alexandra, 2999 Ft

kertészet

KKrraattzz,,  MMoonniikkaa: Balkonnövények. Szépek, színesek, könnyen kezelhetôk. Elektra, 1390 Ft
MMaaiieerr,,  HHaannss--PPeetteerr: Erkélyek és teraszok kertjei. Sziget, 1650 Ft
RRoobbiinnssoonn,,  PPeetteerr: Kerti tavak és sziklák. Gyakorlati útmutató a tervezéstôl a megvalósításig.
Alexandra, 4999 Ft

szakácskönyvek

BBrraammbbiillllaa,,  FFaabbiioo;;  PPeerreezz,,  MMaarrccoo: Pompás falatok. Nagyszerû fogások apró adagokban. Alexandra,
5990 Ft
CCssoommaa  ZZssiiggmmoonndd: Bortörténeti breviárium. Magyar borföldrajz kicsiknek, nagyoknak, kelettôl
nyugatig, északtól délig. Agroinform, 3500 Ft
RRáácczz  JJóózzsseeff: Bor és gomba. Bor, élet, stílus... Mezôgazda, 2200 Ft
RRooddlleerr  IImmrree (szerk.): Mediterrán táplálkozás. Mediterrán étrend. Medicina, 1880 Ft

számítástechnika

AAddoobbee  AAccrroobbaatt  77..00.. Perfact-Pro, 5250 Ft
BBaatttteellllee,,  JJoohhnn: Keress! Hogyan alakítja át a kultúránkat, üzleti életünket a Google és az
internetes keresés. HVG, 3600 Ft
KKôôvváárrii  TTaammááss;;  SSzzáánnttóó  JJóózzsseeff  eett  aall.: Internet mindennap. MKM Computer Network, 2900 Ft
MMoorrrriissoonn,,  MMiicchhaaeell: Tanuljuk meg az XML használatát 24 óra alatt. Kiskapu, 6980 Ft
SSttaanneekk,,  WWiilllliiaamm  RR..: Microsoft Exchange Server 2003. A rendszergazda zsebkönyve. Szak,
7500 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

fényképészet

AArrddiittoo,,  SStteeffaannoo: A Himalája meghódítása. A legszebb túraútvonalak mentén. Alexandra, 3999 Ft
BBaacccchheellllaa,,  AAddrriiaannoo: Kutyák – Dogs. Alexandra, 3999 Ft
DDéékkáánn  IIssttvváánn: Digitális fényképezés az alapoktól a szakmai ismeretekig. D2 Fotóst., 4800 Ft
ÉÉggbboolltt. Geographia, 5500 Ft
HHaannddss,,  GGeeooffffrreeyy: A digitális fotózás kézikönyve. Alexandra, 1999 Ft
KKaaiisseerr  OOttttóó;;  VVáárrkkoonnyyii  GGyyöörrggyy: Kép a képben. Pécsi mûtermek. Alexandra, 6000 Ft
MMóósseerr  ZZoollttáánn: Ajándék. Képeken át Nagy Lászlóhoz. Korona, 3000 Ft
RRoossssii,,  RReennzzoo: Magasan Toscana felett. Geographia, 6500 Ft
SSzzáárraazz  GGyyöörrggyy: A budai várnegyed. Történelmi séta. Corvina, 1680 Ft

film és televízió

AAnnddrrááss  FFeerreenncc: Még mindig veri az ördög a feleségét. M. Filmtört. Fotógyûjt. Al., 3700 Ft
JJeelleess  AAnnddrrááss: Teremtés, lidércnyomás. Kijárat, 2000 Ft
KKoolloossii  PPéétteerr: A kereskedelmi televíziózás Magyarországon. Corvina, 1600 Ft
RReennooiirr,,  JJeeaann: Életem és filmjeim. Osiris, 2480 Ft

labdarúgás

BBaauusseennwweeiinn,,  CChhrriissttoopphh: Futballkönyv. Tessloff, 2490 Ft
DDaajjkkóó  PPááll (szerk.): 1000 focista. Minden idôk legjobb játékosai. Alexandra, 5999 Ft
GGiiffffoorrdd,,  CClliivvee: Futballenciklopédia. Adoc-Semic, 4950 Ft
MMiissuurr  TTaammááss;;  MMoonncczz  AAttttiillaa: Ronaldinho és az aranylabda csillagai. Aréna 2000, 2500 Ft

mûvészet, általában

BBáánnffffyy  MMiikkllóóss: Politikusportrék. Bánffy Miklós karikatúrái, 1921. Balassi, 3600 Ft
BBeennee  SSáánnddoorr (szerk.): ‘Hol vagy, István király?’ A Szent István-hagyomány évszázadai. Gondolat, 3980 Ft

DDáávviidd  KKaattaalliinn: A szép teológiája, mint a mûvészi érték megközelítésének módszere. Szt. István
Társ., 1400 Ft
DDoonn  PPéétteerr;;  LLoovvaass  DDáánniieell  eett  aall.: Új magyar mûvésznévtár I-II. kötet. DecoArt, 19800 Ft
FFiisshheell,,  CCaatthhaarriinnee;;  GGaarrddnneerr,,  BBiillll: Logótár. 2000 válogatott logó. Scolar, 3950 Ft
FFoorrggááccss  ÉÉvvaa: A Duna Los Angelesben. Kijárat, 2600 Ft
FFüüsstt  MMiilláánn: Látomás és indulat a mûvészetben. Fekete Sas Kiadó, 3900 Ft
NNaaggyy  GGáássppáárr: 1956 fénylô arcai. Püski, 2500 Ft
NNaaggyy  KKaattaalliinn,,  SS.: Emlékkavicsok. Holocaust a magyar képzômûvészetben 1938–1945. Glória,
6980 Ft
PPááppaaii  ÉÉvvaa;;  NNaaggyy  EEnnddrree: Útiképek akvarellben. Peking és környéke. Kairosz, 4200 Ft
RRóózzssaa  GGyyuullaa:: Kokas Ignác. Kossuth, 2900 Ft
SSaawwaahhaattaa,,  LLeessaa: Színharmónia a gyakorlatban. Scolar, 4950 Ft
SSppiivveeyy,,  NNiiggeell: Világteremtô mûvészet. Gabo, 5500 Ft
SSzzaabbóó  AAnnddrrááss: A bôfény forrása. Pallas-Akad., 9650 Ft
TTóótthh  VViillmmooss: Síremlékmûvészet. Városháza, 600 Ft
VVéégghh  JJáánnooss (szerk.): Mûvészeti kislexikon. Corvina, 4400 Ft

sport, általában

AArrddaayy  AAttttiillaa;;  PPaapp  IIssttvváánn,,  LL..  eett  aall.: Vér és aranyak ‘56. Sport, forradalom, olimpia, emigráció.
Ringier, 5900 Ft
BBaallii  MMiihháállyy: Szegedi sportolók az olimpiákon, 1896-2004. Bába, 4250 Ft
szellemi sportok
MMéésszzáárrooss  AAnnddrrááss: Megnyitási csapdák. 250 csel és útvesztô a sakktáblán. M. Sakkvilág, 2400 Ft

színház

DDaallooss  LLáásszzllóó: Sóspereccel kezdôdött. Egy színházi hírhajhász feljegyzései.  Arión, 2290 Ft
FFööllddeess  AAnnnnaa: Örkény a színpadon. Tanulmányok, interjúk. Palatinus, 2800 Ft
JJáákkffaallvvii  MMaaggddoollnnaa: Avantgárd – színház – politika. Balassi, 2300 Ft
SSzziilláággyyii  GGyyöörrggyy: Kinn vagyok a viccbôl. Kairosz, 2200 Ft
TTaahhii  TTóótthh  LLáásszzllóó: A geg. Színészkedési kézikönyv. Alexandra, 1999 Ft
AA  ffeelleeddééss  eemmlléékkeezzeettee. zETNA, 2300 Ft

vadászat

MMáárrookk  TTaammááss: A képzelet vadászmezején. DNM, 2700 Ft
ZZoollttáánn  JJáánnooss: Vadászat az Osztrák-Magyar Monarchiában. Nimród, 3000 Ft

zene

BBaarraannyyii  FFeerreenncc: OPERA-B-C. Operák, operisták, operaházak. Hungarovox, 1500 Ft
BBrraauunnbbeehhrreennss,,  VVoollkkmmaarr: Mozart. A bécsi évek. Osiris, 3480 Ft
GGeerrôô  AAnnddrrááss;;  HHaarrggiittaaii  DDoorroottttyyaa  eett  aall.: A Csárdáskirálynô. Egy monarchikum története. Pannonica,
3490 Ft
HHuulllleetttt,,  RRaallpphh;;  PPrroocchhnniicckkyy,,  JJeerrrryy: Led Zeppelin. Cartaphilus, 3800 Ft
MMaarrkkóó  MMiikkllóóss: Czigányzenészek albuma. Fekete Sas Kiadó, 2951 Ft
VVoollkkoovv,,  SSzzoolloommoonn: Sosztakovics és Sztálin. Napvilág, 3700 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány

ÁÁccss  PPááll: ‘Elváltozott idôk’. Irányváltások a régi magyar irodalomban. Balassi, 2000 Ft 
BBaaáánn  TTiibboorr: Fények a labirintusban. Esszék és tanulmányok. Hungarovox, 1600 Ft
BBeeddeeccss  LLáásszzllóó: Beszélni nehéz. Tanulmányok Tandori Dezsô költészetérôl. Kijárat, 2000 Ft
BBeeöötthhyy  ZZssoolltt (szerk.): Képes magyar irodalomtörténet 1. Babits, 5900 Ft
BBeeöötthhyy  ZZssoolltt (szerk.): Képes magyar irodalomtörténet 2. Babits, 5900 Ft
BBíírróó  BBééllaa: A Tragédia paradoxona. Liget, 2500 Ft
BBóónnuuss  TTiibboorr: A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról. Ráció, 2600 Ft
DDaarrvvaayy  NNaaggyy  AAddrriieennnnee: A kor foglalatjai. Hamlet az ezredfordulón. Holnap, 2500 Ft
DDoommookkooss  MMááttyyááss (szerk.): A magyar esszé antológiája I-II. Osiris, 8500 Ft
FFóónnoodd  ZZoollttáánn: Repedések a siratófalon. Madách-Posonium, 2800 Ft
FFrriieedd  IIssttvváánn: Szomjas Gusztáv hagyatéka. Elbeszélés, elbeszélô, téridô Krúdy Gyula mûveiben.
Palatinus, 2800 Ft
JJaannkkoovviittss  LLáásszzllóó: Hazugok, fecsegôk, álmodozók. Tanulmányok a régi magyar költészetrôl.
Balassi, 1800 Ft
KKaattoonnaa  GGáábboorr: Beatricétôl Laviniáig. Komparatisztikai tanulmányok az olasz és angol reneszánsz
irodalomról. Attraktor, 2400 Ft
KKoolloozzssii  OOrrssoollyyaa;;  UUrrbbaanniikk  TTíímmeeaa (szerk.): Modern – magyar – irodalom – történet. Tanulmányok.
Tiszatáj Al., 1950 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Szabadkikötô. Esszék a világirodalomról. Osiris, 4200 Ft
MMiitttteerrmmaayyeerr,,  MMaannffrreedd: Thomas Bernhard. Láva, 3100 Ft
NNéémmeetthh  IIssttvváánn  PPéétteerr: ‘Kalitkám is madár’. Czigány György költészete. Hungarovox, 1800 Ft
PPéétteerr  II..  ZZoollttáánn: Ady és Léda. noran, 2699 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Kizökkent az idô. Saxum, 2480 Ft
PPoosszzlleerr  GGyyöörrggyy: Ars poetica – Ars teoretica. Magvetô, 3990 Ft
RRuuddaass  JJuuttkkaa: A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom interkulturális aspektusai. Kijárat,
2000 Ft
SScchheeiinn  GGáábboorr: Nevetôk és boldogtalanok. Füst Milán mûvészete, 1909–1927. Akadémia,
2450 Ft
SSüümmeeggii  IIssttvváánn: A boldogság íze. Ottlik Géza történetei. Jelenkor, 2300 Ft
SSzzáávvaaii  DDoorroottttyyaa: Bûn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról.
Akadémiai K, 3750 Ft
VVaallaacchhii  AAnnnnaa: ‘Amit szívedbe rejtesz...’. József Attila égi és földi szerelmei. noran, 3999 Ft
VVaarrggaass  LLlloossaa,,  MMaarriioo: A lehetetlen kísértése. Victor Hugo és ‘A nyomorultak’. Európa, 2300 Ft

nyelvtudomány

BBaaggii  ZZssoolltt: Az irodalmi nyelv fenomenológiája. Balassi, 2100 Ft
BBáárrddooss  LLáásszzllóó: Vörösmarty Mihály. Elektra, 1750 Ft
BBaarrtthhaa  CCssiillllaa: A kétnyelvûség alapkérdései. Tankönyvkiadó, 3360 Ft
BBoorrbbééllyy  SSzziilláárrdd: Árkádiában. Történetek az irodalom történetébôl. Csokonai K., 980 Ft
IIllllyyééss  GGyyuullaa: Illyés Gyula József Attiláról. Nap, 2688 Ft
KKaaiisseerr  OOttttóó: Határtalan irodalom. Magyar irodalom a határon túl. Alexandra, 6999 Ft
MMuurrvvaaii  OOllggaa: Viseltes szavak. Pallas-Akad., 1960 Ft
NNéémmeetthh  DDeezzssôô: A nyelvi folyamatok és emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémia,
3750 Ft
SSzzaakkoollcczzaayy  LLaajjooss: Erdélyi ôsz. Cédrus Al., Napkút, 3190 Ft
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FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

életrajz, önéletrajz

AA  110000  lleeggbbeeffoollyyáássoossaabbbb  mmaaggyyaarr. Népszabadság, 990 FFtt
AAnnggeerr,,  JJuuddyy: Peter Falk. A kétkedô hadnagy. B.U.S. Press, 1690 Ft
ÁÁrrppáássii  ZZoollttáánn: Mosonyi Emil, a vízépítés professzora. Kossuth, 1980 Ft
CCssúúccss  LLáásszzllóó  KKáárroollyy: Boldog ember inge (Egy élet az életért). Timp, 2998 Ft
FFaalluuddyy  GGyyöörrggyy: Rotterdami Erasmus. Alexandra, 2999 Ft
HHeeggeeddûûss  IImmrree  JJáánnooss: Benedek Elek monográfia. Pallas-Akad., 4190 Ft
KKoohháárryy  SSaarroollttaa: Török Sophie életregénye. Éghajlat, 1800 Ft
KKöörrmmeennddii  BBaalláázzss: Zsidó gyónás. Argumentum, 2200 Ft
OOnnaaggyy  ZZoollttáánn: Tavaszi iramlás ôsszel. Babits-szexregény. Pont, 1790 Ft
SSzziinnttee  GGáábboorr: Szabad szemmel. Önarckép tegnapelôttbôl a holnapba. Kairosz, 3800 Ft
VVaarrgghhaa  DDoommookkoossnnéé: Merre jársz most, Dombikám? Ötvennégy közös esztendô kései krónikája.
Nyitott Könyv, 2980 Ft

mûvelôdéstörténet

DDáávviidd  KKaattaalliinn: Kereszténység és kultúra. Szt. István Társ., 1000 Ft
DDáávviidd  KKaattaalliinn: Róma. Szt. István Társ., 1200 Ft
EEsszzeennyyii  MMiikkllóóss: Férfi a férfival, nô a nôvel. Homoszexualitás a történelemben, a társadalomban
és a kultúrában. Corvina, 3200 Ft
FFlleennlleeyy,,  JJoohhnn;;  BBaahhnn,,  PPaauull: A Húsvét-sziget rejtélye. General Press, 3000 Ft
FFooddoorr  FFeerreenncc: Koboz, lant, gitár. A pengetôs hangszerek jelenléte a magyarság történetében.
Kairosz, 2800 Ft
JJaannkkoovviiccss  MMaarrcceellll: Csillagok között fényességes csillag. A Szent László legenda és a csillagos
ég. Helikon, 6900 Ft
MMaaggyyaarr  ZZoollttáánn: Szent György a magyar kultúrtörténetben. Kairosz, 3800 Ft
RRuuggáássii  GGyyuullaa: Korszakok párbeszéde. A zsidóság, mint szellemi hovatartozás. Jószöveg,
1790 Ft

történelem

AAcczzééll  TTaammááss;;  MMéérraayy  TTiibboorr: Tisztító vihar. Adalékok egy korszak történetéhez. noran,
3699 Ft
ÁÁddáámm  MMaaggddaa;;  OOrrmmooss  MMáárriiaa (szerk.): Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetérôl
3. rész. 1920–1921. Akadémia, 3990 Ft
AAnnddeerrllee  ÁÁddáámm: A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve. JGYF, 2180 Ft
BBoorrssii--KKáállmmáánn  BBééllaa: Öt nemzedék, és ami elôtte következik...A temesvári Levente-pör 1919 –
1920. noran, 3990 Ft
BBuuttlleerr,,  RRuuppeerrtt: A Gestapo. Hitler titkosrendôrségének története: 1933–1945. Könyvklub,
3990 Ft
CCoonncchhaa  GGyyôôzzôô: A kilenczvenes évek reformeszméi és elôzményeik. Attraktor, 1900  Ft
CCssiiffffáárryy  GGaabbrriieellllaa: Testamentum. Magyar végrendeletek gyûjteménye. Vince, 3595 Ft
DDeenntt,,  BBoobb: Budapest 1956. A dráma színterei. Mi történt? Hol? Miért? Európa, 4500 Ft
FFüürr  LLaajjooss: Bevérzett mámor 1956. Kairosz, 2500 Ft
GGááll  SSáánnddoorr  éélleettrraajjzzaa, a székely ezredes, aki nem enged a 48-ból. Pallas-Akad., 3000 Ft
GGaallee,,  IIaaiinn: Waterloo négy napja. A megnyert és elvesztett ütközet. Partvonal, 2999 Ft
HHáámmoorrii  IIssttvváánnnnéé;;  VVóókkóó  JJáánnooss: Pécs-Somogy története. Pro Pannonia, 2500 Ft
HHaauussmmaannnn,,  JJuuttttaa: Ruth. Új Mandátum, 1800 Ft
KKeemmpp,,  BBaarrrryy: 100 hieroglifa. A világ egyiptomi szemmel. Corvina, 3200 Ft
KKoovvááccss  IIssttvváánn: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél. A XX. századi lengyel történelem
sorsfordulói. Európa, 3800 Ft
KKôôvváárrii  BBééllaa: Magyar holokauszt. Kráter, 1700 Ft
KKuullccssáárr  PPéétteerr (vál.): Krónikáink magyarul III/1. Balassi, 2400 Ft
LLeennggyyeell  IIssttvváánn: Országok az Atlasz vonzásában. A Maghreb Arab Unió esélyei. Kairosz,
4900 Ft
LLuukkaaccss,,  JJoohhnn: Hitler és Sztálin. 1941. június. Európa, 2200 Ft
MMeesstteerrhháázzii  JJuuddiitt (szerk.): A szakadék szélén... Az MTI bizalmas jelentései 1943. július 22. –
1944. március 10. Napvilág, 2400 Ft
NNaaggyy  AAnnddrrááss: Városkép és ami hozzá tartozik. Pallas-Akad., 1960 Ft
OOllááhh  LLaajjooss;;  SSzzaabbóó  JJóózzsseeff  JJáánnooss: Fényes szurony, rózsafa a nyele ... Nagykunsági katonák az
Osztrák–Magyar Monarchiában 1868-1918. Timp, 3500 Ft
SSaallaammoonn  KKoonnrráádd: A harmadik út küzdelme. Népi mozgalom 1944-1987. Korona, 3700 Ft
SSaasshhaallmmii  EEnnddrree: A nyugat-európai államfejlôdés vázlata. Pannonica, 1490 Ft
SSttaarrkk  TTaammááss: Magyar foglyok a Szovjetunióban. Lucidus, 3200 Ft
SSzzaabbóó  AAnnddrrááss: ‘Téged Isten dícsérünk’. Bocskai István, Erdély és Magyarország fejedelme.
Kálvin, 1350 Ft
SSzzaabbóó  JJáánnooss,,  BB.. (szerk.): Mohács. Osiris, 8980 Ft
SSzzvváákk  GGyyuullaa: Oroszország helye Eurázsiában. Pannonica, 1490 Ft
TToottmmaann,,  CCoonnrraadd: Japán története. Osiris, 5500 Ft
VVaalluucchh  TTiibboorr: Metszetek. Válogatott tanulmányok. Argumentum, 3500 Ft

utazás

BBeeddee  MMáárrttoonn: Tunézia. Cartographia, 2400 Ft
BBiiaanncchhii,,  EElleennaa: Csehország. Az európai kultúrák találkozása. Gabo, 4500 Ft
CCaarrlliissllee,,  IIssaabbeell  eett  aall.. (szerk.): Görögország. Athén és a szárazföld. Grafo, 7500 Ft
DDoorrnnbbaacchh  MMáárriiaa (szerk.): Amerikától Óceániáig. XIX. századi magyar utazók. Park, 3900 Ft
DDrraakkee,,  FFrraanncciiss: Angol lobogó alatt a Föld körül. Enciklopédia, 2200 Ft
DDuutthhiiee,,  BBeetthh;;  DDuutthhiiee,,  PPeetteerr: Kanada. Észak távoli határa. Gabo, 4500 Ft
FFiinneettttii,,  FFaabbrriizziioo: Barcelona. Gabo, 4990 Ft
HHaaaarrddtt,,  GGeeoorrggeess--MMaarriiee;;  AAuuddoouuiinn--DDuubbrreeuuiill,,  LLoouuiiss: A Szaharán keresztül. A sivatag elsô átszelése
Citroën-automobilon. Enciklopédia, 2200 Ft
IImmeeccss  OOrrssoollyyaa: Csak egy ugrás Amszterdam. Cartographia, 790 Ft
KKeelleemmeenn  GGáábboorr,,  LL.: Borutak. Magyarország 22 borvidéke, 50 borásza. LKG, 2300 Ft
MMaarrkkwwaarrtthh  ÁÁggnneess (szerk.): Spanyolország útikönyv. Park, 9500 Ft
TTaannáárrkkyy  GGeeddeeoonn;;  FFeenniicchheell  SSáámmuueell: Magyar utazók a Duna-tájon. Tanárky Gedeon és Fenichel
Sámuel útleírásai. Lucidus, 2600 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek

BBaabbaayy  BBeerrnnaaddeettttee: Anyám hapsija. Ciceró, 1890 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa: Bogyó és Babóca világot lát. Pozsonyi Pagony, 1390 Ft

BBeellll,,  HHiillaarrii: Kobolderdô. Animus, 2290 Ft
BBeenncczzee  MMaarriiaannnn (szerk.): Tudod-e a választ? 180 kérdés és felelet. Futball-vb. Tessloff, 850 Ft
BBoossnnyyáákk  VViikkttóórriiaa: A sirály a király? Könyvmolyképzô, 999 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: A neveletlen hercegnô naplója 7. Bulihercegnô. Ciceró, 1890 Ft
CCaarrllee,,  EErriicc: A telhetetlen hernyócska. Pozsonyi Pagony, 1390 Ft
CCrruummmmeenneerrll,,  RRaaiinneerr: Kalózok. Tessloff, 2370 Ft
DDrriissccoollll,,  LLaauurraa: Becô és a nagy bogyócsata. Egmont, 1199 Ft
EEggéérrOOvvii. Állatkert. Játékos feladatok óvodásoknak. Tessloff, 650 Ft
EEggéérrOOvvii. Falu. Tessloff, 560 Ft
EEggéérrOOvvii. Játszótér. Tessloff, 560 Ft
EEggéérrOOvvii.. Szülinap. Tessloff, 560 Ft
EEggéérrOOvvii. Tûzoltóság. Tessloff, 560 Ft
EEggéérrOOvvii. Vonat. Tessloff, 560 Ft
FFaarrkkaass  ZZoollttáánn;;  SSóóss  JJuuddiitt: Erdély meséje. Jel-Kép, 1990 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Bégess Bari Borival! Hordozható hangoskönyv. Ciceró, 1190 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Bohókás Bálna. Ciceró, 570 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Bôgjél Boci Bözsivel! Hordozható hangoskönyv. Ciceró, 1190 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Derék delfin. Ciceró, 570 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Két csacska csikóhal. Ciceró, 570 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Nyeríts Paci Palival! Hordozható hangoskönyv. Ciceró, 1190 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Röffenj Röfi Robival! Hordozható hangoskönyv. Ciceró, 1190 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Tocsogó kiskacsa. Ciceró, 570 Ft
AA  hhaammeellnnii  ppaattkkáánnyyffooggóó. Napraforgó, 490 Ft
AA  hháárroomm  kkiissmmaallaacc. Napraforgó, 490 Ft
HHóóffeehhéérrkkee  ééss  aa  mmeeddvveebbooccss. Egmont, 1449 Ft
HHoossssffeelldd,,  DDaaggmmaarr: Kaland a szigeten. Mezôgazda, 1800 Ft
JJuuhháásszz  MMaaggddaa: A Kék Legény. Santos, 2200 FFtt
KKoorrmmaann,,  GGoorrddoonn: Sziget! A vadon. Egmont, 1599 Ft
KKoorrmmaann,,  GGoorrddoonn: Sziget! Hajótöröttek. Egmont, 1599 Ft
KKoorrmmaann,,  GGoorrddoonn: Sziget! Kiút. Egmont, 1599 Ft
AA  lleeggkkeeddvveesseebbbb  bbaarráátt. Egmont, 1499 Ft
LLiinnddoo,,  EEllvviirraa: Szegény Manolito! Espanexpo, 2500 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Csutak és a szürke ló. Palatinus, 2200 Ft
MMeerrlliinn,,  aa  vvaarráázzssllóó. Napraforgó, 490 Ft
MMóórraa  FFeerreenncc: Aranykoporsó. Osiris, 980 Ft
PPaappaaddeemmeettrriioouu,,  LLiissaa: Ráni a Sellô-öbölben. Egmont, 1199 Ft
PPeettôô  KKoovvááccss  JJúúlliiaa: Évszakok üzenete. Hungarovox, 1200 Ft
PPoorrttnneerr,,  DDaavviidd  EE.: Barlangok. Tessloff, 2370 Ft
RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa: Egyedem, begyedem, tengertánc. Mondókák. Santos, 510 Ft
RRiiggóó  BBééllaa;;  SSoommooss  ZZssuuzzssaa: Kicsi kocsikönyv. Santos, 520 Ft
RRoossss,,  TToonnyy: Nem akarok lefeküdni! Pozsonyi Pagony, 1690 Ft
SScchhmmiiddtt  EEggoonn: A kisfiú és a madarak. Új Ember, 1300 Ft
SScchhrrööddeerr,,  PPaattrriicciiaa: Varázsbagázs. Banya bonyodalom. Egmont, 1699 Ft
SScchhrrööddeerr,,  PPaattrriicciiaa: Varázsbagázs. Beütött a mágia. Egmont, 1699 Ft
SSkkaallaa,,  MMaarrttiinnaa: Strado és Varius. Pozsonyi Pagony, 2350 Ft
SSllaaddee,,  AArrtthhuurr: Törzsek. Animus, 1790 Ft
TTaammkkóó  SSiirraattóó  KKáárroollyy;;  BBaannggaa  FFeerreenncc: Pinty és ponty. General Press, 2000 Ft
TTóótthh  LLáásszzllóó: A próbára tett királyfi. Kalligram, 2000 Ft
VVaarrssáánnyyii  JJóózzsseeff: Lea, Mackó és a többiek. Talentum, 1800 Ft

humor

FFeessttiinnaa  LLeennttee  IIssttvváánn: Kis köpeny könyv. Harmat, 1980 Ft
SSaallaammoonn  GGáábboorr;;  ZZaalloottaayy  MMeelliinnddaa: Ha volna sonkánk, csinálhatnánk sonkás tojást, ha lenne itthon
tojás – If we had a little ham we could have some ham and eggs if we had some eggs).
Alexandra, 1699 Ft
SSzzaabbóó  ZZssoolltt (szerk.): Tréfás és csúfolódó erdélyi népköltészet. Palatinus, 2200 Ft

költészet

BBáátthhoorrii  CCssaabbaa: Boldog ólom. Kalligram, 2000 Ft
BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Holnap, 1900 Ft
BBoorrbbééllyy  SSzziilláárrdd: Halotti pompa. Kalligram, 2300 Ft
BBöörröönnddii  LLaajjooss: Megváltásra várva. Versek. Palatia, 1500 Ft
BBuuddaa  FFeerreenncc: Túl a falon. Az én ötvenhatom. Holnap, 1700 Ft
CCzziiggáánnyy  GGyyöörrggyy: Hála. 101 vers. Szt. István Társ., 1600 Ft
DDaannyyii  ZZoollttáánn: Gyümölcsversek. zETNA, 900 Ft
DDeeáákk  LLáásszzllóó: Emlékkönny. Nap, 2100 Ft
DDoommookkooss  JJóózzsseeff: A világon kívül élek. Háttér, 900 Ft
ddrrMMáárriiááss (Máriás Béla): Egy halott naplója. noran, 2699 Ft
GGeerrggeellyy  ÁÁggnneess: Útérintô. Összegyûjtött versek. Argumentum, 3700 Ft
GGiivveerrtt,,  YYvvoonn: Gyümölcsök pálinkában. Versek. Széphalom, 900 Ft
GGrrüünnbbeeiinn,,  DDuurrss: Koponyaalaptantárgy. Jelenkor, 3200 Ft
HHááyy  JJáánnooss (szerk.): Szép versek 2006. Magvetô, 2490 Ft
HHeeddrryy  MMáárriiaa: Ébredés. Versek. Széphalom, 1000 Ft
HHiizzssnnyyaaii  ZZoollttáánn  lleeggsszzeebbbb  vveerrsseeii. Ab-Art, 1900 Ft
HHoorrggaass  BBééllaa: A kilenckerekû almafa. Liget, 3500 Ft
HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill: Színnyomatok. Válogatott versek 1947-1976. Kalligram, 1990 Ft
JJáánnoossii  GGyyöörrggyy: Bukott angyalok. Korona, 2200 Ft
KKaaiisseerr  LLáásszzllóó: Lángok, tüzek között (magyar-olasz ny.). Hungarovox, 1000 Ft
KKeemméénnyy  IIssttvváánn: Élôbeszéd. Magvetô, 1690 Ft
KKóóttzziiáánn  KKaattaalliinn: Dalok ôszidôn. Válogatott és új versek. Nap, 2100 Ft
KKoovvááccss  AAnnddrrááss  FFeerreenncc: Hazatérés Hellaszból. Kavafisz-átiratok. Magvetô, 2490 Ft
KKuukkoorreellllyy  EEnnddrree  lleeggsszzeebbbb  vveerrsseeii. Ab-Art, 1900 Ft
KKuullccssáárr  FFeerreenncc: Én nem tudom, talán... Lilium Aurum, 1500 Ft
LLáásszzllóóffffyy  CCssaabbaa: A maszk mögötti ájulat. Napkút, 1790 Ft
LLaattoorr  LLáásszzllóó: A tér, a tárgyak. Európa, 1600 Ft
LLeeggéénnddyy  JJáácciinntt: Központi Zóna. Balassi, 1600 Ft
LLiippccsseeii  MMáárrttaa: Életgyakorlatok. Pallas-Akad., 2400 Ft
LLuukkááccss  SSáánnddoorr: Az elûzött álom. Válogatott és új versek. Nap, 2500 Ft
LLuuzzssiicczzaa  IIssttvváánn: Az artista estére hazamegy. M. Napló, 945 Ft
MMaauurriittss  FFeerreenncc: Szürkület, szürkületben. Csendéletek az ötvenes évekbôl. Kijárat, 1200 Ft
MMeezzeeii  AAnnddrrááss: Lesz-e Bárka. CET, 1990 Ft
PPeettrrôôcczzii  ÉÉvvaa: Dido utolsó üzenete. Fekete Sas Kiadó, 690 Ft
RRaakkoovvsszzkkyy  ZZssuuzzssaa: Visszaút az idôben. Magvetô, 2490 Ft
RRööhhrriigg  GGéézzaa: Törvény. Múlt és Jövô, 1650 Ft
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SSaajjóó  LLáásszzllóó: Szünetjelek az égbôl. Válogatott versek. Osiris, 2480 Ft
SSaallaammuunn,,  TToommaazz: Megrozsdáll a szerelem, ha követelik. Bábel, 1990 Ft
SSzziilláággyyii  JJuuddiitt;;  VVaajjddaa  ÁÁggnneess (szerk.): Magyar irodalmi herbárium. General Press, 3990 Ft
SSzzlloovváákkiiaaii  mmaaggyyaarr  sszzéépp  vveerrsseekk  22000066. Szlovákiai M. Írók Társ., 1500 Ft
TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Válogatott versek. Osiris, 680 Ft
TTóóbbiiááss  KKrriisszzttiiáánn: Ver/sec. zETNA, 900 Ft
TToollnnaaii  OOttttóó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben. zETNA, 2000 Ft
TTóótthh  ÁÁrrppáádd  vveerrsseeii. Sziget, 1980 Ft
TTöörröökk  SSoopphhiiee  kkiiaaddaattllaann  sszzeerreellmmeess  vveerrsseeii. Éghajlat, 1980 Ft
TTôôzzsséérr  ÁÁrrppáádd: Léggyökerek. Új versek. Helikon, 1490 Ft
VVaarrggaa  MMááttyyááss: A leghosszabb út. Jelenkor, 1500 Ft
VVéégghh  AAttttiillaa: Elszakadás. M. Napló, 945 Ft
VVéégghheellyyii  BBaalláázzss: Fán függ a világ. Hungarovox, 1000 Ft
VVeerreess  JJáánnooss: Fekete május. Madách-Posonium, 1500 Ft
VVéérrtteess  MMiikkllóóss: Csillaghullás. Válogatott versek. Háttér, 1900 Ft
ZZaass  LLóórráánntt: Vagyok a költô. Összegyûjtött versek (1954-2005). Kráter, 2000 Ft

naplók, levelek, riportok

BBaakkaa  IIssttvváánn: Publicisztikák, beszélgetések. Tiszatáj, 2850 Ft
BBoonnnneetttt,,  PPiieeddaadd (szerk.): A világ, ahogy Gabriel García Márquez látja. Magvetô,
1990 Ft
EEmmbbeerr  MMáárriiaa: Mindent késve. 1956-os naplójegyzetek és feljegyzések. noran,
2499 Ft
GGöönncczz  LLáásszzllóó: Egy peremvidék hírmondói. Mura menti életképek a 20. század elsô felébôl. A M.
Nyelv és Kult. Nemzetközi Társ., 2490 Ft
HHoovvaannyyeecczz  LLáásszzllóó: Értékteremtôk 2006. Kossuth, 1980 Ft
JJoobbbbáággyyii  GGáábboorr: Néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja. Kairosz, 2000 Ft
JJóózzsseeff  AAttttiillaa  lleevveelleezzééssee. Osiris, 4500 Ft
MMaarrkkóó  BBééllaa;;  ÁÁggoossttoonn  HHuuggóó: A lábujjhegyre állt ország. Markó Bélával beszélget Ágoston Hugó
(2005. április-október). Pallas-Akad., 2150 Ft
MMiihhaannccssiikk  ZZssóóffiiaa;;  NNááddaass  PPéétteerr: Nincs mennyezet, nincs födém. Beszélgetés Nádas Péterrel.
Jelenkor, 2500 Ft
MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Naplójegyzetek, 1919. noran, 2499 Ft
NNaaggyy  IImmrree: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések, 1956–1957 (CD-ROM melléklettel).
Gondolat, 4500 Ft
NNéémmeetthh  LLáásszzllóó: Napló. Tiszatáj, 2980 Ft
PPaarraa--KKoovvááccss  IImmrree: Amerika kiadó. Beszélgetések Menyhárt Jenôvel. Glória, 2290 Ft
RRááddaaii  EEsszztteerr;;  GGyyuurrccssáánnyy  FFeerreenncc: Giddens professzor úrnak pedig azt válaszolom...
Gyurcsány Ferenccel beszélget Rádai Eszter. Park, 2000 Ft
SSppáánnnn  GGáábboorr: Ne szólj szám?! Derûs rádió-jegyzetek. Athenaeum, 2290 Ft
SSzzeellllôô  IIssttvváánn: A hírvadász. Diktátorok, világsztárok, gyilkos gyerekek. Athenaeum, 2290 Ft
TTuurrccssáánn  AAnnnnaa: Az üvegfalon túlról... HIV, AIDS. Könyvklub, 2490 Ft

szépirodalom

AAnnssccoommbbee,,  RRooddeerriicckk: Gróf Drakula László titkos élete. Tericum, 3170 Ft
BBaabbiittss  MMiihháállyy: Aranygaras. Holnap, 2500 Ft
BBaakkooss  AAnnddrrááss;;  BBaallllaa  DD..  KKáárroollyy  eett  aall.: Kezeit csókolja dr. Tóth. zETNA, 1300 Ft
BBaalláázzss  AAttttiillaa: Világsarok non-stop. zETNA, 2500 Ft
BBáárrddooss  PPááll: Mindenféle tünemények. Bábel, 1850 Ft
BBaayyeerr  AAnnttaall (fôszerk.): Sötét lovak. Fekete-Fehér Képregényantológia 5. Míves Céh,
1995 Ft
BBeenneeddeekk  SSzzaabboollccss: Kommunikációs zavar. Pont, 1820 Ft
BBiinngghhaamm,,  CChhaarrlloottttee: A gesztenyefa árnyékában. Könyvklub, 2490 Ft
BBóóddiiss  KKrriisszzttaa: Artista. Regény. Jelenkor, 2500 Ft
BBooddoorr  PPááll: Búcsúlevél nincs. Saxum, 1480 Ft
BBoollddiizzssáárr  IIllddiikkóó;;  SSáárrkköözzyy  BBeennccee (szerk.): Körkép 2006. Tizenkilenc mai magyar író
kisprózája. Magvetô, 1800 Ft
BBrrooddyy,,  AAlleexxaannddeerr  eett  aall.. (szerk.): Alibi hat hónapra 8. Tilos. Alibi, 2900 Ft
BBuubbeerr,,  MMaarrttiinn: Haszid történetek. Atlantisz, 4895 Ft
BBuurrrroouugghhss,,  WWiilllliiaamm  SS.: A vörös éjszaka városai. Katalizátor, 2600 Ft
CCaauuwweellaaeerrtt,,  DDiiddiieerr: Jimmy evangéliuma. Tericum, 2670 Ft
CChhaauuddiiéérree,,  FFrrééddéérriicc: Egy hegedû viszontagságai Itáliától Amerikáig. Könyvklub, 2490 Ft
CCllaarrkk,,  CCaatthheerriinnee: Szívek szállodája 1. Ciceró, 1890 Ft
CCoorrttáázzaarr,,  JJuulliioo: Itt és most. L’Harmattan, 1700 Ft
CCssaapplláárr  VViillmmooss: Igazságos Kádár János. Kalligram, 2400 Ft
CCssiiffffáárryy  GGaabbrriieellllaa (vál.): Búcsúszavak. Tericum, 2870 Ft
CCssoommóóss  RRóóbbeerrtt: A magaslat. Timp, 2800 Ft
DDaallooss  GGyyöörrggyy: A körülmetélés + A nagy buli. Ab Ovo, 2200 Ft
DDaarrvvaassii  LLáásszzllóó: Szerezni egy nôt. Háborús novellák. Jelenkor, 1800 Ft
DDaarrvvaassii  LLáásszzllóó: A titokzatos világválogatott. Magvetô, 2290 Ft
DDee  AAmmiicciiss,,  EEddmmoonnddoo: A bor. Eri, 2100 Ft
DDéérryy  TTiibboorr: A befejezetlen mondat 1-2. Ciceró, 4500 Ft
DDiiaammaanntt,,  AAnniittaa: Szajhák és boszorkányok. Avagy kutyafalva végnapjai. Athenaeum,
2690 Ft
EEkklleerr  AAnnddrreeaa;;  RRoossoonncczzyy  IIllddiikkóó (szerk.): Az év esszéi, 2006. Antológia. M. Napló,
2499 Ft
EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerr: Utazás a tizenhatos mélyére. Magvetô, 1990 Ft
FFooeennkkiinnooss,,  DDaavviidd: A feleségem erotikus potenciálja. Európa, 2100 Ft
FFoowwlleess,,  JJoohhnn: A francia hadnagy szeretôje. Európa, 2600 Ft
FFööllddeess  JJoolláánn: A halászó macska uccája. Agave, 2480 Ft
GGaaaarrddeerr,,  JJoosstteeiinn: A történetárus. Könyvklub, 2490 Ft
GGaavvaallddaa,,  AAnnnnaa: Együtt lehetnénk. Magvetô, 2990 Ft
GGeeddddeess,,  AAnnnnee: Nagymama és én. Alexandra, 2499 Ft
GGoommbbrroowwiicczz,,  WWiittoolldd: Transz-Atlantik. Kalligram, 1990 Ft
GGoorrddoonn  AAggááttaa: Ezüstboxer. Nevelési kisregény. Alexandra, 2499 Ft
GGöörrggeeyy  GGáábboorr: Volt egyszer egy Felvidék. Elektra, 2400 Ft
GGrreeccssóó  KKrriisszzttiiáánn: Pletykaanyu. Magvetô, 2290 Ft
GGyyöönnggyy  LLáásszzllóó  IIssttvváánn: Örökösök. Partvonal, 3999 Ft
GGyyöörree  BBaalláázzss: Apám barátja. Kalligram, 1700 Ft
GGyyuurrkkoovviiccss  TTiibboorr: Két regény. Isten nem szerencsejátékos + Szolgálat. Kráter, 3400 Ft
HHaauuppttmmaannnn,,  GGaabbyy: Csôdörparádé. Athenaeum, 2690 Ft
HHiiaaaasseenn,,  CCaarrll: Meztelen fürdôzés. Athenaeum, 2690 Ft
HHoorrnnbbyy,,  SSiimmoonneettttaa  AAggnneelllloo: A márkiné. Helikon, 2990 Ft
HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill: Rózsalovagok. Cartaphilus, 2500 Ft
HHuunnyyaaddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt (szerk.): Utolsó bástyánk: Erdély. Erdélyi magyar írók történelmi
elbeszélései. Lazi, 2000 Ft
IIrrccssiikk  VViillmmooss: Augusztus hava. M. Napló, 1470 Ft
JJaannccaarr,,  DDrraaggoo: Katarina, a páva és a jezsuita. Jelenkor, 2800 Ft
JJáánnoossssyy  LLaajjooss: Hamu és ecet. Kalligram, 2600 Ft
JJeenneeii  LLáásszzllóó: Szarvas a temetôben. Jelenkor, 2100 Ft
JJóókkaaii  AAnnnnaa: Bölcsek és pásztorok. Szt. István Társ., 1600 Ft
JJóókkaaii  AAnnnnaa: A mérleg nyelve III. Széphalom, 2000 Ft
JJoollssvvaaii  AAnnddrrááss: Szépen vagyunk. Kisvárosi történetek. Ab Ovo, 2100 Ft
JJoonneess,,  EEmmiillyy: Ha felkel a nap... Pallas Antikv., 499 Ft

KKaammiinneerr,,  WWllaaddiimmiirr: Multikulti. Berlini történetek. Helikon, 1990 Ft
KKaattoonnaa--KKooóóss  KKiinnccssôô: Ezüstkék. Könyvklub, 2990 Ft
KKmmeecczzkkóó  MMiihháállyy: Postscriptum. Madách-Posonium, 1700 Ft
KKoonnrráádd  GGyyöörrggyy: Csodafigurák. Arcképek, pillanatfelvételek. noran, 2999 Ft
KKoonnttrraa  FFeerreenncc: Wien. A síneken túl. Helikon, 2490 Ft
KKoorrmmooss  AAnneetttt: Ingyen színház. Kairosz, 2500 Ft
KKoorrnniiss  MMiihháállyy: Végre élsz. A teljes szöveg a szerzô elôadásában (CD melléklettel).
Kalligram, 2880 Ft
KKóóssaa  CCssaabbaa: Riporter a halottasházban. És más vidám történetek. Kráter, 1500 Ft
KKoovvááccss  IIssttvváánn: A gyermekkor tündöklete. M. Napló, 1890 Ft
KKöörrmmeennddii  FFeerreenncc: A budapesti kaland. Agave, 2580 Ft
KKuukkoorreellllyy  EEnnddrree: Rom. A komonizmus története. Kalligram, 2200 Ft
LLee  CClléézziioo,,  JJeeaann--MMaarriiee  GGuussttaavvee: Körforgás. Európa, 2800 Ft
LLuuggoossii  LLoouu: Házikó Párizsban. K.u.K., 1900 Ft
LLyyoonnss,,  NNaann;;  LLyyoonnss,,  IIvvaann: Ki öli meg Amerika nagy konyhafônökeit? Kulinária, 2490 Ft
MMaarraaffkkóó  LLáásszzllóó: Búcsúregény. Széphalom, 1200 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Az idegenek. A Garrenek mûve III. Helikon, 2490 Ft
MMoorrrriiss,,  WWiilllliiaamm: A világ-túlja erdô. Eri, 2940 Ft
MMuurraakkaammii,,  HHaarruukkii: Szputnyik, szívecském! Geopen, 2490 Ft
NNaabbookkoovv,,  VVllaaddiimmiirr: Lolita. Európa, 2500 Ft
NNaabbookkoovv,,  VVllaaddiimmiirr: Szólj, emlékezet! Európa, 2400 Ft
NNaaggyy  LLaajjooss,,  ZZss.: Mellékhatás. Lilium Aurum, 2200 Ft
NNeemmeess  FFeerreenncc: Faragott boldogság. Kijárat, 2800 Ft
NNéémmeetthh  LLáásszzllóó: Gyász. Kráter, 2000 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: Székelyek. Pallas-Akad., 3990 Ft
OOddzzee  GGyyöörrggyy: A tökéletes bejárónô. 44 különleges történet. Könyvklub, 2490 Ft
OOllááhh  GGáábboorr: Gumikötél. noran, 2500 Ft
OOrraavveecczz  IImmrree: Egy hegy megy. Alexandra, 3999 Ft
OOrrwweellll,,  GGeeoorrggee: Tragédia Burmában. Cartaphilus, 2980 Ft
OOuurreeddnnííkk,,  PPaattrriikk: A megfelelô pillanat, 1855. Kalligram, 1990 Ft
PPaallááddii  JJóózzsseeff: A bánat hegedûje. Hungarovox, 1500 Ft
PPáállffaallvvii  NNáánnddoorr: Ne fesd az ördögöt. Gladius, 3500 Ft
PPaavviicc,,  MMiilloorraadd: Kazár szótár. Cartaphilus, 3500 Ft
PPéénnzzeess  TTíímmeeaa: Mesél a múlt. Ab-Art, 1900 Ft
PPeerrjjééssssyy--HHoorrvváátthh  BBaarrnnaabbááss: Blue irományai. Kairosz, 3000 Ft
PPéétteerrffii  AAnnddrrááss: Volt egy vécém Budapesten. Pont, 1680 Ft
PPeettôôcczz  AAnnddrrááss: A születésnap. Palatinus, 2300 Ft
PPiiccoouulltt,,  JJooddii: A nôvérem húga. Athenaeum, 2690 Ft
PPoommooggááttss  BBééllaa (szerk.): 1956. Magyar írók novellái. noran, 2999 Ft
PPoozzssggaaii  GGyyöörrggyyii: A hetedik ajtó. Esszék. Hungarovox, 1600 Ft
PPuuttnneeyy,,  MMaarryy: Könnyelmû ígéret. General Press, 1990 Ft
RRaabbiinnoovviiccss,,  OOsszziipp: Hogyan utazott reb Hájim-Sulim Odesszába. Pannonica, 1500 Ft
RReeiinntthhaalllleerr  KKaattaalliinn: Tárgyak könnyei. Hungarovox, 1500 Ft
SSaammuu  JJáánnooss  VViillmmooss: Varázsló Zú. zETNA, 1300 Ft
SScchhwwaarrttzz,,  TTrriissttaann: Katika cigányélete. K.u.K., 2500 Ft
SSeebbaalldd,,  WWiinnffrriieedd  GGeeoorrgg: Kivándoroltak. Európa, 2500 Ft
SSeeddiiáánnsszzkkyy  JJáánnooss: Francia nyár – francia szerelem. Kairosz, 2800 Ft
SSeeee,,  LLiissaa: Hóvirág és a titkos legyezô. Trivium, 2690 Ft
SSeellll,,  CCoolllleeeenn (szerk.): Egy csésze vigasz nehéz helyzetekre. Alexandra, 1299 Ft
SSmmiitthh,,  JJooaann: Veszélyes viszony. Aquila, 650 Ft
SSttaassiiuukk,,  AAnnddrrzzeejj: Útban Babadagba. Magvetô, 2690 Ft
SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Szerelmes agglegények. Maecenas, 1498 Ft
SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Békekötés. Hangjátékok. Európa, 2500 Ft
SSzzaallaayy  ZZoollttáánn: Ártatlanság. Madách-Posonium, 1700 Ft
SSzziiggeetthhyy  AAnnddrrááss: Teniszregény. Saxum, 1480 Ft
SSzzlloovváákkiiaaii  mmaaggyyaarr  sszzéépp  pprróózzaa  22000066. Szlovákiai M. Írók Társ., 1500 Ft
TTaammáássii  ÁÁrroonn: Jégtörô Mátyás. Ciceró, 2200 Ft
TTaammáássii  ÁÁrroonn: Szûzmáriás királyfi. Palatinus, 2800 Ft
TTaann,,  AAmmyy: A Mennyei Örömök Klubja. Geopen, 2990 Ft
TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Zen Koala Kártya. Terebess, 2500 Ft
TTaannkkaa  LLáásszzllóó (szerk.): Magyar gondolatok. Minden magyarnak, bárhol is éljen a világon.
Médiamix, 1490 Ft
TTaarrbbaayy  EEddee: A szüretelô tél. Szt. István Társ., 1680 Ft
TThhoommppssoonn,,  HHuunntteerr  SSttoocckkttoonn: A félelem birodalma. Konkrét, 3480 Ft
TThhuurrzzóó  GGáábboorr: Térj vissza gyôztesen! Kairosz, 2950 Ft
TTookkaarrcczzuukk,,  OOllggaa: Sok dobon játszani (19 elbeszélés). Napkút, 2490 Ft
TToooollee,,  JJoohhnn  KKeennnneeddyy: Tökfilkók Szövetsége. Cartaphilus, 3500 Ft
TTóótthh  KKrriisszzttiinnaa: Vonalkód. Magvetô, 1990 Ft
TTuurrccssáánnyyii  EErrvviinn: A királyfi és lovagja. Ûzött ûzô. Püski, 1300 Ft
TTuurrcczzii  IIssttvváánn (szerk.): Az év mûfordításai 2006. Hamletgép. M. Napló, 3499 Ft
ÚÚjjhháázzyy  KKoollooss: Napból vagy, porrá leszel. A fehér ember esete Indiánföld lakóival. Medicina,
4500 Ft
UUppddiikkee,,  JJoohhnn: Ugyanaz az ajtó. Európa, 2300 Ft
VVaarrggaass  LLlloossaa,,  MMaarriioo:: Ki ölte meg Palomino Molerót? Európa, 2100 Ft
VVaassaaddii  PPéétteerr: Körülnéz. Megköszöni. Jegyzetlapok hitrôl, emberrôl, világról. Szt. István
Társ., 1960 Ft
VVeerreebbeess  EErrnnôô: Magzatlégzés. zETNA, 1500 Ft
VVoojjnnoovviiccss,,  VVllaaggyyiimmiirr: Moszkva 2042. Talentum, Gabo, 2990 Ft
VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: Gépzongora. Maecenas, 1750 Ft
WWiinnkklleerr  RRóóbbeerrtt: Ctrl+C / Ctrl+V. Válogatott írások. Tericum, 2570 Ft

színmûvek

GGaarraacczzii  LLáásszzllóó;;  MMoohhááccssii  JJáánnooss  eett  aall.: Rivalda 2005-2006. Nyolc mai magyar dráma. Magvetô,
1800 Ft
HHuubbaayy  MMiikkllóóss: Összegyûjtött drámák IV. Lélegzetvisszafojtva. Elektra, 3000 Ft
SSzzéépp  EErrnnôô: Fiú, leány. Elfeledett drámák. Európa, 2900 Ftk
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■ Egyetlen sorban egy egész mû-
vet megalkotni, egy (rövid) mon-
datnyi sorban alkotást összegez-
ni, a részt – a vers, a prózaszöveg
egy sorát – egésznek éreztetni: ez
a jel, formai jegy hív négy kötet
bekalandozására.

Emanuel Swedenborg
svéd író, természettudós, teoló-
gus (1688–1772) Álomnaplója
(1743– 1745) valamivel hosszabb
– kis bekezdésnyi – feljegyzések-
re épül. A nagy misztikus látszó-
lag az álmok által világosodik
meg. Az olvasó benyomása még-
is az: életét radikálisan megvál-
toztató, módosított nézeteihez
és téziseihez rendel a félöntudati fantázia nem különö-
sebben bonyolult, de szuggesztív képeket („Kenyeret lát-
tam egy tányérban. Mindez azt jelenti, hogy az Úr vezet
engem azóta, amióta abba az állapotba kerültem, hogy
nem tudok semmit”). Nem ritka az egymondatos, akár
pontokba foglalt summa sem. A Pont Kiadó Enigma soro-
zata számára Benedek Szabolcs nagy beleérzéssel magyarí-
totta és jegyzetelte a textust (bár egy-két alapvetô adatot
még közölhetett volna). Az álomsor jóval kevésbé el-
vont, mint várnánk: igencsak testi úton, érzéki szimboli-
kával kalauzol az isteni-krisztusi igaz-
ságra. Cserepekre tört tükör. Inkább
magunkat pillantjuk meg a könyvben,
mint – ehhez egy nagy életmû magyar-
ra fordítása kellene, s nem angolból,
hanem svédbôl és latinból – a máig
rejtélyes Swedenborgot.

A Nobel-díjas

Elias Canetti
(1905–1994) évtizedeken át, nagy szü-
netekkel vezette Feljegyzések címen is-
mertté lett gondolatfutamait. Az Európa
Mérleg sorozatában a Halasi Zoltán által
válogatott, tolmácsolt, utószavazott ki-
vonat férhetô hozzá. Számos „egysoros
vers”, aforizma, velôs ítélet sorakozik
benne: „Csak a hitetlennek van joga a
csodára”; „A legrövidebb mondat köz-
ben hunyni el”; „A Föld mint a Biblia
zsákmánya”; „Megtapogatni az eget” stb. A nyelvtani sze-
mélytelenségbe tolt zárványok tucatjaival szemben egyes
történeti, irodalmi kitételek igencsak konkrétak és szemé-
lyesek – így a Sartre iránti ellenszenvrôl, a másik Nobel-
díjas butaságáról (!) szóló szavak. Nem meglepô, hogy az
1942 és 1993 közti anyag sok közhellyel is kábít (az apa
mint az „elsô isten” stb.), ha azonban a forgácsokat nem
egyesével szemléljük, hanem amint bekerítik az írói mû-
hely padlóját, Canetti (változó) világszemlélete fehérlik fel
bennük. Bizonyos nyelvi találataiból hetekig lehet élni.
„Szempillaszerû mondatok” – boldog a szöveg, amelyre
ez ráillik. A Canettiére rá.

Jeles András
film- és színházi rendezô (1945) vonzódik a bölcseleti
módra frappírozó, telt egymondatokhoz. Értük vegyes mû-
fajú írásainak (Teremtés, lidércnyomás – Kijárat Kiadó) oly-
kori csipkés-nyers ornamentikájáról is lemond. „Megfi-
gyelhetô, hogy a pornográfia – valami tudattalan stílusér-
zék nyomaként – általában kerüli a csók ábrázolását” – áll
a kitûnô Filmcsók-esszében. De másutt is nyomatékosak a
filozófiai és etikai bonmot-k, a kurta esztétikai imperatí-
vuszok. A szépirodalomként is olvasható szövegegyüttes
a legutóbbi évtizedek progresszív magyar színházának,
filmjének sajátos, fontos dokumentumtára is (Halász Pé-
ter; Monteverdi Birkózókör stb.). Legérdekesebb a Mit tet-

tünk… – Beszélgetés valamikor az An-
gyali üdvözlet címû film bemutatója
után: kétségtelenül többszereplôs
dialógus, s mégis mintha csak Jeles
beszélne általa. A szelíden agresszív
vitairat, a burkolt pamflet (mint az
önirónia mûfaja) és a levél (Levél
Nádas Péternek stb.) uralja a vállalt
töredékes-tördelô jellegében is je-
lentékeny, formátumos, szép (egy-
szerre „filmes” és „színházas”) külle-
mû kötetet.

Szûgyi Zoltán
költô (1953) – egy nyelvi-nyelvhasz-
nálati probléma végiggondolásaként
– tudatosan beletervezte munkássá-
gába a fekete-fehér színekkel operáló
vagyok aki vagyok címû gyûjteményt

(új mandátum – new mandata). Minden oldalon ugyanaz az
ekg-lelet. A négyzethálós papíron a szívzörej-hullámvona-
lak hosszabb-rövidebb sorai (4+4+3+3) mintha szonettet
képeznének (a formai egybeesések révén a „rímek” sem hi-
ányoznak). Az „egy sor” azonban nem a tizennégy sorban
búvik: az maga a cím. A magyarral együtt hetvenhét nyel-
ven lelünk rá a versmutatóban. A korai avantgárdtól a
posztmodernig sok töve van ennek a ötletbokornak. In-

kább erôs játékélményt nyújt, mintsem lí-
rait. De a majdnem mindig szóismétlô
„vagyok aki vagyok”-ok idegen nyelvi va-
riánsai (bennük a tipográfiai és betûhi-
bák…) rögvest „kifordítják” önnön állítá-
sukat. A sokszorozással mindenekelôtt.
Vagy azzal: egészséges szív „ver-e” az ekg-
költemény hegyeskedô hullámsoraiban?
(Tudtunkkal: igen. A költô sajátja. Még
az is fontos lehetne, hogy mikor volt a
vizsgálat, készült a felvétel.)
Nem csupán a labdarúgó világbajnokság
képes globalizálni (egy hónapra) az esemé-
nyekre fókuszált világot. Egy kis könyv is.
Ek is wat ek is; Ahau ano ahau nei; Io sono co-
lui che sono; Yo soy el que soy; Ndimi niliye –
és a többi, esetleg kisilabizálhatatlan ábé-
cék betûivel. Csak egy sor kell a csodához.
Meg egy költô szíve.

Tarján Tamás 2
8
5

Egy sorra bízva
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■ 1956. október 22-én vajon megjósolható volt-e már
a forradalom kitörése? El-eljátszottam olykor ezzel a
gondolatkísérlettel, s most, hogy az ötvenedik évfor-
dulóra megjelent az év krónikája, folytatható a medi-
tálás. A megtörténtekbôl visszatekintve ugyanis nem
nehéz „megtalálni” a robbanást elôkészítô momentu-
mokat, a XX. szovjet pártkongresszust, a politikai de-
monstrációként párthatározatban elmarasztalt Nagy
Imre születésnapi köszöntését, a szerencsétlen – Ráko-
si Mátyást Gerô Ernôvel felváltó – pártfôtitkárcserét,
a Rajk-temetést, vagy a szocializmus megújítását szor-
galmazó-követelô diáktüntetések betiltását.

Az említetteknél jóval több olyan momentum
akad, amely, akár ellene is szólhatna a robbanásnak.
„Normalizálódásként” is lehetne értelmezni Kun Bé-
la februári rehabilitálását (s az addig kiátkozott és fe-
ledésre ítéltetett tanácsköztársasági vezér fényképe 1956. május el-
sején, Marx, Engels, Lenin és Sztálin szomszédságában a felvonu-
lók transzparenseire is rákerült), a májusi nagy – 25 százalékos –
árleszállítást, a Ratkó-korszak lezárásaként az abortusz engedélye-
zését, a külföldi, pontosabban a szocialista országokba való uta-
zás lehetôvé tételét, a magyar futballválogatott – 1945 utáni elsô
(általános vélekedés szerint végre nem tiltott) – moszkvai gyôzel-
mét, a rettegett Farkas Mihály (és fia, az ávós ezredes Vladimír) le-
tartóztatását. A mi mikor, és miért pont akkor, s nem máskor, a
miért úgy és miért ô (vagy ôk) – nos, ezek a történelem nagy talá-
nyai. Egyáltalán nem csodálható, ha ezek a kérdések másfél em-
beröltônyi távolságból is fokozott érdeklôdésre tartanak számot,
s nemcsak a kortársként érintetteknél. Az ötven év misztikus és
mitikus idô: egyrészt régmúlt, amelyre a politikai és történeti kor-
látozások után már távlatosan és összefüggéseiben lehet visszate-
kinteni, másrészt ez a fél évszázad átélhetô és elképzelhetô is. Az
évfordulós dömping ellenére ez a kettôsség lehet az oka annak,
hogy 1956 (szinte változatlanul) „divatban” van.

A hihetetlenül változatos – ám minôségét, értékét tekintve eny-
hén szólva is egyenetlen színvonalú – évfordulós kiadványok eddi-
gi sorából kiemelkedik a Krónika 1956, amelynek átütô sikerét nem
nehéz borítékolni. Jó volt az idôzítés: a hat szerzô-szerkesztô nem
várta meg a várható nagy boom-ot, azt hónapokkal megelôzve tet-
te közzé összefoglalóját. (Bár gyanítom, az idôzítésben a kiadó igaz-
gatójának is lehetett némi szerepe...) A Krónika-sorozatok már meg-
szokott, jól áttekinthetô, lapozgatásra és beleolvasgatásra csakúgy,
mint elmélyülésre késztetô szerkezetét a szerzôhatos szakmailag is
igen magas színvonalon oldotta meg. A korszakot jól ismerô törté-
nészek a fénykép- és dokumentumrengetegbôl biztos kézzel és jó
arányérzékkel válogattak, nem tévesztve szem elôl megcélzott – a
történelem iránt érdeklôdô, ám annak részletkérdései iránt már kö-
zömbös – olvasóközönségüket. A szakszerûségbôl nem engedve,
mindig az érdekességbôl, a rácsodálkoznivalóból indultak ki, a nél-
külözhetetlen ismereteket újra és újra elegyítették az egyébként
„szóra sem érdemes”, ám nagyon is korfestô adalékokkal. Könyvük
ezáltal lett „velünk élô történelem”. Hogy csak egy példát említsek
tôlük, a szerzôktôl tudom (és meg is nézhetem), hogy 1956 júniu-
sában Zappel József és Horváth József a székesfehérvári motorjaví-
tó vállalatnál elkészítette a soha tömeggyártásra nem került Balaton

törpeautó prototípusát. A „nem
oszt, nem szoroz” kategóriájába
sorolható lenne az is, hogy 1956
ôszén valahol valakik – hogy kik,
hogyan és pontosan mikor, nos
ez még történeti feltárására vár
(vár?) – Szabad Európa Rádió-el-
lenes röpcédulákat állítottak elô,
mondván „friss kacsát” – értsd:
hamis híreket – csak a SZER szál-
lít. Ez a kis cédula illusztrációként
került a kötet SZER szócikkébe.
Az 1956-os esztendôt áttekintô
könyv értelemszerûen „arányta-
lan”, a kötet terjedelmének na-
gyobb felében a forradalom nap-

jait dokumentálják, s bár a szerkesztési elv (a Krónika 1956 nem
szaktudományi alapkönyv) változatlan, a kiadvány, fôleg a fényké-
pek válogatásánál jó néhány meglepetést tartogat a szakma számá-
ra is: soha nem publikált képek jelentek meg az egyébként is igen
nagy figyelemmel egybeválogatott illusztrációk sorában. Ez az al-
bum pedig eleven cáfolata annak az 1956-tal kapcsolatos tévhitnek,
hogy a forradalomnak – a megtorlás utáni nagyarányú begyûjtés il-
letve félelem miatti megsemmisítés miatt – igen szegényes a képi
emlékezete. Úgy tûnik – „a kézirat nem ég el!” mintájára – megfo-
galmazható az is, hogy szerencsére a fénykép sem ég el, legfeljebb
rejtôzik, bújtatják, majd felfedezik, mint ebben a kötetben például
a forradalom utáni falfirkaháborút. „Le a Kádár bandával!” – olvas-
ható egy pesti lakóház falára pingált mészfelirat, egy oldallal késôbb
(a 196.-on) pedig az olvasható a Vörösmarty (ma: Gerbaud) cuk-
rászda portáljának üvegén: „Támogasd a Forradalmi Munkás Pa-
raszt Kormányt!” Számomra még ezeknél is korfestôbb a kötetben
látható három „csapat” képe. A csapatkép az összetartozást szimbo-
lizáló emlékezetes pillanat, mondhatni szektorsemleges megörökí-
tése. Bármily meglepô is elsôre, de ugyanaz a jövôre kacsintó
együtt-érzés tükrözôdik az 1951-es recski internáló ôrszemélyzet
csoportképén, mint 1956. augusztus 5-én a kupagyôztes Vasas lab-
darúgóiról készült felvételen, a szovjet hadsereg kivonulását hírül
adó Népszavát olvasó forradalmárokon és a géppisztolyaikat maga-
biztosan markoló karhatalmistákon 1956 decemberében…

(Mint a fentiekbôl is kiderülhetett: ezt az 1956-os kiadványt
pazarnak tartom. Éppen ezért még inkább sajnálatos, hogy az
életrajzok, rövidítések, irodalom- és képjegyzék után nincs név-
és tárgymutató. A Krónika 1956 nem dömpingáru, hosszú évek-
re, évtizedekre készült, újra és újra elôvehetô, lapozgatható.
Késôbbi használatát azonban nehézkessé, bosszantóvá teszi
majd az említett hiány. Képtelen vagyok belátni, hogy egy szak-
mailag, esztétikailag igényes, minden ízében olvasóbarát kötet
közreadói – akár idôhiányra, akár költségkímélésre hivatkozva –
miért nem tették ki az i-re a pontot.)

Murányi Gábor

Krónika 1956. Szerzôk: Baráth Magdolna, Feitl István, Izsák Lajos
(fôszerkesztô), Palasik Mária, Stemler Gyula, Varga Zsuzsa
Kossuth Kiadó –Tekintet Alapítvány, 256 oldal, 7990 Ft
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gyermek, ifjúsági

■ Június 9-én Münchenben lejátszották a világbaj-
nokság elsô mérkôzését, amelyen a házigazda néme-
tek 4:2-re nyertek Costa Rica válogatottja ellen. Mi-
re lapunk az olvasók kezébe kerül, már a negyeddön-
tôk következnek 

A Tessloff és Babilon Kiadó Mi micsoda sorozatában
megjelent,  gazdagon illusztrált, 129 oldalas speciális
futball-lexikon, a Futballkönyv, Christoph
Bausenwein munkája, már a nyitó meccs
elôtt megjelent, tehát lehetett belôle tájé-
kozódni a 2006-os VB helyszíneirôl,
résztvevôirôl, de ez a kötet természetesen
szinte minden lényegeset elmond a vi-
lágszerte népszerû sportág történetérôl.
Ismerteti a szabályokat, szól a techniká-
ról, a taktikáról, a magyar csapatokról és
a legkiválóbb európai együttesekrôl, a vi-
lág- és Európa-bajnokságokról. A mecs-
csek elôtt, közben és után kitûnô szóra-
kozást, memóriafrissítést és a fiatalabbak-
nak új ismereteket nyújt az Uli Knauer illusztrálta kötet. Min-
den korosztálynak, és nem csak férfiaknak ajánlott! (Fordítot-
ta: Frenkel Attila). Hozzátartozik a Tudod-e a választ? sorozat
új darabja, amely 180 kérdést és feleletet tar-
talmaz a futballról.

A General Press Kiadó kiadványáról szólva
pedig az lehet a szlogen: Nem csak nôknek,
lányoknak ajánlott! A roppant népszerû svéd
író-grafikus, Sven Nordqvist sorozatának leg-
újabb darabja, ahogy a cím rögtön elárulja –
Mit fôz ki Pettson és Findusz? – lényegében
szakácskönyv. Anne Tüllmann receptjeit tar-
talmazza, évszakok szerinti csoportosításban.
Nézzünk egy tavaszi ételt! – Zöldségtallérok
szósszal; egy nyárit – Svéd nyári leves; egy
ôszit – Sült pisztráng; egy télit – Karácsonyi
sonka lila káposztával. Findusz persze nem csak rajong Pett-
son palacsintatortájáért és Andersson néni fahéjas csigáiért,
maga is megkísérli a szakácskodást. De hát túl nehéz neki a
serpenyô, és forró a sütô. Mindenesetre, ha a magyar gyere-
kek ki akarják próbálni (úgy értem: elkészíteni, majd elfo-
gyasztani) svéd pajtásaik kedvenceit, jó, ha egy
hozzáértô felnôtt társaságában ügyködnek. (For-
dította Csépányi Zsuzsanna és Szalay Zsuzsanna.)

8 éves kortól ajánlja a Könyvmolyképzô új so-
rozatát, amely A Kisfarkas címet viseli. Bár Ian
Whybrow mûve kissé talán ijesztô címet visel –
Nagy gonosztettek kiskönyve – valójában egy  vi-
dám könyvrôl van szó. És nemcsak a címszerep-
lô beszámolója, szüleinek írt levelei jópofák,
szellemesek, hanem Tony Ross grafikái is azok.
Annyit azért el kell mondanom a tartalmáról,
hogy Kisfarkast a szülei egy szigorú bentlakásos
iskolába íratják. Az oda vezetô 12 napos kalan-
dos útról, illetve a Vérvadaknak létesített Suttyósuliban töltött
hetekrôl szólnak a rövid fejezetek (üzenetek Papának és Mamá-
nak). Elárulhatom, fôhôsünknek nincs kedve hírhedt nagybáty-
ja, Vérbôsz Bá, a Címeres Gaz Ordas nyomdokaiba lépni. Ennek
megfelelôen alakulnak a dolgai... Hogy jól szórakozunk a törté-
neten, az nem utolsó sorban a fordítónak, Tandori Dezsônek is
köszönhetô. Lehet, sôt remélem, Kisfarkast ugyanúgy megkedve-
lik a gyerekek, mint a minden hájjal megkent macskát, Finduszt.

Az Eri Kiadó Üveghegy sorozatának második darabja-
ként a maga korában, a 19–20. század fordulóján
rendkívül népszerû Rákosi Viktor elbeszéléseinek köte-
tét adta ki Utazás a Holdba és egyéb történetek címmel. A
Sipulusz álnéven a felnôtt publikumnak humoros írá-
sokat publikáló író sokat írt a gyerekeknek, az ifjúság-
nak is. Hôs fiúk c. regénye csakúgy maradandónak bi-
zonyult, mint a Korhadt fakeresztek 1848–49 mítoszát
ôrzô elbeszéléskötetének egyes darabjai. A „magyar
Mark Twain”-ként tisztelt író e kötetében szó van sza-
badságküzdelmeinkrôl (Rákóczi-szabadságharc,
1848), a szultáni udvar különös világáról, a saját korát

megidézô elbeszélésekben pedig meg-megcsillantja humorát,
mint a „rézbôrû” törzsfônökkel, vagy a pék- és kéményseprôinas-
sal való találkozását megörökítô írásában. A kötet illusztrátora

(mint eredetileg) Mühlbeck Károly, aki a maga te-
rületén ugyancsak klasszikusnak számít.
Babits Mihály Aranygaras címmel kiadott köte-
térôl ugyanazt lehet elmondani, mint az elôzô-
rôl, ezek az 1915 és 1923 között keletkezett
mesék elsôsorban felnôtteknek szólnak. De a
derék királyfiról és elvarázsolt szerelmérôl,
vagy az Ilus nevû diáklány csodanapjáról szó-
ló történeteket a mai gyerekek is élvezettel ol-
vashatják. A címadó mû példázat az értékrôl,
de tökéletesen meseszerû. A Dzsonni, a tengerész
fôhôse egy tengerjáró hajó fûtôje, akinek a ha-
jója részt vesz a háborúban – de a komor tör-

ténetben megjelennek tündérek is. Faltisz Alexandra gyönyö-
rû illusztrációi egyértelmûen a gyerekkönyv-jelleget erôsítik.
A Holnap Kiadó Varázslatos mesék sorozatát Fenyô Ervin szer-
keszti, ô írta az utószót.

A Tini Krimik olvasói az Animus Kiadó jóvoltá-
ból két Anthony Horowitz-regényt izgulhatnak
végig a nyári szünetben (ha bírták addig türe-
lemmel.) A sas lecsap és a Láthatatlan Kard c. kö-
tet nem okoz csalódást a sorozatot kedvelôknek.
Alex Rider elôbb egy híres popsztár társaságába
kerül, akirôl tudja, hogy pokoli tervet akar meg-
valósítani. A titkosszolgálat azonban nem haj-
landó segítséget nyújtani a fiúnak ahhoz, hogy
ezt megakadályozzák: Damian Cray érinthetet-
lennek számító személyiség. A folytatásban Alex
Velencében különös dolgokat tud meg az apjá-
ról, és felvetôdik a kérdés, képes-e ölni, miután

átállt korábbi ellenségeihez...  (Fordította Pék Zoltán.)
Holly-Jane Rahlens a Vilmos herceg, Maximilian Minsky meg én c.
regényével debütált hazánkban. Most a Csóksulit adta ki tôle
– Gálvölgyi Judit fordításában – a Móra Kiadó. A tizenöt éves
Renée izgatottan (a Csóksuli c. könyvbôl!) készül elsô eroti-

kus, szexuális kalandjára. Szívét a szôke szív-
tipró, Philipp dobogtatja meg elôbb, csak-
hogy a fiútól egy idôre el kell válnia. S ami-
kor elkíséri híres gyermekpszichológus ma-
máját elôadó-felolvasó körútjára, megismer-
kedik egy másik sráccal. Marek kiváló zongo-
rista és intelligensebb, mint Philipp, csak el-
botlik a saját lábában és Renéenek meg kell
tanítania rendesen úszni...  Nyaralásra és sa-
ját kamasz-gondjaink végiggondolásához ép-
pen alkalmas könyv!

Cs. A.

Gólok, csókok és receptek
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A Librotrade Kft. ajánlja

Norman Coe–Mark Harrison–Ken Paterson:
Oxford Angol Nyelvtan 2200 Ft

Pálfy Miklós: Francia–magyar kéziszótár 7500 Ft

Jean Perrot: Magyar–francia kéziszótár 7500 Ft

Pálfy Miklós: Francia–magyar, magyar–francia tanuló szótár 6100 Ft

Szilvási Józsefné: Francia beszédhelyzetek alap- és középfokon 2499 Ft

A könyvek megvásárolhatók ill. megrendelhetôk:
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: 317-6628
Famulus Könyvesbot 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Telefon/fax: 288-07-69. E-mail: famulus@chello.hu
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A SOROZAT KORÁBBI
25 KÖTETE

VERSEK
Csoóri Sándor: Senkid, barátod
Csorba Gyôzô: Kétféle idô
Juhász Ferenc: Kozmosz-magány
Keresztury Dezsô: Féktelen idô
Simonyi Imre: Az öröm hiányzott
Takáts Gyula: Az innen és túl

PRÓZA
Bárány Tamás: Két emberöltô
Borbándi Gyula: Értékôrzés
Dobos László: Az idô mélységébôl
Fejes Endre: Szabadlábon
Gombos Gyula: Távolból is itthon
Határ Gyôzô: Bábel tornya
Hegedüs Géza: Isten jött Thébából
Hubay Miklós: Törtaranykor
Kuczka Péter: Éveken át
László Gyula: Góg és Magóg népe
Mándy Iván: Harminc novella
Mészöly Miklós: Pannon töredék
Nemeskürty István: Múltunk a jelenben
Páskándi Géze: Az örömrontó angyal
Sánta Ferenc: Halálnak halála
Sütô András: Az utolsó köntös
Szabó Magda: Szüret
Varga Domokos: Tölgyfa tetején
Wass Albert: Hagyaték

A Magyar Írószövetség gon-
dozásában megjelenô soro-
zat köteteiben neves íróink
összeálló, gazdag életmû-
vébôl személyesen válogat-
ják ki legkedvesebb, legsike-
resebbnek tartott írásaikat
az utókornak szánt „örök-
hagyó” kötetükbe.

A KÖNYVHÉTEN
MEGJELENT
Csák Gyula: Vallomás
Fekete Gyula: Kóstoló
Gyurkovics Tibor:
Magán-magyar
Jókai Anna: A mérleg nyelve
Szakonyi Károly: Ítéletnapig
Ára: kartonált 2000 Ft
Ára: kötött 2600 Ft

RENDKÍVÜLI
KEDVEZMÉNY!
Segítségként könyvtári
alapsorozat indítására
a 30 idáig megjelent kötet
együttes ára: 30 ezer Ft
Megrendelhetô:
Könyvtárellátó Kht.
1134 Bp., Váci út 19.

Trikolor Könyvkiadó, Bp., 1112 Csárda u. 7.
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Napjaink spanyol irodalmának kezde-
tét egyértelmûen 1975-re teszik a lite-

rátorok. Abban az évben halt meg
Franco és akkor ért véget a nevével

jelzett diktatúra. Kulturális szempont-
ból jelentôs esemény nem történt

1975-ben, a történelmi fordulat mégis
döntô hatással volt az irodalomra, a
mûvészetekre. Az új írók megélték a

társadalmi viszonyok válságát és a
problémák mélyrétegét keresve sajátos
regénytípust hoztak létre, amely egy-

egy rejtély vagy titok kiderítésére épül.

■ Mind ismertebbé váltak az autonóm tartományokban, pél-
dául a baszk földön született alkotók. A tavasszal nálunk ven-
dégeskedett Jaume Cabré pedig katalán származású. Barcelo-
nában látta meg a napvilágot 1947-ben. Egy ideig történelem-
tanárként dolgozott. Tanult szakmájához akkor sem lett hût-
len, amikor a zajos osztálytermet odahagyta a magányos író-
asztalért, regényei középpontjába általában egy-egy történel-
mi korszakot helyez: a spanyol-katalán rég- és közelmúlt fog-
lalkoztatja. A magyarul legutóbb megjelent A Pamano zúgása
klasszikus vérbosszú-história. Három generáció történetét
öleli fel a regény. Az elsô nemzedék a Franco-diktatúra ide-
jén élt, a második önbíráskodik a korábbi rémtettekért, a har-
madik pedig már nem is érti, hogy miért üldözték, gyilkolták
egymást az elôdei. Magyarországi látogatása alkalmával új
könyvérôl, a katalán írói létrôl, a kis népek világban betöltött
szerepérôl kérdeztem Jaume Cabrét:
– Mennyiben játszott közre íróvá válásában katalán mivolta?
– Mindenféle mûvészet érdekel. A családi és saját érdeklôdésem
következtében könnyen választhattam volna a zenész hivatást
is, de végül a tollforgatás mellett döntöttem. Nem azért lettem
író, mert katalán vagyok, hanem azért, mert olvasó vagyok.
– Megemlítené néhány író nevét, akiknek a mûvein nevelke-
dett, illetve alkotásaik még ma is hatással vannak Önre? 
– Rengeteg kedvencem közül csak néhány, hirtelenében eszem-
be jutó nevet sorolok fel: Shakespeare, Tolsztoj, Thomas Mann,
Márquez, Borges, a magyarok közül Márai Sándor, Kosztolányi
Dezsô, akinek a spanyol államban egy katalánra fordított novel-
láskötete volt az elsô megjelenése. A hazám alkotói közül pedig
Ausias Marchot emelem ki, aki jelentôs középkori katalán
klasszikus volt és Spanyolországban a modern irodalom kialaku-
lására is erôteljesen hatott. 
– Az Ön témaválasztásába nyilvánvalóan belejátszik, hogy
kis nemzethez tartozik. 
– Nem témákban gondolkodom, hanem történetekben, s ezek-
ben akadnak visszatérô elemek. A Pamano zúgása címû regé-
nyemben sem hangsúlyozom ki, hogy kis nemzet a miénk, ha-
nem egyszerûen azt a területet választottam történetem színhe-
lyéül, ahol a katalánok élnek. 

– Miért pont Torenára, erre az isten há-
ta mögötti kis falucskára esett a válasz-
tása? Talán családi kötelék fûzi oda?
– Nem jártam ott azelôtt, hogy felötlött
bennem a regény gondolata. Ez pedig
éppen Torenában történt, amikor ebben
a Pireneusok közé bújt apró falucskában
megláttam egy elhagyott iskolaépületet.
Egyebek között két tanítónak az élettör-
ténete ez a könyv. A jelenkori pedagógus
kutatja fel a Franco-diktatúra alatt eltûnt
elôdje sorsát. Két és fél évig dolgoztam a
könyvön, s ezalatt minden nyáron több-
kevesebb idôt töltöttünk ott a feleségem-
mel, aki nem is biztos, hogy mindig örült
ennek. Végigjártuk a vidék összes te-
metôjét, én is követtem a múlt emlékeit. 
– Létezô szájhagyomány vagy kitalált

történet az a legenda, amely szerint: meghal, aki meghallja a
Pamano csobogását?
– Ezt én ötöltem ki. Általában akkor szoktam címet keresni az
mûveimnek, amikor befejeztem ôket. Töprengés közben arra
gondoltam, szerepelnie kellene benne e folyócska nevének, mert
azokon kívül, akik a közelében élnek, senki sem ismeri, és a Pa-
mano katalánul ugyanúgy nem jelent semmit, mint magyarul.
Tehát rejtélyes a szó, s reméltem, a cím ettôl érdeklôdést fog kel-
teni. Akkor jutott eszembe, hogy legyen benne a folyócska ne-
ve, s akkor alakult ki. Megvolt tehát a cím, amelyhez kitaláltam
a legendát, de amiatt, hogy beágyazódjék a történetbe, újra kel-
lett írnom a regény bizonyos részeit. 
– Ebbôl a történetbôl is kiderül, mennyire mély nyomokat
hagyott Önben a diktatúra.
– Mindannyiunk lelkében ott hagyta a bélyegét a Franco-
idôszak. Sokáig nem is beszéltem a mûveimben róla, gondol-
ván, hogy ez a korszak véget ért, ne tépjünk fel fájó sebeket. De
az utóbbi idôben meggondoltam magam, s írok arról az idôszak-
ról. Rájöttem: nyoma kell maradjon az emlékezetben. Ehhez pe-
dig le kell írni az átélt eseményeket. Vannak emberek, akiknek
olyan a memóriájuk, mint a halaknak, s amikor rájuk kérdeznek:
ki volt Franco, éppen csak rémlik nekik, hogy valami gonosz
ember vagy király. Mindenesetre nem ez a fô témája a regénye-
imnek, ugyanígy írok sok minden másról. 
– Például a kis népek esélyérôl… Miként látja a kis nemze-
tek jövôjét a mai, globalizációtól terhes világban? 
– Nehéz a helyzetük, bár nem egyformán küszködnek a bajoktól.
Vannak kisebb nemzetek, amelyek szerencsésebbek, mert saját or-
szágukban élnek, mint a magyarok, de akadnak kevésbé szerencsé-
sek is, mint a katalánok, akiknek nincsen saját államuk, noha nem-
zetnek számítanak. A világ gazdagságának egyik biztosítéka az,
hogy vannak kis nemzetek, amelyek talán másmilyenek, mint a glo-
balizált világ. Az nem túl érdekes, ha az ember ezer kilométereket
utazik, s idegenben is ugyanazt találja, mint otthon, ha mindenhol
ugyanúgy szórakoznak az emberek, ugyanazt eszik. Amikor valami
mást talál, az az igazi élvezet, az adja a világ szépségét. Remélem, a
kis népek meg tudják ôrizni ezt a vonzerejüket.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Bôhm Katalin 2
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Hajmeresztô legendát ihletett
az elhagyott iskolaépület

A katalán Cabré Budapesten
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Áprilisban, születésének centenáriumán a Magyar Író-
szövetségben, az Idegennyelvû Könyvtárban – s gon-
dolom, ha sokfelé nem is, de ezeken kívül még egy-

két helyen  ugyancsak – megemlékeztek hazánkban a
Nobel-díjas Samuel Beckettrôl. Jómagam ez  alkalom-
mal szembesültem a ténnyel, hogy nem áll rendelke-

zésemre egyetlen árva életrajz  vagy kismonográfia
sem, holott szeretnék felkészülni belôle. Túltéve ma-

gam a nehézségeken, körülnéztem a könyvpiacon:
vannak-e még életrajzi, kismonográfia-sorozatok.

A tegnap
felidézése a Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó két szériájának sorra vé-
telével kezdôdhet. Kezdetben, a 60-as
években volt a Nagy emberek élete, en-
nek folytatása lett az Így élt sorozat,
amely a 70-80-as években élte virágko-
rát, majd a 90-es években szép lassan
„kimúlt.” Túl drága lett volna, a sok
kép miatt. Az Így éltben kizárólag ma-
gyar szerzôk tollából származó, gaz-
dagon illusztrált, kb. 5 ív terjedelmû
tanulmányok szóltak – elsôsorban a
gyerekeknek, középiskolá-
soknak – egy-egy író, költô,
király, tudós, mûvész, felfe-
dezô, feltaláló és politikus
életútjáról, pályájáról. Elté-
rô színvonalú, de gondosan
szerkesztett és olvasmányos
kiadványok voltak ezek.
Túlsúlyban a magyar írók,
költôk, de ez nem tett
rosszat neki. Magyar szakos
egyetemistaként, tanárként
aztán a Gondolat Kiadónál
megjelent Nagy magyar írók
és az Irodalomtörténeti kis-
könyvtár, a Szépirodalminál
gondozott Arcok és vallomá-
sok, az Európa kiadta Írók vi-
lága, az Akadémiai Kiadó által közreadott Kor-
társaink sorozatot gyûjtöttem, használtam.
Utóbbinak, tehát a kortárs, az „élô magyar iro-
dalom” nagyjairól szóló monográfiáknak a ha-
táron túl, Pozsonyban szerencsére van kiadója,
a Kalligram. A kolozsvári Dacia Könyvkiadó
magyar szerzôk (pl. Rohonyi Zoltán, Kozma
Dezsô, Veress Dániel) magyar klasszikusokat
(Apáczai Csere, Kölcsey, Mikszáth, Móricz,
stb.) „feldolgozó”, válogatott bibliográfiával és
képmelléklettel ellátott, néhány ezer példány-
ban megjelent Kismonográfiák sorozata a 70-es
években létezett.

Részben a Zenemûkiadó, részben a Gondolat Kiadó gondos-
kodott arról, hogy a zenebarátok, a sokoldalúan mûvelôdni kí-
vánó emberek megismerhessék a zeneirodalom nagyjait. A Nagy
muzsikusok életének krónikája, illetve a Kis zenei könyvtár meg a
Zenei kiskönyvtár szolgálta ezt a célt. A mûvészetek kiskönyvtárá-
nak két gazdája is volt, formátumváltoztatással a Képzômûvé-
szeti Alaptól a Corvina vette át a sorozatot. Az Akadémiai Ki-
adó kis alakú, finoman díszített védôborítóval ellátott kötetecs-
kéi rövid áttekintést adtak A múlt magyar tudósainak életérôl és
tudományos eredményeirôl. A Filmbarátok kiskönyvtára vékony
kötetei nagy színészek és rendezôk életútját és mûvészetét vázol-
ták fel, fotókkal illusztrálva. „Vegyes” profilú  volt, azaz a mû-
vészetek különféle ágában tevékenykedô alkotókkal ismerked-

hettünk meg a Gondolat Kiadó nagyszerû Szemtôl
szemben sorozatának kismonográfiáiban. Végül hadd
említsek meg a Magyar História sorozaton belül nap-
világot látott életrajzi kötetek szerzôi és „címszerep-
lôi” közül néhányat: Ifj. Barta János Mária Teréziá-
ról, Péter Katalin Esterházy Miklósról, Pölöskei Fe-
renc Tisza Istvánról írt.

És mi van ma?
Pletykaéhség, mondhatnánk cinikusan. Szélhámosok-
ról, tömeggyilkosokról, sztárokról szóló ál-életrajzok.
A másik oldalon persze hatalmas, több éves kutató-
munkát megkoronázó monográfiák, kiváló hazai és
külföldi szerzôktôl. Drágán, keveseknek. Ami az élet-
rajzi, a (kis)monográfia-sorozatokat illeti, nem sok jó-
ról tudok beszámolni. Egészen pontosan három ki-
adó létezô, nemrég indult és tervezett, a „nagyközön-
ségnek” szóló sorozatáról lesz szó a következôkben.

Az Elektra Kiadóház kiadásában 1999 óta jelenik meg az Élet-Kép
sorozat, amelyet Bernáth István igazgató felkérésére Fráter Zol-
tán szerkeszt. Ô kér fel irodalomtörténészeket arra, hogy rövi-
den, kb. 100 lap terjedelemben foglalják össze nagy íróink életét.
Népszerû igénnyel, néhány képpel illusztrálva, de a végén élet-
rajzi vázlattal és az ajánlott irodalom jegyzékével látnak napvilá-
got ezek a keménytáblás tomusok, amelyek kifejezetten biográ-
fiát nyújtanak. A szövegek értelmezését, elemzését mellôzik. Az
elsô Vasy Gézának Nagy Lászlóról írott dolgozata volt, most tar-
tanak a 15. kötetnél: Bárdos László írta Vörösmartyról, elôtte Csé-
ve Anna munkája jelent meg Móriczról. Az írókon (pl. Mikszáth,

Szentkuthy, Radnóti, Jókai, Weöres, Illyés)
kívül négy olyan kötet is napvilágot látott, Si-
pos Balázs szerkesztésében, amelyben pl. Te-
leki Pálról, Mindszenty Józsefrôl, Bárdossyról és
Imrédyrôl kaptunk életrajzot.
Kritikai ellenszenv fogadta a tényeket tiszte-
letben tartó (a pozitivista hagyományt köve-
tô), de a szerzôi szubjektivitásnak (pl. esszé-
isztikus stílusnak) teret adó sorozatot. Ezt az
irodalomtörténész szakmában dúló elmélet-
központúság és életrajzellenesség magyaráz-
za – tette hozzá Fráter Zoltán, akit a konzer-
vativizmus vádja kellemetlenül lepett meg.
Balogh Anikó, aki 1994-tôl a Háttér Kiadó
ügyvezetô igazgatója, természetesen még di-
ákkorából, majd könyvesbolti eladó és ÁKV-
s boltvezetô korából nagyon is jól emlékszik2
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az elsô részben felsorolt sorozatokra. Ô
nemcsak eladója, népszerûsítôje, ha-
nem gyûjtôje is volt ezeknek, például az
Arcok és vallomások-nak, az Írók vilá-
gá-nak és az Így élt-nek. – Nagyon so-
kat kaptam tôlük, nagyon szerettem
ôket, és valószínû, hogy kiadóvezetô-
ként ezért indítottam el egy monográ-
fia-sorozatot.

A Háttér kismonográfiák elsô három
kötetében három kivételes egyéniség
életrajzát kapjuk, hiszen Johannes Wi-
ckert A relatív kerekasztal lovagjában
Albert Einsteinrôl, Hubert Mania Isten
mégis kockázik! c. kötetében Stephen
Hawkingról, Linde Salbert A mûvészet
én vagyok! mûvében Salvador Dalíról ír. A szakmai
kritika dolga, hogy megítélje, mennyire felkészül-
tek a szerzôk, én magam csak azt tanúsíthatom,
hogy rendkívül olvasmányos, fölöttébb hasznos
mindhárom kötet, és a modern fizikai gondolatok
közérthetôen vannak megfogalmazva. A gazdagon
illusztrált mûvek differenciált képet rajzolnak „hô-
seikrôl”, a nélkülözhetetlen tények közlésén kívül
erényük, hogy – ha vitára nem is – min-
denképpen gondolkodásra  késztetnek,
hiszen a modern mûvészet és tudomány
eredményeirôl, eseményeirôl és elméle-
teirôl van szó itt. A Dankó Zoltán fordí-
totta szövegeken túl a kapcsolódó és az
ajánlott (magyar, angol, német, francia,
spanyol nyelvû) irodalom listája segíti
azt, aki további olvasmányokra „éhes”.
Hogy mi jelent meg nálunk eddig Ein-
steintôl, Hawkingtól és Dalítól, természe-
tesen azt is megadják ezek a kiadványok.   

– A harmadik kötet megjelenése után
bízvást állíthatom, hogy ma nagyon ne-
héz eladni ezt a „mûfajt.” Miután a soro-
zatban szereplô személyek nem egy profi-
lúak, egyikük mûvész, a másik kettô tu-
dós, nem tudtam még elérni, hogy a három kötetet
együtt mutassák be a potenciális gyûjtôk számára –
mondta Balogh Anikó. Majd így folytatta: – Ami össze-
fogja ôket, az a koncepciónk, ezt a fordítóval szépen
megbeszéltük: a szerzôk nemcsak egy életpályát írnak le,
hanem a teljes embert próbálják megmutatni. Kiadónk
profilja, mint köztudott, a pszichológia, ezek a kiadvá-
nyaink igenis beleférnek ebbe a körbe, számomra pedig
aha-élményt adott az elolvasásuk.

Eredetileg a Rowohlt Verlag kismonográ-
fia-sorozata ez, amelyben már több száz kö-
tet napvilágot látott. Ebbôl teljesen szubjek-
tívan szemezget a Háttér Kiadó vezetôje,
azt veszik át ami, jobban mondva aki neki
szimpatikus, akit nagyra értékel. Idén hat
kötetet adnak ki, ha minden a terveknek
megfelelôen megy, Mozart, Freud és Woody
Allen következik.

Arra a kérdésre, hogy nem merészség-e
manapság kismonográfia-sorozatot kiad-
ni, beszélgetôtársam „De, igen”-nel vála-
szolt. Ám hozzátette: – Viszont bízom
benne, hogy szívós munkával el fogjuk ér-
ni, hogy ez a sorozat eladhatóvá, kedvelt-

té váljon. Vannak elôdei, mert a Lélekkontroll sorozat jól
tartja magát. Én bizakodó, optimista vagyok, nem min-
dig, de most igen.
Látjuk az ellentmondást, hogy az olvasók igenis kíván-
csiak a nagy emberekre, történelmi személyek, mûvé-
szek iránt igencsak érdeklôdnek. A TV-ben (Spektrum,
National Geographic, Discoveryk) nagyon sok ilyen so-
rozat megy, de az úgymond népszerû életrajzok eléggé
megbízhatatlanok, akkor hát miért nem fogynak közel
sem úgy a pontos adatokat, tényeket tartalmazó, jó tol-
lal megírt, igényes könyvek.

Ambrus Éva, a Helikon Kiadó irodalmi veze-
tôje arról számolt be, hogy ô mint középis-
kolai tanár diákjainak az Így élt sorozatot
ajánlgatta folyton: – Nagyon ki volt talál-
va, hogy 14 és 18 éves kor között mi az a
mennyiség, ami egy íróról monografikus
igénnyel  megírt könyvbôl befogadható.
De tanári segédkönyvként az Arcok és vallo-
mások összes darabját folyamatosan hasz-
náltam ahhoz, hogy közelebb hozhassak
egy írót, költôt. Ugyanakkor ezeket ajánlot-
tam is azoknak a tanítványaimnak, akik
magyar szakra akartak menni, vagy egyálta-
lán diákköri dolgozatot írtak valakibôl. Te-
hát megvolt a pontos ismeretet adni akarás
igénye az oktatásban is. Mióta ezek a tiszta
mûfajok kezdtek kiszorulni, nem tudom,

miért, a kiadók populáris, de „elkent”, felületes dol-
gokra törekszenek. A szocializmus idôszakában bor-
zasztóan fontos eseménynek számított, hogy valaki-
rôl megjelent egy életrajz, ennek súlya volt, létezett
az irodalmi kritika, írtak róla, komolyan vették, így a
közönség is értesült, ha igényesebb dolgokat, ténye-
ket akartak, tudták, hova kell fordulni. Tökéletesen
megszûnt az ilyesfajta könyvkritika, hébe-hóba, itt-
ott vannak színes anyagok. Amikor a Magyar Könyv-

klubnál dolgoztam, körbenéztünk és
rátaláltunk a német DTV nagyon jó
szerkezetû portréköteteire, e sorozat
értékeléssel egybefüggô életrajzot ad.
Különbözô mûvészféleséget, szemé-
lyiséget mutat be, merthogy olvasha-
tunk benne Lajos bajor királyról és
Jimmy Hendrixrôl egyaránt. Éppen
azért, mert a Könyvklub a szó jó értel-
mében populáris kiadónak számított,
hogy minél többen olvassák ezeket a
mûveket, az elsô köteteket úgy válo-
gattuk össze, hogy újra megszeressék
ezt a mûfajt. Kiadtuk Oscar Wilde,
Szókratész, Freud, Jimmy Hendrix, Len-
non, Bach és Kant életrajzát. A kritiká-
ra visszatérvén: borzasztó volt, hogy

az elsô három darab megjelenése után fanyalgó,
nagy cikk jelent meg róla azzal, hogy minek ez a ger-
mán pedantéria, ez a sorozat száraz, ezt nem lehet
olvasni. Teljesen fölösleges ennyi ismerettel terhelni
az agyat, valami könnyedebbre vágyik az ember.
Csalódottan abbahagytuk egy év után. Most megint
látjuk, hogy ez a mûfaj hiányzik. És ezért újraindít-
juk a sorozatot, idén megjelentetjük a Mozart-köte-
tet, és a Sissirôl, Erzsébet királynéról szólót. 

Csokonai Attila 2
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Mindenek felett
■ Zsúfolásig telt írókkal, költôkkel a Nyugati téri Alexandra
Könyváruház toronyszobája a napokban: a Szépírók Társaságá-
nak 2006-os díjait osztották. Ha Beney Zsuzsa költô, András
Sándor író és Földényi F. László irodalomtörténész késve érke-
zett volna, nekik még akkor is szorítot-
tak volna helyet: hozzájuk szólt ugyan-
is a díjazottakat megilletô laudáció.

De az elegáns Beney Zsuzsa már ott
üldögélt, elgondolkodva, András Sán-
dor zsebes mellényében éppen Ester-
házyval kezelt, Földényi pedig csönd-
ben suhant át ezüstszín zakójában a
tömegen. A többiek a sûrûn berendezett széksorok között fél
lábon állva, lapjára hajtva pletykálkodtak: korábbi nyertesek,
Spiró György, Németh Gábor, Tóth Krisztina, és a következô
évek potenciális jelöltjei. – Délután úgy látszik, jobban eljön-
nek az írók – vezette fel a ceremóniát kaján mosollyal a társa-
ság feje, Csaplár Vilmos, adta a stafétát a szavai szerint zord
és eredményesen igazgató házigazdának, Matyi Dezsônek, aki
ezt szerényen hárította, mondván, ô állítólag bûbájos, kedves
ember. És, hogy az egybegyûlteket is dicsérje, szakmai titokba
avatta ôket: az eladási mutatók szerint egyre jobban fogynak

a hazai szerzôk kötetei. Rendhagyó ígéretet is tett hirtelen
örömében: a nyertesek száz-száz felpántlikázott kötetét küldi
szét országszerte, jelentôs személyeknek.   

És jöhettek az egymással versengô, köszöntô szavak. – Egyszerre
tükrözôdik verseiben a külsô világ sok apró moccanása, valamint a
belsô világ rendíthetetlen állandósága – méltatta Margócsy István a
díjazott Beney Zsuzsa Se tûz, se éj címû kötetébe gyûjtött, több évti-

zedet átívelô költészetét.   – Ebben
a könyvben a szépíró és az iroda-
lomtudós kvalitásai boldog ko-
molysággal és játékossággal egye-
sülnek – fogalmazott Szilágyi Zsó-
fia, és a prózanyertes András Sán-
dor Gyilkosság Alaszkában címû kri-
mijét ajánlotta önfeledt krimiolva-

sónak, intellektuális élményre vágyóknak egyaránt.– A könyv egé-
szére olyan attitûd jellemzô, amit nem az írás tárgyával, hanem in-
kább az alkotói figyelem természetével írhatunk le – jellemezte Bo-
dor Béla Földényi F. László Berlin sûrûjében címû esszékötetét, és írá-
sait Montaigne munkáihoz hasonlította. 

Gratuláltak. 
Ôszintén.
És utána tették azt az egybegyûltek még sokáig, a három ünne-

pelthez kígyózó sorokban. 
Szablyár Eszter

■ Összeállításunknak a Mérni a mérhetetlent – Az irodalom
díja címet adtuk, mert ez jól fejezi ki azt a létezô kettôssé-
get, ami köznapi igényeinket és az ellentmondó valóságot
jellemzi. Kicsit messzebbrôl indulva mondom, már-már ant-
ropológiai alapigazságként lehetne megfogalmazni: az em-
ber vágyik a mérésre. Mérünk mindent, amit lehet, és sze-
retnénk mérni mindent, amit nem lehet. Filozófiai, tudo-
mányelméleti, társadalom- és természettudományi irányza-
tok sokaságát sorolhatnánk, amelyek esetében a mérés kate-
góriája és a vele összefüggô kérdések jelentik a legfôbb haj-
tóerôt, a legerôsebb motivációt, sôt maga a mérés is tudo-
mány és tudományos vizsgálódás tárgya. És ez csak a tudo-
mány. Ugyanez a mérési motiváció tükrözôdik a gyerekek,
kamasz fiúk viselkedésében, amikor azt próbálják eldönteni,
kinek van közülük a leghosszabb karja. 

Messzirôl indultam, jussunk közelebb! Nyilvánvalóan van
igény és szándék a „könyv” mérésére is. Mérik is igen sokfé-
le szempontból. A Guinness rekordok könyvébe kerülést
eredményezô szempontokra nem érdemes sok szót veszte-
getni. Egy másik szempontrendszer már sokkal közelebb
visz bennünket a könyvhöz, ez pedig a könyvipar és a mé-
dia szempontja (a kettô e tekintetben nem sokban különbö-
zik). Ebbôl a szempontból nézve a „mennyiség” a meghatá-
rozó. Egy könyvbôl mennyi jelent meg, mennyit adtak el,
mennyit keresett vele a kiadója, mennyit keresett vele a szer-
zôje. Demokratikus szempont a mennyiség szempontja: in-
nen nézve minden könyv egyenlô. Mennyiséget mérnek a si-
kerlisták, bármilyen szempontok szerint csoportosítsák is a
könyveket. A sorrend egyetlen alapja az értékesített mennyi-
ség, akár feltüntetik az eladott mennyiséget, akár nem. Az
eladott darabszámnak csak annyi jelentôsége lenne, hogy
tudnánk: hány eladott könyvvel lett elsô az elsô, a sorban
utána következôk értelemszerûen csak kisebb számmal le-
hetnek a helyükön. (A sikerlisták az írott sajtó kedvencei, lé-
teznek filmre, CD-re stb. Némelyik ezek közül árbevétel ala-

pú, ez a mérési mód talán igazságosabb, így mérve esetleg
egy-egy drágább könyv megelôzhetné az olcsóbb, de na-
gyobb számban eladottat a könyves sikerlistán.)

Ha túllépünk a mennyiségi szemponton, ingoványosabb ta-
lajra érkezünk (bár ha nekünk tetszôbb tájon is). Mérhetô-e a
könyv minôsége, illetve – ebben az értelemben ez ugyanazt
jelenti – az értéke? Erre a kérdésre már csak a nagybetûs
Könyvre vonatkoztatva próbálok válaszolni. (Idézet Parti
Nagy Lajostól: „a Könyv titulust, nagybetûvel, mégiscsak meg
kéne tartani annak a hányadnak, mely ezt megérdemli. Per-
sze, ha errôl beszélnék, ezt eléggé meg kéne szorítanom, hisz
ki dönti el, melyik könyv „nagybetûs”? A kritika? Az idô? Egy
bizottság? Döntsön inkább a szabad és felnôtt olvasó  –  ha
tényleg szabad és felnôtt, úgyse ússza meg, hogy mindezt a
maga számára végiggondolja.”) 

A nagybetûs Könyv – a fogalom összes megszorításaival együtt
– az irodalom. Az irodalmi mûalkotás értékérôl az esztétika, az
irodalomtudomány mond – nem megfellebbezhetetlen – véle-
ményt, emellett az irodalom és társadalom kölcsönhatásaként lét-
rejött intézményrendszer részeként a díjak rendszere – a díjak
adományozása – állít értékítéletet. (Az irodalmi érték alapján is
lehet kísérletet tenni mûvek rangsorolására – állítólag a külföldi
sajtóban léteznek ilyenek –, ám ez valószínûleg csak médiaakció-
nak minôsülhetne, hiszen képzeljük el, amint bármely grémium
összes tagja elolvas minden mûvet, ami mondjuk az elmúlt hó-
napban megjelent, majd – ôszinte hittel – rangsorolja, kimond-
va, hogy X.Y. verseskötete „jobb”, mint Z. Zs. vaskos prózája, ám
mindkettônél még „jobb” A. B. irodalmi karcolatgyûjteménye.
Mindezt havi rendszerességgel, „best quality”. Ez ráadásul csak
egy tekintélyes grémium véleménye lenne, egy másik hasonlóan
tekintélyes grémium az elôbbitôl eltérô rangsort állítana.) A díja-
kat is grémiumok, véleményezô, javaslattevô zsûrik ajánlására
osztják ki. A díjak rendszere, a díjazás körülményei, a díjazottak
személye tükröz valamilyen átfogó társadalmi ítéletalkotást.
Összeállításunkban ezt próbáltuk több oldalról bemutatni.
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Levágott alkarjai a padlón. Két, felfelé fordított
tenyerében kivájt szemei. Térdére helyezett,

levágott füleiben döglött szúnyogok. Az indián
polgármester totemszerûvé faragott hullájához

az író, András Sándor magát Sherlock Holmest
nyeri meg, nyomozni – Gyilkosság Alaszkában

címû bûnügyi regényével pedig a Szépírók
Társaságának 2006-os prózadíját.

■ – Mit keres egy 1997-ben játszódó krimiben Sherlock Holmes?
– Látszólag a gyilkost.
– Látszólag?
– Valójában sokkal inkább önmagát kutatja, elemzéseiben saját ma-
ga után nyomoz. Megunta azt az aszexuális játékfigurát, azt az érzel-
mi fakírt, azt az ájtatos szülôk által jóváhagyott tizenéves olvas-
mányhôst, akit Watson naplófeljegyzéseiben csinált belôle. Perel is
emiatt eleget elôzô gazdájával, Conan Doyle-lal.
– Bátor vállalkozás átvenni ezt a szerepet, ebben a puskaporos
hangulatban. Miért épp egy ilyen macerás egyéniséget választott?
– Régóta foglalkoztat Sherlock Holmes figurája. Gimnazista korom-
ban azok közé a szerzôk közé tartozott Doyle, aki-
nek a detektívregényeit minden évben legalább egy-
szer újraolvastam. Zseniális nyomozója modern mi-
tikus figurává vált. Nincs eleje, nincs vége, ott él az
emberek tudatában, tudatalattijában egyaránt.
– Még Umberto Eco is írt róla könyvet. Most pe-
dig itt egy újabb krimi, illetve filozofikus kaland-
regény, ahogy a borító fülszövegében olvashatjuk.
– Jobb szeretem mitográfiának nevezni. Mítosz-
írásnak. Egyébként nem hiszem, hogy volna ben-
ne filozófia.
– És a sok ön- és világelemzô eszmefuttatás?
– Azt firtatom, milyen a világ, milyenek az embe-
rek. A filozófia más, az egy diszciplína, amelynek tárgya maga a
gondolkodás. Én ezzel, legjobb tudomásom szerint nem foglalkoz-
tam. Egyszerûen kíváncsi voltam, hogyan tudok megírni egy bûn-
ügyi regényt, és, hogy mi történik a figuráimmal.
– Ennyi az egész?
– Na jó, talán egy kicsit több kerekedett ki belôle, mint amit terveztem.
– Hogy tervezte?
– Abban az egy dologban voltam biztos, hogy kell gyilkosság.
– Legalábbis illendô, hogy legyen.
– Abban már korántsem voltam annyira biztos, hogy a végére mu-
száj megfejtést adnom.
– Nem is adott, amivel komolyan meglepett. Pedig úgy alakította
a történet fonalát, hogy már mindenki gyanús volt, aki csak élt.
– Azért a négy potenciális jelölt közül van egy, aki leginkább szóba
jöhet. Többször el is játszottam a gondolattal, hogy a végére kikiál-
tom ôt gyilkosnak. Jobb lett volna úgy?
– Az biztos, hogy az ôs-Sherlockon szocializálódott olvasó négy-
száz oldalon keresztül falja a könyvet, mert tudja, a végén, kris-
tálytisztán kiderül az igazság.
– De azzal, hogy ezt az utat választottam, éppen arra akartam rávi-
lágítani, hogy nem ez a lényeg.
– Akkor mi?
– Maga a nyomon levés. Az a megoldás, hogy nincs megoldás. A
dolgok mindig nyitva maradnak. Sherlock megbízói sem igazán azt
várják tôle, hogy kimondja a gyilkos nevét. Inkább az érdekli ôket,
mi és miért történt.

– Sherlock ezúttal Watson nélkül,
egyedül vág neki Alaszkának, hogy
felderítse Frank Willow yakutati pol-
gármester rejtélyes meggyilkolásának
hátterét.
– Ahhoz, hogy felnôhessen, Watson-
nak el kell tûnnie.  A megfoghatatlan
zseni és a realista, két lábbal a földön já-
ró páros egyébként is már Don Quijote
óta tarol. Valami mást akartam. Mond-
juk egy négy-öttagú baráti társaságot,
négy-öt különbözô jellemmel.

– Fôszereplônek nem akárkit választott, de Sherlock négy újdon-
sült cimborája sem az ismeretlenség homályából bukkan elô: Né-
mó kapitány, Drakula, Frankenstein és Doktor Doolittle.
– A többi régi kedvencem. Mellékesen, „mitizálva” a hagyományos
négy elem: Némó a víz, Drakula a föld, Frankenstein a tûz, Sher-
lock a levegô. Az újítás az ötödik elem, az értelem, vagyis a nyelvi-
ség, ez pedig Doolittle.
– Homlokegyenest eltérôek.
– Egy közös pontjuk mindenképpen van, mind nagyon szerencsét-
len a nôkkel. Némó feleségét, mint Vernétôl tudjuk, megölte egy
indiai herceg, azóta is csak férfiak veszik körül a fedélzeten, de ott

van Doolittle, akit a sok állat miatt még a nôvére és házve-
zetônôje is elhagy. Frankenstein éppen házasodni készül,
amikor rátör a vágy, hogy egyedül hozzon létre gyereket,
mint Zeusz. Drakula, aki annak ellenére, hogy a férfiak vé-
rét is szívja, a nôi nemre hajt, új szerelmét viszont aggaszt-
ja furcsa függôsége. És akkor nem beszéltünk még Holmes-
ról, akinek sohasem volt nô az életében. Tartozom nekik
annyival, hogy ezen az áldatlan állapoton segítsek.
– Ki lesz az elsô szerencsés?
– Holmes, aki egy Riona nevû hölggyel bonyolódik szerel-
mi viszonyba.
– És minden zökkenômentesen alakul?
– Azt azért nem mondhatnám. Rionáról, aki a nyomozás fo-

lyamán komoly szerepet játszik, kiderül, ô ölte meg az egyik mellék-
szereplôt. Holmesnak el kell hagynia ôt emiatt, de szakmai elhivatott-
sága ellenére sem árulja el senkinek, amit tud. Kezdetnek nem is rossz. 
– Briliáns fantázia! A regényben fôszerepet játszó, alaszkai indi-
án törzset, a tlingiteket is csak úgy kitalálta?
– Ôk léteznek, pontosan ott és pontosan úgy, ahogy megírtam.
Egyebek közt a gyilkosság színhelyén, a Yakutat nevû faluban.
– Ötvenhat után negyven évig élt az Egyesült Államokban. Járt
is a regény helyszínein?
– Yakutatban éppen nem. De több indiánrezervátumban igen. A
fiktív történeten kívül, minden valós, amit azokról az indiánokról,
a tlingitekrôl írok. Valóban két nemzetségük volt, a Sas és a Holló,
tényleg voltak rabszolgáik, még a totemoszlop is azon a sarkon áll
Juneauban, ahol a regényben.
– Ebbôl a szemszögbôl nézve, etnográfiát írt.
– Megpróbáltam a tlingitek problémáiról beszélni. Akik közül még
mindig sokan szeretnék vissza azt a kort, amikor lazachalászatból és
szamócaszedésbôl éltek. Azóta egy, a Nixon elnöksége alatt fogana-
tosított törvénynek köszönhetôen visszakapták a szövetségi kor-
mánytól a földeket, amelyek sosem voltak az övéik, lehetôségük tá-
madt fa- és olajkitermelésre. A biztos anyagiak mellett mégis sokan
viszolyognak az ilyen életformától. A modern és a tradicionális vi-
lág találkozásánál születnek az olyan abszurdnak tûnô figurák, mint
akivel egy rezervátumban találkoztam. Az ôsei nevét és tornacipôt
viselô indián, Szürke Bagoly.  
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Az Artisjus szerzôi jogvédô irodaként távoli
múltra tekinthet vissza. A rendszerváltás elôtti

egyetlen szerzôi jogvédô szervezetet át- és újjáala-
kulása után, 1998-ben egyesületként vették

nyilvántartásba. Az ARTISJUS Egyesület tagsága
a beszámoló összeállításakor 734 fô volt, közülük
487 könnyûzeneszerzô és szövegíró, 134 komoly-

zeneszerzô, 97 író, illetve az ilyen mûfajokban
alkotó személyek jogutódai, továbbá 16 zenemû-

kiadó. Mára a tagság létszáma meghaladja az
1200 fôt. Az egyesület a tevékenységi körében

a jogszabály értelmében képviseli az összes
nem-tag magyarországi zeneszerzôt, írót,

illetve ezek jogutódait és a zenemûkiadókat is.

■ Az ARTISJUS Egyesület vezetôsége többféle díjat oszt ki:
2000-tôl adományozzák az  ARTISJUS-díjat, melynek célja a
kortárs magyar zenei és irodalmi alkotótevékenység elismeré-
se és ösztönzése. A díj egy bronzból készült képzômûvészeti
alkotás, amely oklevél kíséretében ünnepélyes keretek között
kerül átadásra. A díjat évente hat kategóriában adják ki: az év
könnyûzenei produkciója, az év könnyûzeneszerzôje, az év
könnyûzenei szövegírója, az év magyarnótaszerzôje, az év ko-
molyzenei mûve(i), és végül szépirodalmi alkotás. A díj a
könnyûzenei mûfaj tekintetében életmûdíjként is odaítél-
hetô. Mivel az egyesület tagjai jórészt zenészek voltak, az elsô
évben csak zenei díjakat adományoztak, majd 2002-tôl szépi-
rodalmi kategóriában is jutalmaztak. 2002-ben Bárány Ta-
más, 2003-ban Mezey Katalin költô, 2004-ben Fodor Ákos
költô, míg 2005-ben Várady Szabolcs kapott elismerést.

Ebben az évben nem
osztottak hagyományos
irodalmi díjat, helyette
létrehoztak egy na-
gyobb volumenû, iro-
dalmi nagydíjat, vala-
mint öt, ösztöndíj jelle-
gû díjat. A díjak forrása
az Artisjus által az iro-
dalmi szerzôk javára ér-
vényesített televízió- és
rádiósugárzási jogdíjak-
ból az alapítványi célra
a közös jogkezelés nem-
zetközi szabályaival
összhangban elkülöní-
tett 10%-ot meg nem
haladó jogdíjrész. A

Nagydíj összege 3 000 000 Ft, a Díjak egyenként 1 800 000 Ft-
osak (egy éven át havi 150 000 Ft).

A díjat a Kuratórium adományozta az ARTISJUS vezetôsé-
ge által felkért Irodalmi Véleményezô Bizottság értékelése és
javaslatai alapján.

A kuratórium tagjai: Gönczöl Katalin, Rátóti Zoltán és Kovács
Gábor, míg a Véleményezô Bizottság tagjai: Békés Pál, Boldizsár
Ildikó, Reményi József Tamás, Takács Ferenc, Vathy Zsuzsa és Za-
lán Tibor. Az elsô Artisjus Irodalmi Nagydíjat, mellyel az elôzô
év egy kiemelkedô, különösen értékes alkotását jutalmazták, a ku-
ratórium Ferencz Gyôzônek ítélte oda Radnóti-monográfiájáért.

Ferencz Gyôzô könyve az elsô valóban teljes Radnóti-életrajz.
Mûvének alig van magyar elôzménye. Eredeti, jelentôs részben
újonnan felkutatott dokumentumok alapján mutatja be a XX. szá-
zad egyik legnagyobb magyar költôjének életét és elpusztításának
történetét. Könyve a nagy angol életrajzírói hagyományt folytatja
magyar közegben. Életszakaszonként mutatja be a társadalmi-törté-
nelmi hátteret, izgalmas és alaposan dokumentált életrajzot ad, és
e kettô összefüggésében elemzi a költôi életmûvet. Ferencz Gyôzô
mûve kiváló történészi, irodalomtörténészi és életrajzírói szintézis.

Az öt másik, ösztöndíj jellegû díjat azzal a céllal osztja ki az Ala-
pítvány, hogy lehetôvé tegye és ösztönözze a tehetségüket már
vitathatatlanul bizonyított mûvészek további alkotómunkáját. A
díjakat Bernicky Éva,  Kárpátalja világát megelevenítô újszerû no-
vellisztikájáért, meséiért, Borbély Szilárd,  sokszínû költôi, drá-
maszerzôi és irodalomtörténészi munkásságáért, Dragomán
György, a magyar regényirodalomban új hangot megszólaltató
prózaköteteiért, Jónás Tamás,  érzékeny költôi és novellaírói tel-
jesítményéért valamint Temesi Ferenc,  emlékezetes mûveiért, a
prózairodalom valamennyi mûfajában nyújtott kiemelkedô telje-
sítményéért ítélte oda a kuratórium.

A díjakat az idei Ünnepi Könyvhét elsô napján, június 8-án hir-
dette ki és adta át a kuratórium a díjazottaknak.

(szénási)
Fotó: Bôhm Katalin2
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Ferencz Gyôzôé
az Artisjus Irodalmi Nagydíj

Ferencz Gyôzô átveszi az
Artisjus Irodalmi Nagydíjat
a kuratórium elnökétôl,
dr. Gönczöl Katalintól
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Már a rendszerváltás után, a kilencvenes években
állt az írószövetség élén Tornai József. Egyik emlé-

kezetes lépése volt, hogy jogi fogással, pontosabban
a szervezet nevének Magyar Írók Szövetségérôl Ma-
gyar Írószövetségre történô megváltoztatásával elér-
te: nem magyar állampolgárságú írókat is fölvehes-
senek a társaságba. Azóta lehetnek tagjai az írószö-

vetségnek kisebbségben élô magyar alkotók. A hatá-
rainkon túli szerzôk egymás után kerültek be a vá-

lasztmányba és az elnökségbe. 

■ Mivel a Kossuth- és a József Attila-díjra mindig a szakmai
szervezet javasolt írókat a kitüntetéseket odaítélô állami intéz-
ményrendszernek, arra kértem Tornai Józsefet, emlékezzék a je-
lölés folyamatára.
– A rendszerváltozás elôtt kizárólag politikai ügy volt a díjazás.
A párt összeállította, majd pedig megszavaztatta a listát. Az volt
a demokratikus látszat fenntartására szolgáló trükk, hogy az ülé-
sen lehetett még javasolni, de az így pótlólag fölvettek sohasem
kerültek be a kiválasztottak közé, függetlenül az írók szemé-
lyétôl és teljesítményétôl. Emlékszem, 1977-ben Fekete Gyula
föl is szólalt, s megkérdezte, miért játsszák ezt a komédiát.
Hogyhogy, hökkent meg az akkori elnök, Dobozy Imre, aki
mellett ott ült Aczél György, hiszen javasolhattok. Persze, vála-
szolta Fekete Gyula, de most legyen úgy, hogy az új nevek meg-
szavazása után gépeljék újra a listát ábécésorrendben, hogy ne
látszódjék, kik kerültek be utólag. Az ötlet jó volt, de nem járt
sikerrel. A helyzet 1981-ben változott valamelyest, akkor tört ki
a Szolidaritás forradalma Lengyelországban. A párt itthon bele-
egyezett a titkos szavazásba.
– Ezért hát a közvélekedés, miszerint a díjak nem feltétlenül
a teljesítményt mutatják, hiszen fölülrôl diktálják a neveket. 
– De ez már a múlté. A rendszerváltást követôen, 1989–90 után
ritkán szóltak bele a döntésbe, különbözô fokozatai voltak a vé-
leménynyilvánításnak. Az Orbán-kormány éveiben már nem én
voltak az írószövetségi elnök. Akkoriban a szakmai mellett egy,
a miniszterelnök által kijelölt kuratórium is létezett, amely szin-
tén irodalmárokból tevôdött össze, de végsô soron a miniszter-
elnök mondta rá a javaslatokra az áment, illetve utasította el azo-
kat. Antall József idejében egy-két módosítás akadt, s tudtuk, be-
tegágyán a miniszterelnök megkérte jövendô utódát, Boross Pé-
tert, hogy ennek vagy annak az írónak legyen Kossuth-díja, s az
illetô meg is kapta a kitüntetést. A Horn-korszakban az lett a dí-
jazott, akit a szövetségben fölterjesztettünk. Idôvel ez a nagy
szabadság kellemetlenné is vált, mert egymással kerültek szem-
be az írók. Nem lehetett a minisztériumra mutogatni, hogy ôk
változtattak valamit. A mi felelôsségünk lett a végsô döntés. 
– Hogyan hoztak döntést az Ön elnöksége alatt?
– Akkor még kevesebb írószervezet volt, mint manapság. Az Író-
szövetség, a József Attila Kör, az írók szakszervezete és az Íróka-
mara létezett. A más csoportosulásba tartozók nem léptek ki az
Írószövetségbôl, tehát többes tagság volt. Minden szervezet
elôre jelölt Kossuth- és József Attila-díjra érdemesnek tartott
szerzôket. Ezzel a névsorral ültünk össze a kuratóriumban a Jó-
zsef Attila-díjról dönteni, amelynek élén az Írószövetség min-
denkori elnöke foglalt helyet. A Kossuth-díjról az Írószövetség

elnöksége, illetve választmánya
határozott. Az összejövetel ide-
jére megszületett egy javasolt lis-
ta, amelyrôl szavaztunk. Ha az
volt a megállapodás a tárcával,
hogy nyolc vagy tíz írót jelöl-
jünk, akkor az elsô nyolc-tíz, leg-
több szavazatot kapott neve
ment tovább a minisztériumba. 
– Hányból választották ki a Jó-
zsef Attila-díjra jelölteket?
– A választmánynak hetven-het-
venöt tagja volt, általában har-
mincan voltak a jelöltek, ebbôl

bent maradtak öten vagy nyolcan. Az volt a fölfogás, hogy min-
den helyre legalább két jelölt legyen. Mindegyik írószervezet
megtette a javaslatait, azután pedig szavaztunk. Minél több tagot
számlált egy szervezet, annál több képviselôt delegálhatott a gré-
miumba. Az a jelölt, aki a küldöttektôl megkapott öt szavazatot,
már többnyire „továbbjutott”. A négy szavazatot szerzettek
azonban nemigen. Ha némelyekre egyenlô számú szavazat ju-
tott, elkezdôdött a kortesmunka, megpróbáltuk meggyôzni egy-
mást, hogy eldôljön a jelölt sorsa. Érveltünk, a szóban forgó író
munkásságáról, teljesítményérôl, legutóbbi mûveirôl mondtunk
véleményt, esetleg a személyiségét is mérlegeltük. 
– Voltak-e sértôdések?
– Nem tudok róla. Csak arról folyt vita, hogy nekünk, akik oda-
megyünk, milyen fölhatalmazásunk van. Ez volt a kritikus pont.
Mert ha a szövetség választmánya megjelölt, mondjuk, hat ne-
vet József Attila-díjra, akkor elvileg nekünk nem volt jogunk
egyikrôl sem lemondani, de ha valamelyikük nem kapott ele-
gendô szavazatot, akkor nem terjesztették föl, s nekünk azzal
kellet visszamennünk az Írószövetségbe, hogy nem teljesítettük
a fölhatalmazásunkat. Meg kellett érteniük, hogy nem egy szer-
vezet határoz.
– Kegyeleti okból is adtak ki díjat? 
– Igen, ez történt például Faludyval, aki tizenöt-húsz évvel
ezelôtt nagyon beteg volt, úgyhogy nem is március 15-én, ha-
nem valamikor novemberben nyújtották át neki a Kossuth-díjat.
Juhász Ferenc pedig kétszer kapott Kossuth-díjat. Olyan kirob-
banó tehetség volt, hogy az Apám címû elbeszélô költeményé-
ért a húszas évei elején megkapta ezt az elismerést. Jóllehet, az-
zal fejezôdött be a vers, hogy az apa a halálos ágyán azt mond-
ja, „A pártot, fiam, sose feledd a pártot”. Persze 1956 után a
szerzô úgy döntött, nem illik hozzá ennyire a pártosság, a vers
vége azóta az apát ajánlja a fiú emlékezetébe... Megható törté-
net jut eszembe a kitüntetések kapcsán: amikor Rába Györgynek
ítéltük oda a Széchényi-díjat, ô azzal keresett föl, hogy a teljes
összeget a pörbölyi iskola rendelkezésére kívánja bocsátani. En-
nek a Tolna megyei falunak a diákjai közül jártak szerencsétle-
nül számosan egy buszbaleset következtében. Még arra is meg-
kért Rába György, hogy ne hozzam nyilvánosságra az adomá-
nyozást. Csak ahhoz járult hozzá, hogy belsô írószövetségi ki-
adványban adjunk hírt nemes cselekedetérôl. 
– Ön melyik díjára a legbüszkébb?
– Az 1990 óta létezô Arany János-díjra, mert tudom, hogy eb-
be a döntésbe senki sem szól bele, ezt az elismerést az írótár-
saimtól kaptam. 

Mátraházi Zsuzsa 2
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Hogyan javasol(t) az Írószövetség?
Az egykori elnök emlékei 
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Az ELTE Kommunikáció és Médiatudomány
tanszékének docensét, György Pétert arra kér-

tem, elemezze az irodalmi teljesítményekért
(is) odaítélhetô díjak társadalmi hatását, köz-

vélekedés szerinti megítélését. A helyzet
ugyanis ellentmondásos. Miközben rangot je-
lent, mondjuk, Kossuth-díjas alkotónak lenni,

addig mindenki tisztában van azzal, hogy a
rendszerváltozás elôtt a kitüntetések odaítélése

politikai kérdés volt. Beszélgetôtársam nem
derûlátó a kérdést illetôen:

■ – Nincs olyan illúzióm, hogy a díjazás mostanra teljesen pol-
tikamentessé vált. Az állami díj fogalmát a szocializmusból ránk
maradt örökségnek tartom. Tudom, hogy a kitüntetések beépül-
tek a magyar kultúra történetébe, de a magam részérôl ellenzem,
hogy ez így legyen. 
– A világ minden táján osztanak ki mûvészeti díjakat, függet-
lenül attól, hogy ott a közelebbi vagy régebbi múltban mi-
lyen volt a társadalmi berendezkedés. 
– Nem az államnak kell adnia a kitüntetéseket, hanem szakmai
közösségeknek. Azt nagyszerûnek tartom, ha írók, táncosok, kô-
faragók a saját köreikben jutalmazzák az általuk nagyra tartott al-
kotót. Az államnak azonban szerintem nem sok beleszólnivaló-
ja van ebbe. Az is nevetséges, amikor a francia állam dönti el,
hogy Dumas vagy más kerüljön be a Panteonba. Az állam nem
szellemi identitás, hanem szolgáltató intézmény. Tartson fenn
iskolákat, kórházakat, de hagyja el a mûvészet szocialista vállon-
veregetését! Nem tiszte eldönteni, hogy valaki jó író-e vagy sem.
Zavarba ejtô lenne, ha megszûnne a Kossuth- vagy a Széchényi-
díj, mert nemzedékeken át megszokták az emberek, hogy az el-
ismertségnek az állapota az Magyarországon, hogy egy tudós,
mûvész, mondjuk, Kossuth-díjat kap. Nem tudom, hogy lehet
ezt az ellentmondást föloldani. 
– Némiképp talán csökkenti a visszásságot, hogy szakmai
testületek, esetünkben írószervezet, az Írószövetség tagjai
tesznek javaslatot pályatársaik díjazására, ôk választják ki a
jelölteket.
– Az írószövetség, mint köztestület érvényessége számomra
1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltásával megszûnt. A lé-
tét az 1956-os évnek köszönheti, a magyar kultúra fényes lapja, a
forradalomban való részvétele miatt mitologikus intézmény volt.
Már semmilyen jelentése nincsen. Szakszervezetre van szükség,
hogy az írók mehessenek üdülni. Persze a képzômûvészek szö-
vetségérôl vagy a lektorátusról sem tudom, miért létezik…
– Miként vélekedik a Magyar Irodalmi Díj sorsáról?
– Elszomorít, hogy a nem állami díjaknak az életciklusa csök-
ken. A Magyar Irodalmi Díj esélyes volt arra, hogy rangos és ko-
moly elismerés legyen, afféle alternatív Kossuth-díj. Tartást
adott a kitüntetésnek Göncz Árpád élettörténete, irodalmi mun-
kássága, becsületessége. Komoly emberek adták komoly embe-
reknek. Sutának tartottam, hogy a díjnak nem találtak jobb ne-
vet, így csak általánosságban jelöli, hogy irodalmi teljesítménye-
kért jár. Talán valamelyest ez is hozzájárult a halálához. A Ma-
gyar Irodalmi Díj egyik percrôl a másikra szûnt meg az alapítók

röhejes pénzügyi problémái mi-
att. Ez hiba, most már nem lehet
helyreállítani, mert egy díjnak fo-
lyamatosságra van szüksége. A
megszûnése veszteséget okoz,
erôsen csökkenti a nem állami dí-
jak kulturális megbízhatóságát, el-
ismertségének a lehetôségét. 
– A Prima Primissima díjnak el-
lenben nincsenek gazdasági ne-
hézségei…
– Ez bizonyos szempontból szem-
beállítható az elôbb dicsért Magyar
Irodalmi Díjjal. A magándíjakkal
akkor lesz probléma, ha a díjadó el-
kezd narcisztikus lenni, amikor úgy

néz ki, mintha az adományozók évente négy megjutalmazott mû-
vész jó hírnevét megvásárolnák. A magas kultúra kénytelen fogcsi-
korgatva tûrni ezt, mert rengeteg pénzrôl van szó, amely egziszten-
ciális kérdés a mûvész számára, ezért nincs abban a helyzetben,
hogy megmondhatná: nem vesz részt ebben a bohóckodásban. A
médiacirkusz árt az alternatív díjak hitelének és árt az elitkultúrának
is. Nem Spiró Györgynek vagy Závada Pálnak lesz baja abból, hogy
részt vesz ebben, és az adományozók boldogok lesznek tôle, hogy
megszoríthatják e nemes elméknek a kezét. Az a baj, hogy az indi-
viduális teljesítmény üzleti tevékenység részévé válik, s én azt sze-
retném, ha nem lenne azzá. Ne hozhassák ôket összefüggésbe az-
zal, amikor fiatal emberek Bulváriában ünnepeltetik magukat csak
azért, mert pénzük van. Aki így tesz, az már megtanulta, hogy ad-
ni kell, de azt még nem tanulta meg, hogy hogyan. Azt gondolom,
Fenyô Miksa adott jól, mert a Nyugat történetét ismerve nem talál-
kozni olyasmivel, hogy hosszan kellett volna hálálkodni neki.
– Hogyan lehet kitörni ebbôl az ördögi körbôl?
– Azt remélem, hogy a Prima Primissima-féle ízléstelenségek he-
lyett elôbb-utóbb megszületik az új Baumgarten-díj, s akkor ez
nyilvánvalóan helyre fogja állítani az arányokat. S a nemeslelkû
adakozás nem cafrang lesz egy médiaakción, hanem tényleg ne-
meslelkû adakozás. Abban reménykedem, hogy a civil társada-
lom és a pénz kultúrája eléri ezt. Elôbb-utóbb el fog jönni az a
kor, amikor emberek, akik mérhetetlenül sok pénzt keresnek,
nem feltétlenül csak futballcsapatokat kívánnak vásárolni, ha-
nem azt mondják, amit Osvát Ernô a tevékenysége huszonötö-
dik évfordulója alkalmából rendezett díszvacsorán: „Éljen a
szent magyar irodalom!” Ennek az a feltétele, hogy ezek az em-
berek olvassanak. Mindenki csak akkor ad valamire pénzt, ha
hisz abban, amire áldoz. Esetünkben akkor, ha azt gondolnák,
szörnyû dolog volna, ha nem lenne magyar költészet. Ez kívül
van a mi hatáskörünkön. Csak azt lehet tenni, hogy a magyar
költôk sok jó verset írnak.
– Miben rejlik a Nobel-díj titka?
– Voltam olyan könyvtárban, ahol hatvannégy könyvet láttam
egymás mellett, amelyik mind a Nobel-díj jelenséget próbálta el-
magyarázni. Szerintem az elsôsége a titka. Olyan korban történt
az alapítás, amikor az univerzalizmus, az individualizmus, a ha-
ladás eszméje volt divatban, s ezeket együttesen a világon elô-
ször a Nobel-díj képviselte. A történet, sajnos, valószínûleg meg-
ismételhetetlen.  

(mátraházi)
Fotó: Zsólyomi Norbert2
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Adakozni is tudni kell
„Éljen a szent magyar irodalom!”
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■ Magyarországon a gyermekiro-
dalom többé-kevésbé hátrányos
helyzetben lévô ágazata vagy faj-
tája az irodalomnak, abból a
szempontból, hogy az úgyneve-
zett nagy irodalom mennyire is-
meri el. Ennek része az, hogy az
IBBY-nek (International Board
on Books for Young People
„Gyermekkönyvek Nemzetközi
Tanácsa” ) az Év Gyermekkönyve
Díja az egyetlen olyan díj, ame-
lyet kifejezetten ennek a terület-
nek a mûveire adnak, és ennek ré-
sze az, hogy Magyar-
országon az irodalmi
elit tagjai nincsenek
tisztában azzal, hogy a
világon a gyermekiro-
dalom mennyire meg-
becsült és milyen ko-
moly díjakkal megtá-
mogatott területe az
irodalomnak. Ebbôl
egyetlenegyet szeret-
nék csak említeni, a
Hans Christian Andersen Díjat, melyet a Nem-
zetközi IBBY ad ki. Azokat az embereket, akik
az Andersen Díjat megkapják, világsztárként ke-
zelik mindenhol – sajnos Magyarországon keve-
set tudnak a díjazottakról. Az, hogyha Magyar-
ország a be nem látható jövôben egy ilyen díjat
kaphatna, az csodálatos lenne – vallja Békés Pál,
akivel a Könyvhéten beszélgettünk a magyar és
a nemzetközi gyermekirodalmi díjak történe-
térôl, létjogosultságáról és presztízsérôl.
– Mi lehet az oka annak, hogy a számos
jobbnál jobb magyar gyermekíró közül sen-
ki nem kapott még Andersen Díjat? 
– A több nyelvre való lefordítottság a minimá-
lis követelmény. A magyar gyermekirodalom-
ban semmi olyan beruházás nem történt,
amelynek révén betörhetne Nyugat-Európába.
– Említhetnénk ellenpéldaként Lázár Er-
vint, akinek nemrég egyik gyerekkönyvét
például franciára is lefordították!
– Az az igazság,
hogy Lázár Ervin
mint zseni olyan
nyelvi akadályokat
állít fordítói elé,
amelyeket nem min-
dig tudnak áttörni.
Én nem tudom,
hogy a Berzsián és
Didekit más nyelvre
hogyan lehet átül-
tetni, valószínûleg
nem könnyû Berzsenyit belekomponálni, és ha sikerül is, ak-
kor sem értik meg, túlságosan is magyar.
– Van-e olyan nemzetközi gyermekirodalmi díj, amelyre
eséllyel pályázhat magyar szerzô és illusztrátor?

– Minden ország IBBY tagoza-
ta minden két évben jelöl egy
írót és egy illusztrátort az úgy-
nevezett Honor List-re (lásd IB-
BY Lista) valakit, ami annyit je-
lent, hogy az illetô könyv szi-
nopszisát több nyelvre lefordít-
va egy kötetben kiadják, ami le-
hetôség szerzônek, kiadónak
abban a tekintetben, hogy bár-
ki felfigyelhet rájuk az angol és
a német ismertetôk alapján.
– Mióta van Magyarorszá-
gon IBBY tagozat?
– A magyarországi IBBY tago-

zat az 1970-es évek óta létezik, igen hosszú ideig Jani-
kovszky Éva volt az elnöke, majd pedig rám testálta a
feladatot, az ô javaslatára választottak meg elnöknek.
Az Év Gyermekkönyve Díj is meglehetôsen régen, a
hetvenes évek óta létezik. Az utóbbi idôben kezdett
egy kicsit komolyodni, egyre nagyobb figyelmet kelt.
Ez részben összefügg azzal, hogy a Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztiválnak most már állandó eleme. És
kétségkívül összefügg azzal is, hogy valamelyest el-
kezdtek odafigyelni a gyermekirodalomra a Harry Pot-

ter világrengetô sikere okán.
– Milyen kategóriákban
osztják ki a díjat?
– A jelenlegi kategóriák: az
Év Gyermekkönyve, amit a
terméstôl függôen kétfelé
osztunk líra és próza kategó-
riára. Aztán díjat kap az év
legjobb illusztrátora, fordító-
ja és az utóbbi idôtôl kezdve
rendszeresen kiosztjuk az
életmû díjat is. Ez utóbbit
idén Bálint Ágnes kapta.
– Kik ítélik oda az Év Gyer-
mekkönyve Díjat?
– Általában egy 5-7 tagú zsûri,
melynek a gyermekirodalom
minden területét reprezentál-
ják: író, könyvtáros, kritikus,
illusztrátor tagjai vannak. Az
utóbbi négy-öt évben szinte
ugyanazok szerepelnek a bi-

zottságban. Az az igazság, hogy a minôségi ter-
més nem olyan nagy, hogy ne lehessen köny-
nyen választani. Mi sem jellemzôbb a magyar
viszonyokra, hogy nem minden könyvkiadó
küldi be könyveit, pedig ez a feltétele az indu-
lásnak. Az is elôfordult, hogy kiváló szerzô ki-
váló könyvét a kiadó nem küldte be…
– Jár-e valamilyen összeggel a díj?
– Folyamatos nyomorúságos huzavonáról van
szó. A Díj fejenként 100 ezer forinttal járna, a
szükséges összeget az utóbbi években csak

több hónapos késéssel utalta a minisztérium. A kulturális tárca
tulajdonképpen támogatja, a dolog praxisa azonban így néz ki.

Pompor Zoltán 2
9
9
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Hans Christian Andersen Díj
Az IBBY kétévente adja át a Hans Christian Andersen Díjat egy-
egy olyan írónak illetve illusztrátornak, aki a jelölés idôpontjában
él, és akinek gyermekirodalmi munkássága jelentôs.
A gyakran „Kis Nobel Díjként” emlegetett Hans Christian Ander-
sen Díj a gyermekkönyvek írói és illusztrátorai által elnyerhetô
legmagasabb nemzetközi elismerés. Az Andersen Díj védnöke
Ôfelsége II. Margit, Dánia királynôje
A jelölteket az IBBY Nemzeti Szekciói ajánlják, a díjazottakat pedig
a gyermekirodalom szakértôibôl álló, hozzáértô zsûri választja ki. 
A Szerzôi Díjat 1956, az Illusztrátor Díjat 1966 óta osztják. A díj egy
aranyérem és egy oklevél, melyeket látványos ünnepség keretében
adnak át a kétvenként rendezett IBBY Kongresszuson. 

A szeptemberben, Kínában rendezendô világkong-
resszuson egy új-zélandi író, Margaret Mahy és a né-
met illusztrátor, Wolf Erlbuch veheti át az Andersen
Díjat. Legutóbb, 2004-ben Rényi Krisztina kapott
helyet a Díjra felterjesztettek között, elôtte pedig
1980-ben Janikovszky Évát és Reich Károlyt,1964-
ben pedig Fekete Istvánt nevezte a magyar testület.
Az Andersen Díjat nem nyerô díjazottak Andersen
Diplomában részesülnek.

Az Év Gyermekkönyve Díj 2005 nyertesei
Líra: Kántor Péter, Kétszáz lépcsô föl és le, Móra Könyvkiadó
Próza: Scheer Katalin, Nefelé, Noran Könyvkiadó
Illusztrátor: Kalmár István Tarcsai Szabó Tibor,
Az elvarázsolt város címû könyvének illusztrálásáért
Fordító: Kertész Judit, Hans Christian Andersen meséinek
új fordításáért
Életmû: Bálint Ágnes

IBBY Lista
Az IBBY Lista okleveleit a tagországokban az utób-
bi két évben publikált kiemelkedô kötetek írói, il-
lusztrátorai, fordítói kaphatják. Az IBBY Lista a szer-
vezet céljainak talán leghatékonyabb propagátora, a
Listára fölvett mûvek tükrözik az IBBY elképzelését
arról, miként mozdítható elô egymás kölcsönös
megértése a gyermekirodalom eszközeivel.
Az IBBY Lista okleveleit az IBBY Kongresszuson ve-
hetik át a díjazottak. Itt mutatják be a gyôztesek ka-
talógusát és a könyveket is. Ezt követôen a Listára
fölvett könyvek hét gyûjteménye körbejárja a világot,
és részt vesz a könyvvásárok és a konferenciák alkal-
mával szervezett kiállításokon. 
Az utóbbi három alkalommal díjazott magyar
szerzôk és illusztrátorok:
2004: Darvasi László Trapiti, Vajda Gyôzô
2002: Nógrádi Gábor Petepite, Jankovich Marcell 
2000: Kamarás István Csigamese, Rényi Krisztina

Az Év Gyermekkönyve Díj
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Sajátos kettôsség figyelhetô meg irodalmi életünkben:
egyrészt sokan hangoztatják, hogy a díjak nem fonto-

sak, azok nem az igazi értékeket igazolják vissza,
ugyanakkor szinte mindenki boldogan veszi át a szám-

talan elismerés egyikét, másikát. Rangos és kevésbé
fontos díj pedig több tucatnyi van, szinte minden fo-
lyóirat alapított egyet (a  szerzôkörét jutalmazandó), s

ezeknek valóban lehet közösségszervezô, szerzôket
megtartó ereje. A Magyar Mûhely, amelynek szerkesz-
tôségi munkájában részt veszek, évtizedekig adta ki az

avantgárd értékeket képviselô íróknak, képzômûvészek-
nek a Kassák-díjat, amelyet Kassákné alapított, s amely-

hez a Mûhelyt segítô világhírû szobrászmûvész,
Nicolas Schöffer nyújtott támogatást. A Szépirodalmi

Figyelônél két éve alapítottunk díjat, ahol az évi két dí-
jazottnak külön örömet szerez, hogy a szerény pénzbe-

li elismerés mellé egységes bronzplakettet is kapnak,
hasonlóan a Kortárs szerkesztôségének egy évfolyam

kiemelkedô publikációját, vagy tartós munkatársi tevé-
kenységet díjazó plakettjéhez. Több határon túli ma-

gyar folyóiratnak is van saját díja, hogy csak egy példát
említsünk, Marosvásárhelyen a Látó-díj. 

■ A szerény és álszerény hangok ellenére állíthatjuk, az álla-
mi díjaknak van a legnagyobb jelentôségük, mert az állam
szakmai és anyagi elismerése mögött van a legszélesebb szak-
mai konszenzus, illetve a központi díjátadásokat övezô na-
gyobb médiaérdeklôdés is egyre fontosabbá válik. A Minisz-
tertanács által 1950-ben alapított József Attila-díj odaítélésé-
ben számos szakmai szervezet vesz részt, bár jelölési joga
minden magyar állampolgárnak van, a tényleges jelöltlista a
különbözô irányultságú szervezetek javaslataiból áll össze.
Sajnos Rockenbauer Zoltán minisztersége idején a szakmai
szervezetek képviselôibôl összeálló kuratórium nehezen kiví-
vott jogait korlátozták, a korábbi döntéshozó fórumot javas-
lattevô grémiummá fokozták le, s ezt a döntést azóta egyik
miniszter sem vonta vissza, pedig a szakma ezt folyamatosan
kéri. Méltatlan a díjjal járó pénzösszeg mértéke is, hiszen a
Kossuth-díj majdnem harmincszor nagyobb pénzbeli jutta-
tással jár. A rendszerváltáskor többen megfogalmazták meg,
hogy szerencsésebb lett volna új mûvészeti kitüntetéseket ala-
pítani, hiszen a diktatúra éveiben gyakran a párthûség és nem
az irodalmi minôség volt az odaítélés fô szempontja, ráadá-
sul sztahanovista vájároktól kezdve a kommunista fûzfapoé-
tákig sokan megkapták, akikkel szellemi életünk kiválóságai
nem szívesen vállalnak közösséget. Ezért is féltek többen at-
tól, hogy a Digitális Irodalmi Akadémiának az egykori Kos-
suth-díjasok automatikusan a tagjai lehetnek, végül a 39 tag-
gal alapított DIA létrejöttekor csak az élô Kossuth-díjasok és
Babérkoszorúsok kerültek be a rangos testületbe. A jelenleg
62 fôs DIA az évi egy ülésén választja be maga közé az új,
nem feltétlenül Kossuth-díjas tagját.

A szocializmus éveiben a
JA-díjat egy szerzônek több-
ször is odaítélhették (ez a le-
hetôség elvileg ma is meg-
van), sokan kétszer is meg-
kapták, de egyes kimagasló
irodalmi teljesítményeket
háromszor is JA-díjjal meg-
jutalmaztak (például Hubay
Miklósét). A rendszerváltás-
kor a döntéshozók a jog-

folytonosság mellett tették le a voksukat, s bár átalakult az ál-
lami díjak rendszere, a JA- és a Kossuth-díj megmaradt, s az
utóbbi másfél évtizedben a rangjukat is sikerült növelni.

A határon túli magyar írók legtöbbje csak a kilencvenes évek-
ben léphetett be az Írószövetségbe, a JA- és a Kossuth-díjat is
csak azóta kapják meg a magyar államtól.  Életrajzukban azelôtt-
rôl elsôsorban a befogadó országok hivatalos szocialista kitünte-
téseire találunk utalásokat, Lászlóffy Aladár például kétszer kap-
ta meg a Román Írószövetség díját (1971, 1983), de a Román
Tudományos Akadémia Eminescu-díját (1974) szintén a magá-
énak tudhatja. Sütô András kétszeres Állami Díj-as (1950, 1953),
valamint a Romániai Írók Szövetségének díjasa (1970, 1974),
nagydíjasa (1997), de más romániai díjakkal is büszkélkedhet.

Fontos volna, ha újra rangos magándíjakkal jutalmaznák az írók
teljesítményét. Az egykori Baumgarten-díj jelentôsége máig hat, bár
ma már csak három Baumgarten-díjas író él és alkot közöttük: Ta-
káts Gyula, Juhász Ferenc és Szabó Magda. Az egyik mai magán-
díj, az 5 millió forinttal járó Magyar Irodalmi Díj egyoldalúságát
többen szóvá tették, persze idén nem ezért nem osztották ki, ha-
nem a hírek szerint a szponzorok mondták fel a finanszírozását.
Különösebb szakmai érdeklôdés nem övezi a másik, ugyancsak ko-
moly összeggel és nagy médianyilvánosságon járó magándíjat, a
Demján Sándor által 2003-ban alapított Prima Primissimát.
Amennyiben azonban hosszú távon fenntartható lesz a díj finan-
szírozása, az egzisztenciális problémákkal küzdô, önmagukat nem
egyszer áruba is bocsátó írók körében komoly rangot vívhat ki ma-
gának. A kisebb magándíjak között említsük meg az Alexander Bro-
dy által 1994-ben létrehozott Bródy Sándor-díjat, amelyet elsôkö-
tetes prózaíróknak ítélnek oda. Szomorú, a szakminisztériumot is
minôsítô tény, hogy még ezzel a fiataloknak szánt magándíjjal is jó-
val több pénz jár együtt, mint amennyit a gyakran életmûveket el-
ismerô József Attila-díj mellé adnak. Az eredetileg fiataloknak szánt
JA-díjat sokszor hetven-nyolcvanéves kollégáink kapják meg, szük-
ség lenne tehát a szakmai díjak három színtûvé tételére: a csúcstel-
jesítményeket jutalmazó Kossuth-, a rangos irodalmi munkásságot
elismerô középdíj, azaz a JA-díj mellé egy fiatalokat ösztönzô újabb
állami kitüntetés alapítása indokolt. Ez persze újabb forrásokat igé-
nyelne. Egyelôre a Móricz-ösztöndíjat tüntethetik fel az ifjú alko-
tók a munkájukat elismerô állami juttatásként.

Sok külföldi kitüntetéssel is jutalmazzák a nemzetközi szelle-
mi életben is jelenlevô írótársainkat. Ezek közül a legrangosabb
a Nobel-díj, amelynek végre egy hazánkfia is büszke tulajdono-
sa. Kertész Imre nagy sikerébôl egy kevésbé megosztott kulturá-
lis élet esetén az egész magyar irodalom profitálhatna, az egyes
táborok közti szakadék azonban csak egyre mélyül, ahelyett,
hogy a szükséges párbeszéd igénye növekedne.

L. Simon László
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A kitüntetôk és kitüntetések
szerepe
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Összeállításunkba csak a ma élô

(tehát 2005-ben vagy 2006-ban

létezô) magyarországi irodalmi

díjakat vettük fel. Ha bármely dí-

jat évente több kategóriában is

kiosztanak, köztük irodalmiban

is, akkor szerepeltetjük. Azonban

azokat, melyekkel idônként író-

kat és költôket is jutalmaznak,

de az adott díjnak nincs különál-

ló irodalmi kategóriája, és a díja-

zás szempontjai egészen másfé-

lék, például helyi tehetségek ju-

talmazása (ilyen például a Tolna

Megyei Mûvészetért Plakett vagy

a Szeged Kultúrájáért Díj vagy a

Pro Urbe Budapest), kihagytuk.

Helyszûke miatt csak az utolsó

év díjazottjait közöljük.

■ Nem kaptak helyet ebben a
gyûjteményben, de nem szabad
megfeledkezni az olyan állami dí-
jakról sem, melyeknek írók,
költôk vagy kritikusok is a díja-
zottjai között szerepelhetek. Meg-
kaphatják civilek is, így szépírók is
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend különbözô fokozatait
(Nagykereszt, Középkereszt, Tisz-
tikereszt, Lovagkereszt) és a Ma-
gyar Köztársasági Érdemkereszt
arany, ezüst és bronz fokozatát.

Az eddig létezô legnagyobb jutta-
tással járó irodalmi díj, a Magyar
Irodalmi Díj 2005-ben megszûnt.
A díjat a Magyarország Európában
Alapítvány hívta életre, és az elôzô
év legjobbnak ítélt szépirodalmi al-
kotását díjazták vele 5 millió fo-
rinttal. A Magyar Irodalmi Díjat
adományozó alapítványt a Daim-
lerChrysler, a Papyrus Hungaria,
az ERAVIS, az ÁB-Aegon, a Hun-
gexpo, a Magyar Külkereskedelmi
Bank, a Kereskedelmi és Hitel-
bank, a Westel 900 GSM, a Philips
Magyarország és a Zwack Unicum
hozta létre. A kuratórium neves
irodalmárokat kért fel a díj odaíté-
lésére. Elsôként (2001-ben) Ester-
házy Péter vehette át a díjat, utol-
sóként pedig Tolnai Ottó. Színesí-
ti a díj történetét, hogy 2002-ben
három írónak – Balla Zsófiának,
Bodor Ádámnak és Szilágyi István-

nak – ítélték, de utóbbi visszautasí-
totta. Valamilyen formában, ha
nem is ugyanolyan feltételekkel, de
azért tovább él az Irodalmi díj, hi-
szen idén hozta létre az egyik ala-
pító, az Aegon Magyarország Zrt.
az Aegon Mûvészeti díjat, mely
összeállításunkban is szerepel.

Nem a Magyar Irodalmi Díj az
egyetlen, amely a tavalyi évben
szûnt meg, 2005-ben adták át
utoljára például az Írószövetség
Arany János Alapítványa által lét-
rehozott Arany János-díjat vagy a
Jelenkor Szinnyei Júlia-díját, a
pénzszûke miatt. A korábbi évek-
ben is számos irodalmi díj múlt el
nyomtalanul, és bár nem lehet
biztosan kideríteni megszûnésük
okait, de legvalószínûbbnek min-
denütt az anyagiak hiánya látszik.
Így például 2002-ig létezett a Ki-
rály István-díj, mellyel irodalom-
történészeket jutalmaztak, infor-
mációink szerint 2004-ben osz-

tották ki utoljára az elôadómûvé-
szeknek és költôknek adható Rad-
nóti Miklós-díjat. A kilencvenes
évek végén szûnt meg a kritiku-
soknak, mûfordítóknak adható
Kosztolányi Dezsô-díj. Koráb-
ban, a rendszerváltás környékén
is számos díj lett az enyészeté:
többek között az Írószövetség
Örley-díja, vagy a szovjet iroda-
lom kimagasló megszólaltatásáért
járó Áprily Lajos mûfordítói díj,
vagy a különbözô mûvészeti
ágakban kiosztott SZOT-díj.

Látva ezt a számos díjat, óhatatla-
nul felmerül bennünk a kérdés:
melyik díj mennyit érhet. Melyiket
értékelik az alkotók? Melyiket a
szakma? Melyiket a nagyközönség?

Nyilvánvalóan mást jelent, ha
egy díjjal jelentôs pénzösszeg jár,
illetve ha a díjazott presztízse nô
jelentôsen – legalábbis szakmai
berkekben. A legnagyobb pénz-
összeggel járó díjak ma, a Kossuth-

díj után, természetesen a gazdasá-
gi társaságok által alapítottak: az
Alternatív Kossuth-díj, az Aegon-
díj, az Artisjus Irodalmi díj és a Pri-
ma Primissima. Anyagi gondjai ta-
lán nem lesznek egy ideig annak,
aki megkapja valamelyiket, más
kérdés, hogy mindezzel társadalmi
elismerés is jár-e. Nem feltétlenül,
illetve díja válogatja. Mert más
konnotációt hordoz az, ha valakit
szakmai testület választ ki és egé-
szen mást, ha valakit gazdasági ve-
zetôk vagy esetleg a nagyközönség
jelöl egy díjra. És megint másfajta
elismerés az, ha valaki az alkotó-
társak elismerését vívja ki, ilyen
például a Szépírók Társaságnak dí-
ja, melynél a díjazottakat a társa-
ság kétszáz fôs tagsága választja ki.

Az írók, irodalmárok nyilatkoza-
taiból úgy tûnik, az lenne számuk-
ra az ideális, ha olyan díjak is létez-
nének, melyek nem járnának je-
lentôs pénzösszeggel, de az írói te-

kintélyt jelentôsen emelnék, még-
pedig úgy, hogy mindez az eladott
példányszámokban és a honoráriu-
mokban tükrözôdne. Mintha ma
bizonyos díjaknál pont a fordított-
ja mûködne: azok az írók kapnak
jelentôs pénzösszeggel járó kitünte-
téseket, akiknek a mûve(i) addig is
nagy példányszámban fogytak, si-
kerkönyvnek tekinthetôek. Ezzel
sincs semmi probléma, a sikeres al-
kotásokat is honorálni kell és szük-
séges, de valóban szerencsésebb
lenne, ha létezne a másik út is.
Vagy ha ez nem lehetséges, hiszen
elég nehéz eladási példányszámo-
kat mesterségesen növelni, akkor
lehetnének olyan díjak, melyek fia-
tal, kezdô, kevéssé ismert alkotókat
jutalmaznának jelentôsebb hono-
ráriummal, mely lehetôvé teszi szá-
mukra az alkotást, és talán az is-
mertséget is meghozza nekik.

Jolsvai Júlia

ÁLLAMI DÍJAK

Babérkoszorú-díj
Alapító: Magyar Országgyûlés 
Alapítás éve: 1996 
Március 15-én adják át a Kossuth-
és Széchenyi-díjjal egy idôben, a
kitüntetett költônek a miniszter-
elnök nyújtja át a Magyar Köztár-
saság Babérkoszorús Írója díjat.
2006 díjazottjai: Kovács András
Ferenc és Szilágyi Ákos

Corvin-lánc
Újraalapító: Magyar Országgyûlés
Újralapítás éve: 2001
A Corvin-láncot eredetileg Hor-
thy Miklós alapította 1930-ban. A
kitüntetést azok kaphatták meg,
akik a magyar tudomány, iroda-
lom és mûvészet területén kima-
gaslóan teljesítettek. A Corvin-
lánc élô viselôinek száma egyszer-
re nem lehetett több tizen-
kettônél, késôbb, Erdély vissza-
csatolása után a kvótát hárommal
felemelték, így egyszerre tizen-
öten viselhették.
Az újralapított díj szabályai ha-

sonlóak: a kitüntetettek száma
egyidejûleg nem haladhatja meg
a tizenkét fôt. Az elhunyt kitün-
tetett helyébe lépôt már nem a
miniszterelnök, hanem a többi
díjazott jelöli ki. Az elismeréssel
nem jár anyagi juttatás, viszont
minden kitüntetett háromévente
egyszer kijelölhet egy személyt,
aki Corvin-ösztöndíjasként a kul-
turális tárcától havi nettó 500 000
forintban részesül alkotói tevé-
kenységét támogatandó. 2001-
ben, a díj újraalapításakor a mi-
niszterelnök egyetlen írónak, Sza-
bó Magdának adományozott
Corvin-láncot.

József Attila-díj
Alapító: Minisztertanács
Alapítás éve: 1950
A kulturális minisztérium az Író-
szövetség véleményének meghall-
gatásával adományozza évente
egyszer. 1990-tôl március 15-én
adják át. 2001-tôl tizenhárom író,
költô, irodalomtörténész vagy
mûfordító kaphatja, korábban tíz
volt a díjazottak száma. 1999-ben
200 000 Ft volt a díj összege.
2006 díjazottjai: Barna Imre, Boj-
tár Endre, Boldizsár Ildikó, Csokits
János, Csordás Gábor, Forgách 3
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■ AZ ELLE magazin 2004-ben létrehozott Irodalmi Díja nem csu-
pán magyar szerzôket jutalmaz, hanem külföldieket is, mindemellett
maga a kezdeményezés érdekes, hiszen egy olvasókból álló kuratóri-
um értékeli a könyveket hónapról hónapra, és az ô minôsítésük alap-
ján dôl el a végleges sorrend.
■ A Hewlett-Packard Magyarország Kft. és a Janikovszky Éva Alapít-
vány által létrehozott Janikovszky Éva-díjat 2004-ben hirdették meg,
de tudomásunk szerint a 35 év alatti íróknak adható kitüntetést mind-
eddig még nem osztották ki.
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András, Grecsó Krisztián, Kárpáti
Péter, Keresztury Tibor, Kôrösi Zol-
tán, Kulcsár-Szabó Zoltán, Schein
Gábor, Turczi István

Kossuth-díj
Alapító: Magyar Országgyûlés
Alapítás éve: 1948
Az országgyûlés 1948-ban alapí-
totta a szabadságharc százéves
évfordulójára emlékezve. 1990
óta ismét március 15-én adomá-
nyozza a köztársasági elnök. A
tudomány, a mûvészet és az iro-
dalom területén kiemelkedô al-
kotókat díjazzák vele. A vele já-
ró összeg az aktuális nettó no-
minál átlagkereset ötszöröse, ez
ma 6,2 millió Ft.
2006 irodalmi díjazottjai: Görgey
Gábor, Karátson Gábor, Spiró
György, Dr. Tordai Zádor

Márai Sándor-díj
Alapító: Mûvelôdési és Közokta-
tási Minisztérium
Alapítás éve: 1995
Írói életmûért vagy az elôzô év-
ben megjelentetett kimagasló ér-
tékû prózakötetért, valamint ma-
gyar író külföldi elismerést szer-
zett munkásságáért adományoz-
ható. A Magyar Kultúra Napján
(szeptember 21.) adják át évente
három írónak. A díj összege 2000-
ben 200 000 Ft volt.
2006 díjazottjai: Berniczky Éva,
Dragomán György, Nádas Péter

ALAPÍTVÁNYOK, TÁRSASÁGOK,
EGYESÜLETEK

Az Év Gyermekkönyve-díj
Alapító: IBBY Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa (Internatio-
nal Board on Books for Young
People) Magyar Szekciója
Alapítás éve: 2001
Az Év Gyermekkönyve-díjat az
IBBY Magyar Szekciója ítéli oda
az elôzô év legjobb, legsikere-
sebb, új magyar gyerekkönyvei-
nek, illetve azoknak, akik kie-
melkedôen teljesítettek a gyere-
keknek szóló irodalom, az il-
lusztráció vagy könyvkiadás va-
lamely részterületén. A díj célja
a magyar gyerekirodalom je-
lentôs alkotóinak elismerése és
elismertetése.
2005 díjazottjai: Bálint Ágnes (élet-
mûdíj), Kántor Péter (líra), Kertész
Judit (mûfordítás), Scheer Katalin
(próza), Kalmár István (illusztráció)

Csokonai-díj
Alapító: Csokonai Vitéz Mihály
Irodalmi és Mûvészeti Társaság
Alapítás éve: 1985
Átadására az októberi Hévízi Iro-
dalmi Napok keretében kerül sor. A
díj összege 2001-ben 50 000 Ft volt.
2005 díjazottja: Zalán Tibor

Gérecz Attila-díj
Alapító: Magyar Írószövetség,
Stádium Alapítvány és Kiadó
Alapítás éve: 1991
Gérecz Attila költô 1956-ban az
orosz tankokkal vívott harcban esett
el. A fiatal költô emlékére alapított
díjat két elsôkötetes, 30 év alatti
költô kapja minden évben. A díjat a
Kárpáti Kamil által alapított Stádi-
um Alapítvány hozta létre 1991-
ben, ám a kitüntetést két éve a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma adományozza október 23-án.
2005 díjazottjai: Szlukovényi Ka-
talin, Weiner Sennyey Tibor

MAOE Alkotói Nagydíj
Alapító: Magyar Alkotómûvé-
szek Országos Egyesülete
Alapítás éve: 2000
Évente hat személy kaphatja: egy-
egy folyamatosan magas színvo-
nalon alkotó író, zenemûvész,
képzômûvész, iparmûvész és fo-
tómûvész, a hatodik nagydíjat pe-
dig bármely területen alkotó mû-
vész kaphatja. A díj összege 2000-
ben 300 000 Ft volt.
2006 irodalmi díjazottja: Ferdi-
nandy György

Mészöly Miklós-díj
Alapító: Mészöly Miklós Egyesület
Alapítás éve: 2004
Minden évben olyan fiatal írónak
ítélik oda, aki jelentôs életmûvel
rendelkezik. Nem csak magyar al-
kotóknak adható, más közép-eu-
rópai íróknak is. Átadására a név-
adó születésnapján (január 19.)
Szekszárdon kerül sor.
2006 díjazottja: Darvasi László

Nagy Lajos-díj
Alapító: Nagy Lajos Irodalmi
és Mûvészeti Alapítvány
2005 díjazottja: Polgár Ernô

Nemes Nagy Ágnes-díj
Alapító: Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány
Alapítás éve: 1998
Azokat a kortárs magyar esszéíró-
kat jutalmazzák a Magyar Kultú-
ra Napja (január 22.) alkalmából,

akik az irodalomban, a mûvészet-
ben, a természet- vagy a társada-
lomtudományban megvalósítják
a szakmai hitelesség, a világos
szerkesztés és a meggyôzô, érzék-
letes stílus egységét. A díj összege
300 000 Ft.
2005 díjazottjai: Görgey Gábor,
Pomogáts Béla, Losonczi Ágnes

Pro Literatura-díj
Alapító: Magyar Alkotómûvé-
szek Országos Egyesülete Irodal-
mi Tagozata
Alapítás éve: 1994
Az 1992-ben a megszûnt Mûvé-
szeti Alap tagságából alakult a
Magyar Alkotómûvészeti Köz-
alapítvány mellett mûködik a
díjat létrehozó országos egyesü-
let. A díjjal járó pénzösszeget a
Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram biztosítja.
2005 díjazottjai: Domokos Géza,
Fekete Vince, Keszthelyi Rezsô, Már-
kus Béla, Nagy Gabriella, Szávai Já-
nos

Szépírók Társasága Díja
Alapító: Szépírók Társasága
Alapítás éve: 2001
Három kategóriában kerül kiosz-
tásra a Szépírók Társasága tagsá-
gának döntése alapján: próza,
esszé/kritika, líra. A díjak összege
2003-ban kategóriánként 200 000
Ft volt. Az évente egyszer odaítélt
Szépírók Díjának szponzorai vál-
lalkozók. Így például támogató-
juk az Pécsi Direkt-Alexandra-bi-
rodalom is, a díjátadásra az utób-
bi két évben az Alexandra könyv-
áruházban került sor.
2006 díjazottjai: Beney Zsuzsa (lí-
ra), András Sándor (próza), Földé-
nyi F. László (esszé)

Sziveri János-díj
Alapító: Magyar Írószövetség
Alapítás éve: 1991
A költô életmûvének és emléké-
nek szentelt díj. Átadására a név-
adó születésének évfordulóján
(március 25.) kerül sor. 2002-ben
a díj összege 30 000 Ft volt.
2006 díjazottja: Virág Zoltán

Táncsics Alapítvány Életmûdíja
Alapító: Táncsics Alapítvány
Alapítás éve: 2004 (irodalmi 2005)
Olyan kortárs magyar mûvé-
szeknek adható, akik munkássá-
guk során kiemelkedô színvona-
lú alkotótevékenységükkel vív-
tak ki széles körû elismerést. Ta-

valy óta évente egy író is meg-
kaphatja. A díj összege 2004-
ben 1 millió Ft volt.
2005 év irodalmi Életmû Díjasa:
Juhász Ferenc

CÉGEK

Aegon Mûvészeti Díj
Alapító:
Aegon Magyarország Zrt.
Alapítás éve: 2006
Célja a hazai mûvészeti és kultu-
rális élet kiválóságainak jutalma-
zása. Évente 1 fô kaphatja, a díj
összege alapításakor 3 millió Ft
volt. A díjazott lehetôséget kap
arra, hogy bármely mûvészeti ág-
ból egy fiatal tehetséget vá-
lasszon, aki 2 millió Ft-os társdíj-
ban részesül.
2006 díjazottja: Spiró György

Alternatív Kossuth-díj
Alapító: Balogh Gyula, Földváry
Györgyi – Alternatív Magyar Mû-
vészeti Díj Alapítvány
Alapítás éve: 1996
A díj összege egy (alumíni-
um)forinttal több, mint ameny-
nyi az állami Kossuth-díjjal jár.
1999 és 2002 között nem került
kiosztásra.
2006 irodalmi díjazottja:
Szalay Károly

Artisjus Irodalmi Díj
Alapító: Artisjus Szerzôi Jogvédô
Hivatal
Alapítás éve: 1986 (2005)
Az Artisjus Irodalmi Alapítvány
következô évre szóló ösztöndíja,
mely kiemelkedô teljesítményt
nyújtó alkotók számára további
mûvek létrehozásához biztosít
anyagi függetlenséget. 2006-tól
két kategóriában osztják ki a díjat:
a Nagydíj célja az elôzô év egy
kiemelkedô, különösen értékes al-
kotásának jutalmazása. Az öt má-
sik, ösztöndíj jellegû Díjat azzal a
céllal osztja ki az Alapítvány,
hogy lehetôvé tegye és ösztönöz-
ze a tehetségüket már bizonyító
mûvészek további alkotómunká-
ját. A Nagydíj összege 3 millió Ft,
a Díjak egyenként 1 800 000 Ft-o-
sak (egy éven át havi 150 000 Ft).
A díjak forrása az Artisjus által az
irodalmi területen alkotó szerzôk
javára érvényesített televízió- és
rádiósugárzási jogdíjakból elkülö-
nített, 10%-ot meg nem haladó
jogdíjrész.
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2006 díjazottjai: Ferencz Gyôzô
(Nagydíj), Díj: Berniczky Éva, Bor-
bély Szilárd, Dragomán György, Jó-
nás Tamás, Temesi Ferenc

Üveggolyó-díj
Alapító: Írók Boltja
Alapítás éve: 1993
Az Írók Boltja Üveggolyó díját a
könyvhéten adják át, melyet a
könyvesbolt munkatársai évente
adományoznak egy-egy kortárs
irodalmi személyiségnek – mun-
kássága, irodalmi tevékenysége el-
ismerése mellett a bolt dolgozói-
val való bensôséges kapcsolata ki-
fejezéseként.
2006 díjazottjai: Nádas Péter,
Sándor Iván

Prima Primissima
Alapító: Demján Sándor – Vál-
lalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége
Alapítás éve: 2003
A díj célja a hazai tudományos,
mûvészeti és kulturális élet pár-
toktól független támogatása. A dí-
jak odaítélésével a magyar szelle-
mi élet, a kultúra, a tudomány és
a mûvészetek terén a kiemelkedô
teljesítményt nyújtókat, valamint
az elismerésre és követésre méltó
életmûveket kívánja középpontba
állítani. A Prima Primissima-díj
összege kategóriánként évente
50 000 euró, a Prima díjasoknak
pedig 10 000 euró. A közönségdí-
jasok, akikre bárki szavazhat nyil-
vános lista alapján, további
50 000 eurónyi díjat kapnak.
2005 irodalmi díjazottja:
Lázár Ervin

MAGÁNEMBEREK

Bródy Sándor-díj
Alapító: Alexander Brody
Alapítás éve: 1994
Azon elsô kötetes magyar próza-
író kapja, akinek prózakötete az
elôzô évben jelent meg. A díj
összege 350 000 Ft, továbbá a ke-
zelô Bródy Sándor Alapítvány
hozzájárul a díjazott szerzô má-
sodik könyvének megjelenési
költségeihez. A díjra pályázhat a
szerzô és jelölhet könyvet a ki-
adó is.
2005 díjazottja: Gazdag József
Déry Tibor-díj
Alapító: Déry Tiborné –
Déry Tibor Alapítvány
Alapítás éve: 1984

Az Alapítvány és a díj Déry Ti-
bor özvegyének végakaratából
jött létre, aki vagyonát a magyar
államra hagyta azzal a feltétellel,
hogy annak értékesítése után a
befolyt összeg kamataiból kima-
gasló irodalmi tevékenységû mû-
vészeket díjazzanak. Kiemel-
kedô irodalmi munkásságért, a
magyar irodalom külföldi nép-
szerûsítésében elért eredménye-
kért, magyar mûvek idegen
nyelvre fordításáért adható. A
díjak átadása a névadó születésé-
nek évfordulóján, október 18-án
történik. A díj összege 1991-ben
150 000 Ft volt.
2005 díjazottjai: Ágh István, Bá-
thori Csaba, Dragomán György, Lö-
vétei Lázár László, Sajó László

Fehér Klára-díj
Alapító: Nemes László
Alapítás éve: 2003
Az 1996 szeptemberében elhunyt
Fehér Klára emlékére ötmillió fo-
rint alaptôkével létesített alapít-
ványt 2005-tôl a Petôfi Irodalmi
Múzeum gondozza. A díjat az
írónô munkásságához szellemiek-
ben és minôségében igazodó pá-
lyamûvel nyerheti el egy 40 éves-
nél fiatalabb magyar író bármely
irodalmi mûfajba tartozó munká-
jával. A díj összege 100 000 Ft.
2006 díjazottja: Nyilas Attila

Füst Milán-díj
Alapító: özv. Füst Milánné Hel-
fer Erzsébet
Alapítás éve: 1975
Egyik évben két költô, a követ-
kezôben két prózaíró kapja,
hogy Füst Milánné szándéka
szerint: „erkölcsi elismerést és
anyagi támogatást nyújtson
azoknak a költôknek és íróknak,
akik Füst Milán irodalmi mun-
kásságának szellemében az egye-
temes emberi haladás érdekeit
magas mûvészi szinten fejezik
ki”. A pénzdíjat korábban a Hel-
fer Erzsébet által letétbe helye-
zett egymillió forint kamatai fe-
dezték, de ez az összeg mára
már nem elegendô: a jutalmat
így a Magyar Tudományos Aka-
démia Füst Milán Fordítói Ala-
pítványa egészíti ki fejenként
250 000 forintra. A szervezés és
lebonyolítás költségeit a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma fedezi.
2005 díjazottjai: Darvasi László,
Spiró György

Gábor Andor-díj
Alapító: özv. Gábor Andorné
Halpern Olga és Gábor Magda
Alapítás éve: 1958
A díjjal évente egy-egy jeles líri-
kus vagy író kerül megjutalmazás-
ra. Átadására Gábor Andor szüle-
tésnapján (január 20.) kerül sor.
2004 díjazottja: Baranyi Ferenc

Magyar Mûvészetért Díj
Alapító: Gubcsi Lajos – Magyar
Mûvészetért Alapítvány, Magyar
Mûvészetért Szalon
Alapítás éve: 1988
A magyarországi és határon túli
magyar mûvészek munkájának el-
ismerésére és megbecsülésére ala-
pított elismerést tizenkét, majd ti-
zenöt kategóriában ítélik oda,
köztük irodalmiban is. A díj ma-
ga egy aranyozott tûz- és sod-
ronyzománc emlékérem rovás-
írással, másrészt 100 000–500 000
forint közötti pénzösszeg.
2005 díjazottjai: Domonkos Ist-
ván, Grendel Lajos, Lászlóffy Ala-
dár, Spiró György

Palládium-díj
Alapító: Pintérné Boros Krisztina
– Palládium Alapítvány
Alapítás éve: 2001
Az elôzô év magyar nyelvû szépi-
rodalmának két, társadalomtudo-
mányának, képzômûvészetének
egy-egy kiemelkedô alkotóját, az
elôször 2003-ban átadásra kerülô
Különdíjjal pedig a fenti kategóri-
ákba pontosan be nem sorolható,
ám azokkal rokon területek legki-
magaslónak ítélt teljesítményét
kívánja elismerésben részesíteni.
Az öt díjazott egyenként nettó
másfél millió forintos pénzdíjban
részesül. Az alapítványt gazdasági
társaságok szponzorálják.
2005 díjazottjai: Ferencz
Gyôzô (különdíj), Halasi Zol-
tán, Nádas Péter

Szép Ernô-jutalom
Alapító: Pogányné Szép Berta –
Mûvelôdési és Közoktatási Mi-
nisztérium
Alapítás éve: 1984
A jutalmat az író húga, Pogány-
né Szép Berta alapította, és a
Magyar Dráma Napján (szep-
tember 21.) kerül átadásra. Az
elôzô évadban bemutatott vagy
nyomtatásban megjelent leg-
jobbnak ítélt magyar dráma író-
ja, a legjobb elsô drámával je-
lentkezô kaphatja. Illetve a kura-

tórium drámaírói életmû elisme-
réseként is kioszthatja. A kurató-
rium munkájában szakmai szer-
vezetek vesznek részt.
2005 díjazottjai: Eörsi István,
Schein Gábor

FOLYÓIRATOK,
KÖNYVKIADÓK

Alföld-díj
Alapító: Alföld címû irodalmi fo-
lyóirat
Alapítás éve: 1971
A szerkesztôség döntése alapján
kerül kiosztásra évente egyszer,
a Debreceni Irodalmi Napok ke-
retében.
2005 díjazottjai: Bényei Tamás,
Láng Zsolt, Takács Zsuzsa

Aranyalma-díj
Alapító: Animus Kiadó
Alapítás éve: 2002
Gyermekirodalmi díj, évente egy
olyan személy kaphatja, aki sokat
tett az olvasás népszerûsítéséért, a
gyermekirodalom nagyobb meg-
becsüléséért, a gyermekek olvasás-
kultúrájáért. Átadására a Gyermek-
napon (május utolsó vasárnapján)
kerül sor. A díj összege 200 000 Ft.
2006 díjazottja: Rigó Béla

Szépirodalmi Figyelô-díj
Alapító: Szépirodalmi Figyelô cí-
mû folyóirat
Alapítás éve: 2004
A Szépirodalmi Figyelô folyóirat
szerkesztôsége által évente oda-
ítélt díj.
2005 díjazottjai: Imreh András,
Nagy Gáspár

Wessely mûfordítói díj
Alapító: André Wessel és az Eu-
rópa Kiadó
Alapítás éve: 1980
A kiemelkedô fordítói teljesítmé-
nyek elismeréseképp adott Wes-
sely László-díjat az Európa
Könyvkiadó néhai jeles mûfordí-
tójának hagyatékából testvére ala-
pította a kiadóval együtt 1980-
ban. Wessely László 1969-tôl
1978-ig az Európa Könyvkiadó
irodalmi vezetôje volt.
2006 díjazottja: Szántó Judit

Jolsvai Júlia

A cikk megírásában segítséget
jelentett a Petôfi Irodalmi Múzeum

online adatbázia.
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kertész
iért hord a néger piros nadrágtartót? – Hogy le ne es-
sen a nadrágja. – A látszólag bugyuta viccnek fontos
üzenete van: a néger ugyanolyan ember mint más:

nadrágtartót is azért hord, amiért bárki más. A színe századran-
gú: ez a keresztkérdés. 

Ilyen bugyutának tartom azt a vitát, hogy a zsidó etnikum-
e vagy sem. Csak az a zsidó állítja, hogy ô nem zsidó, aki fél
a neonáciktól, mert elfelejtette a vészkorszak legfôbb tanul-
ságát: a gyáva elpusz-
tul, csak annak van
esélye a túlélésre, aki
fölveszi a harcot. És
azt is, hogy a bátor
egyszer hal meg; a
gyáva ezerszer. 

A Földön az evolú-
ció következménye-
képp ma egy emberfaj
él: a homo sapiens.
De, szerencsére, ez az
egyetlen faj etnikailag roppant sokszínû, és az épeszû embert
ez a változatosság gyönyörködteti, csak az elmeháborodott
tiltakozik ellene. A náci ideológia pedig nem annak a fölfe-
dezését jelenti, hogy különbözô emberfajták léteznek, hanem
azt, hogy közülük valamelyik etnikailag értékesebb lehet más
etnikumoknál. A nácizmus nem arról szólt, hogy észrevette a
zsidó etnikum létezését, hanem hogy ezt az etnikumot diszk-
riminálta, lenézte, gyûlölte és kiirtandónak tartotta. Minden
egyéb híreszteléssel szemben ez a nácizmus.

Akik amellett kardoskodnak, hogy a zsidó csak vallás, de nem
etnikum, Radnótira szeretnek hivatkozni.

Ha a nácizmus nem gyûri maga alá Európát, Radnótinak
semmi oka nem lett volna bizonygatni, hogy magyar, mert ez
volt az evidencia. Magyar és úgy zsidó. Ahogy Mikszáth és
Madách is magyarok voltak, bár etnikailag szlovákok. Magá-
tól értetôdô volt, hogy a Zrínyi család úgy magyar, hogy et-
nikailag horvát. Ahogy evidens, hogy Condoleeza Rice afri-
kai eredetével együtt is ezerszázalékos amerikai. 

Radnóti azokhoz a verseihez, amelyek arról szólnak, hogy
„nekem szülôhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messze-
ringó gyerekkorom világa” – persze zsidó mivoltával együtt,
különben nem lenne téma, mert maga lenne az evidencia –
külön versformát talált. A kérdést, mint olyat, csak a náciz-
mus vethette föl: miért kellene egy költônek mártírhalált hal-
nia valamiért, ami nem hit vagy vállalás dolga, hanem örök-
lött adottság: tehát azért, mert etnikailag zsidó? Ha Radnóti

nem lett volna zsidó, akkor a bori fo-
golytábor, az „elsô lépcsônek” neve-
zett halálmenet egészen az abdai
gyilkosságig, fatális tévedés lett vol-
na, nem a náci ideológia törvénysze-
rû abszurduma! 
Ez a forma köt össze olyan verseket,
mint a Nem tudhatom, a Sem emlék,
sem varázslat és az Erôltetett menet.
Valami szomorú, ringató forma hor-
doz egy külön üzenetet még az olyan
szörnyû szituációról szóló versekben

is, mint az Erôltetett menet; hisz ebben is haza menetelnek a
foglyok, a szülôhaza hív, a messzeringó (bölcsôként ringó)
gyerekkor. Negyed- és harmadfél jambusok a sorok közepén
erôs cezúrával elválasztva, az Erôltetett menet még tipográfi-
ailag is kihangsúlyozza a cezúrát.

ti-tá/ti-tá/t-tá/ti-ø // ti-tá/ti-tá/ti-tá/ ø /
Nem-tud ha-tom, hogy-más nak-ø // e-tá jék-mit je-lent 
Ed-dig úgy-ült szi-vem ben-ø // a-sok rej-tett ha-rag / 
Bo-lond ki-föld re-rogy ván-ø /// föl-kél és-új ra-lép 

[ked-ø / 
*

Kik is élnek a fogolytáborban? 
Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben, 
Magyarokról nem esik szó, pedig ott vannak. Ôk az ôrök. Az
ôrök „ôskeresztények” és színmagyarok. A költô vajon hová
sorolja magát? Nem a méla zsidók közé? Úgyhogy ne hazu-
dozzunk…

Egy misztikus utazás,
avagy mit fúj a Szél?
■ „Ha válasz kell, hallgasd, mit fúj
a szél/csak hallgasd, hogy fúj a szél”
– tartja Bob Dylan kultikus folk-da-
lában. Magyari Mónika, az iroda-
lomba üstökösként berobbanó fiatal
írónô, a Holtbiztos, avagy Suicide
Motel Welcome, a Frusztrált nô va-
gyok… Veled mi a helyzet?, és más
sikerkönyvek szerzôje is Dylan-hez
hasonlóan vélekedhet. Új regénye
szerint a Szél mindig hoz, s ugyan-
akkor visz magával Valakit. Hol vi-
dámság, hol búbánat csüng ajkain,
hol könyörületet hirdet, hol pedig
igazságot szolgáltat. Kinek a lelkét a
Szél felkapja, azt Egyszer le is teszi
Valahol.

A Szeles napok címet viselô kötet
egyben a rejtély, misztikum, dráma
és katarzis, nevetés és könnyek regé-
nye. Lapjain sorsszerû utak, találkozások kelnek életre. Úgy
tetszik, a kiszámíthatatlan végzetrôl sohasem tudható, hogy

kinek vagy minek a képében bukkan
fel életünkben.
A megindító történet maga is
kérdôjeles. Vallhat objektíven valaki
gyermekkoráról, anyjához fûzôdô
viszonyáról szerelmének? Kivált, ha
az illetô férfiember…
Magyari Mónika hôse, Etienne már
érett férfi, sikeres író, mikor kedvesé-
nek, Sophie-nak – ki maga is anyasze-
repre készül – mesél gyermekkoráról,
anyjáról. S a titokról, amit rajtuk kívül
senki sem tud. Talán csak a Szél…
Hogy a regény a regényben képlet
még sejtelmesebb legyen, Magyari
Párizs mellett a lenyûgözô dél-fran-
ciaországi Provence világába repíti
az Olvasót. Az írónô nem csak a
Szelek járásában bizonyul jó idegen-
vezetônek, de francia ízekkel, szí-
nekkel is feltöltôdött útjai során.

Sipka Tamás
Magyari Mónika: Szeles napok
La Ventana Kiadó, 196 oldal, 2190 Ft

Kertész Ákos
Nekem szülôhazám

itt e kis ország

M
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A „Téridô-fizikát” elsôéves egyetemi hallgatók fizikakurzusának elsô hónapjára dolgozták ki, és az Einstein és kö-
vetôi egyszerûsítô felfedezéseit inkább a fizikai tanulmányok elejére, mintsem végére helyezi. A könyv elemi, de
mégis biztos és szigorú bevezetést kínál a relativitáselméletbe abban a reményben, hogy elolvasva a hallgató épp-
oly otthonosan érzi majd magát a téridô geometriájában, mint múlt századi elôdje az euklideszi geometriában.

Nemcsak fizikus illetve fizikát tanuló hallgatóknak, hanem az érdeklôdô kívülállóknak is ajánljuk
a 70-es évek óta töretlen nemzetközi sikernek örvendô kötet második magyar kiadását. 

Taylor-Wheeler: Téridô-fizika 4200 Ft

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. május 19. – június 15.

Széprodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód

Gabo Kft.
2. Leslie L. Lawrence:

A három sötét király
Gesta Kiadó

3. Vavyan Fable: Apád, anyád ide lôjön!
Fabyen Kiadó

4. Dan Brown: Angyalok és démonok
Gabó Kft.

5. Danielle Steel: Szerelmes agglegények
Maecenas Könyvkiadó

6. Romhányi József: Nagy szamárfül
Alexandra Kiadó

7. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Könyvkiadó

8. Asperján György:
A Labancz Anna gyilkosság
Aspy Stúdió Kft.

9. Corinne Hofmann: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó

10. Paulo Coelho: Az alkimista
Atheneum 2000 Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert:

Norbi Update zsebkönyv 2006 
Norbi.hu Kft.

2. Debreczeni József:
Az új miniszterelnök
Osiris Kiadó

3. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

4. Esterházy Péter:
Utazás a tizenhatos mélyére
Magvetô Könyvkiadó

5. Polcz Alaine: Egész lényeddel
Jelenkor Kiadó

6. Barbara Pease, Allan Pease:
A testbeszéd enciklopédiája
Park Könyvkiadó

7. Schobert Norbert:
A karcsúság receptjei
Norbi.hu Kft.

8. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Wellness és Média Kft.

9. dr. Lenkei Gábor:
Cenzúrázott egészség
Free Choice Books

10. Müller Péter: Jóskönyv
Doctor Herz Bt.

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton: Geronimo Stilton

sorozat – Mulatságos történetek 1–8.
Alexandra Kiadó

2. C. S. Lewis: Narnia krónikái 1–5.
M & C Kft.

3. J. K. Rowling:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

4. Meg Cabot:
A neveletlen hercegnô naplója 7.
Ciceró Könyvstúdió

5. Darren Shan: Démontolvaj
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Peter Freund:
Laura és a sárkánykirályok átka
M-érték Kiadó Kft.

7. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai –
Illusztrált klasszikusok kincsestára
Alexandra Kiadó

8. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó 

10. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó 

Bookline sikerlista
2006. május 19. – június 15.

Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód

Gabo Kiadó
2. Lawrence, Leslie L.: Három sötét király I–II.

Gesta Kiadó
3. Brown, Dan: Angyalok és démonok

Gabo Kiadó
4. Brown, Dan: A megtévesztés foka

Gabo Kiadó
5. Fable, Vavyan: Apád, anyád ide lôjön!

Fabyen Kiadó
6. Esterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére

Magvetô Kiadó
7. Brown, Dan: Digitális erôd

Gabo Kiadó
8. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk

Ulpius-Ház
9. Christie, Agatha: Szunnyadó gyilkosság

Európa Könyvkiadó
10. Hornby, Nick: Hosszú út lefelé

Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert:

Norbi Update zsebkönyv 2006
Norbi.hu Kft.

2. Debreczeni József: Az új miniszterelnök
Osiris Kiadó

3. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
Gabo Kiadó

4. Pease, Allan – Pease, Barbara:
A testbeszéd enciklopédiája
Park Kiadó

5. Huszár Tibor:
Kádár – A hatalom évei 1956–1989
Corvina Kiadó

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

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

8. Dénes Tamás – Rochy Zoltán:
VB-kalauz 2006
Poligráf Kiadó

9. Sztudva Mónika: Teakönyv –
Teák a belsô harmóniáért
LPI Produkciós Iroda Kft.

10. Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás
Akkord Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Az ezüsttrón –

Narnia krónikái 6.
M & C Kft.

2. Marék Veronika: Boribon kirándul
Pozsonyi Pagony

3. Lewis, C. S.: A Hajnalvándor útja –
Narnia krónikái 5.
M & C Kft.

4. Marék Veronika: Boribon és a 7 lufi
Pozsonyi Pagony

5. Scarry, Richard:
Csúcsforgalom Tesz-Vesz Városban
Lilliput Kiadó

6. Scarry, Richard: Tesz-vesz a világ
Lilliput Kiadó

7. Lewis, C. S.: A ló és kis gazdája –
Narnia krónikái 3.
M & C Kft.

8. Tatay Sándor: Kinizsi Pál
Ciceró Könyvkiadó

9. Lewis, C. S.: A varázsló unokaöccse –
Narnia krónikái 1.
M & C Kft.

10. Lewis, C. S.: Az oroszlán, a boszorkány és
a ruhásszekrény – Narnia krónikái 2.
M & C Kft.

Libri sikerlista
2006. május 31. – június 14.

Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: Három sötét király 1–2.

Gesta Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód

Gabo Könyvkiadó 
3. Esterházy Péter:

Utazás a tizenhatos mélyére
Magvetô Könyvkiadó

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

5. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

6. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó

7. Romhányi József: Nagy szamárfül
Alexandra Kiadó

8. Vavyan Fable: Apád, anyád ide lôjön!
Tóthágas Plusz Kft.

9. Lôrincz L. László (Frank Cockney):
Négy fekete koporsó
Gesta Könyvkiadó

10. Vonnegut, Kurt: A hazátlan ember
Nyitott Könyvmûhely Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Debreczeni József:

Az új miniszterelnök
Osiris Kiadó 

2. Schobert Norbert:
Norbi update zsebkönyv 2006
Norbi Welness Média Kft.

3. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó 

4. Guiliano, Mireille:
A francia nôk nem híznak
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

5. Pease, Allan – Pease, Barbara:
A testbeszéd enciklopédiája
Park Könyvkiadó 

6. Huszár Tibor: Kádár
Corvina Kiadó 

7. Popper Péter: Kizökkent az idô
Saxum Kiadó 

8. Polcz Alaine: Egész lényeddel
Jelenkor Kiadó 

9. Lugosi Lugo László – Klösz György:
Budapest 1900–2000
Vince Kiadó 

10. Lukacs, John:
Hitler és Sztálin 1941. június
Európa Könyvkiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Az ezüsttrón

M & C Kft.
2. Cabot, Meg:

A neveletlen hercegnô naplója 7.
Ciceró Könyvstúdió

3. Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Móra Ferenc Könyvkiadó

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó 

5. Egyiptológia
Egmont-Hungary Kft.

6. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Marék Veronika: Boribon kirándul
Print-X-Budavár Kiadó

8. Lewis, C. S.:
A varázsló unokaöccse
M & C Kft.

9. Janikovszky Éva: Már megint
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Janikovszky Éva:
Kire ütött ez a gyerek?
Móra Ferenc Könyvkiadó

Lira sikerlista
2006. május 1. – május 31.

Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód

Gabo Kiadó
2. Vavyen Fable: Apád, anyád lôjön!

Fabyen Kiadó
3. Lawrence, Leslie L.:

Három sötét király I–II.
Gesta Kiadó

4. Asperján György:
A Labancz Anna gyilkosság
Aspy Stúdió

5. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

6. Guiliano, Mireille:
A francia nôk nem híznak 
Athenaeum 2000 Kiadó

7. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Kiadó

8. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó

9. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Kiadó

10. Tested zenéje –
Skandináv szerelmes versek
General Press Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Valuch Tibor:

Hétköznapi élet Kádár János korában
Corvina Kiadó

2. Kapocsy György: A magyar puszta
Corvina Kiadó

3. Deák Sándor:
Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.

4. Gundel Károly:
Kleines Ungarisches Kochbuch
Corvina Kiadó

5. Pease, Allan és Barbara:
A testbeszéd enciklopédiája
Park Kiadó

6. Mawer, Simon: Júdás evangéliuma
Gold Book

7. Mészáros Tibor: Köszönöm a sorsnak,
hogy ember voltam
Helikon Kiadó

8. Dénes Tamás – Rochy Zoltán:
VB-kalauz 2006
Poligráf Kiadó

9. Kondor Katalin: Névjegy 3.
Püski Kiadó

10. Nemeskürty István: Magyar századok
Szabad Tér  Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái I. – 

A varázsló unokaöccse
M & C Kiadó

2. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó

3. McCarty, Nick: Róma 
Egmont-Hungary Kiadó

4. Harpur, James: A keresztes hadjáratok
Egmont-Hungary Kiadó

5. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. A kisvakond és a tavasz
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó 

8. Cini-cini muzsika
Óvodások verses könyve
Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó

10. Rowling, J.K.:
Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
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Füst Milán:
Látomás és indulat a mûvészetben
B/5, kötött, 496 oldal, 3900 Ft
„Füst Milán nagyszabású esztétikája a
XX. századi magyar tudományosság
alapmûve, amellyel érdemei szerint egy-
általán nem foglalkoztak, jelentôségét a
kulturális nagyközönség is alig ismeri.” –
olvashatjuk az 1997-es kiadásban, mely-
nek Kis Pintér Imre a sajtó alá rendezôje.

Markó Miklós:
Czigányzenészek albuma (reprint)
B/5, kötött, 136 oldal, 2950 Ft
Az 1896-ban, a  millennium évében meg-
jelent album hasonmás kiadása híven mu-
tatja be, milyen társadalmi megbecsülés-
ben részesültek a XIX. század elején a
cigányzenészek, prímások. 

Kóka Rozália:
Hegyen s földön járogatok vala
B/5, kötött, 160 oldal, 2500 Ft
A néprajzkutató szerzô, 1969 óta kíséri
figyelemmel a moldvai magyarok életét.
Domokos Pál Péter szavaival élve „a vi-
lág legárvább, legelhagyatottabb magyar
népcsoportjának életét”. A könyvben az
1960–70-es években tett moldvai kuta-
tóutak élményeit írja le a szerzô naplói
segítségével.

FEKETE SAS KIADÓ
1064 Bp., Vörösmarty utca 53.
Telefon/fax: 332-8931
www.feketesas.hu
feketesas@feketesas.hu

MMeeggrreennddeellhheettôô  aa  KKRRÁÁTTEERR  KKIIAADDÓÓbbaann
22001133  PPoommáázz,,  BBúúzzaavviirráágg  uu..  22..    TTeelleeffoonn//ffaaxx..::  0066--2266--332288--449911    kkrraatteerr@@kkrraatteerr..hhuu

MMeeggvváássáárroollhhaattóó  aa  KKRRÁÁTTEERR  KKÖÖNNYYVVEESSHHÁÁZZBBAANN
aazz  AAssttoorriiáánnááll  ––  BBuuddaappeesstt,,  VVIIII..  kkeerr..  RRáákkóócczzii  úútt  88//aa  ––  bbeellssôô  uuddvvaarr
TTeelleeffoonn::  226666--33115533 FFaaxx::  223355--00882211    kkoonnyyvveesshhaazz@@kkrraatteerr..hhuu wwwwww..kkrraatteerr..hhuu

WWaassss  AAllbbeerrtt
AAZZ  EERRDDÉÉLLYYII  MMAAGGYYAARR
NNÉÉPPMMÛÛVVÉÉSSZZEETT
2000 Ft; keménytáblás, A4-es méret
néprajzi ismeretterjesztô irodalom
Fordította Kovács Attila Zoltán
A népmûvészeti kötetben az erdélyi
népmûvészet fôbb irányait vázolja
fel az író. A gazdagon illusztrált,
színes könyv hiánypótló a témában. 

KKoovvááccss  AAttttiillaa  ZZoollttáánn
AA  NNEEVVEETTÔÔ  EERRDDÉÉLLYY
2100 Ft; keménytáblás, 100 tréfás
mese, illusztrált, A4-es méretû
Kemence melegénél pipázgató nagy-
apáink humoros és pikáns történetei a
jég hátán is megélni tudó székelyrôl.  

WWaassss  AAllbbeerrtt
CCSSOODDAA  TTÖÖRRTTÉÉNNTT  
eellbbeesszzéélléésseekk,,  vváállooggaattááss  11994455––11999988
1180 Ft / 1680 Ft 
kartonált / keménytáblás 
Az igaz lelkeknek és nemzeteknek meg-
adatnak a csodák – ez az üzenete a cen-
zúrázatlan kötet minden novellájának.  

BBaarrccssaa  DDáánniieell
ÜÜSSTTÖÖKKÖÖSS  DDEEMMEETTEERR
1980 Ft; keménytáblás, 
Barcsa Dániel és Kovács Dániel
illusztrációival
Negyedszáz csíki népmesét gyûjtött
egybe  a szerzô, mely nemcsak a gyer-
mekek, hanem a felnôttek fantáziáját is
a történetek újragondolására serkenti.

1047 Bp., Baross út 91-95.   Telefon/fax: 272-1313
E-mail: napraforgo@napraforgo.t-online.hu   www.napraforgokiado.hu

1000 állat matricája
240x320 mm, 64 oldal

(1000 matricát tartalmaz)
1990 Ft

100 szavam állatokkal
215x290 mm, 20 oldal

(120 matricát tartalmaz)
890 Ft

Színezô 3000
180x190 mm 300 oldal

1690 Ft

Ragassz és színezz!
240x320 mm

8 oldal + 2 oldal matrica
590 Ft
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A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN, A SÍK SÁNDOR KIADÓ ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ: 

L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 14–16., Tel.: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6. Tel.: 266-4999

Kereskedôket is kiszolgálunk:
Budapesti Teleki Téka, 1088 Bp., Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. ujmandatum.hu

WWoollffggaanngg  HHiillddeesshheeiimmeerr
MMOOZZAARRTT
Gondolat, 383 oldal, ára: 2980 Ft
Mozart nagysága nem mérhetô
ugyan, de hatása megállapítható; in-
terpretációs lecsapódása, noha
mennyisége ámulatba ejtô, az örökös
kudarc szembeszökô példáját nyújtja:
annak a kísérletnek a kudarcát, hogy
közvetítsük egy ember mûvészetének
lenyûgözô erejét, hozzáférkôzzünk
sajátosságához és páratlanságához,
titkát kikutassuk.
Ez a kudarc egyúttal a közös eleme
az én kísérletemnek és az összes
többiének, amelyek Mozart alakját
igyekszenek megidézni; csakhogy
én ezt belekalkuláltam a munkám-
ba; három nekifutás után ez a vég-
leges eredménye annak az óhajom-
nak, hogy a legkülönfélébb hangok
kórusához a magamét is hozzáad-
jam, és – elismerem – ezzel az
egyetlen hanggal meg is változtas-
sam. (Wolfgang Hildesheimer beve-
zetôjébôl)

SSÁÁMMÁÁNNOOKK  ÉÉSS  KKUULLTTÚÚRRÁÁKK
SSzzeerrkkeesszztteettttee::  HHooppppááll  MMiihháállyy,,
SSzzaatthhmmáárrii  BBoottoonndd,,  TTaakkááccss  AAnnddrrááss
Gondolat, 480 oldal, 4480 Ft
A sámánizmusról a Magyar Vallástu-
dományi Társaság és a Magyar Kul-
turális Antropológiai Társaság néhány
éve közösen rendezett konferenciát,
ahol a magyar etnológusok színe-ja-
va elôadást tartott. Ezek az elôadá-
sok – természetesen átdolgozott for-
mában – most ebben a kötetben ol-
vashatók, kiegészítve más tanulmá-
nyokkal.
Az írások tárgyalják a samanizmust
mélylélektani, pszichiátriai szempont-
ból, kulturálisan szervezett ismeret-
rendszerként, vizsgálják a gyógyító
mechanizmusokat, olvashatunk szi-
bériai, mongol mellett kínai, vietnami,
észak- és dél-amerikai terepmunka-
beszámolókat is. A kötetnyitó tanul-
mány Diószegi Vilmosé, amiben
összefoglalta addigi tudását. Halála
után három évtizeddel ezt a kötetet
ajánlja a szakma a nagy elôdnek tisz-
telgése jeléül. 

JJuulliioo  CCoorrttáázzaarr
IITTTT  ÉÉSS  MMOOSSTT
L'Harmattan, 111 oldal, 1700 Ft
Cortázar novelláinak negyedik köte-
tét is az írótól megszokott talányos
cselekményszövés különös fordula-
tai jellemzik, mégis valóságos törté-
nelmi-politikai eseményekbôl merí-
tik tárgyukat. A kortárs Latin-Ameri-
ka országainak jelenkori helyze-
térôl, az ott élô embereket szoron-
gató erôszakról, kilátástalanságról,
nyomorról szólnak az írások, meg
arról az együttérzésrôl és aggodal-
mas szeretetrôl is, amelyet a latin-
amerikai értelmiség érez a földrész
vesztesei iránt.

HHooppppááll  MMiihháállyy
HHIIEEDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYY
L' Harmattan, 224 oldal, ára: 2200 Ft
Évtizedek óta halmozódó adósságot
törleszt a szerzô ezzel a maga nemé-
ben egyedülálló kötettel. Hoppál Mi-
hály jó ideje ôrizgette fiókja mélyén
teoretikus mûveit és gyûjtéseit, me-
lyek szigorú válogatás és átdolgozás
után látnak most napvilágot. A kötet
struktúrája új elemeket rejt. Tanulmá-
nyok és lejegyzett elbeszélések válto-
gatják egymást, segítve az olvasót –
laikust és tudóst egyaránt – a hagyo-
mány és hiedelem viszonyának mé-
lyebb megértésében. Miként mûködik
a hiedelmek rendszere, rendszernek
nevezhetô-e egyáltalán? A tudós ér-
deklôdô kutatási vágya és az élô ha-
gyomány találkozásának lenyomatát
ismerhetjük meg az interdiszciplináris
szemléletû kötetbôl.

JJuuttttaa  HHaauussmmaannnn
RRUUTTHH
Új Mandátum, 120 oldal, 1980 Ft
KRÉNÉ könyvek 6.
Ruth alakját gazdagon színezi az
ószövetségi elbeszélô. Az egyszerû
moábi asszony képétôl egészen a
Messiás elôhírnökéig, az új ôsanyá-
tól a Tórát értelmezô asszonyig ter-
jed a megközelítések sora. Sorsá-
ban számos olyan elemre lelhetünk,
amelyek ma is aktuálisak: a migrá-
ció, a kultúrák közti kapcsolat, a ne-
mek közti viszony, a gyakorta hiány-
zó szolidaritás gazadagok és sze-
gények között.
Ha Ruth alakjával és könyvével fog-
lalkozunk, azzal még nem oldjuk meg
világunk égetô problémáit. Arra azon-
ban talán megint rácsodálkozhatunk,
hogy a Biblia olyan aktuális könyv,
amely tele van a mai világunkra is vo-
natkoztatható számos példaszerû
utalással. Jutta Hausmann könyve a
Kréné sorozat Dáviddal foglalkozó
elsô kötetének fonalát veszi fel, mely-
ben egy bibliai alak életrajzának meg-
formálását végzi el.

KKáállllaaii  RR..  GGáábboorr
EELLVVTTÁÁRRSSAALLGGÓÓ
Új Mandátum, 223 oldal, 1968 Ft
Ahogy az ötvenes-hatvanas években
a partizánok, manapság a szocializ-
muskori ellenzékiek szaporodnak je-
lentôsen. Létezik egy értelmiségi ré-
teg, amelynek szellemisége nem kí-
vülrôl, törvények, reklámok, szólamok
által vezérelt; amely megpróbálja fel-
dolgozni az elmúlt évtizedek szemé-
lyes és társadalmi eseményeit; amely
próbál a „trendinél” picit differenciál-
tabban gondolkodni.
Ilyen, ötvenes éveik elején járó értel-
miségiek az Elvtársalgó címû esszé-
regény szereplôi is. A regény egy ügy,
vagy mondjuk úgy, az Ügy köré szer-
vezôdik, s címe egyben utalás a mû-
fajára, stílusára is.
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A gazdag etruriai családból szárma-
zó római lovag, Caius (Cilnius)

Maecenas, mellesleg államférfi, író,
és fôként mûvészetpártoló, aligha

sejthette, hogy a kései utókorban, s
épp Pannóniában, majd a példáját
követik. Igaz, Vergiliust, Horatiust
személyesen már nem támogathat-

ják, de az értékes, szép, maradan-
dó, sôt – horribile dictu – kellemes
könyvnek lehetnek méltó mecéná-
sai. Egy kiadói mûhelyben társítha-
tó így tény és fikció, szellemi gazdagodásra késztetô és
kikapcsolódást serkentô olvasnivaló. Az ókori görögök

és rómaiak tárgyias történetétôl akár Danielle Steel
bestseller-kaleidoszkópjáig.

■ – Irodájában fénykép: a névadó, a nagy római mûvészet-
pártoló nevezetes színháza elôtt ott áll a budapesti Maecenas
Könyvkiadó tulajdonosa, irodalmi vezetôje, sôt szerzôje. Mi-
lyen út vezetett a cég megalakulásáig?
– 1952-ben születtem, 1977-ben, az ELTE Bölcsészkarának tör-
ténelem–angol szakán szereztem diplomát. Egy ideig levéltáros-
ként dolgoztam, majd 1983-ban a Móra kiadó Kozmosz Köny-
vek sorozatának egyik gondozója lettem. Közben szerkesztett-
tem a Magyar Nemzet tudományos rovatát Gazda Istvánnal,
majd Buza Péterrel. 1986-ban Szvák Gyula barátom ötletére ala-
pítottunk könyvkiadót. Elsô kötetünk 1987-ben jelent meg.
Egyik célkitûzésünk volt, hogy kiadványainknak önálló, jól
megkülönböztethetô arculata legyen. Ebben Pataki Tibor és
Szyksznian Wanda segített nekünk. Gyönyörû könyveket ter-
veztek. Rövidesen a Maecenas lett az ország ötödik legismer-
tebb kiadója.
– Cégük elôször egykötetes országtörténeteivel tett szert
szakmai tekintélyre... S éppen ön írta a „rekorder” Anglia tör-
ténetét, amelybôl megjelenése óta 300 ezer példány kelt el...
– A könyv szakmai és kereskedelmi sikere engem is úgy megle-
pett, hogy még ma is csak álmélkodom. Talán a szakszerûség és
a közérthetôség társítása magyarázza kelendôségét. Az a szán-
dék, hogy tények és gondolatok világos megfogalmazása ne jár-
jon minôségi engedménnyel. „Vérszemet kapva”, hasonló egy-
kötetes monográfiákat közöltünk ezután többek közt Kína, Ja-
pán, Olaszország, Németország, az Egyesült Államok, Románia,
Franciaország s persze Magyarország történetérôl.
– Mi ösztönözte önöket reprintek kiadására olyan idôszak-
ban, amikor úgy tetszett, a „régiségeknek” befellegzett, vagy
ha ez túlzás: legföljebb igen szûk réteg kíván egykor neveze-
tes köteteket „eredeti” alakjukban kézbe venni?
– Az csupán látszat, sôt tévhit volt, hogy régebben meghatáro-
zó, kivált történeti mûvekre immár senki sem kíváncsi. Épp el-
lenkezôleg: a korábban antikváriumban is hozzáférhetetlen kö-

tetekre olyanok is fogékonynak bizonyultak, akik ezekért nem
mentek volna könyvtárba. Olvasóink friss érdeklôdéssel fogad-
ták például Szekfû Gyula fô mûvét, a Három nemzedéket, épp-
úgy, mint az ötkötetes Hóman–Szekfût. Legendák helyett vagy
„kiátkozások” múltán így maguk a mûvek „beszélhettek”.
– Lexikont, szótárt, verset, mûvészeti albumot, sôt lektûrt egy-
aránt találhatunk kiadványaik hosszú sorában. Végül is mi ha-

tározza meg, hogy mi illik a Maecenas arculatába?
Természetes, hogy „egy gyékényen árulják”
mondjuk Vonnegut és Danielle Steel köteteit?
– Nem a mûfaj dönt, hiszen köztudomású: nemcsak
kiadónk választéka sokoldalú, hanem szellemi érte-
lemben a magyar olvasóközönség is „mindenevô”.
Ezért nekünk az számít, hogy a szerzô a maga ne-
mében legyen elsôrendû. Mindig örülök, ha mond-
juk buszon, villamoson látom, hogy valaki egyik-
másik kötetünket böngészi. Könyvesboltokban pe-
dig nemritkán tapasztalom: a vásárló ebbôl is kér,
meg abból is. Csak a sznobok „játsszák meg” magu-
kat. Egyébként minden mûfajban igényesen, ha úgy
tetszik, „régimódian” dolgozunk. Variánsok közül
választjuk az optimális formát, a szövegeket több
korrektúrafordulóval gondozzuk. Így köteteinkben
nem hemzsegnek a helyesírási hibák, botrányos sti-

lisztikai vétségek. Ennek eredménye is lehet, hogy nemrég há-
rom kategóriában a legkelendôbbek közt szerepeltünk.
– Tavalyi kiadványlistájukon (az említett Steel és Vonnegut
mellett) található madárinfluenzával foglalkozó kötet, és –
József Attila negyvenhárom verse. Érdekes társítás. Vagy ép-
pen ez a siker titka?
– Huszonnegyedik éve dolgozom a szakmában, ám ezt a titkot nem
sikerült megfejtenem. Legföljebb annyit tudok: „biztos” siker nincs.
Javasoltam már olyan kötetet, amelytôl (bár elôzetes piacfelmérést
is végeztünk) aztán kínlódva szabadultunk meg. Noha kitûnô, hé-
zagpótló mû volt: a Balkezesek kézikönyve. Máskor – A kis Budd-
ha, vagy a Zaklatás esetében – mozibeli kasszasikerhez kapcsolód-
tunk. Ám a Maecenas kiadó számára e címek kellemetlen emléke-
ket idéznek. De cégünk mégis lényegében remittenda nélkül dolgo-
zik, lassacskán minden kiadványunk – utánnyomásokkal együtt
évente 40–50 cím – vásárlóra lel. Utólagos számvetéskor rendszerint
kiderül: nem választottunk tévesen, legföljebb rosszul idôzítettünk.
– Olvastam egy „rendhagyó” budapesti útikalauzban az ön
nevét. A bédekker írója könyves keresztapának nevezi. Mi-
vel érdemelhette ki e „szicíliai” megnevezést? Csakugyan
van valamiféle informális hatalma a könyvkiadás világában?
– Titkos szavazással, tehát kollégáim bizalmából elnökségi tagja
vagyok a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésé-
nek, valamint e testület etikai bizottságának. Véleményemet ott
szakmai, erkölcsi kérdésekrôl – akárcsak az MKKE többi válasz-
tottja – elmondhatom. Ennyi idô múltán persze sok szaktársa-
mat ismerem, s ha alkalmam nyílt rá, igyekeztem véleményeket
egyeztetni, nézeteltéréseket elsimítani. Hol nyílt beszélgetés, vita
során, hol informális úton. De ez tevékenységemnek csupán tö-
redéknyi része. Elsôsorban kiadó, meg talán még ezt megelôzô-
en: könyvszerzô vagyok. Legutóbb például Cromwell-monográ-
fiát publikáltam, amely – a debreceni Kinizsi Nyomdának kö-
szönhetôen – a kritika szerint tisztességes munka, és 2005. egyik
legszebb könyve volt. Ha a szép és jó könyv „keresztapjának”,
vagy „mecénásának” titulálnának, megtisztelô lenne számomra.
– Kiadójuk Maecenas-díjat alapított. Darvas Iván, Kányádi Sán-
dor, Koncz Zsuzsa, Habsburg Ottó, Dusan Sztevanovity, Zen-
the Ferenc szerepel a díjazottak névsorában. Miért éppen ôk?
– A maguk nemében – változó világban, rezsimekben – mind-
annyian elévülhetetlen értékeket képviselnek. A díj a mi tiszte-
letadásunk, fôhajtásunk.3
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Maecenas Könyvkiadó

Szántó György Tiborral
beszélget Nádor Tamás
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