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Szepes Mária
PÖTTYÖS PANNI AZ ÓVODÁBAN

64 oldal, ill. Vass Ágnes
Panni nem érti, vajon miért éppen Péterkét nevezi ki az óvó néni tisztaságfelelôsnek. Hiszen
Péterke folyton maszatos, sokat verekszik, lekváros kenyeret dug a zsebébe, és egyszer még az
egyik szemöldökét is levágta. Talán az óvodában még egy ilyen vadóc kisfiú is megváltozhat?
2190 Ft

MESTERDETEKTÍV
Új sorozat nyomozni vágyó kamaszoknak. Sokarcú krimiválogatás a világ minden tájáról,
az angol, kanadai, olasz vagy német szerzôk detektívregényeinek legjavából. A legagya-
fúrtabb nyomozók és a legképtelenebb mûkincsrablások, eltûnések, hamisítások izgal-
mas, fordulatos esetei.

S. Roncaglia – S. R. Mignone
A SZOMSZÉD NÉNI TITOKZATOS
ELTÛNÉSE

(Mesterdetektív sorozat)
112 oldal, ford. Székely Éva, ill. Gyôrfi András
A két barát, Fillo és Annibale számos titokzatos ügy
megoldása után most arra próbál fényt deríteni, hová
tûnhetett a szomszéd néni a kutyájával együtt. És vajon
miért viselkedik olyan roppant gyanúsan a férje?
1690 Ft

Christian Tielmann
A HÁROM NYOMOZÓ

(Mesterdetektív sorozat)
128 oldal, ford. Tapodi Rika, ill. Gyólai Gabriella
Alisa, Henriette és Larry, a három kis nyomozó ezúttal egy csavaros eszû mûkincs-
tolvaj nyomába ered, aki öregedô milliomosok házát rámolja ki nagy szakértelemmel.
Egy balszerencse folytán azonban ôk hárman is gyanúba keverednek. Csupán
egyetlen módja van annak, hogy ifjú nyomozóink tisztázzák magukat a vád alól: ha
csapdába csalják az igazi bûnöst! 
1690 Ft

A. F. Jones
QUILLA AMULETTJE

(Talizmán sorozat)
176 oldal, ford. H. Prikler Renáta
Olly és Josh következô útja a dél-amerikai dzsungelbe vezet, mert ott remélik megtalálni a
harmadik Hold-talizmánt, Quilla Amulettjét. Nyomozásukat azonban hol sziklaomlás
akadályozza, hol felcsapó lángnyelvek, a mozgó kôszobrokról nem is beszélve. Ráadásul
értelmezniük kell az inkák rejtélyes szójátékait is. Vajon sikerül-e kiállniuk valamennyi
próbát, mielôtt illetéktelen kezekbe kerülne a talizmán?
1790 Ft

Szeretettel várjuk minden olvasónkat az ünnepi könyvhéten,
a Vörösmarty téren, a Móra Kiadó 101. pavilonjánál
Dedikáló szerzôink: Balázs Ágnes, G. Szabó Judit, Kiss Ottó, Lackfi János,
Marék Veronika, Nyulász Péter, Podmaniczky Szilárd és Schmuck Ottó

www.mora.hu
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(Jolsvai Júlia)
220. oldal

Címlap
Interjú
Teremtett álarcok 
Kovács András Ferenc
alteregói és a színház

Színház és líra Kovács And-
rás Ferencnél elválaszthatat-
lanul összekapcsolódik, no-
ha soha nem írt még egyet-
len színdarabot sem. Szinte
egész életét a színház bûvö-
letében töltötte, és költésze-
tében is, az álarcokban és ál-
történelmi maszkokban is,
szerepekbe rejtôzve játszik.
Költôi alteregói köré filoló-
giai pontosságú világokat te-
remtett, versei tudatos kultu-
rális „provokációk”, egyszer-
re jelenítik meg a múltat, és
írják át múlttá a jelent. Idén
ô nyitja meg a Könyvhetet.
(Szénási Zsófia)
221. oldal

Könyv
Panoráma
Juhani Nagy János:
Mihály könyve
Siklósi Horváth Klára:
Jezefat
Kiss Endre:
A labirintusi fonál és a
szorgalom dühe
Ion Micu:
A hargitai barnamedve
222. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Minden kézbe könyvheti
könyvet!
235. oldal

Lapmargó
Murányi Gábor
Emlékkönyv à la Szalay
236. oldal

Könyvkultúra

Interjú

A megtévesztô
külsejû vendég
Beszélgetés
Takács Zsuzsával
(Maczkay Zsaklin)
239. oldal

A kilencedik téma
Beszélgetés
Hubay Miklóssal
(Ócsai Dorottya)
241. oldal

Egy polgár utóélete
Író esôköpenyben címmel
jelent meg a közelmúltban
a Helikonnál a Márai-élet-
mû jeles kutatójának, Fried
Istvánnak a könyve. A kö-
tet nem regényes életrajz, a
szerzô az író pályaképét
rajzolja fel a szélesebb olva-
sóközönség, a Márai-rajon-
gók és a diákok számára is.
(Mátraházi Zsuzsa)
243. oldal

A kô-korszak végén járunk
A hely szellemét idézi meg
György Péter 
(Mátraházi Zsuzsa)
245. oldal

Mátyás király minden nôt
elcsábított
Interjú Margócsy Istvánnal
(Illényi Mária)
247. oldal

Rejtô Jenô sem maradt ki 
A magyar irodalom plura-
lista szemléletû történetei
(mátraházi)
248. oldal

Jappán, múlt idôben
A Jappán nem egy úti-
könyv, hanem egy stand
up comedy könyv. Ilyen
még nincsen Magyarorszá-
gon: Badár Sándor és Hor-
váth János barangolásairól
szól keresztül a Szovjetuni-
ón egészen Japánig. Ja, és
miért két p-vel írjuk Jap-
pánt? Hát, mert múlt idô!
(Ócsai Dorottya)
250. oldal

Kertész Ákos 
Vesszôparipák
264. oldal

Megjelent könyvek
2007. április 19. – május 16.

A forgalomba került köny-
vek válogatott listája a
Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a
Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu) te-
kinthetôk meg.
269. oldal

Sikerlista 
274. oldal

Könyvipar
Könyvkedvencek –
Bécsben
(Lendvai Zsóka)
276. oldal

Kolofon
Jelenkor Kiadó
Koszta Gabriellával
beszélget Nádor Tamás

A kiadó elnevezése immár
nem csupán az egyidejû-
ségre, a kortárs irodalomra
utal, legföljebb arra: az
egykori elévülhetetlen ma-
radhat olyan friss, mint
ami már a jelenben mara-
dandónak látszik. Ami-
ként a hely szelleme sem
kötelez arra, hogy csupán
a közvetlenül kötôdôbôl
lehessen válogatni, tága-
sabb térbôl is szépen meg-
fér itt a vitathatatlan érték.
A Jelenkor tehát azt adja
ki, amit szíves-örömest
magáénak vall, és azokat,
akik – így vagy úgy – épp
erre a kiadóra találnak.
Úgy tetszik, jelenlévô
kortársak és eltávozott
klasszikusok egyaránt szí-
vesen bólintanak, ha ôket
itt publikálják.
278. oldal

6. Gyermek-
könyvnapok
Könyvhéten innen
Bolognán túl
A hazai gyermekkönyvkia-
dás trendjei
(Pompor Zoltán)
253. oldal

Gyermek, ifjúsági
Olvasni akarok – ordított
fel  M. T.
(Cs. A.)
254. oldal

Mit olvasnak a gyerekek? 
Sikerlisták könyvtárosoktól
(szénási)
258. oldal

„Nem készültem
gyerekírónak...”
Beszélgetés
Varga Katalinnal

(Csokonai Attila)
259. oldal

Hogyan terjed az ismeret?
Próbaúton a gyermek-
könyvek világában
(Cs. A.)
260. oldal

„Csinálom a dolgom” 
Beszélgetés Sajdik Ferenccel
„Nagyon sokat illuszt-
ráltam gyerekkönyvet,
például Csukás István-
nak a Pom Pomot vagy
A nagy ho-ho-horgászt.
Szeretek gyerekeknek
rajzolni, csak nagyon
kell vigyázni, mert ne-
kik pontosan kellett raj-
zolni, nem lehet halan-
dzsázni, nekik pontosan
le kell rajzolni mindent,
ami le van írva.”
(Jolsvai Júlia)
263. oldal

www.konyv7.hu
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Több mint egy évtizede járom a könyvheteket, ele-
inte puszta érdeklôdôként, majd nemsokára már

mint érintett, hiszen jó ideje a szakmában dolgo-
zom. Így alkalmam volt kívülrôl is, belülrôl is meg-

ismerkedni e rendezvény természetrajzával. Kint
voltam esôben, óriási melegben és szélben, az egyre
szûkebbé váló Vörösmarty téren, voltam a Bazilika

elôtti újszerû és tágasnak tûnô vásáron.

■ Ha áttekintjük a könyvhetek történe-
tét, hamar rájöhetünk, hogy néhány ki-
vételes évtôl eltekintve (ilyen volt pél-
dául az 1979-es, amikor is minden, a lis-
tán szereplô könyv megjelent) szinte
minden évben adódtak különbözô
problémák. A lista története már önma-
gában is érdekes. 1935 és 1949 között
csak magyar szerzôk mûvei szerepelhet-
tek rajta, a késôbbiekben e rendelkezést
hatályon kívül helyezték, és bármilyen
mûvel lehetett nevezni a könyvheti lis-
tára, melynek címszámát évrôl évre nö-
velték, majd végül megszüntették a lis-
ta limitjét, azóta tehát minden könyv,
mely az egyéb kritériumoknak megfelel, szerepelhet rajta. Ma te-
hát, ha egy magyarországi vagy határon túli kiadó úgy dönt, va-
lamely könyvét a könyvhétre szeretné megjelentetni, ha idôre
megvan a kiadvány, bátran megtehetni. Bár a Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztôk Egyesülése, a rendezô továbbra is a ma-
gyar irodalom ünnepeként tartja számon a könyvhetet (ahogy a
könyvfesztivál pedig inkább a tudományos könyveké), ennek
látható jele nem nagyon van, bár azért kiadói érdek, hogy a na-
gyobb érdeklôdésre számot tartó könyveket könyvhétre idôzít-
sék, hiszen ilyenkor nagyobb publicitást kap(hat) minden kiad-
vány. De persze az is lehet, hogy épp ellenkezô hatást érnek el
evvel a kiadók, hiszen a rengeteg újdonság között el is sikkad-
hatnak a fontos alkotások. (Néhány évvel ezelôtt, azt gondolom,
ilyen megfontolásból idôzítette a tavaszi – könyvszakmai szem-
pontból viszonylag eseménytelen – idôszakra a Magvetô Ester-
házy Péter legújabb könyvét, és ha emlékeim nem csalnak, nagy
feltûnést keltett a könyv és jól is fogyott.)

Már a háború elôtt felmerült egyébként „az üzletnek tekint-
sük-e a könyvhetet vagy ünnepnek” problémaköre. Akkortájt
hírlapi cikkekben a kiadókat és a kereskedôket korholták
azért, hogy semmi más nem fontos számukra, csak az üzleti
haszon. Ha hihetünk a korabeli híradásoknak, a harmicas
években – a gazdasági válságnak is köszönhetôen – a köny-
vek ára igen magas volt, melybôl a könyvnapokon (akkor
még így hívták a rendezvényt) sem igen engedtek az árusok.
Ez a probléma aztán a késôbbiek során is többször a fókusz-
ba került, például néhány évvel ezelôtt ünnepi megnyitó be-
szédében egyik jeles költônk boncolgatta a problémát és tár-
ta a hallgatók elé saját nehézségeit: miszerint a kilencvenes
évek eleje óta nem vásárolt könyvet, mert nem tehette meg.
Márpedig minden évben úgy vonják meg a könyvhét mérle-
gét, hogy összegzik, abban az évben mekkora volt a forga-
lom, mennyi könyv fogyott és milyen darabonkénti áron.
Ami természetes is. Hiszen azért ez egy ünnepi köntösbe öl-
töztetett üzleti vállalkozás. A kiadók hatalmas pénzeket öl-
nek a kiadandó könyvekbe, az apparátus mûködtetésébe, a

pavilon bérlésébe. És természetes módon azt szeretnék, ha
befektetéseik megtérülnének. Emellett próbálják megôrizni a
rendezvény ünnepi jellegét is, bár egy-két sablonos és évek
óta változatlan formaságon kívül ennek nem sok jele van.
(Idôrôl idôre azért vannak érdekes, egyéni kezdeményezések
is.) Más kérdés, hogy miért kapnak egyre nagyobb teret a ter-
jesztôk, akik valójában nem vesznek részt a könyv elôállítá-
sában, az árából mégis több mint felerészt részesülnek. Sok-
kal inkább a könyv és a könyves szakma ünnepe lehetne ez
az esemény, ha csak a kiadók bérelhetnének sátrat, és ha csak

évente öt napra, de nem kellene a
hatalmas kereskedelmi árrést is ki-
izzadniuk. De a tényekhez az is
hozzátartozik, hogy ily módon
egyes kiadók kínálata meg sem je-
lenhetne, hiszen nem mindegyik
engedheti meg magának, hogy pa-
vilont béreljen.
Érdekes, hogy a háború elôtt több íz-
ben felmerült az a kérdés, mennyire
lehet „vásári” a könyvünnep,
mennyire messzire lehet elmenni
ezen a téren, emeli ez a motívum az
ünnep fényét, vagy épp ellenkezôleg,
lealacsonyítja, a porba rángatja.
Mostanában ilyen polémiával nem

nagyon találkozhatunk, talán mivel mindenkinek az a legkisebb
gondja, hogy milyen formaságok között zajlik az esemény.

Fontos eleme a könyvhétnek a szabályzat, melyet a rendezô, a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése alkot. Esze-
rint 2003-tól kezdve csak az egyesület tagjai állíthatnak sátrat a
Vörösmarty téren. Emlékezetes, hogy ugyanabban az évben e
rendelkezés ellen a téren a rendszerváltás óta folyamatosan jelen
levô, de nem MKKE-tag Atlantisz Kiadó a sajtóban protestált.
Végül a MKKE kikerülésével (ugyan egész másféle pavilonban),
de jelen lehettek a könyvhéten. A MKKE elnöksége állapította
meg, melyik kiadó melyik könyvével szerepelhet a listán (ebbôl
is adódott nem is olyan rég egy másik botrányos eset, az Osiris
Kiadóé, ebben az esetben végül a MKKE engedett), és végül a
MKKE döntött úgy, hogy eltörli a hivatalos listát.

A könyvheti listával elég sok probléma adódott az évek folya-
mán, a leggyakoribb az szokott lenni, hogy nem minden könyv
jelenik meg idôben, tehát egyes könyvek bár szerepeltek rajta,
azokat hiába keresték az érdeklôdôk a standokon. Számos alka-
lommal az is elôfordult, hogy a könyv ugyan megjelent, de nem
kellô példányszámban, tehát az utolsó napokban már egyetlen
példány sem volt kapható belôle. 1981-ben például pillanatok
alatt elkapkodták Weöres Sándor háromkötetes Összegyûjtött
írásait. És nem csak a szocializmusban fordultak elô ilyen ese-
tek, hiszen alig néhány évvel ezelôtt nagyon rövid idô alatt el-
fogyott az elsôkötetes Varró Dániel – igaz, hogy kis példány-
számban piacra dobott – verseskönyve is.

Minden könyvhéten van egy vagy néhány sikerkönyv, amely
az adott év slágere, amit „mindenki” megvesz és talán jó néhá-
nyan el is olvasnak. Hogy idén melyik könyv lesz az, ma még
csak találgatni lehet.

Jolsvai Júlia
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ünnepi könyvhét

Könyvhét elôtt

78. Ünnepi Könyvhét és 6. Gyermekkönyvnapok
2007. május 31. – június 4. A központi rendezvé-
nyek helyszíne a budapesti Vörösmarty tér.

A Gerbaud elôtt, 2003



Színház és líra Kovács András Ferencnél elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódik, noha soha nem

írt még egyetlen színdarabot sem. Szinte egész
életét a színház bûvöletében töltötte, és költésze-
tében is, az álarcokban és áltörténelmi maszkok-
ban is, szerepekbe rejtôzve játszik. Költôi altere-

gói köré filológiai pontosságú világokat teremtett,
versei tudatos kulturális „provokációk”, egyszerre
jelenítik meg a múltat, és írják át múlttá a jelent.

Idén ô nyitja meg az Ünnepi Könyvhetet.

■ – Minthogy eddig még nem szerepelt a Könyvhét lapjain,
kérem, meséljen valamit az indulásáról.
– Szatmárnémetiben születtem, szép és színes gyermekkorom
volt. Édesapám, Kovács Ferenc a szatmári színház irodalmi titká-
ra és rendezôje, míg édesanyám, Elekes Emma a színház színész-
nôje volt. Hozzánk rengetegen jártak, s nemcsak színházi szemé-
lyiségek, hanem neves írók, költôk, kritikusok, képzômûvészek,
filmesek is, fôképp édesapám barátai. Már gyermekfejjel sok írót
ismerhettem, de akkoriban még semmi sem utalt arra, hogy vala-
ha én is íróvá lehetnék. Általában másfajta, meglehet, lényegesebb
dolgok foglalkoztattak, fôleg a természettudományok, az állattan,
a földrajz, a történelem, mûvészettörténet, festészet, s mintegy
mellékesen a versírás is. Elsô kötetem, a Tengerész Henrik intel-
mei 1983-ban jelent meg, közben Kolozsváron elvégeztem a ma-
gyar–francia szakot, 1984 ôszétôl már Székelykeresztúr környékén
tanárkodtam. Magyarországon ez idô tájt kezdtem publikálgatni.
A romániai magyar irodalmi lapokban csak ritkán, elvétve közöl-
hettem, rendszeresen és fôképp csak gyermekverseket a Napsugár-
ban. 1990 januárjától a marosvásárhelyi Látó versrovatának lettem
a szerkesztôje. Mind máig az is maradtam.
– Volt egy színházi korszaka is…
– Az én színházi korszakom, ha úgy tetszik, fogantatásom pilla-
natától kezdve tart. Az volt a gyermekkorom, az ifjúkorom, az
eszmélésem is, mert a színházi világ más érzékenységeket és vi-
lágszemléletet is ad. Maga a színház, akárcsak a zene vagy a köl-
tészet, óriási szabadságot, erôs életszeretetet sugároz, s mozgé-
kony, nyílt szellemiséget is. Imádom a lét titkos, esendô és té-
kozló teatralitását. Ha felkértek, örömmel vállaltam dramaturgi
munkát. A kilencvenes években dramaturgiát is tanítottam a vá-
sárhelyi színmûvészetin, aztán a helybeli Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának az igazgatója is voltam, teljes kilenc
hónapig… Drámaterveim is vannak: a hetvenes évek óta gyûl-
nek, habár eddig egyet sem írtam meg belôlük. Talán még túl
keveset vélek tudni a színház világáról. Ezért állok máig is meg-
hatottan, maflán, izgatott gyávasággal a feladat elôtt. Hosszan
már nem halogathatom. A nagy szerelmet meg kell vallani. Va-
lamiképpen tartozás ez, meg rejtett összetartozás is.
– Költészetben szinte mindvégig arcok és álarcok mögé rej-
tôzik. Szerzôinek irodalomtörténészi alaposságú ál-életrajzo-
kat gyárt. Honnan eredeztethetô ez a szerepjáték-hajlam? Hi-
szen itt nem egyszeri kísérletrôl van szó, mint másoknál.
– Ez is valamiféle elfojtás, teátrális monománia, s persze, hogy a
színházi lét farsangias forgatagából fakadhat… Vagy a filmbôl:
elég, ha Fellini hatására gondolok. Az alteregók, szerepek és hete-
ronimák színpadi kreációk is, de a költészet rétegeibôl és a nyelvi

matériából formálódnak. Más
történet, más alkotásmód és más
beszédhelyzet a Lázáry René Sán-
doré vagy a Caius Licinius Calvu-
sé, s megint más a Jack Cole-é
vagy az Alekszej Asztrové, hogy
sokunk közül csak négyüket em-
lítsem. Lázáry és Calvus meglévô
korpuszai egyszerre képzôdnek, s
mozognak a líra, a dráma meg az
epika hármasságában. De például
a Hazatérés Hellászból címû kö-
tetben közölt Kavafisz-átiratok
kérdése valamiképpen különbö-

zô, és mégis hasonló, hiszen egy idôben pastiche, melanzs, pa-
limpszeszt, átírás, szétírás, ám ugyanakkor részben, vagy éppen a
lényegére tapintva, akár egyfajta mûfordításnak is tekinthetô.
– Klasszikus mûfordítást sohasem végzett?
– Fordítottam ugyan román és francia költôket, de nem tartom
magam sem jó, sem felkent mûfordítónak. A mûfordítás fontos-
sága és pontossága is mintha kissé mereven elmisztifikálódott
volna manapság, megfellebbezhetetlen lett s gyakorta fogcsikor-
gató, holott hajlékonyabb anyanyelvi tudást, érzékenységet és
költôi jelenlétet igényelne. Nem a Faludy-féle megoldásokra
gondolok, csak arra, hogy a Nyugat költônemzedékei is valame-
lyest a saját képükre formálták át a fordításaikat.
– A teremtményeihez szinte filológiai vagy levéltári pontos-
ságú életrajzi adatokat és jegyzeteket csatol. Ennyire mélyen
bele kell bújni a megteremtett személy bôrébe?
– Nem kötelezô, de lehet még mélyebben is: ez nálam külön
rögeszme, önkifáraszó pedantéria. Talán érthetô, mert valaha ré-
gi magyaros valék. Odavagyok az irodalom történeteiért, a filo-
lógiát pedig mindig is pazarnak, magas mûvészetnek tartottam.
– Nemcsak az alteregói sokfélék, hanem a mûfajok is, amik-
ben kísérletezett. Kuplét, balladát, ódát, sestinát, szonettet
éppoly kedvvel ír, mint limeriket vagy haikut.
– A színész is mindig más, és mégis majdnem ugyanaz. Lenyûgözô
a világ, a költészet sokfélesége a benne rejlô lehetôségekkel, páratlan
a magyar líra, a magyar nyelv gazdagsága és mozgékonysága. Ez ké-
pes mozgásba hozni. A poézis formálás és formálódás is egyben. En-
gem a rendhagyó törvényszegések bûvöletében mindig is a megkí-
sérthetô törvényszerûségek érdekeltek. A minél kötöttebb formák
szigorát szeretem, hogy olykor igazán szabad verseket is írhassak. 
– A könnyen alkotók vagy a kínlódva gyötrôdôk táborába tar-
tozik?
– Voltaképpen egyikbe sem, sehová sem tartozom, és minden-
hová. Ez változó. Kérdés, hogy mennyi ideig hordom ki ma-
gamban a verset, a csíráját vagy csak az elôérzetét. Egy szót,
egy dallamot, egy metrumot. Ez titok. Itt mindenkit Weöres-
hez utalnék, A vers születéséhez. De hát a költészethez nyel-
vi fantázia és játékos empátia is szükségeltetik. És ezzel ismét
a színházhoz értünk.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Teremtett álarcok
Kovács András Ferenc alteregói és a színház C

ím
la

p

Kovács András Ferenc az Ünnepi Könyvhetet meg-
nyitó beszédét május 31-én, csütörtökön, 16 órakor
mondja el a budapesti Vörösmarty téren.



Magyar
irodalom
János könyve
Vitézrôl

■ A fél világot körbe kellett jár-
nia ahhoz, hogy visszaérkezzen
oda, ahonnan elindult. Emelt
fôvel látogat haza, bár az emlé-
kezés, a nosztalgia mindig szo-
morkás valamelyest. Juhani
Nagy János Debrecenben kop-
tatta az iskolapadot, és késôbb
nevét a helyi sajtóból, szülôvá-
rosa napilapjából is itt ismerhet-
tük meg. (Nem csak különös ze-
néje miatt.)

A nyolcvanas években aztán
elhagyta a várost. A Magyar-
ország fômunkatársa lett, azé
a hetilapé, melyet a debreceni
származású Pálfy József fô-
szerkesztô neve fémjelzett.
Egy napilapot jegyzett ezután
fôszerkesztô-helyettesként Ju-
hani, a Pesti Hírlapot, majd a
BOOM címû magazint. Köz-
ben sorra jelentek meg köny-
vei. Írt a kor – akkor – frissen
feltûnt pestisérôl, az AIDS-rôl,
és a szupersztárkultusz útvesz-
tôiben irányt mutató – és még
nem irányt veszítô – Michael
Jacksonról. Nem csupán a
kontinens étkezési szokásait
vizsgálta Európa eszik címû
kötetében, de egészen elme-
rült a gasztronómia csodái-
ban. Mûvei, a Konyhai kifeje-
zések kisszótára vagy a Világ-
asztal ott lehet mindenkinek a
polcán, aki a kultúra részének
tartja azt is, ami a vágódeszka,
a fazekak és az abrosz közelé-
ben, az ízek környékén törté-
nik. Árvay Sándorral pedig –

aki szintén a Debrecenbôl el-
származott újságírók táborát
gyarapította – Eltûnt egy or-
szág címen jelent meg közös
kötetük az NDK viharos el-

múlásáról. Mellékesen
megannyi lapban jelen-
tek meg írásai: a Képes
Európa, a Magyar Kony-
ha, a Családi Lap vagy
az Interpress Magazin
csak néhány a sok kö-
zül. A leltár impozáns,
ötezernél is több cikk és
tucatnyi kötet jelzi bô
negyedszázados pálya-
futását.
De nem csupán tollforga-
tónak termékeny Juhani
Nagy János. Vendégta-
nárként éveket töltött
külföldön (Danmarks
Journalisthøjskole,
Århus). Tanított és ide-

genforgalmi, illetve gasztronó-
miai magazinokban (Geo,
Matkailu, Globo, Køkken,
Keittiö stb.) publikált. Közben
bebarangolta a nagyvilágot
Burmától a Dél-afrikai Köztár-
saságon át Venezueláig. A nem
túl barátságos éghajlatú, mégis
izgalmas Grönlandon fél évet
töltött. Hatott rá a hely – a vi-
lág legnagyobb szigetérôl írott
könyve megjelenésre vár.

Bár utazásait követôen a
Mátrában, festôi hegyvidéken
telepedett le, nem lett hûtlen
Debrecenhez sem. Részt vett
a város által kiírt regénypályá-
zaton és Csokonai Vitéz szel-
lemét plasztikusan megidézô
munkája tavaly második díjat
nyert. „Mindig siralmas és el-
szomorító, ha egy jól megírt,
érdekes és a mának szóló re-
gény az asztalfiókban végzi” –
írta Juhani regényérôl Nagy
Bandó András, aki segített ab-
ban, hogy ez ne történhessen
meg. A Szamárfül Kiadó jó-
voltából hamarosan kézbe ve-
hetjük a Mihály könyvét. A
díszbemutató helyszíne a szer-
zô egykori iskolája, a Dóczy
Gedeon Református Gimnázi-
um lesz (május 24-én délben).

Még ha egészségügyi gon-
dokkal is küszködik, és ezért
a hangulata mostanában nem
a legjobb, jó szívvel tér haza
Juhani Nagy János. Szívügye
ez a könyv, mely sokszorosan
debreceni: a regényhôs és a

regényíró helyi kötôdésén túl
itteni nyomdában – a Kini-
zsiben – nyerte el végsô for-
máját a mû.

J. K.
Juhani Nagy János:
Mihály könyve
Szamárfül Kiadó, 2400 Ft

Kövesd Borbálát!

■ A fentebbi felszólítást Siklósi
Horváth Klára új regényének
címszereplôje kapja. A hang –
nem gyermeki, nem is felnôtté,
nem nôi, nem is férfié, hanem
egy hirtelen megszólaló, semmi-
lyen hang, nincs mélysége, ma-
gassága, puhasága, teltsége, csil-
logása, melegsége. Sima, jégsima
és semleges – hogy a szerzô jel-
zôit használjam  tovább is, arra
biztatja: figyelje egykor volt ön-
magát. Jezefat és Marthi Borbá-
la tehát valójában azonos, de va-
lami ismeretlen erô hatására
mégsem, vagyis rövid idôre a szi-
gorú, csontos arcú öregasszony,
Jezefat szerepében/állapotában
idézi fel mindazt, ami egykor és
a  közelmúltban Borbálával tör-
tént. Illetve nem csupán vele,
hanem mindenekelôtt egykori
barátaival.

A Jezefattá válás nem egysze-
rû szerepcsere, sokkal több:
egy udvariasan, de parancsoló-
an szóló üzenet elfogadása.
Ha ez a különleges név üze-
net, ami bûvkörében történik,
maga a megvilágosodás.

És felidézôdik évtizedek távo-
lából (a múlt mélyébôl, hogy az
idôt a közhelyes jelzôs szerke-
zettel összekapcsoljuk a térrel)
N. város, ahol két lány és két fi-
atalember tanul zenét. A né-

gyesfogat a Pajtás cukrászdában
találkozgat, ahol egy másik asz-
talnál ott ül az egyszerûen csak
Maestrónak nevezett „idomta-
lan törpe”. Aztán odatolakodik
a Borbála, Ilona, Széles „Bobo”
és Tonio alkotta társasághoz.
Fölényes(kedô), nyers, han-
gos(kodó), kíméletlen figura. Ha
el-eltûnik is egy idôre, ott sejt-
jük a háttérben mindvégig, idô-
rôl idôre elôbukkan, és csúfoló-
dik, számon kér, belebeszél
Borbála-Jezefat gondolataiba.

A regény nagy kérdése: mi lett
a négy ígéretes mûvészjelölt-
bôl? Mivel  konkrétumokat
nem árulhatok el, csak annyit:
van itt valódi tragédia, hamisít-
hatatlan tragikomédia, silány
hétköznapiság és zaklatott kér-
dés-felelet: mi a szabadság, mi a
tehetség, mi az ember sorsa? A
jezefatság állapotába került Bor-
bála a múltidézés, szembesítés
idôjáték-misztériumát adja elô
szellemjárása során. A két év
után magától széthullt baráti
társaságon kívül szó van a
lány/az asszony szenvedélyes
plátói és beteljesült (szenvedély
nélküli, inkább csak vegetatív)
szerelmérôl, házasságáról, a szü-
leivel és nôvéreivel való kapcso-
latáról, gyerekkori, fiatalkori
emlékekrôl, amelyek – magától
értetôdôen – akkor törnek fel,
amikor búcsút vesz N. várostól.

A cselekmény konkrét ideje
meghatározható, ám úgy vélem,
nem  lényeges. Az író ugyan
egy adott történelmi korszak
társadalmi valóságára tesz utalá-
sokat mûvében, de kérdései ál-
talánosabbak: itt-létünk filozófi-
ai igénnyel megközelített lénye-
ge érdekli. Élet és halál abszur-
ditása. Az író jobbára akkor jár
el helyesen, ha inkább kérdez, s
csak virtuális válaszokat enged
meg magának, s az olvasónak.
Jellegzetes jezefati kérdés: „kihá-
mozva lelkét az erôszakosan rá-
telepedett emlékhalmaz alól, ha
egy öreg a tükörbe néz, látja-e
fiatal arcát?” Inkább lélektani,
nem pedig ún. mûvészregény a
Jezefat, mégis rögtön kedvünk
támad  meghallgatni a hivatko-
zott Mahlert, Schubertet, hogy
a vanitas vanitatum-hangulatot
elhessegessük.

Cs. A.
Siklósi Horváth Klára: Jezefat
Irodalmi Jelen, 220 oldal, 1980 Ft2
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Filozófia
Böhm Károlytól
Déry Tiborig

■ Kiss Endre filozófiai mun-
kássága ez idáig három nagy
kutatási területet fog át. Elsô
korszakában mindenekelôtt az
Osztrák–Magyar Monarchia,
illetve a magyar filozófia- és
eszmetörténet kérdésköreivel
foglalkozott, majd második
korszakában érdeklôdésének
középpontjába Nietzsche filo-
zófiája került. Jelenlegi kutatá-
si területe az 1989 utáni kelet-
európai globális fejlôdés prob-
lematikája. 

A labirintusi fonál és a szorga-
lom dühe a magyar filozófiával
foglalkozó tanulmányainak el-
sô gyûjteményes kötete, mely-
ben 1990 után íródott dolgo-
zatai olvashatók. Az Egyetemi
Kiadó Magyar Filozófiatörté-
neti Könyvtár sorozatában
megjelent kiadvány széles
spektrumát mutatja be a ma-
gyar filozófiai gondolkodásnak
és eszmetörténetnek: Tisza Ist-
ván politikai világképétôl
kezdve a zsidó származású
írók magyar kultúrában való
jelenlétén és az elsô magyar fi-
lozófiai rendszer megalkotójá-
nak, Böhm Károlynak – euró-
pai összefüggésben, filozófiai
és társadalmi-politikai kontex-
tusban rendszerezett – fejlôdé-
si pályáján át Déry Tibor
G. A. úr X-ben c. regényének
„negatív utópiájáig”. 

Kiss Endre tanulmányainak
jelentôs hányada gyökeresen új
aspektusból vizsgálja az adott
kérdéseket. A racionalitás és az

– annak kibontakozásával szük-
ségszerûen együtt változó –
emancipáció metszéspontjai-
nak megvilágításával például,

új perspektívát nyit a míto-
szoktól való búcsú, vagyis
Max Weber-i szóhasználat-
tal élve „a világ varázstala-
nításának” értelmezésében.
Széchenyi István – Napló
és Hitel alapján rekonstru-
ált – Nation Building értel-
mében vett nemzetkoncep-
cióját – a hagyománytól el-
térôen – ezúttal nem kizá-
rólag a magyar fejlôdésen
belül, a Kossuth-tal való
összevetésben, hanem a
Fichte–Herder-i paradigmá-
hoz viszonyítva tárgyalja.
Érdekes megközelítési mó-
dot kínál Karinthy-tanul-
mánya is, melyben az író

osztrák–magyar mélykultúrá-
ban gyökerezô világképét a
(Karinthy-i humor legfôbb sa-
játosságának tartott) nyelvi re-
lativizmuson keresztül veszi
vizsgálat alá.

Maczkay Zsaklin
Kiss Endre:
A labirintusi fonál és a szorga-
lom dühe. Újabb tanulmányok
a magyar filozófia történetébôl
(Magyar filozófiatörténeti
könyvtár)
Miskolci Egyetemi Kiadó
399 oldal 

Biológia
Végy egy medvét 

■ Végy egy medvét – cser-
készd be nagy ügyességgel és
ejtsd el, miként kedvenc vadá-
szom, az utolsó magyar Ram-

bo, Maderspach Viktor, a hí-
res párengi-retyezáti vadász
tette, anno. Aki télvíz idején
két napon át ûzött-hajtott egy
jókora példányt hegyen-völ-
gyön és ötven kilométeren át,
míg szerencsésen elejtette. 

Tudjuk a leírásokból, vissza-
emlékezésekbôl, a hihetetlen
vadászkalandokból, hogy
nemhogy lelôni, de még meg-
lesni, netán fotózni is igen
nehéz ôkelmét – én persze a
nyomát se láttam soha, nem-
hogy magát az „urszut”,
ahogy Maderspach román
emberei nevezik, bár a hírével
többször is találkoztam. 

Mindez azért jut eszembe,
mert kezembe került egy friss
kiadvány – épp az udvarhelyi
medvékrôl. Egy kisebb mo-
nográfia ez, szerzôje Ion Mi-
cu s A hargitai barnamedve cí-
met viseli.

A szerzô a medve biológiá-
ját kutató szakember, aki har-
minc esztendôt töltött a med-
ve megfigyelésével, és látható-
an sok mindent tud könyve
tárgyáról. Könyvében lényegé-
ben a barnamedve ökológiáját
és etológiáját adja. Leírja a
medve biológiáját (testmére-
tek, élettartam, elterjedése, élô-
hely, szaporodás, táplálék),
etológiáját – ismerteti a legfon-
tosabb, elsôsorban román és
francia irodalmat, a hargitai
barnamedve jellemzôit és bio-
metriai adatait. (A hargitai bar-
namedve átlagos adatai szerint
például 178 cm hosszú, a test
teljes hossza 207 cm, és teljes
testtömege 253 kg – de a kö-
tetben mindenféle statisztikák
olvashatók a méretindexekrôl,
ivari dimorfizmusról, színcso-
portokról és egyebekrôl). Szép
tudomány és életmû a medve
téli álmát a természetben
megfigyelni (noha maga a hi-
bernálás biológiája máig sem
tisztázott), párzását vizsgálni,
a bocsnevelés rejtelmeit kutat-
ni, a környezettel való kapcso-
latát elemezni. Külön fejezetet
kapott a barnamedve viselke-
désérôl írt passzus, a magatar-
tásformák egybevetése (felderí-
tô és támadómagatartás, táp-
lálkozás, szaporodás, önvéde-
lem, szociális magatartás,) s
persze külön fejezet szól a bar-
namedve-vadászatról. A ro-

mán szakember a lesvadásza-
tot, a cserkelést és a hajtóvadá-
szatot különbözteti meg: a leg-
kidolgozottabb a legelsô tema-
tika, mivel korunk puskásai
leginkább ily módon va-
dásszák a veszélyes medvét. A
cserkelést viszont alig ûzik:
hozzá is teszi, bár ez a mûve-
let roppant sportszerû és eti-
kus eljárás, mivel esélyt bizto-
sít vadásznak és vadnak egy-
aránt, a vadász mégiscsak táv-
csöves golyós puskával van
fölszerelve, ellentétben a med-
vével, s így például 250–300
méterrôl is lôhet – olyan tá-
volságokból, ahonnét a talpas
se nem lát, se nem hall és szi-
matot sem észlel. A hajtóvadá-
szatot meg egyszerûen sport-
szerûnek, izgalmasnak és érde-
kesnek tartja. 

Viszont könyvének utószavá-
ban nem, vagy csak alig érintve
beszél a szerzô a nagy románi-
ai medvevadászatokról, a vad-
gazdálkodás anomáliáiról vagy
súlyos hibáiról, amelyek egyes
hírek szerint végveszélybe so-
dorták a barnamedve létét – ki-
jelenti viszont, hogy „jelenleg
semmiféle barnamedve-problé-
ma nincs Romániában, sem a
Hargitában”. Sôt, zárásul azt
írja, hogy ami az évente kilôtt
medvék számát illeti, „le kell
szögeznünk, hogy ez a lét-
számhoz viszonyítva szinte je-
lentéktelen”. Nem tudni vi-
szont, akkor honnét táplálkoz-
nak bizonyos nemzetközi te-
kintélyre szert tett civilmozgal-
mak, a természet- és állatvé-
dôk lelkes csoportjai, akik ki-
tartó harcot folytatnak a hargi-
tai barnamedve megmentésé-
ért? Ôk nem szerepelnek az
irodalomjegyzékben sem – be-
került viszont Maderspach
Viktor Medve! címû 1937-es
könyvének reprintje. Kár,
hogy Maderspach másik mû-
vét, a Páreng-Retyezát címû
alapmunkát nem vette fel a lis-
tára, melyben a legnagyobb ta-
pasztalatú magyar vadászíró
ugyancsak megszívlelendô so-
rokat közöl a legnemesebb
nagyvadról.

Ambrus Lajos
Ion Micu:
A hargitai barnamedve
Planétás Kiadó
192 oldal, 2500 Ft
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Balassi Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 21.
Telefon: 483 07 50
www.bkiado.hu
balassik@t-online.hu

Balassa Péter:
Mindnyájan benne vagyunk
Nádas Péter mûvei (Balassa Péter Mûvei 5.)

■ Nádas Pé-
tert az iro-
dalmi köztu-
dat a század-
vég–század-
elô magyar
és európai
kultúrájának
egyik legje-
l e n t é k e -
nyebb alko-
tójaként is-
meri el.
R e g é n y e i ,

esszéi, színpadi mûvei, novellái, „mû-
vészkönyvei” egyaránt alátámasztják a
minôsítést.

Mára nemcsak életmûve jelentôs, de a
róla szóló szakirodalom is számottevô,
Balassa Péter szinte kezdetektôl figye-
lemmel kísérte pályafutását, mûrôl mû-
re, évtizedrôl évtizedre értékelte, ele-
mezte tevékenységét.

Nádas Péterrôl szóló munkái szintén
több mûfajú, így a készülô kötet, amely
egybegyûjti az életmûsorozat 5. köteté-
ben az esztéta írásait az íróról, mûfaji
csemege is, iskolapéldája a sokoldalú
mûelemzésnek.

Követendô példa arra nézve is, hogy
milyen módon segítheti az értelmezést
– és az élvezetet – az értô mûkritikus
munkássága.

Az írások egy része most jelenik meg
elsô alkalommal, a többit a kis példány-
számú folyóiratokból, hozzáférhetetlen
kötetekbôl gyûjtöttük egybe. 

(X)
A/5, 536 oldal, papírtábla 
ISBN 978-963-506-710-7
3800 Ft

Bánffy Miklós: Milolu
Három kisregény
a Bánffy Miklós Mûvei sorozatban

■ Bánffy Miklós életmûvének a most
egy kötetben megjelenô három kisre-
gény is szerves része. Egymástól elég tá-
voli idôpontban és eltérô életkörülmé-
nyek között születtek, a mûfaj mellett
talán csak az a közös bennük, hogy ket-
tô közülük az író által pályakezdôként
használt Kisbán Miklós néven jelent

meg: a Reg-
geltôl estig
1927-ben, a
Bûvös éjsza-
ka 1946-ban.
A harmadik,
a Milolu már
az elhallgat-
tatás évei-
ben, 1948-
1 9 4 9 - b e n
született s –
egy folyóirat-
közlést nem

számítva – most kerül elôször a nyilvá-
nosság elé. 

A világ, amelyben az elsô két regény
hôsei mozognak, némiképp rokon az
Erdélyi történetével, de az elsô lélekta-
ni érdeklôdésével, a második világhábo-
rús hátterével jelent eltérést. A Milolu
viszont teljesen rendhagyó a Bánffy-é-
letmûvön belül: pergô cselekményszö-
vésû bûnügyi regényke, egy képlopásba
belekeveredett szerelmespár itáliai ka-
landjaival.

(X)
B/5, 208 oldal, vászonkötés
ISBN 978-963-506-715-2
2200 Ft

Déry Tibor levelezése I/B.
1927–1935 
Déry Archívum

■ Déry Ti-
bor hagyaté-
kában meg-
köze l í tô leg
8000 levél
maradt fenn,
az író sajátjai
és másoké
egyaránt. A
levelezés fel-
öleli szinte
az egész 20.
századot, s
irodalmunk

egyik legmozgalmasabb idôszakáról ad
élô, hiteles, személyes indítékokkal szí-
nezett képet. 

A sajtó alá rendezô, Botka Ferenc a
Déry Archívum eddig megjelent kötete-
iben már hozzáférhetôvé tette az író el-
feledett vagy elveszettnek hitt mûveit.
A levélváltások kiadásával ezt a mun-
kát, a hatalmas életmû teljességre törek-
vô kiadását folytatja rá olyannyira jel-
lemzô módon nem száraz adathalmaz-
ként kezelve a dokumentumokat. Meg-
jegyzetel minden apró részletet és olyan
magyarázó szövegeket fûz hozzájuk,
amelyek összeolvasva egységes életraj-

zot adnak. A levelezést számos illuszt-
ráció kíséri – korabeli képeslapok, a le-
vélírók portréi és írásai, kötetek, folyó-
iratok címlapjai.

A Déry Tibor levelezése elsô, legna-
gyobb egysége, a pályakezdés idôszaka
(1901–1944) a nagy terjedelem miatt
három kötetben jelenik meg (I/A, I/B,
I/C). Az I/A kötet már megjelent, a
most közreadott az 1927-tôl 1935-ig
terjedô idôintervallum leveleit öleli fel.
A második (1945–1960), a lelkesedés és
csalódás, 1956 és a börtönévek emléke-
it tartalmazza majd, a harmadik és az
azt követôek 1977-ig a pálya kiteljesedé-
sét és gazdag nemzetközi vonatkozásait
kísérik nyomon.

Közreadja Botka Ferenc
(X)

B/5, 400 oldal,
32 oldal képmelléklet, papírtábla
ISBN 978-963-506-719-0
ISBN 978 963 506 697 1
3200 Ft

Granasztói Pál: Vallomás és búcsú

■ Az épí-
t é s z k é n t
n a g y r a b e -
csült tudós
és szakíró
élete máso-
dik felében a
s zép i roda -
lom terüle-
tén is sikeres-
nek bizo-
nyult. Ön-
é l e t r a j z a
1961-ben je-

lent meg, majd a nagy sikerre tekintettel
1965-ben második, bôvített kiadása. A
szerzô unokája a családi archívumot ren-
dezve, összegyûjtötte az önéletrajzhoz
tartozó képeket, kiválogatta az önéletírás
legmarkánsabb részleteit. Az így keletke-
zett új minôségû kézirat izgalmas és kímé-
letlenül ôszinte képet vázol Granasztói
Pál életútján túl egy 19–20. században élt
polgárcsalád életérôl, enteriôrjérôl, egy le-
tûnt életforma alkonyáról.

Granasztói Pál az építész fegyelmezett
szemléletével, a valóság apró mozaikjai-
ból építi fel színes világát. A szépen il-
lusztrált könyv élvezetes olvasmány és hi-
teles történelmi tabló, amelynek külön
aktualitást ad Granasztói születésének
2008-ban esedékes 100. évfordulója.

(X)
B/5, 280 oldal,
32 oldal képmelléklet papírtábla
ISBN 978-963-506-706-0
2800 Ft 2
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Kabdebó Lóránt: Rögeszmerend
Turczi István mûvének tragikus derûje 

■ A korábbi
könyveiben
a huszadik
s z á z a d i
k l a s s z i k u s
köl tésze te t
feltérképezô
s z e r z ô
mondja új
könyvérô l :
„A költészet
öntörvényû
valami, sok-
szor együtt

halad a történelemmel, másszor éppen
szembefordul vele. Ha kell, a rettenetet
mondja ki, máskor – még rettenetesebb
körülmények között – éppen vigaszt
nyújtóan jövendöl virágzó életet a ro-
mok felett. A versek ma is születnek, sza-
porodnak. És mi pedig itt állunk, teore-
tikusok, versmagyarázók: befogadókként
gyönyörködôk. Itt vagyok jómagam is,
aki kérdezni akarom: hol állunk, hogyan
állunk a versekkel? Fogjam kézen azt a
már nem is olyan fiatal költôt, akinek fo-
lyóirata és költészete élô cáfolat minden
költészettagadó aggályra? Turczi István
poézise a világ minden szenvedését és
gyönyörét hordozó szövegek összeszer-
kesztettségébôl építi meg világát.” 

Kabdebó Lóránt most egy olyan írósze-
mélyiséget keresett, aki az átok megtöré-
sének pillanatában fogant, és aki képes a
tragikus gyönyör megtestesülését repre-
zentálni költôként, fordítóként, regény-
íróként és regényfordítóként, szerkesztô-
ként és irodalomszervezôként.

(X)
A/5, 180 oldal, kartonált
ISBN 978-963-506-717-6
2000 Ft

Ménes Attila: Egy délután Noémivel

■ A regény egy
keresztyén fiú
és egy zsidó
lány szerelmé-
rôl szól. Igaz, a
fôszereplôk va-
lójában hiteha-
gyottak, és csak
a közeljövô fô-
városi under-
ground szub-
kultúrájában ér-
zik igazán jól
magukat. Ámde

a lány, Noémi egy napon váratlanul isme-
retlen helyre távozik, s végeszakad az

idillnek. Hôsünk, ez a kissé kiszámítha-
tatlan természetû fiatalember néhány na-
pig tartó idegösszeroppanást követôen
nekiindul, hogy felkutassa és visszaszerez-
ze elveszett kedvesét. Tér-idô utazásba
kezd, csavaros utakon közlekedik, gyalo-
gos road movie-ja, odisszeiája, gulliveriá-
dája, budapesti anabázisa mindössze
egyetlen délután leforgása alatt zajlik.
Hogy milyen eredménnyel, azt döntse el
maga az olvasó.

(X)
A/5, 212 oldal, kartonált
ISBN 978-963-506-716-9
1600 Ft

Múlt és Jövô Kiadó
1024 Bp., Keleti K.u. 27.
T/F: 316-7019
levelezes@multesjovo.hu
www.multesjovo.hu

Szomory Dezsô: Horeb tanár úr

■ A Horeb ta-
nár úr Szomo-
ry Dezsô utol-
só nagyobb
prózai mun-
kája. Egy kis-
regénybôl és
egy novella-
füzérbôl áll. A
tehetségtelen-
ségét a zsidó-
ságból való ki-
téréssel kom-
penzáló kol-

léga feleségcsábítási igyekezetérôl szóló
kisregényt és az elbeszéléseket a fôhôs
személye kapcsolja össze. A Goldziher
Ignác, Vámbéry Ármin, Ernst Renan
modelljeibôl és persze az író képzeleté-
bôl összegyúrt figura, aki zsidósága miatt
nem kap katedrát az egyetemen, az író
szócsöve. Ô érzékíti meg az író bölcses-
ségét, s roppant mûveltségét. A könyv
elôször és utoljára 1934-ben jelent meg,
a holokauszt árnyékában. Szomory lírá-
jának szecessziós jellege ebben a mûben
azonosul témájában és a maga érzékisé-
gében is a stílus ihletôjével: az orienta-
lizmussal. 

(X)
110x175 mm, 210 oldal, 2700 Ft
ISBN 978-963-9512-30-6

Heller Ágnes: Sámson
(Erosz és Thanatosz a Bírák Könyvében)

■ A filozófusnô érdeklôdése a Biblia
iránt töretlennek látszik. (Elôzô könyve a

Genezis filo-
zófiai inter-
pretációjával
foglalkozott.)
Ezúttal Sám-
son figurája
ragadta meg
érdeklôdését
– valamint a
hôs figurájá-
nak és törté-
netének repre-
zentációja a
k ü l ö n b ö z ô

mûvészeti ágakban, korszakokban – külö-
nösképpen Rembrandt ábrázolásaiban.

(X)
140x205 mm, 140 oldal, 2600 Ft, ragasz-
tott kötés
ISBN: 978-963-9512-31-3

A. B. Jehosua: Az ötödik évszak

■ A. B. Jeho-
sua korunk
egyik legjelen-
tôsebb próza-
írója, akit már
sok nyelvre le-
fordítottak. 
Izraeli író. S
ez az ô eseté-
ben jóval
többet jelent,
mint Izrael
á l l a m b a n
születni, és

ott élni. Még ha nem is tudnánk, hogy
régi jeruzsálemi szefárd családból szár-
mazik, akkor is megéreznénk, hogy a
földhöz és a városokhoz nemcsak nem-
zeti vagy akár bibliai, hanem nagyon is
személyes reminiszcenciák fûzik. Jeho-
sua remek elbeszélô. Azok közé a mo-
dern prózaírók közé tartozik, mint a ké-
sôi Thomas Mann, akik úgy tudnak ol-
vasmányosak maradni, hogy nem térnek
vissza a 19. századi regény típusához. Ô
sem szövegeket ír, hanem elbeszél,
olyan emberek életérôl, akikkel azono-
sulhatunk, vagy akiknek sorsában, mint
tükörben saját lehetséges, ha nem is va-
lóságos sorsunkra ismerhetünk. Teszi
ezt anélkül, hogy magára öltené a min-
dent tudó narrátor köpönyegét. 

Jehosua szekuláris író, a vallásnak nincs
helye a világról való gondolkozásában, ki-
véve, ha olyanokat ábrázol, akiknek van.
Ugyanakkor egész írói gondolkodását
meghatározóan befolyásolták a bibliai
narratívák. 

A bibliai elbeszélésekben valaki mindig
útra kel. Azaz: útra hívásnak engedelmes-
kedik. Valami felé tart, vagy valami elôl2
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menekül, mint az ôsapák és ôsanyák,
vagy mint Mózes. Útra kelnek, és vissza-
jönnek. Nos, Jehosua minden regényé-
ben alapvetô az út, az útra kelés, az uta-
zás mozzanata. Az útra kelés mindig ke-
resés. A másik keresése vagy saját magunk
keresése, ami Jehosuánál – a Bibliához
hasonlóan – egyre megy.

(X)
150x215 mm, 475 oldal, 3500 Ft, fûzve,
táblaborítóval
ISBN: 978 963 9512 29 0

Cser Kiadó 
1114 Budapest, Károli G. tér 3.
Tel.: 386-9019
e-mail: cser@chello.hu
honlap: www.cserkiado.hu

Johannes Roschinsky:
Északi síjárás – Nordic walking

■ A Fitten és
egészségesen
sorozat leg-
újabb tagja is-
merteti az
északi síjárás
elônyeit ösz-
szehasonlítva
más sportok-
kal, valamint
fizikai és pszi-
choszociális
hatásait. Ta-
nácsokat ad

túlsúlyos embereknek, ortopédiai pana-
szokkal küzdôknek, cukorbetegeknek,
szívbetegeknek, stresszes életmódot foly-
tatóknak, fiataloknak, idôseknek.

Bemutatja a szükséges felszereléseket, az
északi síjárás megfelelô technikáit, a he-
lyes edzés alapelveit, módszereit, továbbá
edzési ötleteket ad kezdôknek és haladók-
nak egyaránt. Ismerteti az északi síjárás ki-
egészítô sportjait is.

(X)
100 oldal, 1998 Ft

K.u.K. Kiadó
1138 Bp., Népfürdô u. 15/E
T/F: 239-1189, 359-1634
kuk.kiado@chello.hu
www.kukkanto-hu

Marton Mária: Istentelen század

■ Az Istentelen század címû regény, jog-
gal állíthatom, a kor nagy társadalmi regé-
nye. Számos dokumentumokra épülô
írás, forgatókönyv jelent meg az elmúlt

negyven-öt-
ven évrôl, de
igazi szépiro-
dalmi mû
nemigen...

Marton eb-
ben a mû-
ben három
generációt ír
meg. A
nagyszülôk
még a század
elején élték
ifjúságukat,

a középgeneráció a fényes szelek gyerme-
kei, az ötvenes években születnek a gye-
rekek. Micsoda összekötések! Micsoda
történelem! Kiált az ember, s alig akarja
hinni, valaki ma képes ezt az átkos kort,
korokat úgy megírni, hogy nem azt érzi
az olvasó, hogy dokumentál a szerzô.

Marton hiteles, és mégiscsak széppróza-
író. Fegyelmezett szerkezetû mûve megen-
gedi, hogy hôsei végigröpüljék e különös
korokat. S vele röpül az olvasó is. A könyv
végén az embernek olyan érzése támad,
mintha egyedül maradna. Fogja a kötetet,
forgatja a kezében, s arra gondol, kár, hogy
vége. Marton hôseit szeretni lehet, még a
negatív figuráiért is izgulhatunk. Nem di-
daktikus, nem büntet, nem dokumentál,
hanem filozofikus, szellemes és elmélyült. 

Az Istentelen század olyan társadalmi
regény, melyet nem lehet letenni: világ-
színvonalú.

(X)
(Lázár Ervin ajánlásából)
424 oldal, kötve, 2980 Ft

Jelenkor Kiadó
7621 Pécs, Munkácsy M. u.30/A.
T: (72) 314-782, Fax: (72) 532-047
jk.kiado@freemail.hu
www.jelenkor.com

Márton László: Ne bánts, Virág!

■ Egyre töb-
bet vagyunk
úton. Uta-
zunk hazul-
ról a munka-
helyünkre, fa-
luról városba,
városból falu-
ra, valahon-
nan valahová
Európában.
C e r v a n t e s
szerint az út
mindig jobb,

mint a fogadók. Különösen, ha egy jó köny-
vet olvashatunk közben.

Az ÚTRAVALÓ sorozat éppen ezt kí-
nálja: rövid, tartalmas és szórakoztató
olvasmányokat az egyik megállótól a
másikig. Elsô darabja Márton László
kisregénye.

Szatirikus látlelet: kortárs drámaíró,
kortárs dráma Magyarország valame-
lyik vidéki színházában. A hihetetle-
nül szórakoztató könyvben Márton
ironikusan jellegzetes vonásokkal mu-
tatja be alakjait: a hírnevét túlélt le-
gendás rendezôt, a vidéki mûvészvilág
bizarr figuráit, a romjaiban is félelme-
tes operettszínészt, és természetesen
magát a szerzôt.

(X)
ISBN 978-963-427-2
118x166 mm. fûzve, 136 oldal, 990 Ft.

Karátson Endre: Otthonok I–II

■ A Franciaországban élô szerzô több
mint hatszáz oldalas emlékirata nagy-
szerû kor- és énrajz. A könyv a gyer-
mekkor évei és a fiatal felnôttként át-
élt 1956 Magyarországából indulva a
mostani francia otthon és állandó ha-
zalátogatás közötti személyes élet le-
írása. Emellett egy olyan tipikus törté-
nelem tagolta sorsot is bemutat, mely
képet adhat egy európai huszadik szá-
zadáról. 

Nem csupán az teszi izgalmassá a
könyvet, hogy Karátson személyes élete
(a gyermekkor 1940-es évei, a szerkesz-
tôi munka, az 56-os disszidálás és fran-
ciaországi letelepedés, a francia egyete-
mi élet, vagy az oktatói pálya) rengeteg
élményt olt a szövegbe, hanem kön-
nyed, szókimondó stílusa, inkább
asszociációk, témák által szervezôdött
szerkezete.

A könyv címében jelzett többes szám az
állandó ideiglenességet, a többlakiságot
erôsíti, amikor az otthonosság, a bizton-
ság érzése nem helyhez, idôhöz, meglévô
keretekhez kötött, hanem a másikban ta-
lálható meg.

(X)
ISBN 978-963-676-417-3
145x200 mm, kötve, 632 oldal, 3200 Ft. 2
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Oravecz Imre: Ondrok gödre

■ „Paraszt-
nak születni
kell, azt tar-
tották a régi-
ek. Légvétele
elsô pillana-
tától kezdve
látnia, halla-
nia, tapinta-
nia, szagol-
nia kell, ami
rá vár. Ez
olyan mes-
terség volt,

amelyet nem lehetett másképp megta-
nulni. Nem véletlen, hogy nem tanítot-
ták sehol, nem volt iskolája, de még
ilyen tantárgy sem. Mezôgazdasági is-
meretek léteztek, leendô gazdatisztek-
nek elsajátításra, de az más volt. És az is
önmagáért beszélt, hogy senki nem
akart paraszt lenni. Sokszor még a pa-
raszt, a paraszt gyereke sem. Még kevés-
bé az úré, az iparosé, a munkásé. A le-
nézettség is oka volt, de ez is.

Ha azonban valaki kívülálló mégis rá-
kényszerült, hogy a földet túrja, ha úgy
hozta a sors, az élet, sosem lett igazán
az. Látni lehetett rajta, hogy végzôje ide-
gen, hogy nem áll rá a keze, hogy felnôtt
vagy majdnem felnôtt volt már, mikor
megmutatták neki, mit hogyan, hogy na-
gyol, nem figyel a részletekre, nincs átte-
kintése, nem látja az összefüggéseket,
hogy nem úgy tudatos, hogy egyúttal
ösztönös is, hogy nincs a vérében.”

(X)
ISBN 978-963-676-425-8
134x196 mm, kötve, 384 oldal, 2800 Ft.

Nap Kiadó
1117 Bp., Budafoki út 183/a.
T: 208-0796

Csoóri Sándor: Tizenhét kô a parton
Magyar esszék sorozat

■ Csoóri Sán-
dornak 2004-
ben jelent
meg a Nap Ki-
adónál Elve-
szett utak c.
Év könyve-dí-
jas esszéköte-
te. Az azóta
k e l e t k e z e t t
újabb íráso-
kat, esszéket
tar ta lmazza
ez a könyv, a

költô Csoóri Sándorhoz méltó választé-
kos stílusban. A közállapotokért aggódó
figyelem süt az írásokból. Témavilágának
alapkérdései semmit sem változtak az
utóbbi idôkben. A hazai közéletet és kö-
zérzetet, illetôleg Csoóri Sándor írói világ-
képét ismerve nem is igen változhattak.
Ezek tehát: a költészet (tágasabban értel-
mezve: a mûvészet) ereje és értelme, az
irodalom szerepe, a magyar demokrácia
válsága (akár ha Bibó István tanulmányá-
nak a címét idéznénk még 1945-bôl), és az
ezekkel a fô témamotívumokkal rokon él-
mények (így például emberek sokaságának
lelki és szellemi elkorcsosulása, az agymo-
sás különféle válfajai, a kultúra megbecste-
lenítése világszerte, a léhaság és a nemte-
lenség fölülkerekedése értékek és nemes
törekvések felett – és még sorolhatnánk).

Kötetébôl kiviláglik az az értelmiségi,
(írói) magatartás, példa, amely karakte-
resen értékes szellemi és erkölcsi attitû-
döt tesz egyértelmûvé. 

A könyv utolsó Figyelmeztetô táblák
ciklusa tartalmazza a Márciusi levél cí-
mû közéleti, nagy jelentôségû írását is.

(X)
390 oldal, 2900 Ft

Jószöveg Mûhely Kiadó 
1066 Bp., Ó u. 11.
T: 302-1608 F: 226-59-35
www. joszoveg.hu 
e-mail: info@joszoveg.hu

Bozóki András: Ars Politica 

■ Bozóki
András, aki
tizenhat hó-
napon át
volt kulturá-
lis minisz-
ter, e kötet-
be válogatta
néhány ko-
rábbi cikkét,
a m e l y e k e t
politikai fo-
l y a m a t o k
e l e m z ô j e -

ként írt, valamint a már miniszterként
megfogalmazott írásait, állásfoglalásait,
hosszabb távú elképzeléseit. 

Nemcsak magasztos elvekrôl esik szó,
hanem nagyon is földhözragadt gondok-
ról, megoldandó feladatokról. A kulturális
és politikai élet szereplôit ugyanis elsôsor-
ban nem az érdekelte, hogy a miniszter
mit gondol a kultúráról, hanem az, hogy
mit tud tenni értük. S tekintettel a kultu-
rális élet szereplôinek még ma is meglévô,
államtól való függôségére, valamint a kró-

nikus pénzszûkére, az egyetlen „torta” fel-
osztása mindig újabb vitákat indíthatott. 

A napi küzdelmekben is megmaradt
azonban Bozóki András víziója egy kul-
turálisan aktív társadalomról. Szerinte
ehhez szélesebb és nyitottabb kultúra-
fogalomra van szükség. A kultúra iden-
titás és kreativitás. A kultúra hozzájárul-
hat a szabad emberek szabad társadal-
mának létrejöttéhez, de maga is törô-
dést, védelmet, lehetôséget, szabadsá-
got igényel. A kultúra szabadsága akkor
van biztonságban, ha megszilárdul tár-
sadalmi közege: a szabadság kultúrája –
írja izgalmas könyvében az exminiszter.

(X)
536 oldal + 16 oldal fotómelléklet, kartonált,
160x230 mm, 2990 Ft

Pajor Tamás: Kötetlen kötet

■ „Fiaim!!!
Ez a hang le-
hántja a kér-
geket. Itt el
van találva
az egyszerû,
a bonyolult,
a vad, a beil-
l e s z k e d ô .
Megragadja
az egyetlen
igazi pontot
bennünk, és
onnan forgat

ki mindent. Ez történt velem is az idén
húsz éve. Elrabolt és rabló voltam, mind-
össze huszonnégy éves, de az életem még-
is olyan volt, mint egy múzeum. Minden,
már csak volt benne. Mint homokba mar-
kolva, melyet minél jobban szorítunk, an-
nál jobban fut ki ujjaink közül, így vált re-
ménytelenül múlttá a habzsolni kívánt je-
len. Megcsapott a fekete szél aznapon,
mikor aztán mégis inkább úgy döntöttem,
hogy…” – írja Pajor Tamás könyve elôsza-
vában, s hogy miként határozott, mi is
volt ez a sorsfordító pillanat, errôl szól a
Kötetlen kötet minden sora.

Az exneurotik zenekar frontembere
ugyanis elôször gyûjtötte kötetbe azóta
írt, válogatott dalszövegeit – amelyek
mûfajukból adódó prozódiájukban a
dallamot követik, s a zenével együtt ér-
vényesülnek igazán –, verskísérleteit,
kisprózáit, amelyek feltárják azt az utat,
amit a Rocktérítô c. filmbéli önmagától
mai önmagára találásáig tett meg.

Konrád György író pedig így ajánlja a
kötetet: Pajor Tamás szenvedélyes,
megváltást keresô dalszövegei a papíron
is megszólalnak…

(X)
192 oldal kartonált, 128x190 mm, 1790 Ft2
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Tahar Ben Joullen:
A szentséges éjszaka

■ „Amint
lehajoltam,
hogy az elte-
metett tár-
gyakra dön-
göljem a föl-
det, fájda-
lom hasított
a mellka-
somba. Va-
lami szorí-
totta a bor-
dáimat és a
m e l l k a s o -

mat. A szövetpántok még mindig a mel-
lem köré voltak tekerve, hogy ne nôjön.
Dühödten téptem le magamról a látha-
tatlan jelmezt, ami több méter anyagot
jelentett. Letekertem magamról és a ha-
lott nyakára tekertem. Majd jól megszo-
rítottam, és végül kötöttem rá egy cso-
mót. Izzadtam. Megszabadultam az
egész életemtôl, a hazugság és csalóka
látszat korszakától. Kézzel-lábbal gyö-
möszöltem a tárgyakat a sírban fekvô
test mellé, és idônként a halottat is láb-
bal tiportam. Visszahordtam a földet. A
sír alakja megváltozott. Nagyobb lett. A
földre nehéz köveket fektettem, majd
egy rövid idôre megpihentem. Na nem
azért, hogy imádkozzak, vagy Isten ke-
gyelmét kérjem a szegény férfi lelkének,
hanem, hogy végre mélyen beszívhas-
sam az új levegôt.” 

A Goncourt-díjas szerzô, Tahar Ben
Jelloun e mûben megrázó természetes-
séggel beszél egy marokkói nô, Meh-
med/Zahra nemi identitás keresésének
megpróbáltatásairól, hányatott sorsáról,
s a kiút meglelésének fájdalmairól, s ta-
lán megadja a kulcsot az elmúlt évek
legmegdöbbentôbb regényének megér-
téséhez.

(X)
200 oldal, kartonált, 128x190 mm, 1790 Ft

Stéphane Breitwieser:
Egy mûkincstolvaj vallomásai

■ „Emlékszem, mit éreztem olyan mû-
tárgyak elôtt, amelyekre vágytam: ma-
gával ragadott egy ellenállhatatlan belsô
késztetés. A szívem erôsen dobogott,
nem az izgalom, hanem a hamarosan
birtokomba kerülô mûtárgy szépsége
miatt. Gyorsan átgondoltam, hogyan
fogom megszerezni, anélkül, hogy meg-
lássanak. Tudtam, hogy sikerülni fog!
Csak ki kell várnom a megfelelô alkal-
mat, megfigyelni a kamerákat, a poten-
ciális riasztóberendezéseket, a terem-

ôrök mozgá-
sát, és ha
m i n d e n
rendben, rá-
vetni ma-
gam a zsák-
mányra.”
S t é p h a n e
Breitwieser
hét éven ke-
resztül fosz-
togatott mú-
zeumokban,
k a s t é l y o k -

ban és árveréseken, hogy létrehozza sa-
ját mûgyûjteményét Brueghel- és Cra-
nach-festményekbôl, illetve felbecsül-
hetetlen értékû ötvösmunkákból. Mint-
egy 230 tárgyat gyûjtött össze a szobá-
jában, melyeket sosem adott el. Elfogá-
sa nagy vihart kavart. E különös fiatal-
ember elsô alkalommal mesél kalandos
mûkincstolvaj-életérôl és tesz ôszinte
vallomást. Végigkalauzol bennünket az
európai múzeumokon, amelyekben ba-
rátnôjével együtt a szépséget kutatta.
Kalandjait egészen a végsô állomásig, a
börtönig követhetjük, ahol elborzadva
értesül róla, de hogy mirôl, azt itt nem
áruljuk el, a könyvben persze e titokról
is fellebben a fátyol.

(X)
224 oldal, kartonált, 160x230 mm
1990 Ft

Magyar Szemle
Alapítvány
1067 Eötvös u. 24.

Herczegh Géza–Tersztyánszkyné 
Vasadi Éva–Zlinszky János:
Észrevételek az úgynevezett
Gönczöl-munkacsoport jelentésének
megállapításairól

■ Az 1956-os
f o r r a d a l o m
50. évforduló-
ján Magyaror-
szág ismét a
világsajtó ér-
deklôdésének
középpontjá-
ba került. A
fôváros utcáin
zajló elrémisz-
tô és megren-
dítô esemé-
nyekrôl több
össze fog la ló

anyag is született. A kormány megbízá-
sából a Gönczöl-munkacsoport foglal-

kozott a történtek elemzésével. Ezt az
anyagot három volt alkotmánybíró
szembesítette a magyar Alkotmánnyal
és az európai joggal.

(X)
ISBN 978-963-8759-10-8 
68 oldal, 1500 Ft
A Szerzôk a Vörösmarty téren, az 51-es pa-
vilonnál dedikálnak
Június 2-án szombaton 17–18 óra között
Június 3-án vasárnap 14:15 óráig.

Frigoria Könyvkiadó
1119 Bp., Pajkos u. 66.
T/F: 203-0915
frigoria.kiado@t-online.hu
www.frigoriakiado.hu

Hevesi tájakon és a Tisza-tó
(Tájról tájra útikönyvsorozat)

■ A FRIGO-
RIA Kiadó
Tájról tájra
útikönyvsoro-
zatának 5. kö-
tete, a köny-
nyen megkö-
zelíthetô, sok
érdekes látni-
valót kínáló
változatos vi-
dékre, a hevesi
tájra csábítja a
turistákat. A

kötet jól kezelhetô, zsebbe tehetô úti-
kalauz, amely „kézen fogva” vezeti a
turistát látnivalótól látnivalóig Heves
megye területén.

A Mátra és a Bükk hegység hatalmas
erdôségeivel, vadregényes várromokkal
koronázott csúcsaival, völgyszorosai-
val, hangulatos lankáival vonzó kirán-
dulási célpont. Számtalan kastély, érté-
kes régi templomok, különleges termé-
szeti látnivalók, pl.: a törökországi Pa-
mukkáléra emlékeztetô egerszalóki fe-
hér mészkôlerakódás a fenyôfák gyûrû-
jében a gyógyfürdôvel, vagy a kaptár-
kövek Bogácson és „Noé szôlôje” Is-
tenmezején, de gyógyfürdôk, tavak,
víztározók, sôt Heves déli részén a Ti-
sza-tó kellemes strandjai várják a turis-
tákat. Kiemelkedô látnivaló a gyönyö-
rû Eger a várral és számtalan mûemlé-
kével. Hatvanban szép kastélyokat, Lô-
rincen a tájházban a palóc kiállítást te-
kinthetjük meg.

A könyv egy-egy útvonalra felfûzve
ismerteti a településeket a látnivalók
részletes bemutatásával, hasznos tud-
nivalókkal, várostérképekkel. Ismerteti
a kulturális programokat, rendezvénye- 2
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ket. Egyaránt szól autós és vonattal
utazó turistáknak, nyaralóknak, a gya-
logtúrák kedvelôinek is ajánl útvonala-
kat. Tájékoztat a horgászati, vadászati,
lovaglási és egyéb szabadidôsport lehe-
tôségekrôl. 

(X)

Budapest kerékpáratlasz

■ A FRIGO-
RIA Kiadó
kerékpárat -
lasz sorozata
M a g y a r o r -
szág külön-
bözô tájegy-
ségein ajánl
kerékpártúra
útvonalakat.
A sorozat új
kötete a Bu-
dapest ke-
rékpáratlasz.

A spirálos, többnyelvû, M 1:20 000 lép-
tékû részletes, négyszínnyomású térkép
tartalmazza az összes budapesti kerék-
párutat, megkülönböztetve az önálló
kerékpárutakat, a gyalog-kerékpárutakat
(azon belül is az osztott, osztatlan sza-
kaszokat), a kerékpársávokat, a táblával
jelölt ajánlott utakat, valamint a kerék-
páros közlekedés javasolt összekötô út-
vonalait, a közintézmények és a látniva-
lók kerékpárral való megközelítésére is. 

Az emelkedôk, veszélyes keresztezô-
dések, tervezett kerékpárutak is külön
jellel szerepelnek.

Az atlasz egyedülálló, eddig még nem
jelent meg hasonló Budapestrôl.

(X)

Semmelweis Kiadó
1089 Bp., Nagyvárad tér 4.
www.semmelweiskiado.hu

Szirmai Imre:
Szerelmetes gonoszkáim

■ Minden
p o l i t i k a i
rendszer ha-
t á r o z o t t
s z á n d é k a ,
hogy meg-
vá l toz t a s s a
az emberek
viselkedését.
Evégett elve-
ket dolgoz
ki, és elvárja
azok betartá-
sát. A mo-

dern korban ez a cél egyre nehezeb-
ben érhetô el. Ha nincs háború vagy
polgárháború, amelyben a más vallá-
súakat és a más véleményen lévôket
megsemmisítik, békés vagy békésnek
látszó társadalmakban egyetlen fegy-
ver marad a másik ember viselkedésé-
nek szabályozására, ez a lélektani ma-
nipuláció. Ha jól meggondoljuk, egy
zárt közösségben, azon felül, amit ott
pénzért csinálunk, semmi mást nem
tehetünk egymás figyelésén kívül.
Mivel senkinek nincs jelleme önma-
gában, senki nem képes kívül kerülni
a körön. A visszatekintô majd azt ál-
lítja, hogy olyan magatartásminták
alakultak ki, amelyeket kórosnak kell
tartani. Utólag mondom, mert az is
lehet, hogy kóros társadalmi helyze-
tekben a kóros viselkedés biztosítja a
túlélést. Ettôl tartok egy kicsit … te-
hát, tisztelt Olvasótárs, vigyázzunk
az elôjelekkel! 

(X)
176 oldal, 2000 Ft

Esther Vilar: A férfi joga két nôre

■ A botrá-
nyos könyv
férfiakban és
nôkben egy-
aránt heves
é r z e lmeke t
váltott ki
megjelenése
után. Az író-
nô hol okos
é r v e l é s s e l ,
hol merész
á l l í t á s s a l
mond véle-
ményt férfi-

akról, nôkrôl, feminizmusról és poli-
gámiáról.

„Kevés emberi élmény tárja fel megra-
gadóbban az emberi sors kétértelmûsé-
gét, mint a szexuális tapasztalat, mely-
nek során egyszerre s együtt érzi magát
testnek és léleknek, szubjektumnak és
Másiknak.” 

„…a nôt éppen helyzetének ellent-
mondásossága óvja meg az önáltatás
csapdáitól, melyekbe a férfi oly gyakran
beleesik, mert tévútra csábítják az ag-
resszív szerepébôl fakadó látszatelô-
nyök s az orgazmus önelégült magánya
… a nô önismerete mélyebb és autenti-
kusabb.” 

„…az abszolút emberinek a gyakorlat-
ban a hímnemû a típusa.” 

„A nôi libidó egyszerre sürgetô és ri-
adt hívás: vonzás és taszítás elválasztha-
tatlan szintézise.” 

„A másikat birtokba venni, de elôbb s
ennek érdekében prédává lenni: ez a nô
erotikus transzcendenciájának lényege.
Vagyis tárggyá válni és tárgyként ragad-
ni meg önmagát.” 

„A nô, annak bizonyítására, hogy sike-
rei révén a férfiakkal egyenértékûvé
vált, igyekszik magának nemiségével
egy férfitámaszt biztosítani: egyszerre
két húron játszik, számít régi varázsára
és újabban kiharcolt jogaira, megköve-
telve az iránta való hagyományos tiszte-
letet és az újabb megbecsülést.” 

„…embernek az emberhez való
közvetlen, természetes, szükségszerû
viszonya a férfinak a nôhöz való vi-
szonya.” 

(X)
Simone de Beauvoir: „A második nem”
(1949)
125 oldal, 2700 Ft

Gábor György: Abszolút tenger
Tanulmányok, esszék, kritikák

■ A magyar
nyelv értelme-
zô szótárának
tenger címsza-
va használha-
tatlan, arro-
gáns és a leg-
határozottab-
ban visszauta-
sítandó: „A
világrészeket
v. ált. a szá-
razföld egyes
részeit elvá-
lasztó nagy ki-

terjedésû, sótartalmú víztömeg.” 
Éppen ellenkezôleg: világrészeket

nem elválasztó, hanem összekötô nagy
kiterjedésû víztömeg. Híd, mely veri
az eget, mit híd, roppant félsziget! Se-
lyemzsinór és letéphetetlen bilincs,
masnira kötött díszszalag és rozsdás
vashuzal. Hiszen ez köti össze – meg-
bonthatatlanul, örökkön-örökké – az
írót, a képzômûvészt, a zeneszerzôt, a
filmrendezôt, a fotográfust és a vallás-
filozófust. 

A filozófus szerzô elmélkedéseit, tör-
téneteit összefoglaló mû, melynek köz-
ponti témája az az abszolút tenger,
amely inkább összeköt embert, mû-
vészt, mintsem elválaszt. Annak ellené-
re, hogy mély filozófiai elmélkedéseket
várunk a szerzôtôl, most könnyed, len-
dületes okfejtései, történései elgondol-
kodtató élményt nyújtanak az igényes
olvasónak.

(X)
252 oldal, 4000 Ft2
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Ciceró Könyvstúdió
1133 Bp., Pozsonyi út 61.
T/F: 239-0180
cicero@chello.hu
www.cicerokonyvstudio.hu

Szalay Lenke:
Mogyoró kinövi a kabátját
Illusztrálta: Réber László
(Klasszikusok fiataloknak)

■ A kéksze-
mû, fitos
M o g y o r ó ,
akit az olva-
só jól ismer
Szalay Len-
ke „Mogyo-
ró” címû re-
g é n y é b ô l ,
két évvel
idôsebb és
öt egész cen-
t i m é t e r r e l
n a g y o b b

lett, amióta nem találkoztunk vele – és
ez igazán nagy jelentôségû esemény egy
olyan kislány életében, aki mindig a leg-
kisebb volt az osztályban. De ne vág-
junk az események elébe… Ez a roha-
mos növekedés egy nyári szünidô ered-
ménye. Mogyoró ugyanis nagymamájá-
nál nyaral a Balatonon. Számtalan mu-
latságos kaland esik meg vele, számta-
lan bonyodalom származik sedreségé-
bôl, sôt néha túlságos buzgalmából is.
A kalandok közben vidáman múlik a
nyár a Balaton partján és a tó hûs vízé-
ben, és Mogyoró a falusi élet ezer apró
eseménye közepette kiscicákat nevel,
megment egy csirkét a biztos haláltól,
új barátokat szerez, új tapasztalatokkal
gazdagodik. S mire eljön a szeptember
és az új iskolaév, anyuka bánatára és
Mogyoró örömére kiderül, hogy a kis-
lány kinôtte a tavalyi szép nagykockás
kabátot... A mulatságos könyvet Réber
László kitûnô rajzai díszítik.

(X)
A/5, kötött, kb. 320 oldal, 1980 Ft

Hugh Lofting:
Doktor Dolittle és a madárposta
Fordította: Kövesdi Miklós Gábor
(Klasszikusok fiataloknak)

■ Doktor Dolittle-nek Magyarorszá-
gon is számos rajongója van. A Doktor
Dolittle és az állatok, a Doktor Dolitt-
le cirkusza és a Doktor Dolittle utazá-
sa után végre újabb Hugh Lofting-re-
gény lát napvilágot magyarul. A Dok-
tor Dolittle és a madárposta régi tarto-
zást egyenlít ki, mivel ez az elsô kötet

k ö z v e t l e n
folytatása ,
vagyis a
szerzô má-
sodik olyan
k ö n y v e ,
amely az ál-
latok nyel-
vén beszélô
természet -
búvár ka-
l a n d j a i r ó l
szól. Re-
méljük, régi

és új olvasók egyaránt örömüket lelik
benne, és alig várják majd, hogy továb-
bi Dolittle történeteket lássanak napvi-
lágot. Csak megnyugtatásul: utánpót-
lás van bôven.

A könyvet a szerzô humoros rajzai
illusztrálják, amelyek híven követik a
könyv tartalmának nem mindennapi
fordulatait. Ki gondolhatná ugyanis,
hogy a köztiszteletben álló angol or-
vos a távoli Afrikában megszervez ba-
rátai, a fecskék közremûködésével egy
az egész világra kiterjedô postaszolgá-
latot?

(X)
A/5, kötött, 269 oldal, 1800 Ft

Geopen Kiadó
wwww. geopen.hu

Alice Hoffman:
A tizenharmadik boszorkány

■ Az ameri-
kai Alice
H o f f m a n
író, forgató-
könyvíró a
mágikus re-
a l i z m u s
képviselôje.
I r o n i k u s ,
s z e l l e m e s
nyelvezete,
emberisme-
rete és kitû-
nô karakter-

teremtô ereje miatt úgy is említik, mint
Jane Austen mai megfelelôjét. 

Ebben a regényében, amely valójában
anyák és lányok bonyolult kapcsolatá-
nak érzékeny, leheletfinom lenyomata,
a Sparrow család boszorkányos képessé-
gû asszonyairól mesél: egyikük nem
érezte a fájdalmat, másikuk megérezte a
hazugságot vagy maga elôtt látta mások
álmait. A nemzedékek sorában Stella a
tizenharmadik, aki, mint minden elôd-
je, rendkívüli tulajdonságáról a tizen-

harmadik születésnapján szerez tudo-
mást. A sors fintora, hogy Stella anyját
és nagyanyját épp különleges adottsága-
ik tartották távol egymástól. Miközben
a fiatal lány újonnan szerzett képességé-
vel igyekszik megbirkózni, csaknem vég-
zetes félreértés történik: látomása gyil-
kosság vádjával börtönbe juttatja az ap-
ját. Anyja kénytelen sosem látott nagy-
anyjához menekíteni ôt, arra a helyre,
amelynek örökségétôl óvta. A nemzedé-
kek titkait, talizmánjait, emlékeit és kü-
lönleges történeteit ôrzô családi kúriá-
ban talál egymásra a három nô, hogy
Stella különleges képességét megszaba-
dítsák a balszerencsét hozó átoktól.

Fordította: Szûr-Szabó Katalin
(X)

416 oldal, 2990 Ft

Steven Hall:
CáPAca
Rorschach-játszmák

■ Steven
Hall fiatal
angol író
elsô regé-
nye min-
den érte-
l e m b e n
unikumnak
ígérkezik. A
m e s t e r e i -
nek tartott
Jorge Luis
Borges, Ita-

lo Calvino, Paul Auster, Murakami Ha-
ruki és Mark Danielewski hatására fogott
hozzá valószínûleg mûfajteremtô köny-
vének megírásához, és még mielôtt elké-
szült vele, olyan feltûnést és érdeklôdést
sikerült kiváltania vele, hogy szinte az
angol kiadással egy idôben jelenik meg
több országban, és a belôle készülô film-
változat sem sokáig várat magára.

A Moby Dick, a Mátrix, A cápa és A
Da Vinci-kód találkozásaként is emlege-
tett regény fôhôse egy napon arra ébred,
hogy nem emlékszik semmire. Csupán
egyetlen telefonszám áll rendelkezésére,
hogy megtudja, ki is ô valójában. Ahogy
levelekbôl, apró momentumokból pró-
bálja összerakni magát, rádöbben, hogy
egy kézzelfoghatatlan lény tör az életé-
re. A történet megdöbbentô pszichotril-
ler, amely nem mellesleg a szerelem el-
vesztésérôl és az elmagányosodásról is
szól, és amelyben a nyelv nem csupán
meghökkentô leleményességgel forga-
tott eszköz, hanem fontos szereplô is. 

Fordította: Komáromy Rudolf
(X)

428 oldal, 2990 Ft 2
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D. L. Smith:
Santo Fico csodái

■ Az ameri-
kai D. L.
Smith szín-
mûírónak ez
az elsô regé-
nye. Mint a
dramaturgia
kiváló isme-
rôje és alkal-
mazója egy-
úttal meste-
rien ötvöz
mesét és rea-
lizmust, vér-

bô komédiát és megindítóan mély em-
beri drámát. 

Történetének fôhôse, Leo Pizzola húsz
év múltán kissé megtépázva, számtalan
csalódástól és kudarctól sújtva a meggaz-
dagodás reményében tér vissza szülôvá-
rosába, az eldugott toscanai Santo Ficó-
ba. A poros-kopott kisváros azonban
most is ugyanolyan szegény, mint ami-
kor Leo annak idején búcsút intett neki.
Csupán egy valamiben változott meg:
Leo hazaérkezésének senki sem örül. A
régi társaságból egyedül Topo öleli ma-
gához, egykori jó barátja meghalt, és a
nô, akit valaha csodált, megvetôen eluta-
sítja. A városka papja pedig meghason-
lott, elvesztette a hitét. Santo Ficón már
csak a csoda segíthet! Leo és Topo neki
is áll, hogy összefabrikáljanak egyet. De
miközben a turpisságok egyenként lelep-
lezôdnek, váratlanul megtörténik a cso-
da, amely csodák egész sorozatát indítja
el, gyökeresen megváltoztatva az unal-
mas, egyhangú élethez szokott olasz vá-
roska életét. A barátság és a család, a kí-
sértés és a megváltás olykor mulatságos,
máskor édesbús, európai hangulatú tör-
ténete olyan, mint az élet.

Fordította: Mesterházi Mónika
(X)

336 oldal, 2990 Ft

Kassák Könyv
és Lapkiadó
www.kassakkiado.hu
T: (28)-503-450

Nagyobb minden óceánnál
az emberi szív 
A legszebb írások a szeretetrôl
Bölcsességek Kincsestára sorozat

■ Mit jelent számodra: szeretni? 
Kutattál-e emberi szemben fények után,
útjára engedve legbelsô fényedet? 

Tudod-e, hogy
nem azért nem
szeretjük az
e m b e r e k e t ,
mert rosszak;
hanem azért
tartjuk rosszak-
nak, mert nem
szeretjük ôket?
És tudod-e, mi
történik velük
a szeretetlen-
ségben? 
Tudod-e, mit

jelent élni, ha nem tudod azt, mit je-
lent: szeretni? 

Kérdezted-e valaha magadtól: túllépve
minden múlandón, a szeretet miért
örök? Néztél-e más szemmel a világra,
mint a szeretet szemével? Égô, perzselô
vággyal: bárcsak szerethetnél valakit,
akinek ez örömet okozna? Kívántál-e
mást erôsebben, mint az ô szeretetét?

Hallottál-e róla, hogy a szeretet körébôl
senki ki nem léphet? Hallottál-e arról,
hogy a szeretet – bár fénye a nappalok és
éjek körforgásával változik – mégis rendü-
letlenül világít? Hogy számára nincs kint
és bent, múlt és jövô, így határokkal sem
terhes? Ismered-e a soha nem keletkezô és
soha el nem múló szeretet határtalan ere-
jét, minek roppant hatalma semmivel nem
mérhetô? Tudod-e, milyen az, amikor a
szeretet szeret, és milyen, amikor gyûlöl? 

Hallottál-e arról: ha másokra a szere-
tet igaz szemével nézel, ôk ugyanúgy te-
kintenek vissza rád?

(X)
kötve, 990 Ft

Nevetni, megérteni, szeretni jöttél...
Bölcs tanácsok a mindennapokra
Bölcsességek Kincsestára sorozat

■ Mi dolgunk
a világon? A
nevetés, a meg-
értés és a szere-
tet. Platon, Se-
neca, Tatiosz,
K a l i m o n a s z ,
Marcus Aureli-
us, Tolsztoj és
mások taná-
csai, írásai.
Mivel a szemek
nem egyformán
tûrik a fényt, a

száj sem mozdulatlan mindig: a szó, mi-
ként a dárda, sokszor a szív mélyére ha-
tol. Csillapítsd a haragvó indulatot nyug-
tató simogatással, a szavakat hallgatással. 

(X)
Kötve, 990 Ft 

Kiss József
Könyvkiadó
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

Julia Navarro:
A Szent Lepel titkos szövetsége

■ Torinó-
ban ôriznek
egy halotti
leplet, ame-
lyen min-
den jel sze-
rint egy ke-
resztrefeszí-
téssel kivég-
zett ember
r u h á t l a n
holttestének
képe látha-
tó. A keresz-

tény hívôk többsége hisz abban, hogy a
lepel Jézus halotti leple, a képmás Jézus
képmása.

Ez a legenda évszázadok óta foglalkoz-
tatja az emberek képzeletét, a megmagya-
rázhatatlan rejtélyek, jelenségek sokakat –
hívôket és ateistákat egyaránt –, sarkalltak
arra, hogy megkíséreljék értelmezni a
nehezen felfoghatót, a tudományos
megközelítés számára értelmezhetetlent.

Julia Navarrót, a spanyol újságírót is
megihlette a torinói lepel. Egy, a lepel kö-
rüli fejleményeket taglaló újságcikk olva-
sása nyomán fogott regénye megírásához.
Célja nem az volt, hogy riporteri eszkö-
zökkel dolgozza fel a lepel történetét,
„csak” szórakoztató, érdekes, izgalmas re-
gény írására törekedett. Sikerült.

A siker a mindenkit érdeklô téma mel-
lett bizonyosan Julia Navarro mese-
szövésének köszönhetô. A fordulatos
történetben két szálon folyik a cselek-
mény – a történelemben és a jelenben –,
a két szál minduntalan összekapcsolódik,
a jelen csak a múltból érthetô meg.
Megelevenedik a Szent Lepel közel 2000
éves hiteles története: a Szent Lepel
kalandos útja Jeruzsálemtôl, Edessán,
Konstantinápolyon, Franciaországon,
Spanyolországon és Skócián át.  Feltárul
az olvasó elôtt sok eddig titokzatos
esemény, a lepel csodával határos meg-
maradása, ôrzôi és támadói kiléte, az érte
folyó szakadatlan harc Jézus halála óta.
Az egyház, a templomosok, világi
uralkodók és hatalmasságok, szekták
mind a lepel egyedüli jogos tulajdonosá-
nak vallják magukat a múltban és a jelen-
ben egyaránt. 

(X)
(Ford. Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft2
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FÉSÛS ÉVA:
AJNÁCSKA ÉS AZ ALIGVÁRI CSELSZÖVÔK
Mese 12 fejezetben
140 oldal, 3950 Ft
Kerekegyország királyának sürgôsen meg
kell házasítania a fiát, Deliszép királyfit, kü-
lönben semmi nem menti meg az országot
az anyagi csôdtôl. Aligvári Ajnácska, a szom-
széd király lánya tûnik legalkalmasabbnak
az „országmentésre”. Füzesi Zsuzsa illusztrá-
ciói, képi világa teszi a kicsik számára is iga-
zán élvezetessé a nagyszerû mesét.

WOLFGANG KUHN:
ÁLLAT ÉS ANGYAL KÖZÖTT
Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet
180 oldal, 2200 Ft
A szerzô tavaly megjelent, A darwinizmus
buktatói c. kötetének gondolatmenete
folytatódik ebben az írásban. Ma a termé-
szettudósoknak nem a szakismeretükben,
hanem a filozófiai mûveltségükben van hi-
ány: nem gondolkodnak magáról a gon-
dolkodásról. 

MAGYAR ZOLTÁN:
ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
208 oldal, 3800 Ft
Erzsébet „a nôi szív összes bájaival és vonzal-
maival s a középkor mély kereszténységének
szigorával, változatos fiatal élet varázsával s
az égbe emelkedô erény érettségével lép
elénk. ..bár éledne föl köztünk szelleme, a
gyakorlati hit, mely égbe néz, midôn a föl-
dön jár, mely nemcsak lát, de tesz is.” (Pro-
hászka Ottokár)

VÁRDY BÉLA – VÁRDY HUSZÁR ÁGNES:
MAGYAROK A GULAGON 
368 oldal, 3800 Ft
A Kanadában élô szerzôházaspár 2003 nya-
rán kezdett hozzá néhány tucat még élet-
ben levô egykori „gulagos” emlékeinek fel-
dolgozásához. Céljuk az, hogy a fél évszáza-
da eltiltott, háttérbe szorított és figyelmen
kívül hagyott nemzeti tragédiát az ország és
a nagyvilág elé tárják.

BENE ÉVA:
EMANCIPÁCIÓS BUMERÁNG
160 oldal, 2800 Ft
„Valljuk be, szánalmas bohócot csináltak belô-
lünk, az életünket a feje tetejére állították, mi
pedig balga fejjel, önként és dalolva tesszük
tönkre magunkat, egymást és a gyermekein-
ket. Le kell leplezni, a nevén kell nevezni, és
szembe kell fordulni a világot elárasztó, éle-
tünket megnyomorító tévtanokkal.” 

KAHLER FRIGYES:
ÁVH TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYV 4.
Adalékok az egyházüldözés történetéhez
1945–1956
240 oldal, 3400 Ft
A sorozat korábbi köteteiben a kádári tit-
kosrendôrség egyházüldözô, a szólás- és vé-
leménynyilvánítási szabadságot korlátozó
tevékenységét mutatja be a szerzô, most az
ÁVH irattárába enged betekintést. A forrá-
sokból jól kirajzolódik az ötvenes évek egy-
házpolitikája, és kibontakozik a katolikus
egyház történetébôl egy eddig kevésbé is-
mert rész is.

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

Stephen M. Miller –
Robert V. Huber

A BIBLIA TÖRTÉNETE
A Biblia keletkezése és hatása
256 oldal, 5900 Ft
A Biblia története – ahogyan létre-
jött, megmaradt és az évszázadok
során megváltoztatta a világot –
nincs a Bibliában. E gyönyörû kö-
tetben érdemes utánaolvasni.

Rainer Albertz
ILLÉS
Isten tüzes harcosa
216 oldal, 2200 Ft
Páratlan hatású próféta volt:
személye az izraeli hitben csak
Mózesével vetekedhet, s oly fon-
tos volt késôbb Keresztelô Já-
nos és Jézus számára is.

Pákozdy László Márton
BIBLIAISKOLA
264 oldal, 1500 Ft
Az egyik legnagyobb 20. szá-
zadi protestáns bibliatudós pá-
ratlan tudományossággal és
ízes, szép stílusban megírt
könyve öt évtized után lát újra
napvilágot.

Sue Graves
ISMERED A BIBLIÁT?
62 oldal, 1900 Ft
Mi a Biblia? Kik, és milyen
nyelveken írták? Ki adta to-
vább a történeteket? Kik olvas-
sák ma a Szentírást? Ilyen kér-
désekre ad választ a kicsik
számára ez a kötet.

1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267; 209-3033. Honlap: www.kalvinkiado.hu; www.bibliatarsulat.hu
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk az Ünnepi Könyvhét Ráday utcai rendezvényén június 1. és 3. között.

A helyszínen saját kiadványainkra 20% engedményt adunk!

A KÁLVIN KIADÓ ÉS A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT AJÁNLATA

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata



■ Fery Antal egykori plakátját felhasználva röpteti Orosz
István képzelete az idei, 78. Ünnepi Könyvhét magasá-
ba a szárnyas paripát. A Minden kézbe könyvet! szlogent
kissé megtoldva azon kiadványokból válogatok, melyek
e sorok írásakor – május közepén – már kinyomtatva
várják az ünnepet.

Ferdinandy György
egy évtizedek óta emésztô-gondolkodtató lelkifurdalás
múltvallató, önéletrajzi krónikájával gyarapítja mai epi-
kánk uralkodó fôtémáját, az apa-tematikát. A bolondok
királya nem más, mint az élete delétôl évtizede-
ken át, 1974-ben bekövetkezett haláláig kórház-
ban, elfekvôben, sokáig elmebetegek között vege-
táló, mozgásképtelen édesapa. Az Orpheusznál
közrebocsátott tényregény egy szinte mindig tisz-
ta értelmû, olvasó, sakkozgató – emelkedett önfe-
gyelemre, környezete vigasztalására is kész – volt
sikeres orvost elevenít elénk, akire azonban az ön-
magából kiforgató depresszió és más kontrollál-
hatatlan állapotok periódusai is rátörhetnek. Az
akkor negyvenéves Dokit a nyilasok verték nyo-
morékká (büntetésül) a II. világháború vége felé,
a Hûség Házában. 2004-ben a Terror Háza nem
ültet emlékfát: hajdani életmentô hôsiessége
ugyan tény, de „nem találtak erre élô tanúkat”.
Ferdinandy állandó idôsík- és szöveglüktetés-
ben tartja a könyvet. A familiáris beszámoló,
az apa diktálta rövid sorsrajz, az 1956 után tá-
vol élô fiú sajátos árvaságának, világfutásának
öntépô-önigazoló számvetése, az anya- és
testvérkép, a valódi bolondokról készített írói
pillanatfelvételek együtt formázzák az élet-
mûbe szervesen illô-kívánkozó szép kötetet,
amelyben a fanyar irónia is munkál. A motí-
vum- és formulaismétlések ugyan a szagga-
tott matéria hiányaiból fakadhatnak, de rit-
must is adnak a fájdalmasan lirizált, egyben
kemény anyagú prózának.

Takács Tibor
(aki már maga sem adós egy emlékezetes apa-
regénnyel) nyolcvanadik születésnapjának küszöbén
Balkáni barangolás címmel jóval vidámabb tárgyat
dolgoz fel: gépkocsin és tolóhajón tett hajdani utazá-
sainak emlékét (Bába Kiadó). Ô is mûfaj- és textus-
szembesítéssel, alkalmanként egy kis idôbontással vil-
lanyozza fel regényes beszámolóját. Két fiának nap-
lójából rendre idéz, szívesen közli élményközvetítô,
általában megkapóan romantizáló verseit is (mond-
hatni kis kötetnyit). Az életkori és beszédmódbeli
szemszögek váltakoztatása, a historizáló, útleíró ré-
szek tartalmassága, a párbeszédes epizódok élettelisé-
ge annak is érdekes olvasmányt kínál, aki járt ott (és
úgy), s annak is, aki nem. Lényeges serkentô, hogy az
élményvágyon kívül mindig mozgolódik, „jegyzetel” az írói kí-
váncsiság, az alkotói terv is, a „látnom kell, hogy megírhassam!”,
a „láttam, s majd meg is írom!” erkölcse. Még az a pedantéria is
élvezetes, amely Takácsot mintha nem engedné lemondani
egyetlen szép formájú kavicsról, egyetlen hangulatos alkonyról
sem. A három nagy rész a címe alatt értelmezést, jelölést nyer, s
a fejezetcímek is elbeszélgetnek a kifejtô alcímekkel. Így társalog

Takács Tibor az olvasójával – s benne
élô énjeivel is. „Amit elhoz a szem és a
lélek”: az egyik alcím minden utazók ars
poeticájának kulcsa vagy a kincsestár-tu-
dat jelmondata is lehetne.

Czine Mihály
a megidézettje az Ötvös László által írt-
szerkesztett könyvnek. Találó a Czine
Mihály népközelben cím (Nap Alapít-
vány). Két évig diákja, majdnem húsz
évig, oktatóként – egybenyíló szobák-
ban – egyetemi kollégája voltam Cziné-
nek, a Látóhatár szerkesztôségében is két
évtizedig dolgozhattam mellette. Re-

megtem elôtte, amikor doktori disszertációmat
bírálta, s csodáltam jókedvét, kapcsolatteremtô
leleményességét messze földön, az Újvilág te-
rein. Ismerni véltem, tiszteltem, atyai barát-
ként szerettem – egyéniségének ellentmondá-
sos mivoltában is (hogy megfért benne a nagy-
vonalú, kópés ember mellett a purifikátor!). Az
1999-ben elhunyt irodalmár, professzor isme-
rôs arca néz vissza ebbôl a kötetbôl, melynek
dokumentáló bôsége nem kétséges, létrejötté-
nek személyes indítékai is méltánylandók. A
kezdetleges nyomdatechnikával, alig élvezhe-
tôen kivitelezett összeállítás azonban esetleges,
szakszerûtlen. Szerény színvonalú szépliteratú-

rát és némi baráti hazabeszélést is el kell visel-
nünk. A kompiláció deformáltsága folytán úgy
csúsznak el hangsúlyok, hogy az már a történeti,
irodalomtörténeti hitelességet is kikezdheti. Éber
kritikával kell tehát forgatni ezt a („bibliásnak” is
szánt) könyvet; és annyi szeretettel, amennyivel
Ötvös útra bocsátotta.

Czine Mihályhoz nem

Nádas Péter
írói világa állt közel, ám korai novelláiban is
észlelte már a tehetséget, a tallózó folyóirat
fôszerkesztô-helyetteseként szívesen pártol-
ta mûvei újraközlését. Bizonyára bekerülne
a Czine-könyvtárba a Testre szabott élet címû
tanulmány- és kritikagyûjtemény is. A Kijá-
rat Kiadó értékes Kritikai zsebkönyvtár soro-
zatának 9. kötete a Saját halál és a Párhuza-
mos történetek címû Nádas-opuszok kritikai
visszhangját vonultatja fel, Rácz I. Péter gon-
dos válogatásában és szerkesztésében. Nem
könnyen befogadható – a második esetben
élénk diskurzust kiváltó – alkotásokról van
szó. Igényes olvasónak, magyar szakos kö-
zépiskolás vagy egyetemista diáknak nagy
segítség a biztos minôségérzékkel egybeszer-

kesztett recepció. A csupán forrásjegyzékben említett elemzések
közül – véleményem szerint – Radics Viktória eszmefuttatását
terjedelmessége ellenére is be kellett volna illeszteni a kötetbe.
Örvendek is, hogy a házi kolligátumban nekem megvan. De mi-
kor jutok újra hozzá az áttekintéséhez? Több száz könyvheti
könyvvel a kézben…?!

Tarján Tamás 2
3
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Minden kézbe könyvheti könyvet!
könyvbölcsô
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■ Kár, nagy kár lenne sok szót pazarol-
ni arra, hogy mi nincs benne a Vissza-
pillantásban. Mert ha csak egy hevenyé-
szett felsorolásba, s egy-két szavas in-
doklásba kezdenék, akkor ennek a Lap-
margónak terjedelme sem lenne elég a
leltárhiány számbevételéhez. Csakhogy:
ez a kötet szubjektív válogatás, egy, az
újkori magyar riportfotót szerkesztô-
ként, szervezôként, fotóriporterként
meghatározó személyiség szakmai must-
rája. Már csak ezért is érdemes belela-
pozni Szalay Zoltán emlékkönyvébe:
mit tartott ô könyvbe mentendônek a
sok tízezernyi fénykép közül. (Szalayt
egyébként az is ismeri, aki netán nem
hallotta a nevét, hiszen a Nemzeti Szín-
ház 1964-es felrobbantása kapcsán ki-
nek ne ötlene fel az a kép, amelyen az
épület maradéka, a szabad ég alatti, tég-
latörmelékkel teli nézôtér és a vaksöté-
ten tátogó színpad látható. Vagy öt év-
vel korábbról az éppen induló rádiós
szappanopera, a Szabó család szereplôtablója: elôtérben a
karját összefonó, huncutul vigyorgó Gobbi Hildával és a mé-
labúsan gondterhelt, örök kisemberrel, Szabó Ernôvel. Vagy
az 1986-os, a konszolidációs Kádár János egész politikai élet-
útját egyetlen telitalálatos pillanatba sûrítô felvétel, amely a
Varsói Szerzôdés budapesti csúcstalálkozóján készült: a ma-
gyar pártvezér középen egyedül áll, próbálja nem észrevenni
a rá nézô Nicolae Ceausescut, akikre viszont ô tekint, Gorba-
csovra, Honeckerre és Jaruzelskire, azok ôt nem hajlandók a
körükbe fogadni…)

Szóval a most megjelentetett kötet Szalay válogató vissza-
pillantása tanítványai, barátai (eseténkénti ellenlábasai) vagy
csupán kollégái termésére. S mint ilyen, értelemszerûen szub-
jektív, még akkor is, ha az album alapanyaga meglehetôsen
kötött: a negyedszázados múltra visszatekintô magyar sajtó-
fotó tárlatok pályázati anyagából szemezget, évenkénti bon-
tásban. Kezdetben 2-3, késôbb 6-8, esetenként 10 fotóval fel-
idézve, jellemezve az adott esztendô történését. S ha van va-
laki, akinek ez az isten- és szakmakísértô nekibuzdulást és el-
fogultságot meg lehet bocsátani, hát az is Szalay, akinél job-
ban kevesen ismerhetik az alapanyagot, minthogy a 25 tárlat
többségének ô volt létrehozója, szervezôje, olykor zsûritagja,
pártatlan motorja. 

Mindez, belátom persze, burkolt kritika is – lehetne, de sza-
vamra, nem az. Kiállás inkább a „jutalomjáték” joga és meg-
érdemeltsége mellett, amit azzal a szubjektív kritikai megkö-
zelítéssel is alátámasztok, hogy a következôkben néhány –
Szalay által is favorizált (favorizált, mert beválasztott!) – fel-
vételrôl írnék csupán, nem tagadva önnön elfogultságomat
sem. (Hozzátenni mindehhez még annyit szeretnék: aki „ob-
jektívabb” szemlére vágyik, megalapozottan fordulhat az
évenkénti sajtófotótárlat utólag összeállított „katalógusai-
hoz”, benne a díjazott alkotásokkal.)

Rátérve immár a most megjelent albumra: magam nagyon is
egyetértek azzal, hogy a negyedszázados visszatekintés emble-
matikus képének Szalay azt az 1990-ben, Moszkvában készí-
tett Bánkuti András-felvételt tartja. Az Alkonyat címû fotó, ha
úgy tetszik utcai csendélet, 10 járókelô egy hatalmas Lenin-

plakát elôtt, csakhogy a stilizált
pártvezéri fej – Bánkuti kompo-
zíciójában a (végsô) napnyugtát
idézi, mondom még egyszer:
1990-ben, váteszi reménységben.
Aztán itt vannak a fotóváloga-
tottban Kornis Péter és Stalter
György 1982-es sorozatai: az In-
gázó vendégmunkás emlékezetes
pályaudvari pillanatai illetve egy
bányászkolónia (majdnem) hûlt
nyomát rögzítô Tólápa címû fel-
vételek. S bekerültek Horváth
Dávid 1982-es, botrányt kavaró
és betiltott rockkoncerti riportjá-
nak – a sárból dacosan lázadó,
sokat élt kölyök – kockája is. (T.
Balogh Lászlónak a Sziget feszti-
válról hozott 2001-es híradása
pedig azt regisztrálja, hogy nincs
új a nap alatt.)

Aztán itt vannak az emlékeze-
tes kézcsókok: az egyiket Fejér

Gábor rögzítette 1984-ben, a Vámház – mit nem mondok! a
Tolbuchin – körúti vásárcsarnokban, egy mézárus cuppant rá
az angol miniszterelnöknô, Margaret Thatcher kézfejére, 18
évvel késôbb, kísértetiesen hasonló beállításban Kovács Atti-
la kap el egy hasonló pillanatot, csakhogy ezúttal Orbán Vik-
tor kézfején landol az áhítatos öregasszonyi csók.

A kötetben lapozgatva azon is elgondolkodom, mennyire
sajnálom, hogy közvetlen kollégám, az agyonterhelt Kiss-
Kuntler Árpád manapság miért nem veselkedik neki olyasfaj-
ta képesszéknek, mint amilyet Batha Lászlóval közösen készí-
tett 1987-ben. A Lakógép sorozat, melyen kirakati babákkal
népesítik – vagyis „helyettesítik” – be a nevenincs lakótele-
pet, pontosan „csináltságával” válik a vérbeli riportfotó egyik
variánsává. Ellentétben azzal a megismételhetetlenséggel,
amely mondjuk Szabó Barnabás 1993-as, Horthy Miklós ken-
deresi újratemetésekor készített sorozatából való: a már felál-
lított díszôrség (és a kerítés mögött) rohamtempóban keverik
a maltert az utolsó simításhoz. 

A fotóriporteri szakmának egyik velejárója a különféle tragi-
kus eseményekrôl, bûnügyekrôl, balesetekrôl való – eseten-
ként sokkoló közeliségû híradás, ezekbôl is beválogatott jó né-
hány remeklést Szalay: Velledits Évának az Aranykéz utcai
robbantást követô képére, Rédei Ferencnek a Felnyársalva cí-
mû gyomorszorító felvételére és Túry Gergely mentôs-soroza-
tára gondolok elsôsorban. Azonban számomra e mûfaj egyik
csúcsfelvételét – mindmáig – E. Várkonyi Péter készítette el,
1989-ben. A lencsehegyi bányászszerencsétlenségnél is jelen-
lévô fotóriporter azzal döbbenti meg „nézôjét”, hogy képérôl
hiányzik a sebesült (vagy tán már halott) bányász. Az üres,
már félrefordított hordágyon „csak” a nyomát – a fekete-fehér
felvétel miatt találgathatunk: szénporos avagy véres nyomát –
láthatjuk, óhatatlanul adódó kérdésünkre pedig a holtfáradt
mentôk arcát nézve sem kapunk választ. 

Murányi Gábor
Visszapillantás. 1981–2005
A magyar sajtófotó huszonöt éve
Szerkesztô Szalay Zoltán. Press&Pictures
192 oldal, ármegjelölés nélkül
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Emlékkönyv à la Szalay



Popper Péter:
ÚT AZ ISTENEKTÔL ISTENHEZ

Kötve, 188 oldal, 1780 Ft

Miért gyôzte le Isten az isteneket?
A népszerû szerzô errôl az útról ír

olvasmányos könyvében, mely Az Égre
nézô ember sorozatban jelenik meg.

SZÉKELY ÉS CSÁNGÓ
BALLADÁK
Kötve, 288 oldal 2380 Ft
A Sziget Verseskönyvek
sorozat legújabb kötetében
székely és csángó balladák-
ból közlünk válogatást.

Tóth Béla:
A MAGYAR

ANEKDOTAKINCS 
Kötve, 312 oldal, 2500 Ft

A kötet elsôsorban
a szerzô történelmi

anekdotái közül válogat.

DSIDA JENÔ VERSEI 
2. kiadás
Sziget Verseskönyvek sorozat
Kötve, 264 oldal, 2380 Ft

F. Várkonyi Zsuzsa – Kalo Jenô –
Popper Péter – Sári László

GYORS ÉLET, LASSÚ HALÁL?
A fogyasztói társadalom csapdái

Fûzve, 192 oldal, 980 Ft
Mesterkurzus sorozat

legújabb kötete

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ajánlata

Saxum Kiadó Bt. 1134 Bp., Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 E-mail:saxumkiado@freemail.hu

SIKERT SIKERRE



A
SANTOS

Kiadó
ajánlata

JUHÁSZ MAGDA
és FÜZESI ZSUZSA
dedikál június 3-án,
vasárnap 11 órakor
a Vörösmarty tér

és a Vigadó u. sarkán
lévô SANTOS

sátornál

santos.kiadó@t-online.hu
T/F: 339-8498

Az Accordia és a Littera Nova Kiadó ajánlata

MARIE TAY ÖSTÖR: LUDOWIGÉK TITKA
Eseménydús, izgalmas, szórakoztató krimi. 
Kb. 220 oldal, Kb. 2500 Ft

SZÉP ÍRÁSOK 2007
A kiadó országos irodalmi

pályázatának nyertes
alkotásai, 25 szerzô mûvei:

versek, prózai mûvek,
gyermekirodalmi alkotások.
Vál. és szerk.: Balázs Tibor. 

Kb. 160 oldal, Kb. 1800 Ft

T/F: 239-2330, e-mail: balazskiado@citromail.hu
www.accordiakiado.hu www.litteranova.hu

(S)IKERKÖNYVEK (S)IKERKÖNYVEK
Egy szerzô, egy téma, két mûfaj, két könyv

BORS MARI Micsoda különbség fiatal férfit szeretni!

Bors Mari
Fiatal férfit szeretni
Igazi nôi regény 
Egy szerelemre vágyó közép-
korú asszony és fiatalabb
partnerei romantikus kap-
csolatairól
1790 Ft

Bors Mari
Micsoda különbség! 

Igaz szerelmi történetek:
amikor a férfi fiatalabb

a nônél
2490 Ft

(S)ikerkönyvek

Horváth Dezsô:
MAGYARNAK ALKALMATLAN

novellák
A/5, 280 oldal, 1470 Ft

Molnár János:
CSIBÉSZ ERTÉ

novellák
A/5, 192 oldal, 1000 Ft

Baghyné Makra Ilona:
AZ ALGYÔI TEMPLOM ÉS PLÉBÁNIA

A/5, 96 oldal, 32 oldal színes,
1400 Ft

Ormos Gerô:
A NAGY FA

elbeszélések
A/5, 254 oldal, 1800 Ft

Gál Farkas:
ÉVEINK KÚTKÁVÁJÁN

verseskönyv
A/5, 96 oldal, 5 oldal grafika, 550 Ft

Vincze Barbara:
EGY ANGYAL KÖNNYEI

verseskönyv
A/5, 96 oldal, 20 oldal grafika,
950 Ft

Tarnai Lászó:
AZ IDÔ IGÉZETE

verseskönyv
A/5, 112 oldal, 5 oldal grafika,
650 Ft

Papp Mária:
EGY NYÁR AZ ARANYSZÁRNYÚ

TÜNDÉR FÖLDJÉN

mesekönyv
A/5, 44 oldal, 350 Ft

Bába és Társai Kft.
6724 Szeged
Cserzy Mihály u. 11.
T/F: (62) 464-015

A BÁBA Kiadó ajánlata

Trivium Kiadó könyvheti ajánlata
(1) 248-1263; www.triviumkiado.hu

Tóth Gábor Ákos: HÔSÖK GATYÁBAN
Azok a boldog nyolcvanas évek! A Nyúltrapp történelem
alulnézetben a ’80-as évek puha diktatúrájáról, míg A Richard
Brautigan-bôrfuvar sofôr hôse újkori cowboyként Csernobil
borzalmait éli át.
168 oldal, 2190 Ft

Könyvheti dedikálások a Kiadó Vörösmarty téri 39-es
és Újbudai 10-es standján:
VI. 2. 11 óra; Tóth Gábor Ákos: Hôsök gatyában (Budai Skálánál)
VI. 2. 15 óra; Tóth Gábor Ákos: Hôsök gatyában (Vörösmarty tér)
VI. 2. 16 óra; Pécsi Ildikó: Egy gésa emlékiratai Hangoskönyv 

Serdar Ozkan:
A MEGTALÁLT RÓZSA
Édesanyja utolsó kívánságát
követve Diana ráébred a szeretet
hatalmára, s megérti, mit jelent
„felelôsnek lenni a rózsánkért”.
Nemcsak A kis herceg kedvelôinek.
182 oldal, 2390 Ft

Kiharu Nakamura:
KIHARU, A SIMBASI GÉSA

360 oldal, 2890 Ft



Takács Zsuzsa gazdag költôi életmûve elismeréseként
ez év márciusában Kossuth-díjat kapott. A méltatás

szerint a rangos kitüntetést „a költôi hagyomány
folytatásáért, valamint a modernitás személyes, intel-

lektuális s magas szintû ötvözetének megteremtésé-
ért” ítélték oda. Takács Zsuzsa nevét – 14 versesköte-

te mellett – a magyar irodalomba mûfordítóként is
bejegyezte. Nevéhez fûzôdik Keresztes Szent János

verseinek magyar nyelvre való átültetése, de számta-
lan spanyol, portugál, francia és angol költô mûve

olvasható tolmácsolásában. Az Ünnepi Könyvhéten
– most megjelenô elsô novelláskötetének köszönhetôen

– az olvasóközönség új oldaláról ismerheti meg.

■ – Nem sokkal a Kossuth-díj átvétele után azt nyilatkozta,
hogy novellát írni könnyebb és oldottabb feladat, mint ver-
seket. Mit jelent ez pontosan?
– Csak azt mondhattam, hogy számomra könnyebb. A vers esszen-
cia, annak minden szaváért helyt kell állnom. A próza tágabb teret
enged az anekdotának, a humornak, az iróniának, a játéknak, még
akkor is, ha azt is gonddal szerkesztem. Novelláskötetem elôtörté-
netéhez tartozik egy életmû-válogatás összeállítása, ami az Üdvöz-
légy, utazás! c. verseskötettel egyszerre jelent volna meg a Magvetô-
nél. Amikor megkaptam a kötet levonatát, teljesen összeomlottam,
úgy éreztem, hogy a válogatásnak nem szabad megjelennie. Azóta
is hálás vagyok a Magvetô Kiadó igazgatójának, hogy nem borítot-
ta rám az asztalt, együttérzôen, bár kissé meghökkenve beleegyezett
képtelen kívánságomba, hogy ne jelenjen meg a már kiszedett szö-
veg. Ma már tudom, mitôl estem kétségbe, miért léptem vissza. Az
életmû-válogatás megjelenése elôtt meg kellett, hogy szülessenek
ezek a novellák. Az Üdvözlégy, utazás! címû, számomra folytatha-
tatlan verseskötet után meg kellett szólalnia ennek a másféle hang-
nak, ami persze nem merôben idegen eddigi verseim hangjától, in-
kább csak hátterét, közegét vázolja a verseknek, magyarázatot ad ar-
ra, hogy miért így beszélek, ahogyan beszélek verseimben. Voltak
persze elôjelek, például az egyre erôsebben narratív jellegû versek, a
kötetek szerkesztettsége, egymásra utalások stb. Mára kiderült szá-
momra, hogy – egészen tág külsô, és szûk értelemben vett – bensô
életem prózában is elbeszélhetô. Világom boldogabb, talán gazda-
gabb lett attól, hogy nem titokban építkezem. A próza tágasságában
könnyebb lett lélegeznem. Az a furcsa képességem, hogy szívesen
belehelyezkedem mások helyzetébe, képes vagyok magamat kívül-
rôl látni és láttatni, a humor és az irónia forrásává vált. Szabadon vá-
logattam lehetôségeim között. Ezekben a szorosan egymásra utaló
elbeszélésekben hol gyerek vagyok, hol felnôtt, hol férfi, hol nô. 
– A könyv elején egy megrendítôen szép – szülei emlékéhez
intézett – ajánlás olvasható, amelyben mintha saját erkölcsi
mércéjét, világnézetének otthonról hozott alappilléreit fogal-
mazta volna meg. Mennyiben lehet ezt a szöveget mottónak
tekinteni?
– Teljes mértékben. Az Ajánlásban foglaltak megmagyarázzák, miért
lettem ilyen, amilyen lettem, tôlük elütô, és rájuk hasonlító. Az alcím,
az Önéletrajzaim nem életem tényeire vonatkozik természetesen, ha-
nem arra, hogy – félig ironikusan, félig az elôbb említetett empátiá-
nak köszönhetôen – nagyon is bele tudom képzelni magamat életem

más szereplôinek helyzetébe, válla-
lom, sôt helyenként boldogan válla-
lom, hogy mindenkivel, aki körülöt-
tem él és mozog, azonos vagyok.
– A novellák személyes jellegét to-
vább erôsíti az egyes szám elsô sze-
mélyben történô fogalmazás. Ön-
életrajzi ihletésû tehát a mû?
– Olyan értelemben igen, hogy arról
írok, amit belülrôl ismerek. El tudom
képzelni szereplôim életét. Helyük-
ben talán éppen úgy viselkednék,
mint ôk. És ha nem úgy viselkednék,
legalább megértem indítékaikat. No-

velláim figurái egyébként állandóan megjelennek más szereplôk tör-
téneteiben, egy-egy jellegzetes tulajdonságukból rájuk ismerünk, bár
néha nôk, néha férfiak. Még a két novellában felbukkanó nagytestû,
vörös kandúr is ugyanaz – csaknem azt mondtam: személy. Bár ôró-
la legalább nem egyes szám elsô személyben beszélek. Az elsô no-
vellában, ahol a forradalmat követô megtorlás idején feltûnik, karmai
között vergôdô fekete kismacskát tart, mozdulatlanul szemléli a ha-
lálfélelemtôl égnek meredô szerencsétlent. A másik novellában pe-
dig ellene fognak össze a környékbeliek, mert megdézsmálta a tejfölt.
– Honnan ered a mûvekben megjelenô veszteségtudatot és
szenvedést lezáró megbékélés és kiengesztelôdés?
– Mivel elhagyottságunk ellen semmi receptet erre nem tudok,
pusztán csak törekszem arra, hogy kiutat találjak szereplôim számá-
ra. Két vallomásként lejegyzett prózámban, a Játék a tûzzel és a Be-
szélgetések terme c. novellában a szembenézés és sorsunk ado-
mányként való elfogadása jelenthet megoldást. Biztos vagyok ab-
ban, hogy talentumként kell bánnunk a felnôttkorban, a kamasz-
korban, vagy öregség idején adódó számtalan lehetôséggel. Úgy
gondolom, a fenti írások szereplôit épp az segíti, ami másokat ri-
aszt. Mármint, hogy tisztában vannak vele, hogy halandók, tehát
komolyan kell venniük életüket.
– Érdekes a novellák tér- és idôkezelése. Sokszor egymásba
folynak a különbözô idôsíkok: az emlékek és a jelen történé-
sei, de ugyanúgy a valóság „objektív” elemei is összekevered-
nek az álom és fantázia világával, az olykor humoros, olykor
hátborzongató víziókkal.
– Az álom, a képzelgések legalább olyan fontosak számomra, mint a
köznapi valóság. Nemegyszer találtam meg az álomban a nappal hiá-
ba keresett választ egy-egy kérdésemre. Az ironikusan kezelt hátbor-
zongató szituációkat pedig nagy élvezettel írtam. Jó kilépnünk a köz-
napokból, elképzelni, hogy mi lenne, ha egy-egy könnyelmûen felve-
tett, de már el is vetett ötletet megvalósítanánk, ha legképtelenebb gya-
núnk igazolódna be. Ha kellemetlen vacsoravendégünktôl például
nem tudnánk szabadulni, vagy a színházi estén mellettünk ülô hiva-
tali fônökünkrôl kiderülne, hogy nem lakkcipôje, hanem patája van. 
– Lesz-e folytatása a prózakötetnek?
– Elsôsorban verset szeretnék írni. Amikor a prózát írtam, kitiltot-
tam gondolataimból a verseket. Az esszéírás viszont segít abban,
hogy visszataláljak a lírához. Ezzel a mondattal máris elárultam,
hogy egy esszékötet összeállításán dolgozom. 

Maczkay Zsaklin
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A megtévesztô külsejû vendég
Beszélgetés Takács Zsuzsával

Takács Zsuzsa június 2-án, szombaton 14 órakor
dedikálja kötetét a budapesti Vörösmarty téren, a
Magvetô Kiadó könyvespavilonjánál.





Hubay Miklós drámaíró lakásának folyosója tele van
színházi plakátokkal: oroszul, olaszul és egyéb nyel-

veken hirdetik elôadásait a falak. Több mint negy-
ven drámát írt, amit pár éve sorozatban kezdtek ki-

adni, ennek nemrég jelent meg ötödik kötete: Apok-
rif találkozások címmel. Az életmû pedig egyre nô,

hiszen rengeteg téma van még dossziékban. 

■ – Min dolgozik most?
– Könnyû felelnem. Itt van a földön két sorban, kétszer nyolc
dosszié. Az alsó sorban vannak a megírni való, drámákhoz szol-
gáló jegyzetek. A felsôben is nyolc – valahogy így alakult –, a ta-
nulmányokhoz összegyûjtött írások. Mögöttem ebben a vörös
fotelben ez a töméntelen könyv és jegyzet egyetlenegy témára
vonatkozik, a kilencedikre – bár talán ez a legsürgetôbb. 
– Titok, hogy mi a téma?
– Nem, elmondhatom. Elmondhatom, mert ha nem tudom meg-
írni – mert valószínûleg nem tudom már megírni –, akkor legalább
legyen nyoma annak, hogy többek között mire is készültem. A cí-
me: Pápavárók. A pápavárók egy kis moldvai csángó falu népe,
amelyik arra a hírre, hogy a pápa – még az elôzô – Romániába jön,
meg vannak gyôzôdve, hogy el fog jönni hozzájuk is. Azért remé-
lik ezt, mert egy beteg öregasszony a faluban írt egy levelet a fiának,
aki Bukarestben katolikus érsek, hogy ha idejön a pápa, aki barátja
neki, hozza el ide, mert sok a baj. A néni elhitette a faluban, hogy
a pápa jön. A falu felkészül erre: tanulják az énekeket, verseket, di-
adalkaput készítenek. Mert csakugyan nagy a baj: magyarul akarnak
énekelni a temetéseken, de nem lehet. Bukarest és Róma instrukci-
ója szerint a plébános nem hajlandó szentelt földbe temetni a ma-
gyarul elsiratottakat, pedig a magyar nyelvhez éppúgy ragaszkod-
nak, mint a római katolikus valláshoz. A pápa nem jön, viszont va-
lahonnan Erdélybôl átjön egy kósza pap, aki vasárnaponként szo-
kott titokban misézni, és elrendezi a dolgokat. Elterjed a híre, hogy
Jézus Krisztus látogatott el a faluba, mert nem jött el a földi hely-
tartója. Bukarestben megijednek, még csak az hiányzik, hogy a
csángókhoz Jézus elmenjen. Jön az érsek, hogy rendet csináljon, és
édesanyja mellett marad helybéli papnak, hiszen magyar ô is. Meg-
üzeni a pápának, hogy nem megy Rómába bíborosnak, mert a fa-
lujában lesz plébános. Ennyi a darab. Ezzel tartozom a moldvai
magyaroknak, az igazságnak, az Egyháznak, amelyben engem is
megkereszteltek katolikusnak. 
– Szeret megrendelésre írni?
– Eddig vagy negyven drámát írtam, és ebbôl csak hármat megren-
delésre. A Madách Színház egykori igazgatója Ruttkai Ottó azt
mondta nekem – egy olyan évtizedben, amikor nem játszották a
darabjaimat –: Van nekem egy színészem, bármilyen epizódszere-
pet adok neki, zseniális benne, de nem találok számára egész estét
betöltô drámában vezetô szerepet. Márkus Lászlónak hívják: sze-
szélyes, érzékeny, komisz, szeretetre méltó, perverz, becsületes. Hol
van ilyen hôs a drámairodalomban, hogy eljátssza? Akkor írtam egy
egyfelvonásos sorozatot: mindegyiknek ugyanaz a fôhôse, mind-
egyik darabban kicsit más. Néró játszik a címe: a mindenható csá-
szárról szól, aki folyton komédiázik. El is játszotta Márkus zseniá-
lisan. Ha akarom, ez megrendelés. Nekem jól jött, hiszen akkori-
ban a színházak környékérôl is kiseprûzött voltam. 

Körülbelül hasonló volt az is, amit Szinetár Miklóstól kaptam,
amikor a Petôfi Színházat, mint elsô magyar musicalszínházat meg-

nyitotta. Bemutatta Brecht Koldus-
operáját és a premieren szólt, hogy
nincs következô darabja, és három
hónap múlva bemutatót kell tarta-
nia. Azt mondta, ha írok egy dara-
bot úgy, hogy legyen idô zenét sze-
rezni hozzá, és megrendezni, elintézi, hogy bemutassák. Pár lépés-
re szivarozott tôlem Vas István, odamentem, és mondtam az aján-
latot, amit kaptam Szinetártól, kérdeztem, van-e kedve verseket ír-
ni hozzá. – Életem legszebb pillanata ez – válaszolta. Akkor csinál-
tuk meg az Egy szerelem három éjszakáját.

Egyetlen igazi rendelt darabot írtam: a C’est la guerre-t. Az ’56
elôtti években megkeresett egy zenemûvészeti fôiskolás fiatal-
ember: Petrovics Emil, és új operához kért drámát tôlem. Ez
már érezhetôen rendelésszerû volt, igyekeztem sarokba szorítva
kivágni magam. Petrovics azt mondta, hogy szeretné, ha lenne
benne háború, szerelem és féltékenység – hát több se kell egy
drámához, mint ez a három. Ugyanakkor szerette volna szem-
beállítani a zenekarból szóló élô zenét a gramofonból szóló gép-
zenével, ezt pedig még senki nem csinálta. Abban az egyfelvo-
násosban, amit írtam, a színpadon zajló jelenetet a szomszéd
ház ablakából valaki figyeli, és mivel szerelmes a hölgybe, min-
dig újabb lemezeket tesz fel, amellyel éjjeli zenét ad a nônek: így
áll szembe a zenekari zene és a gramofon egymással. Még erre
az igényre is meg próbáltam felelni.
– Miért Apokrif találkozások a legújabb, nemrég megjelent
kötet címe?
– Nem hiteles találkozásokra utal. A benne levô színdarabok mind-
egyikében két olyan protagonista szerepel, akik életükben soha nem
találkoztak, de találkozhattak volna. A Színház a Cethal hátán címû
mûben Oláh Miklós esztergomi érsek találkozik a magyar reformá-
ció zseniális írójával és hitvédôjével: Bornemisza Péterrel. A másik
drámában Freud és Ferenc József találkoznak, akik a valóságban egy
idôben éltek Bécsben. Ferenc Józsefre éppenséggel ráfért volna egy
pszichiátriai kezelés, akkor talán nem csinálta volna meg az I. világ-
háborút, vagy elôtte 60 évvel nem akasztatta volna fel a tizenhárom
tábornokot. Ebben a drámában találkoznak. Az utolsó darabban a
20. század elejének kirobbanó mûvészeti és gondolati reneszánsza
idején táncolt Nizsinszkij, a tánc istene. Már mint egy svájci elme-
kórház lakója találkozik Wilson elnökkel, aki akkoriban írta alá a
még a világháborúnál is rosszabb békét, amit mi Trianonnak neve-
zünk. A három találkozás közül egyik sem hiteles, de megtörténhe-
tett volna, és történelmi találkozás lett volna.
– Mit gondol a magyar drámáról?
– Erre azt mondom, amit Az ember tragédiájában mondanak:
„ez a lombik nekem nagyon szûk, és nagyon tág” – a magyar drá-
ma kifejezés nekem nagyon szûk és nagyon tág. Szûk, mert az
életemet adtam a magyar drámáért, nemcsak a sajátjaimért, ha-
nem a többiekéért is. Ám a görög tragikusok számomra legalább
olyan fontosak, mint Sarkadi Imre. És ugyanakkor tág is: egy
színdarab csupán azért, mert magyarul van írva, és párbeszédes
és színpadon adják elô, esetleg egyáltalán nem érdekel. Magya-
rul is lehet felesleges drámákat írni, és írnak is. 

Ócsai Dorottya
Fotó Szabó J. Judit
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Beszélgetés Hubay Miklóssal
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A Maecenas Könyvkiadó ajánlata 
Kurt Vonnegut
A TITÁN SZIRÉNJEI 
320 oldal, 1950 Ft
Akit foglalkoztat, hogy mi az emberi lét
értelme és célja, aki tudni szeretné, ho-
gyan üdvözülhet az a milliárdos, aki
puszta kézzel megfojtja a legjobb ba-
rátját és megerôszakolja majdani sze-
relmét, és akinek a fia kék madárrá ké-
pezi át magát, mert a boldogságot csak
így tudja birtokba venni, az tartson Von-
neguttal, a groteszk mese nagyszerû
mágusával. 

Kurt Vonnegut
ÁLDJA MEG AZ ISTEN,
MR. ROSEWATER!
264 oldal, 1950 Ft
Eliot Rosewater a Rosewater Alapít-
vány elnöke. A társaság alapszabálya
szerint az elnököt csakis akkor lehet el-
mozdítani tisztségébôl, ha bizonyítható-
an elmebeteg. Eliot annak látszik. Ön-
kéntes tûzoltónak áll és nekilát, hogy
dollármillióit szétossza azok között, akik
az ô gyermekeinek nyilvánítják magu-
kat. A család ügyvédei sem tétlenked-
nek: mielôbb be kell bizonyítaniuk, hogy
Eliot Rosewater megbolondult.

Nemes Nagy Ágnes
51 VERS – 51 POEMS 
102X172 mm, bársonykötés, arany
véset, védôfólia, 168 oldal, 2490 Ft
A kétnyelvû verseskötet sorozatunkban
ezúttal Nemes Nagy Ágnes legszebb
költeményeit adjuk közre a nemzetközi
elismertségnek örvendô Zollmann Pé-
ter válogatásában és fordításában. Az
igényes kivitelû kötet remek ajándék le-
het külföldi ismerôseinknek, de azok is
haszonnal forgathatják, akik járatosak,
vagy épp most mélyednek el az angol
nyelv rejtelmeiben.

MAECENAS KÖNYVKIADÓ KFT.
1054 Szemere u. 21. V. 1.
T/F: 311-28-36; Fax: 354-11-10;
e-mail: maecenas@hu.inter.net

Jászok és kunok a magyarok között
(Ünnepi kötet Bánkiné Molnár
Erzsébet tiszteletére)
Szerk.: Bathó Edit, Faragó László,
Kókai Magdolna
Jászsági könyvtár 6.
Jász Múzeumért Alapítvány 2006.
B/5, 500 oldal, kartonált, ragasztókötés,
4200 Ft

Göbölyös N. László:
Hatvannyolc – akkor és azóta
(H)ôsök, utódok, szellemek
Pallas Kiadó 2007.
13x21 cm, 422 oldal, kartonált,
ragasztókötés, 2900 Ft

AREOPOLISZ
Történelmi és társadalomtudományi
tanulmányok 5.
Hargita Kiadó 2006.
A/5, 156 oldal, kartonált, ragasztókötés,
1860 Ft

Fabó László Pál: Etruszk jelvarázs
Bölcsesség, humor, szex a közeli ókorban
Szerzôi kiadás 2007.
B/5, 192 oldal, kartonált, ragasztókötés,
2300 Ft

A modernizmus kezdetei
Közép-Európa építészetében
Lengyel, cseh, szlovák és magyar
építészeti írások a 19–20. század
fordulójáról
Enst Múzeum 2005.
B/5. 236 oldal, kartonált, ragasztókötés,
3500 Ft

Barsi Ernô: Néprajz az általános
iskola kezdô szakaszában
Magyar Kultúra Kiadó 2007.
A/5,156 oldal, kartonált, ragasztókötés,
1680 Ft

Rejtôzködô történelem
50 év 100 dokumentumfilmje.
Tanulmányok, dokumentumok az
elmúlt évtizedek filmjeibôl
Magyar Dokumentumfilm Rendezôk
Egyesülete 2003.
18x23 cm,192 oldal, kartonált,
ragasztókötés, 1600 Ft

Budapesti Iskola
Magyar dokumentum-játékfilmek
1973–1984-ig.
Magyar Dokumentumfilm Rendezôk
Egyesülete 2005.
18x23 cm,368 oldal, kartonált,
ragasztókötés, 1800 Ft

Pusztay János:
Nyelvével hal a nemzet
Az oroszországi finnugor népek jelene
és jövôje 11 pontban
(A Magyarságkutatás Könyvtára 28.)
Teleki László Alapítvány 2006.
B/5, 320 oldal, keménytáblás, 2850 Ft

Antalfai Márta: A nôi lélek útja
mondákban és mesékben
Új Mandátum Kiadó 2006.
B/5, 332 oldal, kartonált, ragasztókötés
2890 Ft

www.telekiteka.com

A Teleki Téka ajánlja

az angyal válaszol
dokumentum, lejegyezte
Mallász Gitta

Mikor úgy néz ki, hogy minden
összeomlik, talán valami egészen
új van születôben. Megújulás
csakis belülrôl indulhat. Négy fia-
tal mûvész, Hanna, Gitta, Lili és

József a második világháború embertelensége alatt kere-
sik az igazat, az élet célját. Egy váratlanul megjelenô fény-
nyel telített erô jelenléte segít eligazodniuk a világban.
A könyv harminc éve bestseller, tizenkét éve egymást érik
a kiadások. Ideje, hogy hazatérjen.

Boldog vagyok, hogy rátaláltam erre a könyvre. Legmé-
lyebb lényemet érinti.

Yehudi Menuhin
2700 Ft

FEKETE SAS KIADÓ
Telefon: 332-89-31  www.feketesas.hu



Író esôköpenyben címmel jelent meg a
közelmúltban a Helikonnál a Márai-élet-

mû jeles kutatójának, Fried Istvánnak a
könyve. A kötet nem regényes életrajz, a

szerzô az író pályaképét rajzolja fel a szé-
lesebb olvasóközönség, a Márai-rajongók

és a diákok számára is. Az egyetemi ta-
nár, aki hallgatóinak már több évtizede
tud és mer elôadásokat tartani a polgár-

íróról, így emlékszik arra az idôre, amikor
elôször Márai-mûvel találkozott:

■ – A Vendégjáték Bolzanóban címû kötetét tizenkét éves korom-
ban emeltem le a családi könyvespolcról. Akkoriban nekem ez a
regény az erotika tetejének tûnt. Aztán a gimnáziumi meg egyéb
olvasmányok kicsit elfeledtették velem Márait. Az 1950-es évektôl
kezdtem nézegetni a két háború közötti folyóiratokat, amelyekben
sokszor találkoztam Márai nevével, novelláival. Például a Nyugat-
ban olvastam el az Egy polgár vallomásainak részleteit. Attól kezd-
ve szándékosan kerestem a könyvtárban a mûveit. Ezt ugyan nem
vették jó néven egy darabig. A kis fiókkönyvtárakban nem volt Má-
rai, sokáig nem volt szabad kitenni a szabadpolcra olyan könyve-
ket, amelyek az akkori elvek szerint „veszélyesek lehettek az olva-
sók gondolkodására”, hanem a könyvtárosnak a nevelô munkájával
kellett elérnie, hogy az olvasó „helyes olvasmányokat” válasszon.
Ezek között nem voltak Márai-kötetek. Viszont, ha kikerestem a ka-
talógusból valamelyik mûvét, megkaptam. Az emigrációban írott
könyvei az úgynevezett Zárolt Kiadványok Tárában voltak, azok-
hoz külön engedély kellett, de ha egy tudományos intézmény iga-
zolást adott, miszerint nekem kutatás céljából van szükségem a
könyvre, elhárult az akadály. Igazolást minden további nélkül be le-
hetett szerezni, de én elsôsorban a két háború közötti Márai-köny-
veket kerestem. Amelyek tiltottak voltak, azok közül néhány, pél-
dául a Naplók csempészáruként jutottak el hozzám Nyugatról. 
– Mikor tette le a voksát a Márai-kutatások mellett?
– Ezt pontosan nem tudom megmondani, de az elsô tudományos
igényû írásom, amelyben Márai szerepet játszott, Franz Kafka ma-
gyarországi recepciójáról szólt, tudniillik A gyertyák csonkig égnek
késôbbi szerzôje volt Kafka elsô magyar fordítója és késôbb is cik-
keiben, Naplóiban több ízben is megemlékezett Kafkáról. Még az
Egy polgár vallomásaiban is ír arról, milyen megrázó élmény volt
számára Kafka. Hozzáteszem, hogy a világirodalomban a Máraié a
második Kafka-fordítás, az elsôség a cseheket illeti meg. Ez a világ-
irodalmi felfedezés érdekelt engem, s tanulmányom a '70-es évek-
ben jelent meg, elôször németül. Kafkának sem nagyon örültek ak-
koriban itthon, de róla már lehetett írni, nem olyan pozitívan, mint
ma, de azért ôt elfogadták, Lukács György óvása ellenére.
– Mennyire tartja hullámzó színvonalúnak Márai teljesít-
ményét?
– Minden életmû hullámzó. Az övé nehezen indul, versekkel, ezek
nem rossz versek, de nem is igazán jók. A kezdeti mûfordítások és
kispróza mellett akart regényt írni, ez töredék maradt. Aztán kiadott
egy expresszionista regényt, amirôl ô maga legszívesebben megfe-
ledkezett volna. Amikor már tizennégy éve volt író 1928-ban (mert
tizennégy éves korában jelent meg elôször novellája!), akkor került
ki a keze alól az elsô olyan regényt, amelyet vállalt. Az 1940-es évek
elejéig egymás után írta a kialakult sémára készült történeteit, s az a
veszély fenyegetett, hogy önmaga epigonjává válik. Ezt az emigrá-

ció törte meg, mert megszûnt az a közön-
ség, amelyik elvárta tôle a megszokottat.
Szabadon írhatott, senkire, semmire nem
kellett tekintettel lennie. Szerintem az
emigrációban legalább három olyan regé-
nye született, amely nélkül a 20. századi
magyar irodalmat el sem lehet képzelni. 
– A Füves könyvbôl Ön is idézi, mint-
egy mottó gyanánt az a részletet, mely
szerint „Csak egyszer élünk? Nem biz-
tos. De csak egyszer írunk. Ez biztos”.
Kutatóként hogyan értelmezi ezeket a

szavakat?
– Ô többször nyilatkozott arról,
hogy miként kell írni. Sokszor sze-
repet játszott, eljátszotta a gondos,
míves írót, aki minden jelzôt hu-
szonötször meggondol. Ez nem biz-
tos, hogy így volt. Az viszont bizo-
nyos, hogy számára az írás erkölcsi
kérdés volt, olyan értelemben, hogy
az írás mesterség is. Ô, mint polgár-
ivadék és polgártudatú ember, hitte,
hogy kontármunkát nem szabad a
kezébôl kiadnia. Olyasmit is idéz-
hetnék tôle, hogy „Mindig úgy írj,
mintha Goethének írnál, lehet sze-

rényebben is, de nem érdemes”. 
– Mit szól Az emigráns címû filmhez, amely Márai életének
utolsó szakaszát dolgozza fel? A játékfilmnek keresnie kell a
közönség kegyeit, ki kell színeznie az alapanyagul szolgáló
Naplót. Hitelesek maradhatnak-e így a biográfiai adatok,
nem vezetjük-e félre a nézôt a tekintetben, hogy legendás
személy volt az élô Márai? 
– Nem láttam a filmet és habozok, hogy megnézzem-e. Az emig-
ráns nyilvánvalóan nem Márai Sándorról szól, hanem arról, hogy
milyennek látták ôt az alkotók. Nem tehették meg, hogy a filmben
leül az író a munkaasztalához, és a gyertya közben csonkig ég. Cse-
lekményességre összpontosítva bizonyára az életrajz volt a legfon-
tosabb a számukra, csak éppen az amerikai évek azok, amelyekrôl
nagyok sok mindent egyelôre homály takar. Nem jelentek még meg
az erre vonatkozó adatok, például Lola naplója. De hát a film mû-
vészet, s minden rendezônek joga van a maga víziójával kipótolni
a hiányzó láncszemeket. A közönségnek különben is szüksége van
legendákra, Petôfirôl, Aranyról, Adyról, Krúdyról szólókra éppúgy,
mint Máraira vonatkozóakra. A tudományos kutatásnak pedig az a
feladata, hogy megpróbálja lefejteni az íróportréra rárakódott sal-
langot és igyekezzék a hiteles adatokat közvetíteni. 
– Világirodalmi jelentôségû Márai vagy lektûrt írt?
– Határozottan azt tudom mondani, hogy a legjobb mûveit te-
kintve, s ezekbôl jó néhány akad, egyáltalán nem lektûr. Hogy
van-e világirodalmi jelentôsége vagy sem, az ötven év múlva fog
kiderülni abból, hogy ha egy német, egy angol vagy egy portu-
gál megírja Európa irodalomtörténetét vagy a XX. századi iroda-
lom történetét, akkor abban Márai milyen helyet foglal majd el.
Ezt elôre nem tudjuk megjósolni. 

Mátraházi Zsuzsa
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Egy polgár utóélete

Fried István június 2-án, szombaton 14 órakor
dedikálja kötetét a budapesti Vörösmarty téren, a
Helikon Kiadó könyvespavilonjánál.



VÁROSHÁZA KIADÓ
Szablyár Péter:
TORONYMAGASAN
A mi Budapestünk-sorozat 
magyar, angol és német nyelven
80 oldal
700 Ft (magyar), 800 Ft (angol és német)

Budapest domborzati viszonyokhoz igazo-
dó szövetébôl csak néhány építmény maga-
sodik ki. E magas építményekbôl kitekintve
különleges a látvány, a fôváros madártávla-
ti képe. Lépcsôkön, hágcsókon felkapasz-
kodva, liftek kabinjaiban utazva jöjjenek fel
velünk a magasba! Nem fognak csalódni.

A magyar nyelvû változat az Ünnepi
Könyvhétre, az angol és német nyelvû
2007 júliusában jelenik meg.

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

helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 2. 
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577, e-mail: kiado@napvilagkiado.hu

TÓTH ESZTER ZSÓFIA
„Puszi Kádár Jánosnak”
Munkásnôk élete
a Kádár-korszakban
mikrotörténeti megközelítésben

1970. április 1-jén a Budapesti Haris-
nyagyár Felszabadulás brigádjának
tagjai izgatottan várakoztak a Parla-
mentben, hogy átvegyék az Állami
Díjat, amelyet szocialista brigádjuk
teljesítményeinek elismeréséül ado-
mányozott nekik az állam. Miután a
kitüntetést megkapták, hivatalosak
voltak az április 4-i parlamenti foga-
dásra is... Ekkor már évtizedek óta
dolgoztak betanított munkásként a
Budapesti Harisnyagyár formázó-
mûhelyében…
Tóth Eszter Zsófia könyve elsosor-
ban azokon az életútinterjúkon ala-
pul, amelyeket a brigád tagjaival,

férjeikkel, munkatársaikkal, fônökeikkel készített 1999 és 2004 között. A
visszaemlékezôk három – húszas, harmincas, negyvenes évekbeli – generá-
ciójának életútján keresztül azt vizsgálja, milyen szerepet játszott a brigád
életében a kitüntetés, de persze azt is, mi vezetett oda, hogy egyáltalán ki-
tüntetett szocialista brigáddá válhattak. Hogyan éltek és hogyan élték meg
– napjainkban pedig, a rendszerváltás gellere után hogyan értelmezik – éle-
tüket a többnyire vidékrôl Budapestre bevándorló lányok és asszonyok, akik
számára a harisnyagyári nehéz fizikai munka, a nehezen megszerzett panel-
lakás elôrelépést jelentett a cselédeskedéshez, a még nehezebb mezôgaz-
dasági munkához képest? 

Politikatörténeti Füzetek, 212 oldal, 2100 Ft

SOMLAI PÉTER – BOGNÁR VIRÁG –
TÓTH OLGA – KABAI IMRE 
Új ifjúság
Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekrôl

Kötetünk címe és alcíme magya-
rázatra szorul. A „posztadolesz-
censek” terminusa azokra vonat-
kozik, akik elmúlhattak 20 vagy
akár 30 évesek is, már nem gyere-
kek, de még nem felnôttek. Ôk
alkotják az „új ifjúságot”, azt a
nemzedéket, amely húzódozva és
bizonytalanul hagyja el a ka-
maszkort.
Ilyen a mai fiatalok nagy része. Ha-
sonlítsuk össze ôket a mai idôsek-
kel, s érteni fogjuk, miért választja
el egy egész történelmi korszak a
régitôl a mai ifjúságot. 
Kötetünkben szociológiai tanul-
mányok találhatók az ifjúság
életútjáról és a „posztadoleszcen-
sek” életviszonyairól, a változó is-
kolarendszerrôl és munkaviszo-
nyokról, párkapcsolatoktól és a
szülôktôl történô leválásról, élet-
stílusról és bizonytalanságról. A
négy szerzô álláspontja nem azo-
nos, de valamennyiüket elsôsorban az érdekelte, milyen társadalmi
összefüggései, okai és következményei vannak az ifjúkor változásainak.

164 oldal, 2700 Ft

A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA



Elébe szaladok-e a mondandómnak, ha elárulom, hogy
befejezetlen lesz a beszélgetés, amelyet György Péterrel,

a – saját meghatározása szerint – tudományos határte-
rületeken mozgó elméleti szakemberrel folytattam az

átfogó elméleti mû megalkotásának cáfolatául született
könyvérôl. Az akár útleírásnak is felfogható kötet A

hely szelleme címmel a Magvetônél jelent meg.

■ – Holokauszt-emlékhelyeket éppúgy végiglá-
togat s tanulmányokkal elemez ebben a munká-
jában, mint a mestermûvek számos „klinikáját”,
vagyis múzeumokat és néhány könyvtárat. Hol
van ezekben a közös szál? 
– Egységes könyvnek tekintem ezt a kötetet, nem
egymás mellé összerakott tanulmányoknak. Egy-
szerûen két szólam van benne. Azt szerettem vol-
na, ha világossá válik, hogy a holokauszt és a mo-
dernitás emlékhelyeirôl való beszédmód össze-
függ. Szó van a könyvben a mûvészetrôl és van
benne szó a diktatúráról. A kérdés: mitôl lesz vala-
mi mûemlék, s ez a mivolta mikor múlik el. Mikor
látunk valamit szimplán egy városi térben, mikor
látjuk kulturális térben, s mikor vesszük észre a rej-
tett összefüggéseit? Nem tagadom, hogy ezt a
könyvet esztétikaelméletnek tekintem. A nagy esztétikai elméletek
kora lejárt, tehát többé már nem tudunk ilyent alkotni, számtalan
oknál fogva. A könyv esettanulmányaiban szereplô helyszínekrôl,
például a római Ara Pacisról  vagy a müncheni Pinakothek der Mo-
derne kortárs mûvészeti múzeumról nem lehet megmondani, hogy
hol van bennük a mûvészet története, a modernitás története, a ná-
cizmus története. Ezek a rétegek mind egymásra rakódnak. A
könyvben feldolgozott ügyek nyomozások, amelyek esetrôl esetre,
rétegrôl rétegre haladnak. 
– Hol találta meg a nácizmus és a modernitás azonos gyökereit?
– A modernitás rémoldalainak egyike a holokauszt. A modernitás-
ban egyszerre van jelen benne a testvériség gondolata és a szemé-
lyiség eltiporhatóságának mélységesen retrográd elmélete, például
az akkori legújabb technológiát alkalmazó Hitleré. Személyesen is
foglalkoztat engem az a problematika, hogy mire a holokausztból
univerzálisan morális trauma lett, addigra átélhetetlenné, közhely-
szerûvé vált. Nem kiüresedett és rituális emlékezetkultúra érdekel
engem, hanem egy olyan kultúra, amelyik képes felfedezni azt, ami
miatt az emlékezés ez esetben olyan rettenetesen nehéz. Azt kere-
sem, ami képes rekonstruálni a traumát. Ehhez oda kell menni, lát-
ni kell a nyomokat és a hiányokat.
– Olyan ez a könyv bizonyos olvasatban, mint egy gondolkod-
tató útikalauz, miközben a tanulmányok tudományos érdemeit
nem lehet elvitatni. 
– Ez Csáki Juditnak, a könyv szerkesztôjének az érdeme, aki em-
berfeletti teljesítményt nyújtott. Nagyon sokat köszönhetek a
szakmai lektornak, Radnóti Sándornak is, mert éber figyelme jó-
voltából több tévedést ki tudtam javítani. A hely szelleme címû
kötet szándékom szerint nem kizárólagosan szaktudományi kér-
déseket fejt fel. Bátran el merem mondani, hogy nekem nincs
szakmám. Az egész tudományos életem három-négy szakma kö-
rül mozog. Az én számomra az, hogy valami multi- vagy transz-
diszciplináris, nem üres fogalom, hanem az életem maga. Ez a

könyv nem mûvészettörténet, nem mûvészetszociológia, nem
mûvészetantropológia, nem pusztán emlékezettörténet, de
mindegyik. Talán leginkább kultúrtörténet, amely az én elgon-
dolásom szerint társadalmi archeológia.
– Egyetlen magyar emlékhelyet elemez a könyvében, ami nyil-
vánvaló értékítélet is. Az 1956-os emlékmûvel foglalkozik. Mi-
lyennek találja ezt az alkotást? 
– A helykiválasztást rendjén valónak tartom, a Sztálin-szobor he-
lyének az újrahasznosítása vagy az elfoglalása elkerülhetetlen volt.

A probléma az, hogy végig kellett volna men-
ni a tér történetén. Azt, hogy ott állt a Sztá-
lin szobor, nem tudja a tizenhat éves Kovács
Ödön. A hely történetét nyilvánvalóvá kellett
volna tenni a tér átépítése által. A berliniek jól
értik ennek a módját. A magyar mementók
mind zûrzavarosak, végiggondolatlanok. Az
’56-os emlékmûvel az a baj, hogy azt a törté-
nelmi tudatot nem veszi figyelembe, ame-
lyiknek egyébként a létét köszönheti. Erôtel-
jes esztétikai reprezentáció, miközben a rep-
rezentáció kora elmúlt. 
– Akkor hagyjuk is az emlékmûállítást,
úgysem megy nekünk?
– Különös, hogy ezt kérdezi, mert éppen
most írok egy dolgozatot a Népszabadságba,
Politikai versengés a társadalmi térben címmel. A

maga által említett tapasztalatról szól. Budapest a kô szintjén el van
rontva, a reprezentáció zavarát látjuk a kánonja helyett. A hatalmat
már különben sem az építészet képviseli. A kérdés az, hogy hogyan
lehetne ettôl eltérô kommunikációs stratégiával a városi térben még-
iscsak megjeleníteni üzeneteket. Vicces, hogy az élet mennyire
összefügg: beszélgetésünk pillanatában zajlik a médiahekk-konfe-
rencia azokról a technikákról, amelyek alkalmazása során már nem
köveket állítunk, hanem temporális, idôleges beavatkozásokat ej-
tünk egy város a szövetén, eltereljük a dolgokat a normál menetük-
tôl. Azt gondolom, hogy ez a jövô. A 21. században a városi tér el-
kezd medializálódni, az anyagai megváltoznak, és nem örökkévaló-
ságra hajt, mint egy emlékmû, hanem temporális mozzanatokra. A
városok a saját eseményeiktôl függenek. Velencét a biennálé alakít-
ja, amelyet aztán elbontanak. Kassel városa alszik két documenta kö-
zött. Az idôszakosan megrendezendô modern mûvészeti rendez-
vény ott majdnem fontosabb, mint az Európa egyik legelsô múze-
umának számító kastélyépület. Úgy tûnik, olyan korszak van, ame-
lyik inkább kapcsolatokat hagy maga mögött mozdíthatatlan kô-
tömbök helyett. Nem tárgyat alkotunk, hanem digitális informáci-
ót, amely, úgy tûnik, hosszú távon megôrizhetetlen…

Itt tartottam az interjú visszahallgatásában, amikor a még csak nem is di-
gitális diktafon, mintha értené az emberi szót, „megette” a szalagot. A to-
vábbi beszélgetés már csak emlékezetbôl lenne felidézhetô. Mivel a memória
torzít, erre nem vállalkozom. Csak sajnálom – a jövô mûvelôdéskutatóit,
kultúraszociológusait, (mûvészet)történészeit.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Zsólyomi Norbert
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A kô-korszak végén járunk
A hely szellemét idézi meg György Péter

György Péter június 2-án, szombaton 15 órakor
dedikálja köteteit a budapesti Vörösmarty téren, a
Magvetô Kiadó könyvespavilonjánál.



Julia Navarro 
A SZENT LEPEL
TITKOS
SZÖVETSÉGE
(Fordította Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft
Küzdelem a
torinói lepelért,
évszázadokon át... Judy Allen

FANTASY ENCIKLOPÉDIA
(Fordította Gálvölgyi Judit)
144 oldal, 400 színes
fotó, kép illusztrációval,
4480 Ft
Tündérek, sárkányok, va-
rázslók, mágia
és bûbáj – a fantázia
világának kézikönyve

Csak keresni kell – a könyvesboltokban

Pogány György
A MAGYAR

KÖNYVGYÛJTÔ
KALAUZA

317 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4400 Ft

A bibliofíliáról,
a könyvgyûjtés,

a bibliofília gyakorlati
tudnivalóiról.

Révay Mór János
ÍRÓK, KÖNYVEK,

KIADÓK
Egy magyar
könyvkiadó

emlékiratai (1920)
Reprint kiadás,

I–II. kötet,
408+496 oldal, 8500 Ft

A Révai Testvérek Rt.
igazgatójának, a Révai

Nagy Lexikona
fôszerkesztôjének

emlékirata 1920-ból. 
Kicsi Sándor András

MAGYAR KÖNYVLEXIKON
360 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4900 Ft 

„A magyar könyv”
betûrendben, függelékként

A könyv filozófiája 



„...Égi és földi virágzás tükre…” címû
tanulmánykötete az Ünnepi

Könyvhétre jelenik meg a Holnap
Kiadó gondozásában. 

■ – Nagyon szép, metaforikus címet adott kul-
tusztörténeti mûvének; miért ezt az idézetet vá-
lasztotta?
– Ez a cím tulajdonképpen kétszeres idézet; Nagy
László versébôl vett sor, melyet egy 20 évvel ezelôt-
ti, Nagy László emlékére összeállított kötet címéül
választottak. Késôbb mások e fordulatot kiterjesz-
tették Nagy Lászlón túlra is; mintha maga az egész irodalom és a
költészet lenne az „égi és földi virágzás tükre”. Mivel én ezekben a
tanulmányokban épp azt a kultikus viszonyt próbáltam körüljárni,
amely viszony föltételezi, vagy legalábbis úgy állítja be, mintha az
irodalmi alkotás a transzcendenciával közvetlenül érintkezô terület
lenne, ezért nekem ez egy roppant kézenfekvô, összefoglaló címnek,
utalásnak tûnt; hiszen egy nagyon szép és poétikus megfogalmazás;
amely egyszerre mind a két oldalt érinti, és benne van az a tükör-
metafora, amely a költészetnek már több ezer éves allegóriája.
– Honnan ered a kultusztörténet iránti érdeklôdése?
– Magát a kultuszkutatást Magyarországon a 80-as évek közepén
Dávidházi Péter tanulmányai iniciálták; az ô Shakespeare magyar-
országi kultuszáról írott, kitûnô és nagy hatású könyve indított el
többünkben olyan folyamatokat, amelyek aztán arra ösztönöztek
bennünket, hogy kutatói csoporttá szervezôdjünk. Ez a csoport má-
ra fiatalokkal is bôvült, és nemzetközi kapcsolatokat is ápolván sze-
rencsésen dolgozik napjainkig is. S most, ebben az évben is szerve-
zünk egy új konferenciát kultuszkutatás témájában.
– A könyv közel 17 év kutatómunkáját öleli fel; mostanra érett
egésszé, most kapott olyan ívet, hogy összefoglalóan az olvasó-
közönség elé tárja? 
– Az elsô tanulmány 1990-ben, az elsô kultuszkonferenciára ké-
szült, amely az Irodalomtörténeti Közlemények egy külön számá-
ban jelent meg. Azóta írtam, nem rendszeresen, kisebb-nagyobb
idôközönként, ilyen tanulmányokat is. Hogy miért mostanra
szedtem össze ezeket az egymástól nem kis idôtávban íródott cik-
keket, az annak köszönhetô, hogy tavaly fejeztem be az elsô, nagy
tanulmánynak a párját. Az volt A magyar irodalom kultikus megkö-
zelítései, amelyben a magyar irodalom szereplôirôl, gesztusairól, és
a magyar irodalom egészérôl tett kultikus kijelentéseket szedtem
össze. A mostani, amely 2006. második felében jelent meg, az
ugyanezt tartalmazza a magyar nyelv kapcsán, „Istennôm, végzetem,
mindenem, magyar nyelv!” címmel. A két nagy tanulmány mellett
vagy körül pedig esettanulmányok figyelhetôek meg. Ezek közül
is kiemelném a Petôfi köré sorolható kultikus gesztusoknak az
elemzését. Hiszen azt gondolom, az mindenki számára belátha-
tó, hogy Petôfi egészen speciális helyet foglal el a magyar iroda-
lomban. Ôt az esetek többségében egyáltalán nem „csak” költô-
ként, hanem valami egészen különleges, a magyar irodalom egé-
szét meghatározó, és egyben meghaladó entitásként kezeli a ma-
gyar irodalmi, és nem irodalmi köztudat egyaránt. Egészen csodá-
latos az is, hogy rengeteg legenda fûzôdik hozzá, különleges nagy-
ságot, hatást tulajdonítanak neki; olyan extra figuraként él a ma-
gyar irodalomban, hogy ezzel a problémával magának az tudo-
mánynak is feltétlenül szembe kell néznie. 

– Az elôszóban írja, hogy mára sokban eltávo-
lodott az elsô nagy tanulmány bírált és bírál-
ható szemléletmódjától. Miben áll ez az „eltá-
volodás”?
– A már említett legelsô cikkem egy olyan illú-
zió jegyében fogant, miszerint a kultikus meg-
közelítés, az tulajdonképpen egy kritikailag le-
gyôzhetô vagy meghaladható irodalmi beállí-
tottságnak a terméke lenne. Azóta a kultuszku-
tatás kiterjedése, és antropológiai jellegû kiszéle-
sítése folytán beláttam, hogy a kultikus beállí-
tottság az az irodalom mûködésének az egyik ki-
küszöbölhetetlen mozzanata. A kultikus iroda-
lomszemléletet helyesebb egy olyan szélesebb

kérdésfelvetés körében tárgyalni: elsôsorban azt kell értelmezni, mi-
ért viszonyulnak így az emberek, legalábbis az emberek jelentôs ré-
sze, az irodalomhoz, és milyen funkciót lát el egy ilyen típusú beál-
lítottság, nem pedig azt, hogy egy kritikai, analitikus megközelítés
hogyan tudja mindennek a helytelenségét, vagy legalábbis furcsasá-
gát kimutatni. Az irodalmi kultusz elsôsorban arra mutat rá, és ez a
nagy tanulsága ennek a történeti kutatásfejlôdésnek, hogy az irodal-
mat rendkívül sok mindenre használják a társadalomban, és az az
esztétikai befogadásforma, amit ma a modern értelmiség magáénak
szeret tudni, hogy kontemplatíve egyedül olvassa a mûvet, és a mû-
vet kizárólag magánéleti valójára vonatkoztatja vissza, az nyilvánva-
lón sem nem tekinthetô általánosnak, még a mai korban sem, sem
nem tekinthetô az esztétikai viszony természetes meghatározójának. 
Az irodalmat mindig fölhasználták különbözô társadalmi célokra,
társadalmi alkalmakra. Az irodalom egészével szemben másféle tár-
sadalmi elvárások is mûködtek; másfélék, mint csak a tisztán kon-
templatív esztétikai viszony. Mindennek egy egészen sajátos alfaja
az irodalom kultikus megközelítése, és ennek is egy egészen speci-
ális esete az irodalom magyar történelmi hagyományokba beillesz-
kedô kultikus felfogása.
– Kiknek a figyelmébe ajánlja a most megjelenô tanulmánykö-
tetét?
– Aki a történelem iránt érdeklôdik elsôsorban, annak ajánlanám az
elôszó történelmi fejtegetéseit, illetve a nyelv társadalmi funkcióvál-
tását követô tanulmányt, amely „A nyelv mint a nemzet közkincse”
címet viseli.

Aki könnyedebb kalandtörténetekre vágyik, annak a Szép Ilonka-
motívum elemzésére hívnám fel a figyelmét. Érdekesnek találtam,
hogy a nemzeti király kultusza olyan erôteljesen hatott a 19. száza-
di romantikusokra, hogy még azt az erkölcsi léhaságot is kultikus
fennség ködébe vonta, miszerint Mátyás király minden nôt, aki
szembe jött az utcán, elcsábított.

A filologikusabb hajlamúak részére pedig a két alaptanulmányt, az
irodalom és a nyelv kultikus megközelítéseit ajánlanám, hiszen ab-
ban olyan virágcsokor van összegyûjtve azokból a megnyilatkozá-
sokból, amelyek máig jellemzik e kultikus viszonyt. A két alaptanul-
mány mûfaja is érdekes: a középkori hagyományú „virágcsokor”, a
florilegium, amely sok-sok idézettel próbálja alátámasztani azt az
alaptézist, hogy ez a viszony él és továbbra is virágzik.

Illényi Mária
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Mátyás király minden nôt elcsábított
Interjú Margócsy Istvánnal

Margócsy István június 3-án, vasárnap 10 órakor
dedikálja kötetét a budapesti Vörösmarty téren, a
Holnap Kiadó könyvespavilonjánál.



■ A korábbi irodalomtörténeti összefog-
lalókhoz képest, amelyeket Szerb Antal,
Hegedüs Géza, Benedek Marcell neve
fémjelzett, radikálisan újat jelentett A
magyar irodalom története címû hatköte-
tes, „Spenót”-nak becézett, 1964-ben ki-
adott könyvfolyam. A sokszerzôs szak-
mai mû hosszú évtizedekig hivatalos tan-
anyaga volt a magyar szakos bölcsész-
hallgatóknak. Kevesen tudják, többen
azonban régóta sejtik, hogy annak idején
Sôtér István irányítói szóval
egységesítette a névleg külön-
bözô megközelítésbôl induló
összegzést. „Sóska” gúnynevû
felújítása nem sok változtatást
hozott, tehát régóta várat magá-
ra egy gyökeresen új hazai iro-
dalomtörténet.

A magyar irodalom történetei cí-
mû, háromkötetes munkának
Szegedy-Maszák Mihály a fô-
szerkesztôje. A kezdetektôl az
1800-as évekig tartó áttekintést
adó rész az idei Könyvfesztivál-
ra jelent meg, s az Ünnepi
Könyvhétre a boltokba kerül az
utolsó kötet is, amely a lezáratlan életmûvek kö-
zül is jó néhányat bemutat. 

Az új vállalkozás legjellemzôbb vonása a plu-
ralizmus, amelyet már a cím többes száma is je-
lez. Ebbôl indult ki a könyvfesztiváli „kerekasz-
tal-beszélgetés”. Elôször a fôszerkesztô szólt a
százharmincnégy fôs szerzôgárda nevében:

– Úgy látjuk, hogy az irodalom története nem
egységes, nem egyetlen történet, folytonosság és
megszakítottság egyaránt jellemzi – mondta
Szegedy-Maszák Mihály. – A szerzôk között
több harmincas éveiben járó akad, s olyan is, aki már a „Spenót”
megírásában is részt vett. Némelyikük vidéki egyetem professzo-
ra, mások ELTE-sek. Az irodalomtudományról alkotott elgon-
dolásuk ugyancsak eltérô lehet, a strukturalizmus éppúgy bele-
fér az összegzésünkbe, mint a rekonstrukció elve. A mi mostani
irodalomtörténetünkben egyazon mûrôl gyakran különbözô ál-
láspontokat találhatnak az olvasók. Ezekkel sokszor a szerkesz-
tôk sem értenek egyet, de türelmet tanúsítanak.

– A társadalmi haladás ezúttal nem irányelv – folytatta a fô-
szerkesztô. – A szerzôk többsége nem látja az összefüggést hala-
dás és irodalom között. Az irodalom különben sem valósít meg
valamiféle egyenes irányú mozgást a maga fejlôdésében. Továb-
bi újdonság, hogy a társtudományok is képviseltetik magukat a
kötetekben, a néprajz, a nyelvtudomány, a zene, a lélektan és
mások. Részletesen vizsgáljuk továbbá az irodalom és a mûfor-
dítás kapcsolatát. Vannak Színház-fejezetek, ezek irodalomtör-
téneti eseményekbôl indulnak ki, s nem csak drámákat tartal-
maznak. A mûvelôdéstörténet jegyében neves folyóiratok indu-
lásával vagy a Magyar Tudományos Akadémia megépítésével is
részletesen foglalkozunk.

– Valóban sok változást hoztak az eltelt évtizedek – vette át a
szót a társszerkesztô, Horváth Iván. – A szakma egészen másként

értékel irányzatokat, szerzôket, folyóiratokat, mint ko-
rábban. Az új irodalomtörténeti felfogásban problema-
tikussá vált a korszak fogalma. Radikálisan megválto-
zott a korábbi kényszeresség, amely elkerülhetetlennek
tartotta egy-egy szerzô vagy írásmû elhelyezését vala-
mely „skatulyában”. Korábban egy elôzô korszaknak il-
lett elfáradnia, hogy erôre kaphasson a következô. Tu-
dománytörténetileg ez érthetô, a valóságban azonban
egymásnak és egymás mellett kommunikáló részei van-
nak az irodalomnak. Mi nem szintézist alkottunk, nem
összegzô mûvel zártuk le a szerkesztést, hanem azt vall-
juk, hogy az irodalomtörténet folyamat, s azt mutatjuk
meg, hol tartunk a jelenlegi szakaszban. A história szó
eredeti értelme: vizsgálódás. A magyar irodalom törté-
neteiben mi erre vállalkoztunk. Rögtön az elején forma-

bontó vállalkozással nyitunk: korábbi hiedelmekkel vitázunk. A
„Spenót” elsô fejezete az ôsköltészetet taglalta, mi pedig kétség-
be vonjuk, hogy túl sokat lehetne tudni errôl a korszakról, s ab-
szurditásnak érezzük a mûfaj kézzelfogható dokumentumok nél-
küli elemezését. A második fejezetünk arra tér ki, hogy a rovás-
írás nem ôsi, hanem utólagos kreáció, nevezetesen humanista al-
kotás a nagy magyar múlt bizonyítására. Ez a fejezet föl fogja he-

víteni a tudományos vitákat. Kérjük, ne nyilazza-
nak ránk lóról azok, akik rovásírással írnak köny-
veket! Humanista örökségként legalább annyira
becsülendô lesz a munkájuk, mint eddig.
A tartalomjegyzékbe belepillantva is fontos vál-
tozással szembesülhetünk: nem fûrészfogra em-
lékeztetô látványt nyújt ez a rész. A kéziratok le-
adásakor látszott, hogy a hierarchikus fô- és alcí-
mezési gyakorlat ez esetben nem lesz alkalmaz-
ható. Egyenrangúak az egyes fejezetek. Mintha
esszéfüzért olvasnánk a kötetekben.
– Ez nem azt jelenti, hogy szétesô tanulmányok
sorakoznak a lapokon – magyarázta a másik társ-
szerkesztô, Veres András. – Határozott kapcsolat
van közöttük, afféle kánont alkotnak. Minden új
irodalomtörténet valamiként felülvizsgálja az

elôdök elfogódottságait. Vannak persze hagyományok, megkerül-
hetetlen nevek. De másként látjuk például Ady jelentôségét, bírál-
ható vonásokat is felmutatunk a költészetével kapcsolatban. Kosz-
tolányi szerepét ma kiemelkedônek látjuk. Olyanokra is fókuszá-
lunk, akikre korábban nem vetült figyelem. Asbóth János önálló
fejezetet kapott, ma egyetlen regénye több érdeklôdésre tart szá-
mot, mint az elmúlt száz évben az egész egyénisége. A magyar no-
vellairodalom világszínvonalú volt a 19. században, de a Nyugat
fénye eltakarta. Manapság azonban sorban és sikerrel adják ki az
elsüllyedt szerzôket. A populáris irodalmat is képviselni kell, pél-
dául részletesen foglalkozunk Rejtô Jenôvel. Magyar irodalomtör-
ténet nem jelenhet meg nélküle, még akkor sem, ha a legfiatalab-
bak körében megcsappanni látszik iránta az érdeklôdés. 

Befejezésül elmondta a fôszerkesztô, hogy a fejezetek többsé-
ge nem azt sugallja, hogy végleges megoldást kínálnak. Vannak
nyitott kérdések. Az pedig, hogy melyik szerzôrôl hány tanul-
mány került be az összeállításba, nem jelent értékítéletet. Egy-
szerûen technikai oka van, azon múlik, melyik alkotóval hányan
foglalkoznak ma Magyarországon. Vannak régen reflektorfény-
ben állt, s ma elhanyagolt témák. A kötet az irodalmárokat is
„fényképezi”, nem csak azokat, akikrôl szól. 

(mátraházi)
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Rejtô Jenô sem maradt ki 
A magyar irodalom pluralista szemléletû történetei





A Jappán nem egy útikönyv, hanem egy stand up come-
dy könyv. Ilyen még nincsen Magyarországon: Badár

Sándor és Horváth János barangolásairól szól keresztül a
Szovjetunión egészen Japánig. Ja, és miért két p-vel írjuk

Jappánt? Hát, mert múlt idô!

■ Mióta tart ez a barátság?
H. J.: Huh, régóta (nevetnek).
B. S.: Szentesiek vagyunk, közel laktunk egymáshoz. Sûrûbben találkoz-
tunk az átlagnál…
H. J.: Pontosan másfél utcányira.
B.S.: Igen. Gyerekkorunkban azért nem tudtunk találkozni, mert ellen-
tétes indián törzsbe tartoztunk. Engem valószínûleg túszként tartottak
fogva, ô meg a tüzet ôrizte. De késôbb ez hatványozottan összejött,
mert akkor viszont intenzíven együtt voltunk.
H. J.: De szám szerint tizennégy éve vagyunk barátok.
Akkor kezdôdtek a karateedzések?
B. S.: Igen, mindennap mentünk, és találkoztunk nagyon hosszú idôn ke-
resztül. Volt úgy, hogy többször is, de Szentes kisváros, meg barátoknál ál-
talában így szokás, bár mi nem tudjuk, hogy a barátok
hogy szokták, de mi sokat találkoztunk.
A kiutazás elôtt milyen övesek voltak?
B. S.: Az út elôtt sárgaövesek voltunk, de a kiutazás
szempontjából tökmindegy volt, hogy milyenövesek
vagyunk. Nem azzal a céllal mentünk, hogy majd Ja-
pánban edzeni fogunk. Sôt, úgy voltunk vele, hogy 'ha'
esetleg lesz lehetôségünk, karatézunk valahol. 
Mit tudtak Japánról? 
H. J.: Semmit, és mégis sokkal többet, mint mások,
mert amit abban az idôben tudni lehetett, azt tudtuk.
B. S.: Meg azt, hogy nem akarunk disszidálni, és nem
érdekel Amerika. Ma is inkább Japánba mennék vissza,
vagy Kambodzsába, esetleg Indiába. Kelet ôsisége és kul-
túrája érdekel inkább.

Egy üzletben megkérdezték, hogy hová akarok men-
ni, és mondtam, hogy Japánba. Válaszoltak, hogy 360 ezer forint. Akkor
mondtam, hogy mégse. De fûzött a boltos, hogy van más lehetôség is, csak
azt nem választja élô ember: menjünk Szibérián keresztül, mert úgy is le-
het. Bele se tudtunk gondolni, hogy mi vár ránk a Szovjetunióban. Nem
ismertük a közlekedést, a kommunikációt. De Kôrösi Csoma Sándor se
tudta, mégis elindult. Mi meg ilyen könyveket olvastunk folyton. Annyira
két sületlen fickó voltunk, hogy azt ma elképzelni sem lehet. 
H. J.: Döbbenetes volt, amikor a Szovjetunión utaztunk keresztül vonat-
tal. Annyit tudtunk, amit az általános iskolában tanítottak történelembôl,
és ma már tudjuk, hogy az mennyire volt hiteles. Azon korszak gyermekei
vagyunk, akik filmklubokból, könyvtárakból, és a Delta címû mûsorból
szedtük össze a világunkat. Ez is magyarázza, hogy miért indultunk el.
Volt olyan húzós pillanat, hogy azt gondolták, nem jönnek haza épen?
H. J.: Utólagosan belegondolva a legnagyobb katasztrófahelyzeteket is ne-
vetve, jókedvûen vészeltük át. Pedig folyamatosan letartóztattak minket
Moszkvában. Eltûnhettünk, meghalhattunk volna, de mi mentünk minde-
nen keresztül, természetesnek tûnt, hogy nem lehet baj.
B. S.: Az utazási kultúra is teljesen más volt, mint most. Nem volt szabad
utazni (nem adtak rá pénzt), és mindenrôl el kellett számolni. Aki megpró-
bált menni, az vagy disszidált, vagy bolond volt. Mi a második kategóriá-
ba tartoztunk.
H. J.: Ha a gyerekem belesodorna egy ilyen helyzetbe, akkor kerekperec
megmondanám, hogy nem mehet!
B. S.: A könyvben nagyon viccesen jönnek vissza a kalandok, de ve-
szélyes volt. 

H. J.: Mi ebbe a könyvbe
egyetlen humoros szót sem
írtunk le. Azért lehet rajta
mégis nevetni, mert minden
egyes mondat környezete
olyan szubkultúrába van be-
lehelyezve, ami nevetségessé
teszi. Nekünk nagyon fontos
ügy volt, amit végigröhög-
tünk. Bár volt benne sírás is,
mert néha fájt. De nem akar-
tunk geget csinálni, hanem a
világ volt az körülöttünk.
B. S.: Egyszeri és megismétel-
hetetlen ez az út, mert a korszak már elmúlt. De most írjuk a második
könyvünket: Amerikáról fog szólni, és kiderül, hogy a világ geg maradt.
Hasonló a történetek karaktere, mert én ugyanolyan hülye vagyok, és ô is.
H. J.: Los Angelesbôl egyébként megint elindultunk Japán felé, a japánok
legnagyobb rémületére, de elakadtunk Alaszka partjainál. Pedig megismé-
telhettük volna a húsz évvel ezelôtti támadást.
Mért ennyi év után íródott meg ez a könyv?

H. J.: Amikor ’87-ben hazajöttünk, egy héten belül megír-
tuk magunkban. Sôt, már akkor tudtuk, hogy el fog készül-
ni, amikor még el sem mentünk, a nyolcvanas évek elején.
Azért íródott meg ez a könyv, mert mostanra sûrûsödött
be körülöttünk annyira ez a világ, hogy egymástól függet-
lenül azt mondtuk, hogy most jött el az ideje. Utána fel-
gyorsult minden.
B. S.: Igen, lett kiadó pillanatok alatt, megvolt a kiadás idô-
pontja. Ugyanolyan hirtelen volt ez is, mint annak idején
az utazás elôtt a lehetôség, és az indulás. Ott sem volt meg-
határozva, hogy mikor megyünk. Egy nap megkérdeztem
a Jánostól, hogy van negyedórád a számomra? Akkor van
negyedórád, hogy összepakolj, mert indulunk.
Hogy készült a könyv?
B. S.: Hajszálpontosan úgy, ahogy most beszélgetünk.
Egyhuzamban.

H. J.: Elôször klasszikusan akartuk írni, de aztán rájöttünk, hogy úgy nem
megy, mert mire kigondoljuk és leírjuk, többször megváltozik. Kipróbál-
tunk mást: elkezdtünk beszélni látszólagosan össze-vissza – persze nem,
mert ez egy szakma –, leírtuk azt, és megteremtettük a standup könyvet,
ami egy tökéletesen új mûfaj. Mûködött, és egyre jobban ment.
B. S.: Igen. Például nincs odaírva, hogy ki mit mond, mert annyira magá-
tól értetôdô. Nagyon beszédes könyv.
Volt egy elsô kiadás…
B. S.: Azt hittük, hogy el fogják kapkodni a könyvet, nem mi tehetünk ró-
la, hogy nem így lett. A második kiadásban van egy pár változtatás: nagyon
picit írtunk hozzá, a formáját igyekeztünk inkább könyvessé tenni. Ez a
könyv most laza, fogyasztható, a kilencven és a tizenéveseknek is. Több
képpel, új magyarázatokkal egészítettük ki.
Lesz belôle hangoskönyv, szinte kiállt érte?
B.S .: Nem biztos, hogy szeretnénk. Hangoskönyv ez úgy is, ha olvassuk.
De ennek szerintem így van értéke, ha hangossá akarjuk tenni, akkor csi-
nálunk stand up comedy-t belôle. 
Mikor jelenik meg a következô?
B. S.: Ôszre készen lesz.

Ócsai Dorottya
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Jappán, múlt idôben

Badár Sándor és Horváth János június 2-án, szombaton
11 órakor és 15 órakor dedikálja kötetét a budapesti
Vörösmarty téren, a Jaffa Kiadó könyvespavilonjánál.

interjú







Könyvforgalom
„Örvendetes módon folytatódott a gyermek- és ifjúsági könyvek
piaci növekedése, 2006-ban 7 735 809 000 Ft-os forgalmat regiszt-
ráltak, az összforgalom 11,8%-át. (A megelôzô esztendôben az
ágazat 6 616 108 000 Ft-os bevételt produkált, az összforgalom
10,5%-át.)” – olvashatjuk a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tôk Egyesülésének a tavalyi könyvforgalomról szóló jelentésében.
Sajnálatos módon azonban nem áll rendelkezésünkre pontos adat
arra nézve, hogy a tavalyi és az idei Könyvhét között pontosan
mennyi gyermek- és ifjúsági cím jelent meg. A 2006-os év gyer-
mekkönyv-eladási statisztikáit böngészve (forrás: www.ksh.hu)
megállapítható, hogy a magyar szerzôk közül 10 ezer példány fö-
lött továbbra is csak a klasszikusokat érdemes újra kiadni, az új-
donságokra valahogy
nincs még felkészülve az
olvasóközönség. A hazai
gyermekkönyvpiac sajá-
tossága, hogy meglehetô-
sen nagy kereslet mutat-
kozik az olcsó meseválo-
gatásokra, ezek kiadásá-
ban az alacsony elôállítá-
si költség mellett minden
bizonnyal a jogdíj-men-
tesség is jelentôs motivá-
ció. Általánosságban az
is elmondható, hogy míg
a tízezres határt kortárs
magyar szerzônek esélye
sincs átlépni, addig a ta-
valyi év sikerkönyve,
Harry Potter és a félvér
herceg 182 000 példány-
ban látott napvilágot. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy a
Potter-sorozat befejezô kötete ennél is magasabb példányszámot
fog elérni. Más kérdés, hogy a tavalyi évben sem írtak olyan gyer-
mekregényt, mely népszerûségben felvehette volna a versenyt
Rowling könyvével…

Kiadók, társulások
A 2006-ban kiadott 11 370 könyv 10-11%-a, azaz több mint
1100 cím sorolható a gyermek- és ifjúsági irodalom körébe, ami
nem is rossz teljesítmény attól a tíz-egynéhány könyvkiadótól,
mely elsôdleges profiljának a gyermekkönyvek kiadását tekinti.

A kiadói paletta a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is sok-
színû: a klasszikus „nagy” kiadók mellett a kisebb kiadók az
összefogásban látják a fennmaradás lehetôségét, melynek két bá-
zisa a Sándor Csilla szerkesztette Csodaceruza (a folyóirat-ki-
adás mellett újabban könyvkiadással is próbálkoznak), valamint
a két budapesti Pagony gyermekkönyvesbolt. Az általuk generált
új trendek – igényes kivitelezésû, mûvészi mesekönyvek, fiatal
szerzôk és illusztrátorok felkérése, korábban tabunak számító té-
mák feszegetése – lassan hatnak a gyermekkönyvkiadásra, és a ki-
lencvenes évek „szabadrablását” követôen napjainkban az igé-
nyesség újra minimális elvárásként jelentkezik a gyermekkönyv-
kiadásban. Nem lebecsülendô a Csodaceruza-Pagony-kör gyer-
mekkultúra-szervezô tevékenysége, számtalan rendezvényen
megjelennek, író-olvasó találkozókat, szakmai konferenciákat

szerveznek, elég csak a Téli Gyermekirodalmi Fesztiválra vagy az
idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon kialakított „gyer-
mekkönyv-paradicsomra” gondolni, ez utóbbin a kiadók köny-
vei mellett gyermekszabású játékvilággal és zenés-játékos elôadá-
sokkal várták a meglehetôsen visszafogott reklám miatt csak kis
számban odasereglô látogatókat.

Díjak, díjazottak
Az igényes munka, úgy tûnik, megtermi gyümölcsét: az IBBY ma-
gyarországi tagozata az Év Gyermekkönyve-díjak odaítélésekor fi-
atal szerzôk, illusztrátorok és kiadók erôfeszítéseit honorálta. Berg
Judit Rumini címû könyvét, mely szinte az egyetlen 2006-ban

megjelent meseregény, a Pa-
gony adta ki, Baranyai And-
rás a Csodaceruzánál megje-
lent Kiss Ottó Szerintem
mindenki maradjon otthon
vasárnap délután címû köny-
vét illusztrálta, a Naphegy ki-
adó pedig egy évvel ezelôtt
még nem is létezett. A kiadó
vezetôje a gyermekkönyvpia-
con elfoglalt helyzetükrôl így
vélekedett: „Úgy látjuk, hogy
az elmúlt néhány évben egy-
re nagyobb hangsúlyt kap a
minôség, és egyre több olyan
gyerekkönyv jelenik meg,
amely megfelel a mai igé-
nyeknek, és közelebb van az
európai átlaghoz. Ezzel
együtt nem könnyû újítani,

mert a magyar könyvpiac továbbra is meglehetôsen konzervatív
ízlést tükröz. Sajnos, mind a kereskedôk, mind a vásárlók gyakor-
ta bizalmatlanok az új dolgokkal szemben. Ennek ellenére szeren-
csére vannak lelkes, új szereplôk, akik friss szemléletet képvisel-
nek. Óriási feladataink voltak, hiszen nulláról kellett a terjesztôi
kapcsolatainkat kialakítani, a teljes ismeretlenségbôl az olvasóink-
hoz eljutni. Azt gondolom, hogy szakmai elismertség szempont-
jából várakozáson felül jó évet zártunk. Az ismertségünkön és az
eladott könyveink számán még van mit javítani.”

Jövôkép
Annak ellenére, hogy a közvélemény-kutatások szerint lényege-
sen kevesebben olvasnak verseket, mint regényeket, a magyar
gyermekkönyvpiacon jelenleg több újra kiadott és kortárs gyer-
meklíra-kötet is forgalomban van. Fiatal magyar illusztrátorok-
ból sincs hiány, ezt mutatják a bolognai könyvvásáron elért si-
kerek, és az is, hogy egyre több, korábban konzervatív ízléssel
bíró kiadó alkalmaz magyar rajzolót. Hiányzik azonban tovább-
ra is a kortárs magyar gyermekregény – Darvasi Trapitije óta
Berg Judit Ruminije számít az elsô kiemelkedô meseregénynek
–, ennek híján a fiatal olvasóknak be kell érniük a Bolognában
megszerzett külföldi mesekönyvek magyar fordításaival.

Pompor Zoltán
Fotó: Lantos P. István 2

5
3

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

6. gyermekkönyvnapok

Könyvhéten innen Bolognán túl
A hazai gyermekkönyvkiadás trendjei
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6. gyermekkönyvnapok

Játékos rímek
A legkisebbeknek ajánlom a Naphegy
Kiadó Csiki-csuki képeskönyv sorozatá-
nak két darabját, Michael Schober Melyik
állat rózsaszínû? és Bárcsak lennék vagány
bárány! c. könyvét. Az elôbbi kötetben
találós kérdések követik egymást a páros
oldalakon, a szemben lévô – s különbö-
zôképpen kihajtható – lapokon rejlik a
válasz: egy-egy állat neve. A másik vidám
és kedves verset tartalmazó kötet oldalpárjainak bal felén egy-egy
versszakot találunk, a második rímpár azonban hiányos. A felelô rím
az ugyancsak kihajtható jobb félen található. Ezeken a lapokon jó-
pofa, színes rajzok szórakoztatják a gyerekeket. Mindkét kötet végén
meglepetés vár az olvasóra! (A fordító Szigethy Katalin.)

Mesék világa
A Helikon Kiadó A kó-
ró és a kismadár c. kötet-
ben a magyar népmese-
kincs legszebb állatos
meséit kínálja a legif-
jabb olvasóknak: az 5–7
éveseknek. Néhány is-
mert és jellemzô cím: A
kismalac és a farkasok,
Az aranyszôrû bárány,
A lóvá tett sárkány, A
kakaska és a jércike, A három pillangó.
Összesen 35 mesét tartalmaz teljes szö-
veggel, tehát nem kivonatolva a kötet,
amelyet Pintér Gabriella állított össze, és
Streicher András illusztrált. De nem csak
a képek egy része, helyenként a szöveg
is színes. A kiadványnak melléklete is van, egy színezô. 

Negyedszáz csíki székely népmesét tartalmaz Barcsa Dánielnek
a Kráter Kiadónál megjelent Üstökös Demeter c. kötete, amely-
hez (Kovács Dániel biztatásával, tanácsaival, vázlataival) a szer-
zô készített fekete-fehér és színes rajzokat. Elôbbiek tökéletesen
illeszkednek a mesék hangulatához, utóbbiak pontosságukkal és
színgazdagságukkal fokozzák azok hatását. E mesék szülôföldje
a romániai Hargita megye keleti részén található három falu:
Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály és Csíkmenaság. Barcsa Dá-
niel az utószóban leírja, hol, mikor, kiktôl, hogyan gyûjtötte ezt
az anyagot, és hogyan dolgozta föl, hogy ne néprajzi kiadvány,
hanem minél nagyobb közönségnek szóló mû legyen. A kötet
végén megtaláljuk a magyarázatokat az ismeretlen kifejezések-
hez, a tájszavak jegyzékét. Ez a 25 mese, köztük nem egy ismert
történet csíkországi változata, a tájnyelv különlegessége nagy él-
ményt jelenthet gyereknek és felnôttnek egyaránt. 

A L’Harmattan Kiadó az Európai Folklór Intézettel és az MTA
Néprajzi Kutatóintézetével közösen adta ki Hoppál Mihály szerkesz-
tésében és elôszavával a Fehérlófia c. kötetet, amelyben a címadó,
közismert mesét olvashatjuk (a gyûjtô betûhív lejegyzésében: Fejír-
lúfia), hat rokon (burját mongol, tuva, kirgiz, kazak, halha mongol
és nogáj) történettel együtt. (Kiváló mûfordítók tolmácsolásában.)
A könyvhöz Nagy András rajzolt a mesék eurázsiai világát stíluso-
san megidézô fekete-fehér grafikákat. A Fehérlófia tehát nem kife-
jezetten gyerekkönyv, hiszen második részében 4 tanulmányt is kö-
zöl (továbbá jegyzetek segítik az olvasót). A felnôtt azonban jól te-
szi, ha ezeket az eredeti mûveket átadja elolvasásra gyermekeinek.

Lajos, Sanyi és a Medve
Nemrég megjelent Törpe és óriás között c. kitûnô versesköny-
ve után Lackfi János most egy meseregénnyel ajándékozza meg
a 10 év alatti olvasókat. A Kövér Lajos színre lép, amit a Gene-
ral Press Kiadó újdonságai közül emelek ki, ötletes, szellemes,
üdén-üde, kellemes s egyben a valóság komor vonásait is a me-
sébe emelô remeklés-mû. Ahogy a címszereplô és barátai, So-
vány Laci, Súly Elemér létrehozzák a Kövér Lajos Súlyemelô
és Sportcentrumot, az mesévé átköltött mai sikertörténet. A
barátság, az összetartás-összefogás, az önzetlenség dicsérete.
Aztán az Elsô Nemzetközi Kövér Lajos Súlyemelô verseny a
sport, a fair play versenyzés meseregénybe illô dicsôítése. Mi-
csoda feszült pillanatokat élünk át, amikor Sovány Laci –
merthogy ô a súlyemelô – megküzd az amerikai Blekkendek-
kerrel: „Légyzümmögés sem hallatszott a teremben. De még
csak muslicazizegés sem. A bacilusok, papucsállatkák és porat-
kák visszafojtották lélegzetüket.” Kinek a képében jelenik meg
azután az üzleti érdek, és milyen lehangoló események zajla-
nak le a KLSSC-ben, hogyan lesz Kövér Lajosból kabalafigu-
ra, mi az a LEPOKE – az derüljön ki olvasás közben, magá-
ból a könyvbôl, amelyhez modern stílusú, kedvesen groteszk,
színes illusztrációkat Molnár Jacqueline készített. 

1914-ben jelent meg elôször a szerkesztôként, publicista-
ként, mûfordítóként, de nem szépíróként nagyra tartott Mi-
kes Lajostól a Sanyi manó könyve, amelyen azóta generációk
nôttek föl. Különös világot teremtett az író ebben a hat, la-
zán összefüggô mesében: a Vasorrú bábának persze van min-
dent nyitó kulcsa, de a vargainas és a libapásztorlányka olyan
itt, mint az életben. Uhu varázsló ténykedése a jóra való ne-
velést jeleníti meg. S nem is biztos, hogy a manók közül Sa-
nyi a legnagyobb csínytevô, hanem a létrás törpe. Van tanul-
sága a történeteknek, de a
korra nagyon is jellemzô
nyárspolgári didaktikusság
nem túlzottan jellemzô e me-
sékre. Viszont humor és ötlet
van e mesékben bôven, érzel-
gôsség – szerencsénkre – a ko-
rabeli átlagnál
jóval kevesebb.
H e i n z e l m a n n
Emma grafikái
valóságos jel-
lemrajzot adnak
a szereplôkrôl.

A Móra Kiadó
újdonságai kö-
zül Podmaniczky
Szilárd Lássuk a
medvét! c. köte-
tét emelem most
ki, amelyben
Medvérôl olvashatunk egy meseso-
rozatot. Olyan ez a medve, mint
mi, emberek, többek közt: segítô-
kész, sértôdôs, hiszékeny, tanulé-
kony, elégedetlen, álmodozó, makacs. Sokféle tehát, és alap-
jában szeretnivaló. A szerzô – a vele készült interjút 7–8.,
fesztiváli számunkban közöltünk – egy medveévet írt meg,
sok-sok ötlettel, láthatóan jókedvében – jókedvû olvasóinak.
A téli álomtól téli álomig megesett kalandok Sajdik Ferenc szí-
nes illusztrációin is élvezhetôk. 

Olvasni akarok – ordított fel M. T.



A Könyvek Könyve magyarázatokkal
A világirodalom egyik alapmûvének is-
merete nélkül sem az európai, sem a ma-
gyar kultúra, mûvészet nem érthetô. A
Napraforgó Kiadó gondozásában meg-
jelent Biblia gyermekeknek c., gazdagon il-
lusztrált kötetben a Biblia legfontosabb,
legolvasmányosabb és legtanulságosabb
részei elevenednek meg. Az Ószövetség-
bôl – például – a teremtés, a vízözön,
Bábel tornya építésének, Ábrahám, Jó-
zsef és a zsidók Egyiptomból való kivo-
nulásának története. Az Újszövetség a négy evangélium alapján
elmondja Jézus élettörténetét. De Az apostolok cselekedetei-bôl
is kapunk ízelítôt, a Levelek lényegét is megismerhetik a gyere-
kek, és János apostol jelenéseinek könyvével zárul a kiadvány,
amelynek különlegessége, hogy keretben rövid, szakszerû ma-
gyarázatot nyújt a történeti valóság megismeréséhez. A fordító
(Verzár Krisztina), de a szerkesztô meg a lektor is gondoskodott
arról, hogy a szöveg megôrizze a Könyvek Könyvének különle-
gesen hömpölygô, képes nyelvét, ugyanakkor a fiatal olvasók
számára könnyû legyen az olvasottak értelmezése. A nevek hasz-
nálatában a magyar irodalmi hagyományban meggyökeresedett
változatot követi a kiadvány.

Kincskeresés, fejtörés
A Tessloff Babilon Mi micsoda soro-
zatának 32. kötete, címe: Kincsek nyo-
mában, témáját tekintve rokon a leg-
újabbal, a 97.-kel, amely Elsüllyedt vá-
rosok címmel jelent meg. Elveszett és
megtalált kincsekrôl szól Norbert von
Frankenstein munkája. Akik ma legen-
dás (elásott, elrejtett) kincsek, pl. kaló-
zok aranya és más értékei után kutat-
nak, modern eszközökkel dolgoznak:
fémkeresô detektorral, szonár-szondával, air-lift-
tel. Kiké voltak a legnagyobb kincsek? Hová let-
tek bizonyos vagyonok? Kik jártak sikerrel a kincs-
keresôk közül? Izgalmas kérdésekre érdekes és
szakszerû választ ad a kötet. 

Rainer Cummenerl legújabb könyvében a régészet
megszületésérôl, az ôsi kultúrák, a víz vagy föld alá került váro-
sok kutatóinak erôfeszítéseirôl nyújt áttekintést. Megtudjuk, ho-
gyan dolgoznak a régészek, milyen csúcstechnológia segíti ôket.
Szó van itt többek közt Trója keresésérôl, Pompeji és Hercula-
neum pusztulásáról, a kambodzsai ôserdô szívében fekvô Ang-
korról, az egyiptomi Királyok Völgyérôl, az olmékokról, a maja
városokról, az inka birodalomról, az aztékokról, sôt a legendás
Atlantiszról is. (Mindkét kötet fordítója Varga Csaba.)

Alsósoknak ajánlja a Typotex Róka Sándor Hány éves a kapi-
tány? c. kötetét, amely közel 600 jobbnál jobb feladatot (rejt-
vényt, fejtörôt, villámkérdést, tesztsorozatot, logikai játékot)
tartalmaz. Ez a könyv tehát a gondolkodni szeretô, magukat a
számok világában jól érzô gyerekeknek szól. Két rövid, szöve-
ges példa: „Hány olyan háromjegyû pozitív egész szám van,
amelynek minden számjegye kisebb 4-nél? (A) 18, (B) 24, (C)
32, (D) 48, (E) 64”; vagy „Mennyi a legnagyobb háromjegyû
szám kétszeresének a fele?” A feladatok között pihenésül kis ol-
vasmányokat kapunk, pl. az elsô név szerint ismert matemati-
kusról, a görög Thalészrôl, a német Gaussról, aki csodagyerek
volt, részletet egy Kalmár Lászlóval készült interjúból. Ha vala-
ki elakad a megoldásban, kattintson a www.typotex.hu/hanye-
vesakapitany webcímre!

Fiúk, lányok, kutyák, rémtündérek
Hová lett Miccicò néni? És a
kiskutyája, Pamacs? Hát ennek
kiderítését tûzte ki céljául „a
nagy Sherlock Holmes, vagyis
én” – jegyzi föl egy (nem vélet-
lenül sárga!) füzetben az ötödi-
kes Fillo (Filippo). Ha ô a nagy
detektív, akkor persze kell len-
nie ebben a gyerekeknek szóló
krimiben egy Watsonnak is.
Ôt Annibalenak hívják, és
szintén naplót vezet. Így Silvia
Roncaglia – Sebastiano Ruiz Mi-
gnone A szomszéd néni titokzatos
eltûnése c. könyv egy nyomozás
napló formában történt lejegy-
zése. Az izgalmas, pergô cselek-
ményû, szórakoztató sztori
közlésével a Móra Kiadó új
(Mesterdetektív) sorozatba fo-
gott. (A fordítás Székely Éva munkája.)

A történet, amelyet India Opal Buloni mesél el magáról, Kate diCamil-
lo Penny miatt c. regényében, legalább annyira szomorú és megható, mint
amennyire megkapó és vidám. Elôzô nyáron hazavitte az élelmiszer-
boltban rávigyorgó kóbor kutyát, aki persze a Penny nevet kapta. Az új
környezetbe került kislánynak – egy éve költözött lelkész édesapjával
Észak-Floridából ebbe a kisvárosba – szüksége van igazi barátra, még
ha az egy (kezdetben) rossz bôrben lévô négylábú is. És mintha Penny
tehetne róla, Opal elôbb különleges felnôtt barátokra tesz szert, akik:

egy magányos öregasszony, az eladó a kisállatboltban, a
könyvtárosnô. Majd néhány gyerekekkel is megtalálja a közös
hangot. S mintha Penny bátorítaná, megkéri apját, most,
hogy tízéves lett, mondjon el neki tíz dolgot az anyjáról, aki
elhagyta ôket, amikor a lány hároméves volt. A Tótfalusi Ist-
ván fordította, ôszinte hangvételû, realista mû után a Könyv-
molyképzô Kiadó másik újdonsága, Böszörményi Gyula Ger-
gô és az álomvámpírok 2. c. regénye teljesen más olvasói igé-
nyeket elégít ki. Amivel nem állítom, hogy ugyanazok nem
olvashatják a valósággal burjánzó cselekményû fantasy tör-
ténetet, mint a többszörös díjnyertes, meg is filmesített best-
sellert. Az írónak már nagy (s bizonyára tovább növekvô) ra-
jongó-tábora van, akik – kézbe véve a majd fél ezer oldalas

opuszt – nyilván rögvest belevetik magukat Tanarilla illetve (az „Ol-
vasni akarok!”-ot kiáltó) Monyákos Tuba felváltva olvasható naplóiba,
hogy aztán a Regösök Kéregtekercs-tárának gondnoka, Tekercses Aj-
tony lúdtollas feljegyzéseibôl tudja meg a 17. fejezetben a végkifejletet:
Éganyácska Könnyébe nézve kiderül, ki Kende utódja, a Legfôbb Sár-
kányôr, az új Fôtáltos. Azt elárulhatom, nem Aritmia Orbánc, a rém-
tündér, aki összecsap Farkassal, a táltosfival. A peremerdei csatában
részt vesz Hunor és Magor is... (Illusztrálta: Fábián Noémi.)

Anthony Horowitz nálunk az Animus Kiadó által kiadott több mint
fél tucat ifjúsági regényével lett ismert és népszerû. Az Alex Rider so-
rozat szerzôjétôl ezúttal Az ötök ereje címmel új sorozatot izgulhatunk
végig. Az elsô Hollókapu, a második Égi háború címmel látott napvilá-
got. A fôhôs, a 14 éves, árva Matt Freeman újabb nevelôszülôhöz ke-
rül: hamar megérzi, hogy Mrs. Deverill (és az egész falu) körül valami
nagyon nincs rendjén. Aztán tudomást szerez az Ötök rejtélyes társa-
ságáról, és felfedezi, hogy ô maga nem mindennapi egyén. A cselek-
mény teli izgalommal, meglepetéssel. Különösen azok fogják élvezni,
akik kedvelik a természetfölötti kalandokat, ezek nem követhetôk a
hétköznapi logikával, csak teljes átéléssel. Akár az angliai Yorkshire-
ben, akár Dél-Amerikában veszi fel a harcot az Ötök egyike a gonosz
erôkkel. (Fordította: Pék Zoltán.)
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Mitôl válik olvashatóvá és sikeressé egy könyv a gye-
rekek számára? Mit olvasnak a mai gyerekek és mi-

lyen sikerlisták léteznek a gyerekkönyvtárakban? Erre
a kérdésre keresték a választ a Könyvtárosok Klubjá-

ban a könyvfesztiválon egy elôadás keretében.

A kulcs a humor
Dóka Péter és Bosnyák Viktória – két mai sikeres gyerekkönyv-
szerzô elmondta – a jó gyerekkönyv egyetlen jó receptje a hu-
mor. A szép, okos, tanulságos könyvek untatják ôket, ezeket
csak rejtetten lehet beleszôni a történetekbe. Abszolút meghatá-
rozó a marketing szerepe és nemcsak abban, hogy a kiadó hogy
menedzseli a kötetet, hanem például abban is, hogy a könyvtá-
rosok mely könyveket választják ki, rendelik meg és ajánlják a
gyerekeknek. A gyerekek ma is olvasnak, nyitottak és érdeklôdô-
ek, csak kevesebb a szabadidejük és az a kevés is többfelé oszlik,
hiszen a tévét, számítógépet kikerülni gyakorlatilag nem lehet.
Ami a könyvesboltok sikerlistáit illeti, a sikerlista is egyfajta mar-
ketingeszköz, nem mindig takarja a valós számokat. Tény és va-
ló, hogy a szülôk a reklámozott könyveket keresik leginkább, a
gyerekek pedig azokat, amelyekrôl a barátaiktól hallottak. 

A gyerekkönyv kisebb üzlet
A három legnagyobb magyarországi könyv-
forgalmazó szerint a gyerekkönyv mindig ki-
sebb üzlet, mint a felnôtteknek szóló. Az
Alexandrások elvileg minden kiadónak meg-
adják az esélyt, de ha három hónapon belül
nem fogy a könyvbôl, visszaküldik a készle-
tet. Mivel a gyerekkönyvek még mindig nyo-
mott áron szerepelnek a kereskedésben, va-
lódi nagy üzletet csak ritkán remélnek tôlük.
A Libriben a beszerzési osztály dönti el, mit
rendeljenek meg, és az üzletvezetôk, hol he-
lyezik el az árut a bolton belül. A kirakatba
a sikervárományos kiadványok kerülnek.
Éves forgalmuk 15–20 százaléka származik
gyerekkönyvekbôl, olvasóik elsôsorban a külföldi- és magyar
klasszikusokat keresik. A Líra és Lantnál teljes mértékben a bolt-
vezetôkön múlik, hova kerülnek a gyerekkönyvek és kiteszik-e
ôket a kirakatba. Jónak számít, ha egy gyerekkönyvbôl 3000 pél-
dányt eladnak és kiemelkedônek, ha elérik a hatezres határt.

Könyvtárosi sikerlisták
Bencsikné Kucska Zsuzsa, a FSZEK Terézvárosi gyerekkönyvtára
vezetôjének kutatásaiból kiderül, a magyar könyvlistákon még
mindig szerepel a mára klasszikussá vált Szabó Magda, Jani-
kovszky Éva, Fehér Klára, Nagy Franciska vagy G. Szabó Judit.
2004-ben a gyerekek körében a legkedveltebb könyvek és szer-
zôk a kötelezô olvasmányokon túl a Harry Potter, A neveletlen
hercegnô sorozat, Stephen King, Petôfi: A helység kalapácsa,
Tolkien, Wilson, voltak. 2006-ban Némethné Tolnai Edit falu-
si, kisvárosi, és fôvárosi hatodikosok körében úgy találta, hogy a
kötelezô olvasmányokon túl és helyi eltérést mutatva a Harry

Potter, a Vuk, az Adrien Mole, A kis herceg, A neveletlen her-
cegnô, A két Lotti és Daren Shan horrortörténetei, az ismeret-
terjesztôk közül pedig a görög mítoszok, valamint dinoszauro-
szokról szóló kötetek voltak a legkedveltebbek. 

– Ha kulcsszavakat keresünk, akkor a lovag, a boszorkány, a
tündér, a múmia, a kalóz, a kincs, a szuper azok, amikre bizto-
san vevôk a gyerekek – véli Kucska Zsuzsa könyvtáros. Érdekes
kezdeményezése volt a szintén a FSZEK-ben dolgozó Havas
Katalinnak néhány évvel ezelôtt, amikor minden évben össze-
gyûjtötték a „rongyos könyvek” listáját, azaz az agyonolvasott
könyveket. Ebben a gyerekkönyvek közül elôkelô helyen szere-
pelt a Harry Potter, a Mazsola, a Brumi, Csukás: A téli tücsök
meséje, a Disney képeskönyvek, Durell könyvei, Ende: A vég-
telen történet, Lengyel Dénes Régi magyar mondák c. gyûjte-
ménye, vagy a Harisnyás Pippi sorozat. 

Mit olvasnak a gyerekek a belvárosban? 
A Terézvárosi Gyerekkönyvtár összesítése alapján a mai legifjabb
generáció leginkább Marék Veronika könyveit, Bartócz Erika,
Nordquist könyveit, a Kis Vakond-meséket, a Mazsolát, a Vackort,
Lázár Ervin és Csukás István meséit és kisebb mértékben a Disney
meséket kölcsönzi. Közkedvelt a Franklin sorozat, a Tesz-vesz so-
rozat, a Mc Allister kisvonatos könyvek, a Tündér- illetve boszor-

kány szeretnék lenni kötetek, a Kicsi piros au-
tó sorozat és a Babar-könyvek. Az alsósoknak
nagyon fontos a humor: a Scooby-Doo, a
Garfield, Geronimo Stilton sorozat, Lind-
gren, vagy a Durrbele Dorka meséket kedve-
lik (a Disney itt is hátrébb szorul). Szeretik
továbbá a nagybetûs, olvasást segítô mese-
könyveket (pl. a Naphegy Kiadó Olvasóka-
lóz-Olvasó sorozatát), vagy a Móra Kiadó
Zsiráf könyveit, vagy a Witch sorozatot. Az
újrakiadás különösen a magyar szerzôk eseté-
ben rendkívül fontos. A régi, rossz minôsé-
gû, poros kiadványokat a gyerekek nem szí-
vesen veszik kézbe, bezzeg ha van egy szép,
korszerû borítójú változat! Így tartja magát
Csukás, Lázár Ervin, Janikovszky Éva vagy
Szepes Mária. A nagyobbak/felsôsök köré-

ben keresettek Brezina könyvei, Darren Shan történetei, J. Wilson
és Nöstlinger kötetei különösen a lányoknál, továbbá a Gyûrûk Ura
filmkönyvek, a Witch könyvsorozat, Narnia krónikája, a Star Wars
történetek, Lowry (lányoknál), Stine Libabôr sorozata. Sokan olvas-
sák Meg Cabot: A neveletlen hercegnô sorozatát, a Harry Pottere-
ket, Sachar: Stanley-jét, Ullrich: A boszorkányok nem csókolózhat-
nak címû mûvét. A magyar szerzôk közül Nógrádi Gábor, G. Sza-
bó Judit, Szabó Magda (különösen az Abigél) és Lázár Ervin köny-
vei keresettek, a kötelezôk közül vezet A Pál utcai fiúk. Örökké nép-
szerûek a lovas, kutyás, dinoszauruszos, Forma1-es, cápás, Titani-
cos ismeretterjesztô könyvek, valamint a kötelezôk röviden. A ka-
masz olvasók változatlanul igénylik az izgalmat, a kalandot, a for-
dulatos történetmondást. – Jó lenne, ha a könyváruházak hivatalos
sikerlistái mellett a mieink, vagyis a könyvtárosok által összeállított
listák is olvashatóak lennének. Ezek kevésbé vannak kitéve a keres-
kedelmi érdekeknek, s talán valósabb képet tükröznek – összegzi
Kucska Zsuzsa.

(szénási)2
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Varga Katalin mindenekelôtt költô, aki
1960 és 1988 között hat verseskötetet

adott ki, író, akinek 1974 és 1981 között
három regénye látott napvilágot. A nevét

minden olvasni tudó hazánkfia ismeri, hi-
szen három olyan mûnek a címlapján áll

ott a neve, amelyeket iskolai  segédanyag-
ként az általános iskola elsô négy osztályá-

ban használnak: Gôgös Gúnár Gedeon,
Mosó Masa mosodája és Én, te, ô. Termé-
szetesen ismerik ôt mindazok, akik évtize-
dek óta a  könyvszakmában dolgoznak, mert 1988-
ban a Szépirodalmi Kiadó fôszerkesztôjeként ment
nyugdíjba. Azóta visszavonultan, csöndben él, s al-

kalmasint ír is, verseket – természetesen. Sikeres gye-
rekkönyvei pedig újra megjelennek.

■ – Gyerekkönyveinek száma közelebb van a húszhoz, mint
a tizenöthöz. Van köztük kicsiknek szóló mesekönyv, mint
az 1976-os elsô megjelenést követôen éppen most újra ki-
adott Piskóta, van közöttük megfilmesítve is sikert aratott if-
júsági regény. Ezek majdnem mind a Móra Kiadónál jelentek
meg. Amikor a könyvszakmában végbement a nagy átalaku-
lás, Ön már nem volt ott: a Szépirodalmi Kiadó sajnos jog-
utód nélkül megszûnt.
– Harminc évet töltöttem a szakmában, nem ötvenöt, hanem
hatvanévesen mentem nyugdíjba 1988-ban. Olyan meghatá-
rozó egyéniségek voltak a kollégáim, mint Belia György, Do-
mokos Mátyás és Réz Pál. Az Olcsó Könyvtárat szerkesztet-
tem elég sokáig.
– Megszökött gyerekkor c. verseskötetével kezdôdött írói pá-
lyája 1960-ban. Hogyan született meg ez után a Gôgös Gúnár
Gedeon, amely, mint kiderült, a 40. kiadásnál tart? És hogyan
lett Önbôl gyerekíró?
– Van ebben valami sorsszerû: az történt, hogy a nagyobbik fi-
amról kiderült, hogy diszlexiás. Kívülrôl tudja az oldalakat, csak
éppen olvasni nem tud. Bejártam a tanító nénihez, fölirkáltam
azokat a szóoszlopokat, amelyeket gyakoroltak. Ebbôl lett vol-
taképpen a Gôgös Gúnár Gedeon. A kollégáim elkérték tôlem,
egyikôjük, Gordon Etel, bevitte a Mórába. Az akkori irodalmi
vezetô azt mondta barátilag: miért van nekem erre szükségem.
Megjelent egy verseskönyvem, aminek jó a sajtója, és most ezt a
bugyuta dolgot akarom kiadatni. Végül az igazgatónô kiadatta.
’62 Karácsonyára jelent meg, az egyik legjobb grafikus, Lukács
Kató rajzaival. A  Kiadó is meg volt lepve, elégedetten mond-
ták: évek óta egy ilyen könyvre vártak. Már akkor is eléggé be-
zártan éltem: hazahoztam a munkát, szerkesztettem, éltem a
négy gyerekemmel és a hosszú betegségével küszködô férjem-
mel. A gyerekek hozták az életet. Minden könyvemet ôróluk ír-
tam. A Piskótában, ami most újra megjelent, a kisebbik lányom
„szerepel”. A Barátom Bonca és a Legyél te is Boncá!-ban a fi-
am meg az osztálytársa a fôhôs. Az más lapra tartozik, hogy az
életben nem pontosan így történt, ami történt, de ôk ilyenek. Én
képekben gondolkodom, ezért majdnem minden könyvembôl

családi használtra, a saját egyszerû rajzaim-
mal készítettem egy mintapéldányt, ami-
nek alapján aztán igazi könyv lett. S végül
is a gyerekkönyvek sikere biztosította,
hogy el tudtam tartani több mint egy évti-
zedig béna  férjemet, négy  gyermekünket,
az egész nagy családot.
– A két Boncából és A zöld toronyból is
készült film.
– Igen. Mindhármat Katkics Ilona rendez-
te. A Barátom Boncát kivitték München-
be, a televíziós gyerekfilmek fesztiváljára,
ahol díjat nyert.
– A ’63 és ’89 közötti negyedszázad a

magyar gyerekkönyvkiadásnak különleges korszaka volt.
Rengeteg író–olvasó találkozót rendeztek, a gyerekek töb-
bet olvastak. Akkor persze még csak TV volt, számítógép,
internet nem létezett. Önnek milyen emlékei vannak ez-
zel kapcsolatban?
– 1968-ban meghívtak a Vajdaságba. Megfordultam Adán,
Zentán, Újvidéken és egy csomó falusi iskolában. Az volt a leg-
meglepôbb számomra, ahogy bementünk az egyik udvarára, a
fehérre festett falon ott volt a Gôgös Gúnár Gedeon. Nem ak-
kor csinálták, amikor engem meghívtak, mert a festék már le
volt kopva. A férjem halála, 1975 után jártam elég sok író–
olvasó találkozóra. Az elsô találkozás alkalmával rájöttem,
hogy 9-10 éves gyerekekkel nem lehet író–olvasó találkozót
tartani. Azt találtam ki, hogy vettem színes számolókorongo-
kat és nem a magam könyveibôl, hanem a világirodalomból, a
magyar irodalomból, a népmesékbôl találós kérdéseket tettem
fel. Aki jól  válaszolt, kapott egy korongot. Az elsô három, aki
a legtöbbet  gyûjtötte, az kapta meg az én ajándékba vitt há-
rom könyvemet. Késôbb még azt is kitaláltam, hogy mondtam
nekik öt szót, hogy azokkal írjanak mesét. Egyszer Székesfehér-
váron az egyik  iskolában egy cigány gyerek egészen fantaszti-
kus, gyönyörû mesét írt azzal az öt szóval.
– Azt vártuk volna, hogy nyugdíjas éveiben sokkal többet ír,
mint elôtte. De nem így volt. A ’90-es években csupán né-
hány új könyv jelent meg Öntôl. Jó lenne, ha ezek újra meg-
jelennének, a legjobb volna, ha a Móra Kiadónál. Egy elejtett
megjegyzésébôl tudom, hogy életmû-szerzôdésrôl tárgyal-
nak. Ha ezt nyélbe ütik, az szép ajándék lesz a közelgô  80.
születésnapjára.
– Már 79 éves vagyok, ez nem az én szerzôdésem lesz, hanem a
gyerekeimé. Ha már itt  tartunk: miután ezt a lehetôséget újra
felajánlották, elkezdtem azon gondolkodni, hogy nem csak gye-
rekkönyveket írtam. Ezt is tisztázni kell. De valóban szívesen
látnám újra a Tündérek  éjszakáját, amelyet olyan kiadó adott ki,
amely rövid úton tönkre ment. Hosszan dolgoztam a  Tündér-
forgó c. könyvemen. Talán ez életem legnagyobb vállalkozása.
Tudom, hogy ez költséges könyv. Sok benne a szükséges ábra.
De mivel ez a gyerekek számára az európai regék – benne a ma-
gyar, illetve finnugor – összehasonlítását, megismerését célozza,
nagyon szeretném még megérni újrakiadását. Mostanában már
csak verseket írok, írógépen. Egyetlen könyvemet írtam számí-
tógépen, de visszatérem a régi jó írógépemhez. Azon írom a le-
veleimet is, mert az én generációm még szeret levelezni.

Csokonai Attila 2
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■ Kik mûvelik a gyerekeknek, az ifjúságnak szóló ismeretter-
jesztô irodalmat? Kik adják ki? Egyenletesen magas a színvo-
nal? Vagy sok a gagyi? Nem úgy készül-e az ún.  ismeretter-
jesztô könyv, hogy valaki elolvas tizet, és ír belôlük egy tizen-
egyediket?  Az biztos, hogy a mai gyerekkönyvek zömükben
szebbek, mutatósabbak, színesebbek, mint a régiek. De biz-
tos, hogy ugyanolyan jól gondozzák a szövegeket, mint ré-
gen, amikor volt szerkesztés – kéziratelôkészítés – képszer-
kesztés, mûszaki szerkesztés – szerzôi,
szerkesztôi korrektúra, külön korrektori
munka stb. Önálló „mûfaj” az ún. isme-
retterjesztô irodalom vagy csupán a pe-
dagógia szolgálóleánya? A tudományok
eredményeit népszerûsítô könyvek egy-
értelmûen meghatározhatóak, ám az is-
meretterjesztés határvonalai nagyon is
bizonytalanok, elmosódottak.

A Libri Erzsébet körúti Erkel Ferenc
Könyvesboltja régóta áll a vásárlók  rendel-
kezésére. Mindig vannak akcióik, most a
Gyerekkönyvnapok idején 10–60 %-os ked-
vezménnyel vehetünk gyerekkönyvet. Filó-
tás Krisztina boltvezetôtôl megtudtam,
hogy nagyon sok önállóan vásárló gyerek tér be hozzájuk. A gye-
rekkönyvek általában jól fogynak, a magyar és külföldi szépiroda-
lom mellett ezeknek a fogyása a legjobb. A polcokon ott láttam a
jól ismert Tessloff Babilon, Passage, Larousse, Park, Móra, Eg-
mont, Elektra, Scolar, Lilliput, Holnap, Alexandra Kiadó
ismeretterjesztô kiadványait. A rangos Animus, Ciceró, és Könyv-
molyképzô termésére a szépirodalom a jellemzô, nem az ismeret-
terjesztés, jegyzem meg a rend kedvéért.

Csak két évvel ezelôtt kezdte
tevékenységét a Napraforgó Ki-
adó, de tekintélyes számú
könyvet, 300 címet adtak ki
2005–2006-ban. Ahogy a Ki-
adó vezetôje, Lukács Bernadett
elmondta, szempontjuk az,
hogy ismeretterjesztô kiadvá-
nyaik szórakoztatóak is legye-
nek, ezért könyveik nagy része
aktivizálja a gyerekeket. A kis-
gyerekek ösztönösen vonzód-
nak a szép könyvhöz, s ha a
szülôk ezt kihasználva igényes
foglalkoztató kiadványt adnak
gyermekük kezébe, az együtt
töltött idô nemcsak játékról,
hanem tanulásról is szól – de
legfôképpen az együttlétrôl. És
ez az élmény egy életre megha-
tározhatja a gyermek könyvek-
hez, olvasáshoz és tanuláshoz való viszonyát.

– A legsikeresebbek az állatokról szóló matricás könyveink,
de a szülôk és a pedagógusok nagyon szeretik azokat a kiad-
ványainkat is, amelyek az iskolába készülést segítik. A számo-
lást, a betûk megismerését tanító, az írásgyakorlást segítô
matricás könyvek játékos jellegûek: miközben a gyerek gya-
korol, a képet is kiszínezheti. A legkisebb korosztálynak

ajánljuk a leporellókat, amelyekben a kemény táblákra nyo-
mott képek segítik az elsô szavak megtanulását. Az Elsô szótá-
ram regiszteres rendszerben mutatja be az elsô szavakat. A
legkisebbeknek olyan kiadványokat is készítünk, amelyek
hangokat adnak ki, vagy olyan formájúak, hogy felhívják ma-
gukra a figyelmet. 

Sorozataink közül hadd emeljem még ki a Keresd meg az ál-
latokat! címût. Ezek a könyvek sokkal több lexikai anyagot

tartalmaznak: bemutat-
nak egy-egy témakört, s
közben feladatokat is ad-
nak a gyerekeknek. Az is-
meretterjesztô kategóriá-
ba sorolható készségfej-
lesztô könyvünk, a Barká-
csolás és kézimunka, amely
az óvodai foglalkozáshoz
is jól  felhasználható, hi-
szen egyszerû alapanya-
gokból, a kisgyerekek ál-
tal is könnyen elkészíthe-
tô dolgokat mutat be.
Egyedi kiadvány a Képes

atlasz gyermekeknek, amely egy állatokról szóló lexikon, vagy a
Vidéki élet, amely a falusi életet mutatja be, és a gyerekek sok
olyan szót is megtanulhatnak belôle, melyekkel eddig még
biztosan nem találkoztak. Hasonló jellegû lesz a Most kezdek
olvasni sorozatunk, amely szintén gyurmafigurákkal illusztrál-
ja a környezetet, és matricás, aktivizáló jellegû. S végül hadd
említsem meg az angol nyelv tanulását segítô sorozatunkat.
Az Uhu englishen kívül az Elsô szótáram az angol mellett né-

met verzióban is elkészült.
Május végén, június elején fog

megjelenni a 600 kérdés és felelet
címû könyvünk. Ez a  gyûjtemény
a kultúra, sport, tudomány, ter-
mészet és az általános ismeretek
témakaköreit öleli fel. A szócik-
kek hosszúsága épp megfelelô a
gyermekolvasók számára, és szép
illusztrációs anyag kíséri ôket.

Merényi Ágnest, aki két éve a Mó-
ra Kiadó fôszerkesztôje, a mostani
helyzetrôl és a tervekrôl kérdeztem.
– Mielôtt ide kerültem a Mórába,

akkortájt átgondoltam, mi az, amit
– ismerve és tisztelve a hagyo-
mányt – folytatni kell, és mi újat
kellene kitalálni. Arra jutottam,
hogy nagyot lehetne  lépni elôre a
hazai gyártású ismeretterjesztô ki-
adványok kitalálásában és megje-

lentetésében. Pontosabban újjáélesztésében. A rendszerváltás
óta lehet kapni mindenféle színes, szagos kiadványt, amire
jobb híján ráfogjuk, hogy ismeretterjesztôk. De még az igazán
színvonalas könyvek sem mindig „fedik le” a magyar gyerekek
nyelvi és tudásbeli igényeit, és gyakran nem esnek egybe a ma-
gyar oktatásban használt tananyaggal.  Arra gondoltam, hogy
az ismeretterjesztô profilt föl kéne éleszteni, hiszen régen a
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6. gyermekkönyvnapok

Hogyan terjed az ismeret?
Próbaúton a gyermekkönyvek világában

Képes atlasz gyermekeknek (Napraforgó Kiadó)
Francisco Arredondo illusztrációja

Heinrich Schliemann felesége és Trója romjai
a Kincsek nyomában kötetbôl (Tessloff Babilon) 



Móra ebben ugyancsak jeles-
kedett. Nagyon büszkék va-
gyunk Öveges József minden-
ki által ismert és kedvelt fizi-
kakönyveinek felújítására. Eze-
ket külsôleg és tartalmilag is
fel kellett újítani, hiszen ami-
óta Öveges professzor megír-
ta ôket, a világ nagyot válto-
zott. Például mások a mér-
tékegységek. Mások azok a
hétköznapi tárgyak, ame-
lyekkel ezeket a kísérleteket
el kell végezni. 

Valahogy úgy adódott, hogy
több beszédfejlesztéssel, logo-
pédiával foglalkozó kiadvá-
nyunk jelent-jelenik meg mostanában: Nyulász Péter Zsubatta cí-
mû mondókás könyve nagy siker volt tavaly. Nyulász gyorsan
megírta a következô könyvet is, ebben remek kitalálós gondolat-
játékok vannak, kitûnô illusztrációkkal. Készül egy logopédiai
szöveggyûjtemény gyerekeknek, gyakorlókönyvnek szánjuk,
amelynek Beszédigazító a munkacíme. Ez a könyv a magyar nyelv
hangjai alapján csoportosítja a benne szereplô verseket, rigmuso-
kat és mondókákat: ki-ki a saját problémás hangzóit gyakorolhat-
ja a szövegek segítségével. 

A tudományos életbôl igyekszünk magunk köré gyûjteni azo-
kat a szerzôket, akik tudnak írni a gyerekeknek. Régi tervem egy
várostörténeti könyvsorozat létrehozása. Tervezünk egy gyerek-
pszichológiával foglalkozó, interaktív sorozatot, amely beszélge-
tést „provokál” olvasói, felnôtt és gyerek között, és a szókincs-
fejlesztést is célozza. Egyszerû, mindennapi helyzetek elevened-
nek meg a rajzokban.

Persze nálunk is jelennek meg idegen nyelvekbôl fordított ki-
adványok: a múlt évben például az Ôsemlôsök címû könyvünk,
ezt angolból fordították. Most készül a képzômûvészet nyelvét
a gyerekekkel megismertetô sorozat. Ennek francia az eredetije.
Ugyancsak angolból vettük át – nem kimondottan gyerekeknek
szóló, hanem általános ismeretterjesztés történelem tárgykörben
– a Krónika sorozatot, amelynek elsô tagja A pápák krónikája a
napokban kerül a boltokba. Ôsszel folytatódik A fáraók króni-
kájá-val, majd jövôre az egyiptomi királynôkkel.

A történelmi  ismeretterjesztés terén a leg-
erôsebb a konkurencia. Hogy egy olyan tí-
pusú sorozatot létrehozzunk, mint amilyen
a Képes Történelem volt, ehhez szerzôgárda
pillanatnyilag nem is állna rendelkezé-
sünkre. Nagyon nagy kiadói összmun-
kát, évekre elôre szóló stratégiai terve-
zést igényelne. 

A Móra katalógusát böngészve ráakadtam
a klasszikus (áprilisban sikerlistás) Ab-
lak–Zsiráfra, a Minden napra  egy kérdésre,
Flórián Mária–Urai Erika Magyar nép-
viselet, a Rajsli testvérek a görög mito-
lógiából ízelítôt adó, Szörnyek könyve
címû kötetére. A pénz nyomában (Gaz-
daságtörténet fiataloknak) viszont né-
met szerzô munkája.

A Typotex Kiadó kiváló szakkönyveket,
eredeti tudományos szövegeket és igényes
ismeretterjesztô kiadványokat ad ki, gyerekkönyvet keveset, rit-
kán. A kiadó vezetôje, Votisky Zsuzsa ezekrôl az alábbiakat tar-
totta fontosnak elmondani: – A legkisebbeknek kifestôkönyve-
ket csináltunk. Ezeknek az a lényege, az a célja, hogy a kicsi gye-

rek egyrészt szépet lásson.
A kifestôk általában eszté-
tikailag gyenge minôségû-
ek, és rossz papírt használ-
nak hozzájuk. Így aztán
nagyon olcsón meg lehet
kapni ôket. Mi drágábba-
kat készítünk, nagyon jó
papíron, és az a cél, hogy
filccel színezzék ki ôket. A
rajzok úgy vannak kigon-
dolva, hogy a filctoll hasz-
nálata jól bevezetôdjék, és
a gyerek plusz valamit
megtanuljon. A Mesés uta-
zás a motívumok világában
afrikai, orosz, japán stb.

motívumait kiszínezve a gyerek közelebb kerül magához ahhoz
a formai struktúrához. Van az ünnepekhez kapcsolódó Ünnepi
mintakönyv, aztán nagyobb lányoknak, asszonyoknak való,
mûvészettörténész által összeállított munkáltató könyvünk.

Alsósok számára adtuk ki Róka Sándor Hány éves a kapitány? c.
kötetét. Ebben a legkülönbözôbb típusú matek feladatok van-
nak, sok ábrával. A feladatok a könyvben vannak, a megoldáso-
kat fölraktuk az internetre. Tervezünk egy újabb kötetet, amely-
nek munkacíme Csacsi-pacsi és egyéb állatfajták. Matematika és
nyelv együtt lesz benne. A következô a tehetséges tinédzserek-
nek, középiskolásoknak szól. Amióta Typotex a Typotex, adunk
ki a New Yorkban élô Raymond Smullyantôl könyveket. Az el-
sônek stílusosan az volt a címe, hogy Mi a címe ennek a könyvnek?
Hét könyvet hoztunk ki ettôl a szerzôtôl, aki bûvész, zongoris-
ta, logikai filozófus és matematikus. Könyvei logikai feladatokat
tartalmaznak. A Bergengóc példatárban az az érdekesség, hogy a
tanárok által felépített példasorokra a gyerekek különbözô meg-
oldásait tartalmazza, és úgy adtuk közre, hogy az egyes megol-
dások szépségeit, ötleteit a tanárok külön kommentálták.

Az 5 éve létezô Millenium Könyvesház nem tartozik egyik nagy
terjesztôi hálózathoz sem, magántulajdonban van. Kirakatában
látható: diákoknak, pedagógusoknak, törzsvásárlóknak 5-10 %
kedvezményt adnak. A 300 m2 eladótérrel rendelkezô üzlet alsó

szintjén a Gyermekszoba feliratú részben találha-
tók a mesekönyvek, az ifjúsági regények és

az ismeretterjesztô könyvek. Utóbbiak
között a következô „szállítóik” kiad-

ványaira bukkantam: Alexandra,
Aquila, Cser, General Press,

Kulturtrade, Lilliput,
Móra, Naphegy, Passa-

ge, Pécsi Direkt, Saxum,
Scolar, Sziget, Tessloff

Babilon, Ventus Libro. –
Népszerûek a gyerekkönyvek
– erôsítette meg feltételezé-
semet  Oltósi Lászlóné, bolt-
vezetô-helyettes. Mint el-
mondta, partnereiktôl bizo-
mányba veszik át az árut, s
havonta küldik a fogyásjelen-

tést, az elszámolást. Az óvodás
korúaknak szóló kiadványok a
legkelendôbbek. A vásárlók, a

kisgyerekkel betérô szülôk sokszor kikérik a véleményüket. Gye-
reknap, Mikulás, Karácsony vagy ballagás táján nô a forgalom, de
a gyerekkönyveket folyamatosan rendelik, kapják.
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Aljoscha Blau rajza A pénz nyomában c. kötethez (Móra Kiadó)

Kaján Tibor „karikaturája”
Bóc István: A kriminális hetedik bé c. kötetéhez

(Typotex Kiadó)



AZ AB OVO KIADÓ AJÁNLJA

Lénárt Gábor: SZEREPÉLETEK
Vámos Miklós regényeirôl
monográfia
232 oldal, 1990 Ft
A könyv Vámos Miklós nagyregényeit ve-
szi sorra a Félnóta címû nemzedékregény-
tôl a Márkez meg én vallomásáig. A szer-
zô arra vállalkozik, hogy elemzéseivel fel-
tárja a regények közötti összefüggéseket.

Thomas Bernhard: Önéletrajzi írások 3490 Ft
Zilahy Péter: Három plusz 1 2490 Ft
Martin Gülich: Az ölelés 1900 Ft

www.abovo.hu
kiado@abovo.hu

Klasszikus magyar népmesék és Mikszáth-mesék
az Enciklopédia Kiadótól

www.enciklopediakiado.hu                T/F: 385-2120

Déry Tibor
ÍTÉLET NINCS

Emlékirat? Val-
lomás? Önélet-
rajz? Regény?
Esszé? Déry
nagy sikerû mû-
ve, valamennyi
egyszerre. Re-
mek portrékat
rajzol, melyek-
bôl egyszerre
bontakozik ki
egy lélek tájai-
nak térképe és a század nagy etikai,
politikai és esztétikai kérdéseinek rajza.

Fr/5, kötve, 520 oldal, 3500 Ft

Fehér Kára
HOVÁ
ÁLLJANAK
A BELGÁK?

A második világ-
háború után milli-
ók futottak szét a
világban, a csalá-
dokat óceánok és
kontinensek vá-
lasztják el. És eb-
ben az új életet,

új hazát keresésben az emberek el-
kezdik a múltjukat kutatni. Róluk – ró-
lunk szól ez a könyv.

A/5, kötve védôborítóval, 204 oldal,
2200 Ft

Ciceró Könyvstúdió     T/F: 239-0180    www.cicerokonyvstudio.hu

Siklósi Horváth Klára

JEZEFAT
(Az idô arcai)

Az írónô legújabb regénye – az
eddig megjelent mûvekhez ha-

sonlóan – többszólamú. Borbála, a
története során Jezefatként (azaz
kiválasztottként) vissza-visszaélve

az idôbe, végigjárja négy fiatal
ember (Tónió, Ilonka, Széles, Bor-
bála) életútját. Négy együtt indu-

ló, majd szétágazó sors jelenko-
runkba ágyazva, melyet az ötödik
szereplô, a Maestro – fikció a fik-
cióban – tart kézben, irányit, mi-
közben mindvégig megôrzi léte-
zése nyugtalanító, de egyben iz-

galmas kétértelmûségét.

Az Irodalmi Jelen regénypályázatán díjat nyert mû

kb. 220 oldal, kötve, 1980 Ft 

Siklósi Horváth Klára a Vörösmarty téren 2007. június 3-án,
vasárnap az Irodalmi Jelen pavilonjánál dedikál 15.30-tól

Jilly Cooper
PÓLÓ
A Lovasok és a Riválisok után
megjelent a Ruthshire Krónikák
harmadik regénye!

Tandori Dezsô
BÛNÖS-SZENT LÓFOGADÁS

Bevezetés a lófogadói
ismeretekbe!

www.jaffa.hu 

VÁROSHÁZA KIADÓ

A mi Budapestünk-sorozat nagysikerû köteteinek 2. kiadása,
magyar nyelven.

Budapest föld alatti csodáinak zömét nem ismerik a város
lakói. Ikerköteteink ezeket a különös helyszíneket mutatják
be Pesten és Budán.

Ár: Föld alatti Buda 600 Ft, Föld alatti Pest 400 Ft

N. Kósa Judit
Szablyár Péter

Föld alatti Buda

Föld alatti Pest



■ – Mostanában jelent meg egy könyv Önrôl, mely reprezen-
tálja lényegében az egész életmûvét.
– Igen, a Holnap Kiadó megkeresett, hogy szeretnék, ha én is sze-
repelnék ebben a sorozatban, ugyanis a rólam szóló könyv egy gra-
fikusokat bemutató könyvsorozat részeként jelent meg. Szerepelt
eddig benne Réber László, Reich Károly, Szántó Piroska és Kass Já-
nos. Nagyon örültem neki, mert könyv még nem jelent meg rólam
csak egy, nagyon régen a Corvinánál, de az egy rajzalbum volt. Eb-
ben pedig interjúk is szerepelnek alkotótársaimmal, életem fontos
szereplôivel. 
– Néhány rajzon sajnos nem mindig jól kivehetôek a szövegek,
mert bár a könyv elég nagy, ezek a képek részletgazdagok és va-
lószínûleg elég nagyok.
– Igen, ezek nagy képek, van, amelyik másfél méteres vagy egymé-
teres, ez nekem fura méret, mert megszoktam a kicsiket. De szere-
tek tömeget rajzolni és az itt, a könyvben nem igazán jött ki. Eze-
ket a rajzokat igazából kiállításra készítettem, akkor
minden részletet jól lehet látni. 
– Hol tanult rajzolni?
– Jártam a Török Pál utcába egy darabig, de aztán
megváltozott az iskola jellege, mert addig rajziskola
volt, és megváltoztatták a tantárgyakat, és páran evvel
az ürüggyel elmentünk az iskolából. Én akkor lettem
nyomdász, dolgoztam is nyomdászként, a Rádióúj-
ságnál is tördeltem és rajzoltam is, és onnan hívtak át
a Ludas Matyihoz. Ott töltöttem a következô 30 évet. 
– Papírra rajzol, ugye?
– Kiállításra nem, kiállításra vászonra vagy farostra, a
nagyobb képeket. De a karikatúrákat, azokat igen, pa-
pírra. Olajjal, ilyesmivel nem, de nem is igen tudnék.
Állandóan rajzolok, minden nap, fôleg ha szorít a ha-
táridô. Tévénézés közben is, mindig. Legtöbbször es-
te, valahogy délelôtt én nem nagyon szoktam, olyankor intézem az
ügyeket, de estefelé mindig rajzolok. Ha kell, ha nem. Most nincs
gond, mert kiállításra rajzolok. Ha lemegyünk a Balatonra, ott is raj-
zolok. A feleségem mindig mondja, hogy nyaralunk, hogy miért
rajzolok, de ô meg a kertben ás meg kapál. Mondom neki, hogy én
is csinálom a dolgomat.
– Fontos részei az életmûvének a gyerekkönyvek.
– Nagyon sokat illusztráltam gyerekkönyvet, például Csukás István-
nak a Pom Pomot vagy A nagy ho-ho-horgászt. Szeretek gyerekek-
nek rajzolni, csak nagyon kell vigyázni, mert nekik pontosan kellett
rajzolni, nem lehet halandzsázni, nekik pontosan le kell rajzolni
mindent, ami le van írva. Nem lehet eltérni a szövegtôl, mert kü-
lönben reklamálnak, hogy hol van a hatodik lába a lónak. Olyan
gyerekkönyveket is illusztráltam, amelyik háromlábú kiscsirkérôl
szólt, meg például Békés Pálnak egy olyat, amelyikben egy luk volt
a fôszereplô. Nagyon szeretek mind Csukás Istvánnal, mind Békés
Pállal dolgozni, szeretem a munkáikat, olyan emberközpontúak a
meséik. Nagyon sok könyvet illusztráltam, szerintem több százat,
de majdnem mind gyerekkönyvek voltak. Nem is nagyon illusztrá-
lok mást. A stílusom a gyerekkönyvekhez illik.
– Amikor elkezdett gyerekkönyveket illusztrálni, akkor már vol-
tak gyerekei. Nekik hogy tetszettek a könyvei?
– Igen, persze, az Ildi, a nagyobbik megvolt, amikor rajzolni kezd-
tem a meséket. Rajzoltam én már régebben is, csak amikor profi let-
tem, akkor már megvolt a nagyobbik lányom. Egyébként érdekes a
gyerekeim viszonya a rajzhoz, már rá se néznek, szerintem már tor-
kig vannak vele. De igazából, hogy tetszik-e nekik, azt nem is kér-

deztem tôlük soha. De biz-
tos olvasták a meséket,
amikhez én rajzoltam il-
lusztrációt.
Az unokáimmal már más
volt, nekik esténként mesél-
tem sokat, megrendelték
mindig, hogy mirôl szóljon
a mese, például a kardfogú
lóról, utána persze le is kel-
lett rajzolnom nekik.
– Hogy keletkezett például a Pom Pom?
– Volt egy sorozatom a Ludas Matyiban, és abból indult ki a do-
log. A címe az volt: A jövô század állatai. Volt egy szerkesztô a Cor-
vinánál, aki meglátta ezeket a rajzokat és neki pattant ki az agyából
az ötlet, hogy valamilyen fantasztikus mesét kellene csinálni, és a

Csukásra gondolt, aki ezt szintén jó gondolatnak
tartotta. Így indult az egész. Néhány állat már
szerepelt ebben a sorozatban: a Festéktüsszentô
vagy a Benzinszívó Szúnyog. Aztán Csukás is
lelkesedni kezdett és a többi állatot már ô találta
ki. A kerettörténetet is például. De mondjuk,
hogy a Pom Pom a kislány fején van, azt én ta-
láltam ki és rajzoltam meg. Vittem ehhez az
elôbb emlegetett szerkesztôhöz néhány rajzot:
egy kislányt a fején valamivel, illetve egy olyan
kövér madarat, aki már Afrikába se tud elrepül-
ni, de nem tudtam, hogy mi legyen velük. És az-
tán a Csukás lehelt beléjük életet. Azt, hogy Pom
Pomnak hívják, azt ô találta ki, meg a Gombóc
Artúr nevét is. Sokszor mondták, hogy Zsuzsi, a
kisebbik lányom Picur, de egy barátnôje volt a

Picur, onnan jött a név. Mert Csukás István eredetileg Bogyónak
nevezte. De aztán lányom barátnôje után Picur lett a rajzfilmen, az-
tán végül a többiben is. Szóval közös munka volt végeredményben.
– Többször emlegette a határidôt a beszélgetés során. Ugye
azért szeret rajzolni?
– Nagyon szeretek, persze. Csak a határidô azért fontos, mert anél-
kül nagyon nehéz kitalálni valamit. Például ha a Ludasnak le kel-
lett adni keddre a vázlatokat, néha próbáltam pénteken elkezdeni,
de nem sikerült, hétfô este leültem és megcsináltam, akkor már
ment. Körülbelül 3 rajzot jelentettek meg hetente, ahhoz azért töb-
bet le kellett adni, mert szerettek válogatni közöttük. Az ötleteket
felírtam, az igaz, de mondjuk aztán nem tudtam elolvasni. Csú-
nyán írok, sajnos. Lassan profivá válik az ember, a határidô rászo-
rítja, hogy megcsinálja a dolgokat. 
– Most éppen min dolgozik?
– Most egy érdekes munkám van, egy I. kerületi játszótérre kaptam
a megtisztelô megbízást, ezt a játszóteret most újítják fel, és van
mellette egy óriási tûzfal és oda rajzolok. A magyar rajzfilmekbôl
készítek oda valamit, vagyis megpróbálom ôket újra megrajzolni és
valaki más felfesti a falra. Remélem, hogy a gyereknapra elkészül.
De közben más munkáim vannak, most éppen egy kecskeméti ki-
állításra is készülök. A Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon lesz
egy kiállításom, mert Dargay Attila most lesz 80 éves, és mint pá-
lyatársat felkértek erre a feladatra. 

Jolsvai Júlia
Kernács Gabriella: Sajdik
Holnap Kiadó, 104 oldal, 5990 Ft 2
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„Csinálom a dolgom”
Beszélgetés Sajdik Ferenccel
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üst Milánnak én nem csak lelkes ol-
vasója voltam, de a tanítványa is. És
nem csak arra tanított meg, a mûvé-

szetben mi a szép, és mitôl szép, és miért
szép, és hogy aki egyszer megírt egy jó re-
gényt, az még nem szent tehén, és könnyen
lehet, hogy soha többé nem ír le egyetlen jó
mondatot sem, és hogy vegyem észre, ha a
király meztelen, nem én leszek a buta, ha-
nem ôk – hogy ne szaporítsam a szót: gon-
dolkodni is tanított. Elválasztotta a tehetsé-
get az elvont gondolkodás képességétôl: ez
volt a vesszôparipája. Teljes joggal, mert ô
tudott gondolkodni: szikrázó elme volt. Azt
mondta: „A tibeti pszichológusok szerint az
emberi lélek gyülevész had.” Hogy voltak-e a tibeti szerzete-
sek között pszichológusok, azt nem tudom, de hogy az em-
beri lélek gyülevész had, az biztos (viszont a tibeti pszicho-
lógusok szájába adva a tétel sokkal attraktívabb – nem?).

Egy okos ember megengedhe-
ti magának, hogy hallatlanul
élvezze az emberi butaságot:
Milán bácsinak az emberi buta-
ság megfigyelése sok-sok örö-
möt okozott. Dolgozott náluk
egy szobafestô – mesélte – lé-
pegetett a létrával, szép tempós
mozdulatokkal húzogatta az ecsetet föl-le a falon, és azt éne-
kelte teli torokból, hogy boldogtalan csak én vagyok egye-
dül, és persze boldog volt a szemtelen. Egyrészt mert az
egyenletes, ritmikus mozgás vegetatív boldogságot okoz,
másrészt aki boldogtalan, az nem énekel teli torokból a lét-
ra tetején. 

De elôjött egy egér, és le-föl szaladgált a fal mentén, vala-
mi búvóhelyet keresett. A mester dühbe gurult, és hozzávág-
ta az ecsetjét. – A franc a beledbe! – Mi baja volt azzal az
egérrel? – kérdezte Milán bácsi. – Utálom – füstölgött az ipa-
ros. – Mit szaladgál itt föl és alá?! – Miért, mit csináljon? –
Menjen dolgozni!

Füst Milán könnyes szemmel kacagott. – Az
egér! Dolgozni! Hát nem csodálatos az em-
beri butaság? 
Szerintem is csodálatos (csak néha, sajnos,
veszélyes is). Imádom, amikor a Nagyembe-
rek újra és újra fölfedezik a spanyolviaszt:
slágerszínvonalon. Például, hogy Minden
ember boldog akar lenni. Következtetés: „Az
emberek nem versenyezni akarnak, hanem
boldogok akarnak lenni!”
Nahát! Ki hitte volna?! 
Ha a slágerszöveget megértik az emberek,
remélhetô, hogy az ilyen politikai bölcses-
ségeket még jobban megértik, és rámoz-
dulnak. 

A versengésnek az alternatívája azonban, a logika szabályai
szerint, nem a boldogság, hanem az együttmûködés, s a ket-
tô egymásnak (vigyázat, nem káromkodom!) dialektikus el-
lentét-párja. Hogy ne menjek messzire, minden focirajongó

tudja, hogy a futball egyrészt
mint csapatjáték szigorú együtt-
mûködést kíván, másrész azon-
ban a mérkôzés célja mindig a
gyôzelem, vagyis a csapatok
versenyeznek egymással. Tehát
a közhiedelemmel ellentétben a
verseny és az együttmûködés

bár ellentétes, de nem egymást kizáró fogalmak, és az élôlé-
nyek sikerének mind a kettô záloga. Bizonyos fajták túlélését
a kíméletlen verseny, a STUGGLE FOR LIFE biztosítja, más
fajták attól sikeresek, hogy képesek az együttmûködésre. Az
embert az evolúciós fejlôdésben biztos, hogy nem az egymás
közötti verseny tette sikeressé, mert akkor kipusztult volna,
mielôtt a lábát megvetheti a bioszférában. A ember elôször
az együttmûködéssel, a közösségalkotás képességével, a szere-
tet, az empátia, a szolidaritás képességével biztosította a he-
lyét az élôvilágban, a verseny csak ezután kezdôdhetett. 

Hogy ezt már sokszor hallotta tôlem a nyájas olvasó? Le-
het. Ez viszont az én vesszôparipám.
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kertész

Kertész Ákos
Vesszôparipák
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Arnaldur Indridason ezzel a regényével
elnyerte a brit krimiírók szövetségének

(Crime Writers’ Association) Gold
Dagger (Arany Tôr) nevû díját. A több
évtizedes múltra visszatekintô, tekinté-

lyes elismerés történetében ô az elsô
nem angolszász szerzô.

■ Baddi izmos testû és szokatlanul apró fejû
fickó volt, és a Conte Rosso nevû sztriptízbár
kidobóembereként dolgozott. Nem volt az aj-
tóban, amikor Erlendur odaért, de egy hason-
ló testalkatú kollégája megmondta neki, mer-
re találhatja.
– Ma este a privátoknál van – mondta a fickó,
és mert Erlendur láthatóan nem értett semmit,
hozzáfûzte: 
– A privát szobáknál – és a szemét forgatta, mint aki reményte-
len esetnek tekinti ôt.
Erlendur besétált a klubba, amelyet tompa vörös fény világított
meg. Csak egy bárpult volt az apró teremben, meg néhány asz-
tal és szék, és néhány férfi, akik egy fiatal lányra meredtek, aki
egy fémoszlopon tekergett a kis táncemelvény közepén egy
popdal monoton ütemére. Amint meglátta Erlendurt, táncolni
kezdett neki, mint lehetséges megrendelônek, és kibújt apró
melltartójából. Erlendur olyan mélységes szánalommal pillan-
tott rá, hogy a lány kiesett a ritmusból és megingott, majd
visszanyerte egyensúlyát, odébb vonaglott elôle, és olyan ha-
nyagul ejtette el a melltartót, mint aki méltósága maradékát sze-
retné megmenteni.

Erlendur azt kereste a szemével, merre lehetnek a privát szo-
bák, felfedezett egy folyosót, amely a táncemelvénnyel szemben
ágazott ki a terembôl, és arrafelé indult. A folyosó feketére volt
festve és ezüst csillagokkal kirakva, a végén lépcsôk vezettek le
az alagsorba. A homályban alig látott, vigyázva lépegetett lefelé,
és ott újabb fekete folyosón találta magát. Egyetlen vörös égô ló-
gott le a mennyezetrôl, és a folyosó végén egy tagbaszakadt ki-
dobó állt, húsos karjait összefonva a mellén, és Erlendurra bá-
mult. A folyosón hat ajtó látszott, három-három mindegyik ol-
dalról. Az egyik szobából mélabús hegedûszó hallatszott ki.
Az izmos kidobó megindult Erlendur felé.
– Maga Baddi? – kérdezte Erlendur.
– Hol van a lány? – kérdezett vissza a fickó. A fej, mint valami
nagy szemölcs ült izmos nyakán.
– Én is épp ezt akartam kérdezni magától – felelte Erlendur meg-
lepetten.
– Tôlem? Nem, a lányokról nem én gondoskodom. Menjen
vissza, ott fenn állapodjon meg eggyel, aztán jöjjön le vele.
– Értem – mondta Erlendur, látva már a félreértés okát. – De én
Eva Lindet keresem.
– Eva? Ezer éve nem láttam. Vele volt itt?
– Ezer éve? Ezt hogy érti?
– Volt itt néhányszor. Maga honnan ismeri?
Kinyílt az egyik ajtó a folyosón, egy fiatalember lépett ki, a slic-
cét cipzározva. A nyitva maradt ajtón át Erlendur egy meztelen
lányt látott lehajolni a padlón heverô alsónemûjéért. A fiatalem-
ber elnyomakodott mellettük, megveregette Baddi vállát, és el-
tûnt a lépcsôn felfelé. A lány a szobában Erlendur arcába bá-
mult, majd becsapta az ajtót.

– Úgy érti, hogy itt lenn? – kérdezte
Erlendur megdöbbenve. – Eva Lind
itt lenn volt?
– Ó, már régen. De van itt egy, aki
nagyon hasonlít rá, ebben a szobá-
ban – mutatta Baddi az egyik ajtót az
ügyes használtautó-kereskedô lelke-
sedésével. – Orvostanhallgató Litvá-
niából. Meg az a hegedûs lány is.
Hallotta, hogy játszik? Valami híres
zeneiskolába jár Lengyelországban.
Ide jönnek egy kis pénzt keresni, az-
tán vissza, és tanulnak tovább.
– Tudja, hogy hol találhatom Eva
Lindet?
– Mi sosem áruljuk el, hol laknak a
lányok – felelte Baddi különösen ke-
netes arckifejezéssel.
– Egyáltalán nem érdekel, hol laknak
a lányok – mondta Erlendur elgyötör-

ten. Minden módon visszafogta indulatait, tudta, hogy vigyáznia
kell, hogy csak diplomatikus úton van reménye megszerezni az
információt, pedig legszívesebben a fickó nyakának ugrott volna.
– Okom van azt hinni, hogy Eva Lind komoly bajban van, és se-
gítséget vár tôlem – mondta a tôle telhetô nyugalommal.
– Miért, kicsoda maga? Talán az apuskája?
Erlendur úgy nézett rá, mint aki fogást keres az apró, kopasz
fejen. A vigyor lefagyott Baddi képérôl, amikor megértette,
hogy telibe talált. Persze véletlenségbôl, mint máskor is. Las-
san hátralépett.
– Maga a zsaru?
Erlendur bólintott.
– Ez itt egy teljesen legális intézmény.
– Azzal nekem semmi dolgom. Tud valamit Eva Lindrôl?
– Eltûnt?
– Nem tudom – felelte Erlendur. – Elôlem eltûnt. Telefonált,
hogy segítsek, de nem tudom, hol keressem. Úgy hallottam,
hogy maga ismeri.
– Jártunk együtt egy darabig, nem mondta magának?
Erlendur a fejét rázta.
– Nem volt egy nagy ügy. Tisztára lökött a csaj.
– Nem tudja, hol van?
– Nagyon rég láttam utoljára. Egyébként gyûlöli magát. Tud róla?
– Amikor együtt jártak, ki szerezte neki az anyagot?
– Vagyis, hogy ki a dílere?
– Igen, a dílere.
– Le akarja sittelni?
– Senkit sem akarok lesittelni. A lányomat kell megtalálnom. Se-
gít vagy sem?
Baddi az esélyeit mérlegelte. Semmi oka segítenie ennek a pali-
nak, vagy akár Eva Lindnek. Felôle akár fel is fordulhat a csaj.
De volt valami a detektív arcán, ami azt súgta neki, hogy hasz-
nosabb, ha megnyeri ôt, mint ha magára haragítja.
– A lányáról semmit sem tudok – mondta végül. – Allinál érdek-
lôdjék.
– Allinál? 
– És ne árulja el neki, hogy én küldtem. 

Animus Kiadó
1980 Ft, 256 oldal
A szerzôtôl még megjelent:
Vérvonal (A legjobb skandináv krimi – 2002)

könyvszemelvény

Arnaldur Indridason: Kihantolt bûnök
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könyvszemelvény

■ A sorozat elsô három kötetében Nina alkímiai tu-
dása és barátai segítségével fantasztikus kalandok és
idôutazások során csaknem megszabadította Xora-
xot, a Hatodik Holdat a Gonosztól. Nina és baráta-
inak története fordulóponthoz érkezett. Három Rej-
tély már megkerült, csupán a legutolsóra, a Vízre van
szükség, ahhoz, hogy felszabaduljon Xorax, és a gye-
rekek gondolatai szabadon szárnyalhassanak.

De ennek a Rejtélynek a megszerzése számtalan,
embert próbáló akadályba ütközik.

Valaki a háttérben összeesküvést szô a kis alkimis-
ta ellen. Egy Ninához igen közel álló, fontos sze-
mély, akire senki sem gyanakodna...

Az alkímiai jelek az elsüllyedt városba, Atlantisz-
ba vezetnek!

– A világ minden csokoládéjáért! Ez a hárfa meg
hogy került ide? – kiáltott fel Nina.
Max széttárta karjait: 
– A hálfa elvezet minket a Negyedik Lejtélyhez!
Az öt gyerek együtt bámulta az óriási hangszert. Az ezüsthárfa
tündöklô fénye mágikus hangulatot keltett.
– Ez a Hálfalajtolja. Láttam a Hatodik Holdon egy lajzon – ma-
gyarázta Max. 
Dodo zsebre vágta az aranyjogart, és boldogan vonszolva maga
után a Sárkányfogakat tartalmazó zsákot, készen állt arra, hogy
felmásszon a Hárfalajtorjára: 
– Kla... klassz ez a lé... létra. E... egyáltalán nem félek fö... föl-
menni rajta.
Amikor már csak az utolsó tíz lépcsôfok volt hátra, Nina észre-
vette, hogy a vizes égbolt sötétedni kezd. Sötét árnyék kavarta
fel a tiszta vizet, és a Hatodik Hold leánya kissé megijedt. Las-
san felment, megragadta a Taldom Luxot, és a Gughi csôrével
megböködte az eget.
– Úgy tûnik, olyasféle anyagból van, mint a Systema Magicum
Universi lapjai. Mi a véleményetek? Induljunk el, és majd meg-
látjuk, hova lyukadunk ki? – kérdezte Nina a többiektôl.
– Hát, azt hiszem, vissza nem mehetünk – mondta Cesco, aki
az utolsó volt a sorban.
– Miért nem? – tudakolta Fiore.
– Mert a létra kezd szépen felszívódni a hátunk mögött – mond-
ta szemrebbenés nélkül a fiú. 
– Felszívódni? – ismételte meg Roxy, és lenézett a mélybe. Ces-
co igazat mondott. A Hárfalajtorja eleje már nem létezett. A gye-
rekek tehát kénytelenek voltak behatolni abba a különös, vizes
égboltba, hogy ne zuhanjanak a vízesésbe. 
Testük beleveszett a folyékony égbolt tömegébe; az volt az érzésük,
mintha egyszerre úsznának a vízben és lebegnének a levegôben:
mozdulataik könnyedek voltak, és mintha nem lett volna súlyuk.
– De hiszen a Homályos Nullában vagyunk! – kiáltott fel Nina
jobbra-balra kapkodva a fejét. 
A Negyedik Rejtély kalandos kedvû kutatói a Homályos Nulla
tengerében találták magukat, melyet az Alacsony Égbolt tartott,
és a Magas Égbolt fedett. Erôsen és szilárdan törtek a magasba
a Jó Számok oszlopai. Nina jól ismerte mind a kilencet... 

A tenger közepén hirtelen felfodrozódott a víz. A mélybôl fel-
szálló légbuborékok és feltörô vízsugarak közül egy rémséges
kéz bukkant elô: érdes, zöld bôre volt és lila körmei. A kéz te-
nyérrel felfelé fordult, mintha üdvözölni akarná a gyerekeket,
akik óvatosan egytôl egyig a közelébe úsztak. 

Elôször Max érkezett oda, és helyet foglalt a
kisujj mellett. Roxy és Fiore undorral bár, de
megkapaszkodtak a hatalmas csuklóban, és
miután felmásztak, a hüvelykujjnál helyezked-
tek el. Cesco, mint ahogy mindig, Dodónak
segített, aki a sárkányfogas zacskót tartotta. 
– Hihetetlennek tûnik, hogy itt vagyunk –
tette hozzá Roxy, aki idôközben átköltözött
a kéz középsô ujjára. 
–  Valóban, átjutni az Atlanti-óceántól a La-
birynthushoz, és az Igazak Útjáról eljutni a
Homályos Nullába... nagyszerû kaland – vél-
te Fiore.
–  De ha belépünk a Nullába, ez azt jelenti,
hogy megint valamilyen számokon kell spe-
kulálnunk? – kérdezte Cesco a szemüvegét
szakadt pólójába törölgetve. 

–  Lehet, hogy a Homályos Nulla csak egy megállót jelent a Ne-
gyedik Rejtély felé vezetô úton – felelte Nina. 
Ahogy ezt kimondta, a Magas Égbolt elsötétedett. Milliárdnyi
csillag gyúlt ki, és megvilágították a tengert. Az Alacsony Égbolt
pedig vörös lett, és a Nap hihetetlen látványt nyújtott, amint el-
oszlatta a ködöt. Ekkor az Alacsony Égbolt harmadik oszlopá-
ról levált két 6-os, míg a Felsô Égbolt elsô oszlopáról levált két
1-es, a harmadik oszlopról pedig két 5-ös. A hatalmas kék szá-
mok a gyerekek felé szálltak. 
– A világ minden csokoládéjáért! Mihez kezdjünk ezekkel az új
számokkal? – töprengett Nina.
– Le... lehet, hogy a Víz kó... kódja? – suttogta Dodo. 
– Hát persze! A Negyedik Rejtély alkímiai kódja: 6 065 511.
–  Igaz, de... – tette hozzá Cesco.
–  Micsoda? – kérdezte Nina.
–  Nincs nullánk! – jegyezte meg a fiú.
– De Cesco, hiszen benne vagyunk a 0-ban! Felfogod végre? –
vágta rá a Hatodik Hold leánya kissé csúfondáros hangon.

A zöld kéz kezdett összecsukódni, és a lila, fényes karmok las-
san megérintették a gyerekek kobakját, és a tenyér már alá is me-
rült a habokban. 

Nina arra gondolt, hogy hibázott; talán mégis kellett volna va-
lamit tenniük azokkal a számokkal. Rémülettel töltötte el a gon-
dolat, hogy az a rémes kéz újra lehajíthatja ôket az Igazak Útja
menti völgybe. A Hárfalajtorja eltûnt, és a zuhanás borzasztóan
veszélyes lehet. 

De a kéz villámsebesen száguldott lefelé a tengerben. 
Ide-oda hánykolódva az óceán mélyén, a gyerekek moccanni

sem tudtak az éles karmok szorításában. A víz színe és hômér-
séklete percrôl percre változott. Behunyt szemmel, levegôvel te-
leszívott arccal az öt barát kis híján megfulladt.

Végül a kéz kinyílt, és egy jeges áramlatba hajította ôket. Szí-
nek és hangok örvényébe kerültek, majd rögtön ezután a földön
találták magukat. Csuromvizes ruháikban felálltak; sajgott min-
den porcikájuk, és szédült a fejük. Amikor Nina újra kinyitotta
a szemét, a meglepetéstôl tátva maradt a szája. 

Amit látott, az hihetetlen volt! Hihetetlenül szép!
Atlantiszon voltak!

Megjelent a Mandorla-ház Kiadó gondozásában
352 oldal, 80 illusztráció, 2500 Ft
A sorozat kötetei: A Hatodik Hold leánya,
a Nyolcadik Hangjegy rejtélye és a Tollas Kígyó átka.

Moony Witcher: Nina és Atlantisz Titkos Szeme
A nagy sikerû Hatodik Hold leánya-sorozat negyedik részeH
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Szemelvények

„…egyszerûen szeretek írni, élvezetet okoz. Kézzel írni, sort sor alá, fá-
rasztó, de nagyon jó érzés. Esterházy Péterrôl köztudott, hogy nem
(vagy nagyon ritkán) ír géppel, hanem szépen a füzetébe, kézzel. Van,
aki szeret géppel írni. Én például mindig írógéppel írtam, már gyerek-
koromban is, ennek ellenére egyáltalán nem tudok gyorsan gépelni.
De nekem nem sietôs. Egyszóval lehet az ember író azért is, mert ked-
ve telik benne. Az én emberi tudásom szerint nincs több, ez a három
motiváció létezhet. 

Jó ezt idôben eldönteni, hogy melyik változatba tartozunk. Ha pénzt
akarnak keresni, akkor vastag bulvárregényeket kell írniuk. Ha messianisz-
tikus törekvéseik vannak, akkor olyan mondanivalót kell választaniuk, ami
a társadalom elôbbrejutását szolgálja. Ha pedig egyszerûen csak szeretnek
írni, akkor hagyják mindezt, és csak írjanak. Írom vers, ahogy jön…”
Vámos Miklós: A dialógus

„Ha az ember meg akar tanulni írni, legjobban teszi, hogyha a remek-
mûveket olvassa. Ajánlatos a legnagyobb íróktól tanulni, ugyanis tôlük
van mit. A tanulás pedig ott kezdôdik, hogy befogadunk. Minden jö-
vendô író befogadóként kezdi. Ha nem visznek el minket színházba
gyerekkorunkban, ha nem tanítanak meg olvasni, ha nem jövünk rá az
olvasás ízére, és nem élvezzük a dolgot, akkor nyilvánvaló, hogy nem
lesz belôlünk alkotó. Azt se tudjuk, hogy ilyen lehetséges. De miután
lehetséges, tehát megkapjuk az elôdöktôl az úgynevezett hagyományt,
és valamilyen módon ehhez a hagyományhoz és a létezô mûfajokhoz
alkalmazkodunk. Még akkor is, ha ezeket a létezô mûfaji kereteket, ko-
runknak megfelelô módon feszegetni és tágítani próbáljuk. Tehát befo-
gadás, befogadás, befogadás, ez az elsô.[...]”

„Ahogy darabot vagy regényt írunk, beleköltözünk a szereplôkbe, a le-
hetô legmélyebben, annyira, hogy a fejünk búbjáig elmerülünk az alak-
ban, és nem látunk ki belôle[...]”

„Változik a világ, és bizony a nézô zavarba esik. Ez a cél, ezt kell elér-
ni. Hogy olyasmit lásson az a nyomorult befogadó, amire eddig nem
gondolt, és ami gyomorszájon vágja. Ha nem tudjuk a közönséget gyo-
morszájon vágni, akkor hiába írtuk a mûvet.[...]”

„Nagyon lassan kell dolgozni, ami ma nem divat, mert gyors az élet,
gyorsan kell produkálni, pláne ha valaki novellákat ír.[...]”
Spiró György: Tiszteljük a szereplôinket!

„Hölgyeim és Uraim, tisztában vannak azzal, hogy kik maguk ebben a
minôségükben, amikor itt ülnek egy szépírói mesterkurzus hallgatóiként?
Engem az életben az a megtiszteltetés ért, hogy író lettem, ami egyébként
még mindig nem biztos, mert akkor válik bizonyossá, amikor már örök-
re lehunytam a szememet, és még mindig olvas valaki. Szeretném elôadá-
sommal felhívni a figyelmüket az írói mesterség méltóságára.[...]”

„Ugyanis kétféleképpen lehet az írás mesterségét ûzni. Lehet csinálni
önismereti gyakorlatként, önmagunk és a világ megismerésének egyet-
len igazán jó eszközeként. A jó író ugyanis nem próbálja kiszolgálni a
közönség igényeit, mert azt gondolja, hogy ami az ô szíve mélyén iga-
zán ôszinte és igaz, az mindenkinek a szívében az lesz, vagy lenne, ha
eljutna odáig. Ezt azért is gondolhatjuk, mivel a lelkünk elvileg azonos.
Az irodalom csodája az, hogy ha én leírok valamit, és közben érzek
vagy gondolok valamire, az olvasó azt érzi és gondolja majd, miközben
olvassa.[...]”

„Huszonhárom éves
koromig meg sem for-
dult a fejemben, hogy
író lehetnék, annyira
mélyen tiszteltem ezt a
hívatást.[...].”

„A blog egy napló, amit
az interneten írhatnak.
Sokan azt mondják, ez
exhibicionista mûfaj,
tôvel-heggyel egybe-
hányva a világ elé tárom
felszínes belsô gondola-
taim. De én úgy látom, hogy csak a rossz blogok exhibicionisták, mert
vannak egészen kitûnôek is köztük. Az átlagos és a kiemelkedô aránya
ugyanaz, mint a hagyományos irodalomban. A jövô fontos magyar te-
hetségei – mellesleg, nem csak az irodalom területén – ma az interne-
ten találhatók szerintem, de egyelôre még eléggé ügyetlen blogokat ír-
nak. Nem is lehet tudni, kicsodák ôk, mert érzik, felfogták, hogy a ne-
vezetes névtelenségnél nincsen magasabb rang.[...]”
Kornis Mihály: Az írás életforma

„Mi az irodalom alapegysége? Egyesek szerint a mondat. Vagyis ha hi-
bátlan mondatokat írunk, melyek önmagukban megállnak, pontosak,
fontosak, jelentésteliek, akkor a mondatok együttese szinte automatiku-
san irodalmi mûvet teremt. Ez a gondolkodásmód leginkább a poszt-
modern alkotók közt fordul elô. A kortárs irodalomban rengeteg olyan
mûvet találhatnak, melyet a mindenható mondat bûvöletében írtak. 

Mások szerint – és ezt éppen itt, az Íróakadémián hallottam barátom-
tól, Márton Lászlótól – az irodalom alapegysége az ötlet. Az ötlet egy
villanás, egy fontos pillanat, afféle »aha-élmény« amikor a téma és az
írásmód megjelenik a szemünk elôtt, a többi ennek az egyetlen villa-
násnak a szétterítése, kifejtése. Eszerint tehát nem annyira a mondat,
inkább az ötlet a meghatározó.

Én egy harmadik véleményen vagyok. Szerintem az irodalom alap-
egysége a történet. A történet lehet nyúlfarknyi, vagy akár hosszadal-
mas, órákon át mesélhetô – ez mellékes. Én úgy tartom, hogy az em-
ber történetekben él és gondolkodik, a múltból ránk maradt nagy mû-
vek történetekben fogalmaznak, egyebek közt a Biblia is, amely »bibli-
ai történetek« sorában fogalmazza meg kultúránk alapjait.[...]”
Békés Pál: Írói indítékok, gangok, gyerekek

„Egymás között vagyunk, nyugodtan mondhatom, nem tudom, hogy
kell írni. Tanítani viszont prímán tudom, így igazából meg van oldva
ez a probléma számomra. Nem én oldom meg, hanem a keret: az isko-
la mint keret. Minden ilyesmi meg- és kihívást szívesen fogadok, nem
is, mert azt gondolom, tanítás közben megtanulok valamit, hanem épp
az a tanítás, hogy közben tudok. Elôtte nem, utána se, közben igen. Az-
zal, hogy önök ezt a kurzust választották, messzemenôkig egyetértek.
Mert arra kell gondolnom, hogy mindjárt elkezdek tudni.[...]”
Kukorelly Endre: Leírások

DFT-Hungária Könyv- és Társasjáték Kiadó
Budapest 1065. Bajcsy-Zsilinszky út 5.
Telefon: 06 1 266-7601
Fax: 06 1 266-7603
kiado@dft.hu
www.konyvonline.hu

Hogy írunk mi? 
Írói önvallomások és mûhelytitkokH
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

ismeretterjesztô
CCaalllleerryy,,  SSeeaann: Kódok és rejtjelek. Panemex, 2500 Ft
HHeellmmaanniiss,,  LLiissaa: Tökéletes esküvô. Hozd ki a maximumot életed legemlékezetesebb napjából.
Scolar, 2495 Ft
PPeezzzzoollii,,  EEnnrriiccoo;;  PPeeccoollii,,  DDaaccee: Bûvésztrükkök. Alexandra, 2999 Ft
SSáárr  JJóózzsseeff: Bogaram: Brazília. Az ôstermészet ölelésében. typiArt, 1850 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás
JJuurryy,,  DDaavviidd: Mi az a tipográfia? Scolar, 5995 Ft

lexikon
HHáárrssiinngg  LLáásszzllóó: Etika kislexikon. Bíbor, 1650 Ft
KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  LLeexxiikkoonn  II--IIII. CD-vel. Akadémiai, 8900 Ft

FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA

filozófia
EEddwwaarrddss,,  JJoonnaatthhaann: Értekezés a vallási indulatokról. Gondolat, 4200 Ft
EErrmmeesszz  CCssaabbaa (szerk.): Kortárs buddhista esszék. Farkas L. I., 2000 Ft
GGuullyyááss  IIssttvváánn: Általános felmelegedés. Magánkiadás, 2000 Ft
KKrrookkoovvaayy  ZZssoolltt (szerk.): Felelôsség. L’Harmattan, 2000 Ft
SStteeiiggeerr  KKoorrnnééll: Töredékes hagyomány. Steiger Kornélnak. Akadémiai, 3990 Ft
SSzziirrmmaaii  IImmrree: Szerelmetes gonoszkáim (tractatus psychologico illogicus). Semmelweis, 3200 Ft
TTôôkkeeii  FFeerreenncc: Sinológiai mûhely. Kossuth, 2980 Ft

pszichiátria, pszichológia
AArrddeenn,,  PPaauull: Gondolkodj fordítva! Partvonal, 2490 Ft
CClliiffttoonn,,  DDoonnaalldd  OO..;;  RRaatthh,,  TToomm: Töltôdj fel energiával! Pozitív stratégiák a munkához és az
élethez. Bagolyvár, 1650 Ft
CCssííkkooss  CCssaabbaa: Metakogníció. A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Mûszaki, 2990 Ft
DDeemmeettrroovviiccss  ZZssoolltt: A droghasználat funkciói. Akadémiai, 2500 Ft
DDeemmeettrroovviiccss  ZZssoolltt;;  UUrrbbáánn  RRóóbbeerrtt  eett  aall. (szerk.): Iskolai egészségpszichológia. L’Harmattan, 2400 Ft
DDrryyddeenn,,  WWiinnddyy;;  GGoorrddoonn,,  JJaacckk: Rettenetes szülôk. Felnôtt gyermekeknek nehezen kezelhetô
szülôkrôl. Park, 1900 Ft
FFaabbeerr,,  AAddeellee;;  MMaazzlliisshh,,  EEllaaiinnee: Testvérek féltékenység nélkül. Gyakorlati tanácsok testvérek
neveléséhez. Reneszánsz, 2877 Ft
FFrraanncckkhh,,  PPiieerrrree: Kívánjunk sikeresen! Az álmok valóra váltásának 7 szabálya. Bioenergetic,
1800 Ft
GGeeee,,  AArriiaannaa;;  GGrreeggoorryy,,  MMaarryy: Tanácsok a szerelmi élethez. Alexandra, 1999 Ft
GGiinnmmaann,,  KKiirrssttyy: Tanácsok a kellô önbizalomhoz. Alexandra, 1999 Ft
NNoouuwweenn,,  HHeennrrii  JJ..  MM.: Nyújtsd kezed. A spirituális élet három mozdulata. Ursus Libris, 1750 Ft
OOsshhoo: Szó, mely éget. Az evangélium más megközelítésben. Amrita, 2100 Ft
RRaaccssmmáánnyy  MMiihháállyy (szerk.): A fejlôdés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai, 3200 Ft
SSaattiirr,,  VViirrggiinniiaa;;  BBaannmmeenn,,  JJoohhnn  eett  aall.: A Satir-modell. Családterápia és ami azon túl van. Ursus
Libris, 3900 Ft
SShheerrmmaann,,  RRoobbeerrtt;;  FFrreeddmmaann,,  NNoorrmmaann: Strukturális technikák pár- és családterápiában. Animula,
2490 Ft
UUnnggeerreerr,,  TToommii: Nem puszilom meg a mamát. Kis történet a túláradó szeretetrôl és a
szeretethiányról. Helikon, 1690 Ft

VALLÁS 

vallás
AAnnttaall  PPéétteerr: A buddhista filozófia. Farkas L. I., 2000 Ft
BBhhaaggaavvaadd  GGííttáá. A Magasztos szózata. Filosz-Humán, 2250 Ft
BBllaauu  LLaajjooss: A Talmudról. Gabbiano, 3500 Ft
CCssööggyyaamm  TTrruunnggppaa: A szabadság mítosza. Farkas L. I., 2000 Ft
DDiióóss  IIssttvváánn (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Szt. István Társ., 3500 Ft
EEggyy  sszzeerrzzeetteess  aa  KKeelleettii  eeggyyhháázzbbóóll::  JJéézzuuss,,  aazz  üüddvvöözzííttôô. Egyszerûen nézz rá! Sarutlan Kárm.,
1500 Ft
FFeekkeettee  AAnnttaall: Keresztneveink, védôszentjeink. Szt. István Társ., 1980 Ft
GGnniillkkaa,,  JJooaacchhiimm: Biblia és Korán. Ami összeköti és ami elválasztja ôket. Szt. István Társ., 2460 Ft
GGnniillkkaa,,  JJooaacchhiimm: Az Újszövetség teológiája. Szt. István Társ., 3800 Ft
HHeetteessii  ZZssoolltt;;  TTeerreess  ÁÁggoossttoonn (szerk.): A fejlôdéselmélet és a földön kívüli élet kérdései. Manréza
szimpózium 2006. Kairosz, 2500 Ft
KKeemmppiiss  TTaammááss: Mária követése. Szt. István Társ., 1300 Ft
MMoorreell,,  JJuulliiuuss: Radikális egyházreform. A katolikus egyház válsága az 1950-tôl napjainkig tartó
idôszakban, megújulásra ösztönzô tények és vallásszociológiai elemzések. Balassi, 3600 Ft
PPuusskkeellyy  MMáárriiaa: Árpád-házi Szent Erzsébet. Kairosz, 3800 Ft
RRaattzziinnggeerr,,  JJoosseepphh: Sacramentum Caritatis. XVI. Benedek Pápa A szeretet szentsége kezdetû
apostoli buzdítása. Szt. István Társ., 640 Ft
SSöövveeggeess  DDáávviidd: Fejezetek a lelkiség történetébôl 1. Keresztény ókor, romantika, gótika. Bencés,
3550 Ft
WWeeiimmaannnn  BBééllaa: Tanítások az elnyeletett evangéliumokból. Dóm Text, 1980 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

hadtudomány
BBeecczzee  CCssaabbaa: Elfelejtett hôsök. A Magyar Királyi Honvéd Légierô ászai a II. világháborúba.
Puedlo, 1540 Ft
MMiittttáákk  FFeerreenncc: Várostromok a világtörténelembôl. TKK, 2673 Ft

jog
GGeelllléérrtt  GGyyöörrggyy (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata I-II. Complex, 17325 Ft
GGyyöörrggyy  IIssttvváánn: Közszolgálati jog. Hvg-Orac, 3000 Ft
JJoobbbbáággyyii  GGáábboorr: Orvosi jog. Hippokratésztôl a klónozásig. Szt. István Társ., 3300 Ft
KKeeccsskkééss  LLáásszzllóó: Polgári jog – Általános rész II. A személyek joga. 
Dialóg, 3980 Ft
LLôôrriinncczz  LLaajjooss (szerk.): Közigazgatási jog. Hvg-Orac, 4200 Ft
NNaaggyy  EEnnddrree;;  RRáácczz  LLaajjooss: Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet. Hvg-Orac, 4900 Ft
AA  ppoollggáárrii  ppeerrrreennddttaarrttááss. Complex, 1680 Ft
SSáárrkköözzyy  TTaammááss (szerk.): Kézikönyv a társasági törvényrôl és a cégtörvényrôl 2006. Saldo,
2900 Ft 
AA  sszzáámmvviitteellii  ttöörrvvéénnyy,,  22000077. Perfekt, 590 Ft
TTöörröökk  TTaammááss: Felelôsség a társasági jogban. Hvg-Orac, 6800 Ft
WWooppeerraa  ZZssuuzzssaa: Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában. Az
ideiglenes intézkedés. Bíbor, 3400 Ft

közgazdaságtan
AAbboonnyyiinnéé  PPaalloottááss  JJoolláánn: A földrajz közgazdasági alapjai. JGYF, 2445 Ft
BBaarrtteekk--LLeessii  MMáárriiaa  eett  aall.: Vállalati stratégia. Alinea, 3950 Ft
BBoorrddááss  MMáárriiaa  eett  aall.: Közigazgatás és gazdaság. Hvg-Orac, 6500 Ft
BBuuzzááss  NNoorrbbeerrtt: Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai, 4200 Ft
DDaavveennppoorrtt,,  TThhoommaass  HH..;;  PPrruussaakk,,  LLaauurreennccee: Az ötlettôl a sikerig. Hogyan hasznosítsuk a legjobb
üzleti gondolatokat? Alinea, 3950 Ft
LLeevviitttt,,  SStteevveenn  DD..;;  DDuubbnneerr,,  SStteepphheenn  JJ.: Lökonómia. Egy kóbor közgazdász a dolgok mögé néz.
Európa, 3400 Ft
PPaapp  NNoorrbbeerrtt: Terület- és településfejlesztés IV. Kistérségfejlesztés. A kistérségfejlesztés elmélete
és gyakorlata Magyarországon a rendszerváltás után. Alexandra, 3499 Ft

kriminológia
CCsseeffkkóó  TTaammááss: Rabszolgák köpenyben. A bûnügyi helyszínelôk. Bába, 1750 Ft

néprajz, népszokások
HHaalláásszz  PPéétteerr: A moldvai magyarok hagyományos állattartása. General Press, 2700 Ft
KKaannaazzaawwaa  JJóózzsseeff: Japán-magyar közmondások öt nyelven. C+S, 1700 Ft
LLaanncczzeennddoorrffeerr  ZZssuuzzssaannnnaa: ‘Mindent apámról...’ Egy sokoróaljai iparos emlékei. Akadémiai,
4200 Ft
SSeebbeessttyyéénn  KKáállmmáánn: Körösfôi Riszeg alatt. Egy kalotaszegi település évszázadai. Akadémiai,
3500 Ft
TTaannkkaa  LLáásszzllóó (fôszerk.): Hungaricum. Válogatás a Kárpát-medence jellegzetesen magyar
értékeibôl (magyar-angol ny.). Médiamix, 2990 Ft

oktatás-nevelés
AA  ‘‘DDeebbrreecceennii  IIsskkoollaa’’  nneevveellééssttuuddoommáánnyyttöörrttéénneettii  vváázzllaattaa. Gondolat, 3350 Ft
AAmmbbrruuss  GGaabbrriieellllaa: Valóságközeli matematika. Mûszaki, 1490 Ft
DDöömmee  ZZssuuzzssaa: Ünnepek és emléknapok. Eötvös, 2153 Ft
LLaaáárr  GGyyöörrggyyii: Számolóka-móka. Mûszaki, 1790 Ft
MMeesstteerrnnéé  BBooddaa  FFiioorree;;  MMeezzeeiinnéé  EErrddééllyyii  ÉÉvvaa: Követelmény, jutalom, büntetés. Nevelési eljárások
vizsgálata. Farkas L. I., 2800 Ft
NNyyuulláásszz  PPéétteerr: Miazami – kitalálós versikék. Móra, 1490 Ft
PPaattoonnaaii  AAddrriieennnnee;;  KKáállllaaii  EEsszztteerr: Kézikönyv hazaszeretôknek. Kállai Eszterrel beszélget Patonai
Adrienne. Kairosz, 1500 Ft
TTóótthh  AArrttiinn: Érintettek. Démétér Al., 1990 Ft
VViinncczzéénnéé  BBíírróó  EEtteellkkaa: Képes beszédlottó, logopédiai taneszköz. Tankönyvkiadó, 12000 Ft

pénzügy
BBaalloogghhnnéé  GGáássppáárr  AAnniikkóó: Feladatgyûjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez.
Saldo, 2700 Ft
KKaattiittss  EEtteellkkaa: A vállalati gazdálkodás alapjai. Saldo, 3700 Ft
LLiilllliinnéé  FFeecczz  IIllddiikkóó;;  DDöömmööttöörrffyy  JJóózzsseeffnnéé: Államháztartási szervek számlatükre 2007. Saldo,
2500 Ft
MMaaggyyaarr  GGáábboorr: Pénzügyi navigátor. Rendhagyó kézikönyv. Magánkiadás, 2990 Ft
MMiikkllóóssyynnéé  ÁÁccss  KKlláárraa;;  SSiikkllóóssii  ÁÁggnneess  eett  aall.: Könyvvezetési ismeretek. Saldo, 3500 Ft

Politika
AAbbééllééss,,  MMaarrcc: Az állam antropológiája. Századvég, 3150 Ft
DDiinneessccuu,,  MMiirrcceeaa: Szegek, ebek és szúró darazsak. Politikai szatírák. Pallas-Akad.,
2100 Ft
FFeerrwwaaggnneerr  PPéétteerr  ÁÁkkooss: Francia politikai pártok a gyarmati Algériában, 1945-1954. JATE Press,
1890 Ft
GGeeccssee  GGéézzaa: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat. Tankönyvkiadó,
3000 Ft
GGllaattzz  FFeerreenncc (szerk.): A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? MTA
TKK, 2790 Ft
IInnoogguuccssii  TTaakkaassii: Japán politika. Századvég, 3675 Ft
PPaapp  AAnnddrrááss  LLáásszzllóó: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától a
politikai képviseletig. Gondolat, 3490 Ft
SSzzeerrddaahheellyyii  IIssttvváánn: A még létezô kapitalizmus. Eötvös, 5000 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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társadalomtudományok
BBeelluusszzkkyy  PPááll;;  SSiikkooss  TT..  TTaammááss: Változó falvaink. Magyarország falutípusai az ezredfordulón. MTA
TKK, 2990 Ft
BBeennee  ÉÉvvaa: Emancipációs bumeráng. Kairosz, 2800 Ft
GGaannddoossssyy,,  RRoobbeerrtt;;  TTuucckkeerr,,  EElliissssaa: Gazdálkodj okosan – a tehetséggel. Döntéshozóknak és
humán szakembereknek. HVG, 4200 Ft
JJáákkii  SSáánnddoorr  TTeeooddóózz: Csángókról, igaz tudósítások. Justra, 1250 Ft
SSáásskkaa  GGéézzaa: Közmûveltség és magántudás. Új Mandátum, Felsôokt. Kut. Int., 2380 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

antropológia
KKiisszzeellyy  IIssttvváánn: A magyarság embertana. M. Ház, 4900 Ft

fizika
ÖÖvveeggeess  JJóózzsseeff: Élô fizika I. Mechanika. Móra, 2490 Ft

kémia
CCssáákkvváárrii  BBééllaa (szerk.): A kémia újabb eredményei 96. Akadémiai, 2900 Ft
GGyyuurrccssiikk  BBééllaa;;  LLaabbááddii  IImmrree  eett  aall.: Analitikai kémiai számítások I. JGYF, 2790 Ft

környezetvédelem
BBaaii  AAttttiillaa: A biogáz. Száz Magyar Falu, 2990 Ft
LLáánngg  IIssttvváánn (szerk.): Környezetvédelem I–II. A környezetvédelem, természetvédelem és
környezettudomány fogalmai a lexikon anyagát tartalmazó CD-vel. Akadémiai, 12500 Ft
VVaarrggaa  ÉÉvvaa (szerk.): A világ helyzete, 2007. Városaink jövôje. Föld Napja Al., 2600 Ft

matematika
KKiissss  EEmmiill: Bevezetés az algebrába. Typotex, 6500 Ft

meteorológia
LLáánngg  IIssttvváánn;;  CCsseettee  LLáásszzllóó  eett  aall. (szerk.): A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. A
VAHAVA-jelentés. Szaktudás, 2950 Ft

természettudományok, általában
KKuuhhnn,,  WWoollffggaanngg: Állat és angyal között. Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet. Kairosz, 2600 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
BBaarrttuusscchheekk,,  LLuuttzz: A vadászgörény. Cser, 1998 Ft
FFaallkk,,  AAssttrriidd: Terráriumi állatok. Egzotikus – izgalmas – titokzatos. Elektra, 1390 Ft
SScchhmmiiddtt,,  DDiieetteerr: A kígyók. Cser, 1998 Ft
SSiimmaann,,  SStteeffaann: A kutyapszichológus válaszol. Érdi Rózsa, 1900 Ft
SSiinnnneerr,,  MMoonniikkaa: Kutyakiképzés klikkerrel. Elektra, 1390 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány
MMiihhóókk  SSáánnddoorr: A póniló és a kisló. Mezôgazda, 3900 Ft
PPééccssii  TTaammááss (szerk.): Házi emlôsállatok mesterséges termékenyítése. Mezôgazda, 6500 Ft

barkácsolás
SSüüáá,,  HHaannnneelloorree: Álomesküvô. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
CCooookk,,  KKaattee: Tetôtôl talpig, mint a makk. Scolar, 2495 Ft
DDeevviiccss  JJóózzsseeffnnéé: Csecsemôk szakácskönyve. Magánkiadás, 1500 Ft
HHaannsseenn,,  RRiicchhaarrdd: Gyógyuljunk otthon. Bibliaiskolák Köz., 3900 Ft
HHooggyyaann  kkeezzeellhheettôô  aa  mmaaggaass  vvéérrnnyyoommááss?? Módszerek a ‘csendes gyilkos’ leküzdésére. 
Reader’s Digest, 7990 Ft
SSoollyymmoossii  TTeerréézz: Koleszterin-diéta. Pallas Antikv., 499 Ft
SSppoocckk,,  BBeennjjaammiinn  MM.: Az elsô két év. A gyermekek testi és lelki szükségletei újszülött kortól
kétéves korig. Medicina, 1600 Ft

egészség és higiénia
BBootteeaacchh,,  SShhmmuulleeyy: Kóser szex. Évezredek óta bevált receptek mindenkinek, akik szeretnék, hogy
a szex több legyen számukra mint ahogy eddig megszokták. Sifi, 2499 Ft
GGeerrhhaarrddtt,,  GGüünntteerr;;  WWeennzzeell,,  BBeettttiinnaa: Kenyérital. Savanyú és egészséges. Schultz, 1850 Ft
KKoocczzkkaa  EErriikkaa (szerk.): Orvosság a konyhából. Hasznos tápanyagok A-tól Z-ig. Reader’s Digest,
6990 Ft
MMaarrrriiootttt,,  SSuussaannnnaahh: Meditáció mindenkinek. Kossuth, 6500 Ft
SSyykkeess,,  MMeellaanniiee;;  BBooyydd,,  HHiillaarryy: A gyönyörû kismama. Partvonal, 3790 Ft
SSzzeeppeessssyy  VViillmmaa: Karcsúsodás a 4 napos szétválasztó diétával. Pro Rehabilitáció, 2990 Ft
TTrreebbeenn,,  MMaarriiaa: Gyógyulás a természet erejével. Duna, 2198 Ft
TTrreebbeenn,,  MMaarriiaa: Stressz a mindennapokban. Megelôzés, felismerés, gyógyítás. Duna, 1498 Ft
TTrreebbeenn,,  MMaarriiaa: Szív- és érrendszeri betegségek. Gyógynövény terápiák, a szívbetegségek
kezelése, javaslatok a gyógyításra. Duna, 1498 Ft
VVaarrggaa  SSáánnddoorr: (V)étkezés...?...avagy Hippokratész esete a zacskós levessel...
T-Pentagramm, 2300 Ft
YYaanngg  JJwwiinngg--MMiinngg: A Nyolc Brokáttekercs. Nyolc egyszerû, egészségfejlesztô chikunggyakorlat.
Lunarimpex, 1150 Ft

háztartás
TTeeaarree,,  LLeesslleeyy: 101 hétvégi keresztszemes ötlet. Aréna 2000, 3390 Ft

jármûvek
NNééggyyeessii  PPááll: A leggyorsabb verdák. Nagykönyv, 1950 Ft
PPááll  CCssaabbaa;;  KKiissss  IIlloonnaa,,  CC.: Hírnév & dicsôség. TKK, 3500 Ft

kertészet
AAddaammss,,  KKaatthhaarriinnaa: Bukszusok. Sziget, 1650 Ft
BBaallkkoonnllááddáákk  ééss  ffüüggggôôccsseerreeppeekk. Szép összeültetések, helyes ápolás. Holló, 950 Ft

BBooddoorr  JJáánnooss: Kerti károsítók. Mezôgazda, 2500 Ft
BBuusscchh,,  WWeerrnneerr  MM.: Bonszaj. A legszebb fajok a szabadba és a lakásba – Nevelés, alakítás,
ápolás. Mérték, 1699 Ft
DDiibbááss  GGaabbrriieellllaa (fôszerk.): Négy évszak a kertben – Késô tavasz. Reader’s Digest, 3490 Ft
DDiibbááss  GGaabbrriieellllaa (fôszerk.): Négy évszak a kertben – Kora tavasz. Reader’s Digest, 3490 Ft
HHaaggeenn,,  TThhoommaass: Rózsák. Kiválasztása, alakítása, ápolása. Mérték, 1699 Ft
Titkok és ötletek nagyapáink kertjébôl. Reader’s Digest, 7990 Ft

lakáskultúra
BBoobb--KKuullbbee,,  SSiieeggrruunn: Keresztszemes hímzés. Cser, 798 Ft
DDeekkoorrööttlleetteekk  11. Will. Egmont, 999 Ft
DDeekkoorrööttlleetteekk  22. Irma. Egmont, 999 Ft
DDeekkoorrööttlleetteekk  33. Taranee. Egmont, 999 Ft
HHiillllssttrroomm,,  BBooyyllee  SSuussaann: Álmaink fürdôszobája. Alexandra, 4999 Ft
SSaavviillll,,  JJuulliiee: 101 hangulatvarázsló ötlet. Egyedi megoldások a lakásban. Alexandra, 1499 Ft

orvostudomány
BBaakkóó  GGyyuullaa;;  DDeeggrreellll  IIssttvváánn  eett  aall. (szerk.): Farmakoterápia. 
Medicina, 5600 Ft
CCsseerrhhááttii  EEnnddrree;;  TTuullaassssaayy  TTiivvaaddaarr: A múlt öröksége – The Heritage of the Past (magyar, angol
ny.). Semmelweis, 3760 Ft
GGeerroosszzttoommaattoollóóggiiaa  ((aazz  iiddôôsskkoorr  ffooggáásszzaattaa). Semmelweis, 7100 Ft
KKaallaabbaayy  LLáásszzllóó;;  MMaarrggiittttaayy  EErrzzsséébbeett  eett  aall. (szerk.): Családorvosi ismeretek. Elôadás- és
fakultációs jegyzet. Semmelweis, 2000 Ft
MMeerrkksszz  MMiikkllóóss (szerk.): Gyermekurológia. Semmelweis, 9500 Ft
RRoossss,,  MMiicchhaaeell  HH..;;  KKaayyee,,  GGoorrddoonn  II..  eett  aall.: Szövettan. Kézikönyv és atlasz. Medicina, 13200 Ft

szakácskönyvek
BBooddeennsstteeiinneerr,,  SSuussaannnnee;;  KKiittttlleerr,,  MMaarrttiinnaa;;  SSkkoowwrroonneekk,,  JJuulliiaa: A legjobb családi szakácskönyv. 365
könnyen elkészíthetô fogás mindenki örömére. Holló, 6490 Ft
DDeeaaccoonn,,  CCaarrooll: Tortacsodák. Alexandra, 3999 Ft
GGyyüümmööllccssööss  ddeesssszzeerrtteekk. Officina ‘96, 1990 Ft
KKöönnnnyyûû  éétteelleekk. Officina ‘96, 1990 Ft
LLeevveesseekk. Officina ‘96, 1990 Ft
PPeehhllee,,  TToobbiiaass: Aperitifek és digestivumok. Finom italok minden alkalomra. Mérték, 2699 Ft
PPeehhllee,,  TToobbiiaass;;  AAnnddrriicchh,,  BBiirrggiitt: Tésztalexikon. A szeretet apró megnyilvánulása. Mérték, 2699 Ft
SSaajjggóónnéé  RRuuss  IIbboollyyaa (szerk.): A 100 legjobb bögrés sütemény. STB., 298 Ft
SSaallááttáákk. Officina ‘96, 1990 Ft
SSzzôôllllôôssii  SSzziillvviiaa (szerk.): A 100 legjobb mexikói recept. STB., 298 Ft
VViiggyyáázzóó  LLiillllyy: Generációk szakácskönyve. A Monarchiától a 21. századig. L’Harmattan, 3500 Ft

számítástechnika
CCooxx,,  JJooyyccee  eett  aall.: Microsoft Office 2007 lépésrôl lépésre. Szak, 11200 Ft
HHoorrvváátthh  GGáábboorr (szerk.): Neurális hálózatok. Panem, 6900 Ft
SSaajjttooss  LLáásszzllóó;;  MMiitteevv  AArriieell: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea, 4950 Ft
SSiikkooss  LLáásszzllóó: PC hardver kézikönyv. BBS, 2870 Ft
WWiinnddoowwss  XXPP  mmiinnddeennkkiinneekk. Informania Digitalmedia, 1990 Ft
WWoorrdd  22000033  mmiinnddeennkkiinneekk. Informania Digitalmedia, 1990 Ft

vezetés és üzletvitel
BBaarraaccsskkaaii  ZZoollttáánn: Profi coach. eMentor Media, 4200 Ft
BBoonnoo,,  EEddwwaarrdd  ddee: A hat gondolkodó kalap. Manager, 2900 Ft
BBootthh  GGáábboorr: Hogyan legyek modell? Magánkiadás, 1790 Ft
BBuuzzááss  NNoorrbbeerrtt (szerk.): Innováció-menedzsment a gyakorlatban. Aula, 4200 Ft
DDaarráázzss  LLéénnáárrdd: Vertikális kartellek. Complex, 6195 Ft
KKoocczzóó  IIllddiikkóó: Karrierklinika. Magánkiadás, 1980 Ft
SSáárrkköözzyy  TTaammááss  (szerk.): A gazdasági társaságok nagy kézikönyve. Complex, 20895 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés
BBrraaddbbuurryy,,  DDoommiinniicc: Mediterrán villák. Terc, 6800 Ft
MMaakkoovveecczz  IImmrree. Rajzok és írások. Serdián, 6300 Ft
SSuuddjjiicc,,  DDeeyyaann: Épület-komplexus. Ahogy a hatalmasok és gazdagok építkeznek. HVG, 4200 Ft

fényképészet
BBooiisseellllee,,  GGaabbrriieellllee: Lovak. Alexandra, 7990 Ft
BBuuddaappeesstt. MicroNet, 2900 Ft
HHaajjnnii  IIssttvváánn: Kastélyok Magyarországon. MicroNet, 2900 Ft
SSzzaallaayy  ZZoollttáánn (szerk.): Visszapillantás 1981–2005. A magyar sajtófotó huszonöt éve (magyar-
angol ny.). MÚOSZ, 3900 Ft
SSzzaattmmáárrii  TTaammááss;;  LLáásszzllóó  JJáánnooss: Magyar várak. Észak-Magyarország. Anno, 2727 Ft

film és televízió
BBuunnuueell,,  LLuuiiss: Forgatókönyvek 1. Az andalúziai kutyától Az öldöklô angyalig. L’Harmattan, 2700 Ft
KKeelleeccsséénnyyii  LLáásszzllóó: Vászonszerelem. noran, 2699 Ft
TThhoommppssoonn,,  KKrriissttiinn;;  BBoorrddwweellll,,  DDaavviidd: A film története. Palatinus, 8500 Ft küzdôsportok
BBoorrbbééllyy  AAttttiillaa;;  JJóóvvéérr  BBééllaa: Szamurájok útján. A budo sportok kézikönyve. Medicina, 3900 Ft

labdarúgás
MMiissuurr  TTaammááss;;  MMoonncczz  AAttttiillaa: Cannavaro és az aranylabda csillagai. A 2006-os év legjobb 50
futballistája Európában. Aréna 2000, 2500 Ft lovaglás
MMoollnnáárr  JJáánnooss: Fogatlovak kiképzése, idomítása. Mezôgazda, 2900 Ft

mûvészet, általában
ddrrMMáárriiááss  kkééppzzôômmûûvvéésszzeettee. M. Mûhely Al., 4700 Ft
GGeesskkóó  JJuuddiitt (szerk.): Van Gogh Budapesten. Szépmûv. Múz., 8900 Ft
KKaabbaarr  VViivviieenn: Sors-ok. Inter-Active Team, 2100 Ft
KKeesseerrûû  KKaattaalliinn: A századforduló. Kijárat, 3200 Ft
MMaarrkkóójjaa  CCssiillllaa;;  BBaarrddoollyy  IIssttvváánn (szerk.): ‘Emberek, és nem frakkok’ A magyar mûvészettörténet-
írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyûjtemény. Meridián 2000, 4800 Ft
NNiigggg,,  WWaalltteerr: Vincent van Gogh. Napba vetett pillantás. Kairosz, 2800 Ft
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PPeerrnneecczzkkyy  GGéézzaa: Assembling Magazines 1969–2000. Árnyékkötôk Al., 4500 Ft
PPiittzz--TThhiisssseenn,,  HHiillttrruudd: Tiffany hatású minták üvegre, kerámiára. Cser, 798 Ft
SSiippooss  LLaajjooss (szerk.): Holló László festômûvész emlékezete. Bába, 350 Ft
SSzzáánnttóó  AAnnddrrááss: Eleink örömei. Gasztronómiai emlékek a hajdani metszeteken. Gabbiano,
9000 Ft
SSzziillvviittzzkkyy  MMaarrggiitt: Folyamatos jelen. Mûfajok, mûvek, kommentárok. Balassi, 6000 Ft
SSzzûûccss  ÁÁrrppáádd;;  WWóójjttoowwiicczz,,  MMaallggoorrzzaattaa: A Feszty-körkép (angol, német, spanyol ny.). Helikon,
1500 Ft
TTaappppeennddeenn,,  CCuurrttiiss: Akvarellceruza varázskészlet. Technikák, eszközök és feladatok az
akvarellceruza elsajátításához. Ventus Libro, 4990 Ft

sport, általában
BBáátthhoorryy  LLáásszzllóó: Michael Jordan. Minden idôk legnagyobbja. Dime Sport, 3860 Ft
RRaallssttoonn,,  PPaattrriicciiaa  AA..;;  SSmmaarrtt,,  CCaarroolliinnee: Jóga. Gyakorlatok és technikák a lélek egészségéért.
Panemex, 2500 Ft
RRiicchh,,  SSuuee: A tenisz kézikönyve. Minden, amit a modern játékról tudni kell. Aréna 2000,
3490 Ft
RRoosscchhiinnsskkyy,,  JJoohhaannnneess: Északi síjárás. Cser, 1998 Ft

szórakozás
CCaalllleerryy,,  SSeeaann: Játékos mulatságok. 0-tól 80 éves korig. Panemex, 2500 Ft
IIvváánn  KKaattaalliinn: Ön meg fog felelni! Szivárványszín rejtvénykoktél. Mérték, 2499 Ft

vadászat
SSzziilláárrdd  FFeerreenncc: Ébredés az erdôn. DNM, 3800 Ft

zene
NNaaggyy  BBaalláázzss: Sírontúli melódiák. Irigal, 2990 Ft
UU22  bbyy  UU22. ShowTime, 14 500 Ft
WWöörrnneerr,,  KKaarrll  HH.: A zene története. Vivace, 9000 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

Irodalomtudomány
BBéékkééssii  IImmrree (szerk.): Hatvan. Tandi Lajos köszöntése. Bába, 3500 Ft
HHuubbbbaarrdd,,  TToomm;;  VVaarrggaa  ZZssuuzzssaannnnaa (szerk.): Skót bárdok, magyar költôk. Hétszáz év skót
verseinek antológiája. Ráció, 2400 Ft
JJaannkkoovviittss  LLáásszzllóó;;  OOrrlloovvsszzkkyy  GGéézzaa (szerk.): A magyar irodalom történetei I. A kezdetektôl 1800-ig.
Gondolat, 6000 Ft
KKáánnttoorr  LLaajjooss: Reményik Sándor. A mítosz és az erdélyi valóság. Pallas-Akad., 2200 Ft
‘‘ÓÓ,,  NNaappkkoorroonngg  uurraa  aa  fféénnyynneekk......’’ Himnuszok az ókori Egyiptomból. Grigássy Éva mûfordításai.
Balassi, 1600 Ft
TTrrooyyaatt,,  HHeennrryy: Marina Cvetajeva, az örök lázadó. Európa, 2800 Ft

nyelvtudomány
HHeeggeeddûûss  RRiittaa;;  NNááddoorr  OOrrssoollyyaa (szerk.): Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv. Tinta,
2100 Ft
LLaannggffoorrdd,,  DDaavviidd: Harry Potter világa és a hetedik könyv titkai. Gold Book, 1999 Ft
SSzzéékkeellyy  GGáábboorr: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás. Tinta, 2100 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

életrajz, önéletrajz
BBéékkééss  MMáárrttoonn: A becsület politikája. Gróf Sigray Antal élete és kora. M. Nyugat, 1980 Ft
BBíírróó  IImmrree;;  HHaannáásszz  AAnnnnaammáárriiaa: Magyar írók, költôk II. rész. Nagykönyv, 1232 Ft
EEddeellsshheeiimm  GGyyuullaaii  IIlloonnaa: Becsület és kötelesség II. 1945-1998. Európa, 2900 Ft
GGrraacczzaa  LLaajjooss (szerk.): ‘Nem biccentek igent a pusztulásnak’. Vujicsics Tihamér emlékére.
Balassi, 2000 Ft
SScchhaadd,,  MMaarrtthhaa: Sztálin lánya. Szvetlana Allilujeva élete. Európa, 3500 Ft
SSzzaabbóó  ÁÁrrppáádd: Magyar természettudósok. Fizikusok. Akadémiai, 3990 Ft
SSzzeeppeess  MMáárriiaa: Szibilla. Jegyzetek az életemhez (CD-vel). Édesvíz, 3690 Ft
WWhhiittee,,  MMiicchhaaeell: Machiavelli. Egy félreértett ember. Alexandra, 2999 Ft

földrajz
GGáábbrriiss  GGyyuullaa: Földfelszín és éghajlat. ELTE Eötvös, 4160 Ft mûvelôdéstörténet
GGyyuurrááttzz  FFeerreenncc: A szabadkômívességrôl. M. Nyugat, 1480 Ft
KKuullccssáárr  ZZssuuzzssaannnnaa: Így éltek a lovagkorban. Nyugat-Európa a XI-XV. Században. Helikon,
3990 Ft
MMaarróóttii  AAnnddoorr: Gondolatok a kultúráról, a mûveltségrôl és a közmûvelôdésrôl. Argumentum, 2500 Ft
NNááddoorr  JJuuddiitt: Sámánság: a mûvelés mûvészete. Akadémiai, 1500 Ft
PPeerrssoovviittss  JJóózzsseeff: Római kapitális. Optima Téka, 2500 Ft
SSiirróó  BBééllaa: Újabb titkok a múltból. TKK, 1980 Ft

régészet
CCrruummmmeenneerrll,,  RRaaiinneerr: Elsüllyedt városok. Tessloff, 2370 Ft

történelem
AAnnggii  JJáánnooss;;  BBaarrttaa  JJáánnooss,,  iiffjj.: Európa az újkorban. Multiplex Média, 4998 Ft
GGrrüüllll  TTiibboorr: Az utolsó birodalom. Typotex, 3200 Ft
HHoovvhhaannnniisszzjjáánn,,  NNiikkoollaajj: Az Örmény Genocídium. Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egy., 2600 Ft
KKuullccssáárr  PPéétteerr (vál.): Krónikáink magyarul III/2. Balassi, 2400 Ft
LLóócczzyy  DDéénneess;;  PPaapp  NNoorrbbeerrtt (szerk.): Az emberiség útjai. Barangolás a történelem legendás
útvonalain. Alexandra, 5999 Ft
PPiippeess,,  DDaanniieell: Összeesküvések. A paranoia évezredes története. Agave, 2680 Ft
RRééttii  GGyyöörrggyy (szerk.): A Palazzo Chigi és Magyarország II. Olasz diplomáciai dokumentumok
Magyarországról. A Darányi-kormány megalakulásától a Szovjetunió elleni hadüzenetig.
Hungarovox, 4000 Ft
RRóónnaa--TTaass  AAnnddrrááss: Kis magyar ôstörténet. A magyarok korai története az államalapításig. Balassi,
2500 Ft
SShhoowwaalltteerr,,  DDeennnniiss: Patton és Rommel. Gold Book, 2999 Ft
SSzzeennddrreeii  LLáásszzllóó: Magyar királyok. Pro Rehabilitáció, 2990 Ft
TTüürrkk  AAttttiillaa: Népi felkelések Magyarországon. Anno, 559 Ft
VVeelllleeiiuuss  PPaatteerrccuulluuss: Róma története. Lectum Kiadó, 2000 Ft utazás

AAuusszzttrráálliiaa  kkeelleettii  ppaarrttvviiddéékkee. Park, 7500 Ft
BBaarrcceelloonnaa. Kossuth, 3980 Ft
BBeennnneetttt,,  LLiinnddssaayy: Horvátország. Alexandra, 1999 Ft
DDáávviidd  GGáábboorr  CCssaabbaa  eett  aall. (szerk.): Irány a Balaton! Balatoni idegenforgalmi almanach 9. évf.
2007. CompAlmanach, 1995 Ft
DDuunnccaann,,  AAnnddrreeww: Londoni séták. Harminc séta Londonban és környékén. Alexandra, 3699 Ft
DDuunnccaann,,  AAnnddrreeww: A titokzatos London. Andrew Duncan felfedezi a rejtett várost, új sétákra és
különleges helyekre vezeti el az Olvasót. Alexandra, 3699 Ft
IIrráánnyy  MMaaggyyaarroorrsszzáágg!! Idegenforgalmi Almanach 2007. 1-2 köt. CompAlmanach, 4830 Ft
KKöörrmmeennddii  GGéézzaa: Tata a vizek és a malmok városa. Argumentum, 2000 Ft
KKôôsszzeeggii  TTüünnddee (szerk.): Hungaro Guide 2007. Bemutatkozik Magyarország. Magyarország
turisztikai könyve nem csak autósoknak. M. Almanach, 3500 Ft
MMaayyhheeww,,  BBrraannddlleeyy: Jordánia. Park, 4500 Ft
MMaaáámmaannnn,,  DDoorrootthheeaa: Barcelona. Corvina, 1990 Ft
MMoorreettttii,,  MMaarrccoo: Szingapúr. Az oroszlán városa. Gabo, 4500 Ft
MMoorrrriiss,,  EElliissaabbeetthh: Bretagne. Alexandra, 1999 Ft
RRiieeddeell  LLóórráánntt (szerk.): Motoros túrák Magyarországon. Észak-és Kelet-Magyarország. M.
Almanach, 2000 Ft
SScchhuullttzz,,  PPaattrriicciiaa: 1000 hely, amit látnod kell. Vince, 4995 Ft
TTaakkááccss  EErriikkaa: Görögország. A legizgalmasabb szigetek hazája. Inkvizítor, 600 Ft
TTaakkááccss  EErriikkaa: A legkedveltebb európai szigetek. Inkvizítor, 600 Ft
TTaakkááccss  EErriikkaa: Olaszország. A legromantikusabb lagúnák hazája. Inkvizítor, 600 Ft
TTaakkááccss  EErriikkaa: Spanyolország. A legforróbb hangulatú strandok hazája. Inkvizítor, 600 Ft
WWiieerrddll  VViikkttoorr: Moszkva és Szentpétervár. Hibernia Nova, 3980 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
ÁÁggaaii  ÁÁggnneess: A titkokat az ujjaimnak mondom el. Alexandra, 1499 Ft
AAggóóccss  MM..  TTaammááss: A hetek szövetsége (ördögi kör). Inter-Active Team, 2490 Ft
AAwwddrryy,,  CChhrriissttoopphheerr;;  AAwwddrryy,,  WWiillbbeerrtt  VVeerree: Thomas a gôzmozdony. Válogatott mesék 1. Egmont,
2399 Ft
AAwwddrryy,,  WWiillbbeerrtt  VVeerree;;  AAwwddrryy,,  CChhrriissttoopphheerr: Thomas a gôzmozdony. Válogatott mesék 2. Egmont,
2399 Ft
BBaalláázzss  ÁÁggnneess: Lufi és a zûrös vakáció. Móra, 1490 Ft
BBeennjjaammiinn  iinn  BBuuddaappeesstt (angol ny.). Benjamin Guides, 3990 Ft
BBeerrkk,,  SShheerryyll;;  DDeevvaanneeyy,,  AAddaamm: Mi ez a morgás a pocakomban? Töprengj Micimackóval! 7.
Testünk hangjai. Egmont, 1299 Ft
BBeerrnneerr,,  RRoottrraauutt  SSuussaannnnee: Nyári böngészô (lapozó). Naphegy Kiadó, 2490 Ft
BBeessssoonn,,  LLuucc: Arthur és a világok harca. Cephalion, 2490 Ft
BBoossnnyyáákk  VViikkttóórriiaa: Amikor kivirágzott a fánk fánk. Könyvmolyképzô, 999 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn: De szép az erdô. Totem Plusz, 599 Ft
CCssuukkááss  IIssttvváánn: Vidám állatkert. Totem Plusz, 599 Ft
DDeevveeccsseerryy  LLáásszzllóó: Mesék a mellényzsebembôl. Urbis, 2600 Ft
EEddwwaarrddss  ZZssuuzzssaannnnaa: Állatkerti kaland. Alexandra, 1999 Ft
EEddwwaarrddss  ZZssuuzzssaannnnaa: Idôutazás a mesék birodalmába. Alexandra, 1999 Ft
EEggyy  vviiddáámm  nnaapp. Egmont, 1899 Ft
EEllssôô  kkiirraakkóókköönnyyvveemm. Disney-hercegnôk. Egmont, 2499 Ft
EEllssôô  kkiirraakkóókköönnyyvveemm. Spongyabob Kockanadrág. Egmont, 2499 Ft
EEmmmmeetttt,,  JJoonnaatthhaann;;  CCaabbbbaann,,  VVaanneessssaa: Ide nekem a Holdat! Naphegy, 2250 Ft
FFééssûûss  ÉÉvvaa: Ajnácska és az aligvári cselszövôk. Kairosz, 3950 Ft
FFiieettzzeekk,,  PPeettrraa: Olvasólétra. Sulibuli történetek. Fabula St., 1790 Ft
FFiisscchheerr--HHuunnoolldd,,  AAlleexxaannddrraa: Olvasólétra. Pónitörténetek. Kis történetek, nagy kalandok. Fabula
St., 1790 Ft
FFrreenncchh,,  JJaacckkiiee: Hekja. Egy lány a vikingek fogságában. Orlando St., 1990 Ft
GGááll  IImmrree: Mesél az erdô. Bába, 950 Ft
GGoollddssaacckk,,  GGaabbyy;;  BBaammppttoonn,,  BBoobb: Cirmi cica. Fröhlich, 598 Ft
GGoollddssaacckk,,  GGaabbyy;;  BBaammppttoonn,,  BBoobb: Fickó kutya. Fröhlich, 598 Ft
GGoollddssaacckk,,  GGaabbyy;;  BBaammppttoonn,,  BBoobb: Hörcsög Ödön. Fröhlich, 598 Ft
GGoollddssaacckk,,  GGaabbyy;;  BBaammppttoonn,,  BBoobb: Tapsi nyuszi. Fröhlich, 598 Ft
HHaasskkaammpp,,  SStteevvee: Nyolc csacska majmocska. General Press, 1990 Ft
HHaauuffff,,  WWiillhheellmm  mmeessééii. Társ, 520 Ft
HHoollaabbiirrdd,,  KKaatthhaarriinnee: Angelina a színpadon. Cerkabella, 1950 Ft
HHoollppeerr,,  PPaauull;;  TToorrookk,,  SSiimmoonn: Fantasztikus tudomány. Alexandra, 999 Ft
HHuuttttaa,,  EEmmiillyy  KK..;;  DDeevvaanneeyy,,  AAddaamm: Mitôl ugrasz ilyen nagyot? Töprengj Micimackóval 8.
Képességek. Egmont, 1299 Ft
IIrrmmaa. Egmont, 999 Ft
JJaannssssoonn,,  TToovvee: Muminpapa hôstettei. Napkút, 1990 Ft
JJóó  ééjjsszzaakkáátt,,  TTooppppaannccss!! (lapozó). Egmont, 999 Ft
KKáárrppááttii  TTiibboorr: Csókolom, pókmajom! Csodaceruza, 1690 Ft
KKeerreekkeerrddôô  mmeessééii. Tanulságos állatmesék. Szalay, 3000 Ft
KKöötthhee,,  RRaaiinneerr: Hidak és alagutak. Tessloff, 2370 Ft
LLiinnttnneerrnnéé  FFiittttlleerr  VViillmmaa;;  VViiddaa  MMáárriiaa: Saláta Sára. Simon, 2100 Ft
MMiikkeess  LLaajjooss: Sanyi manó könyve. Holnap, 2300 Ft
MMiinnttee--KKöönniigg,,  BBiiaannkkaa: Tétova megasztár. Deák és Tsa, 1750 Ft
MMoojjee,,  SStteevveenn  WW.: A papír titkai. 100 izgalmas kísérlet gyerekeknek. Alexandra, 999 Ft
MMóórraa  FFeerreenncc: Nagyapó állatai. Cahs, 1099 Ft
NNaaggyy  NNaattáálliiaa: A Nap születésnapja. Szamárfül, 2600 Ft
NNeeuueennddoorrff,,  SSiillvviioo;;  LLaannggrreeuutteerr,,  JJuuttttaa: Cápa kapitány és a kincses sziget rejtélye. Manó könyvek –
Manó filmek, 1690 Ft
PPooddmmaanniicczzkkyy  SSzziilláárrdd: Lássuk a medvét! Móra, 1690 Ft
AA  RRoobbiinnssoonn  ccssaalláádd  ttiittkkaa. Egmont, 2799 Ft
SScchhrreeiibbeerr--WWiicckkee,,  EEddiitthh: A szivárványgyermek. Holistic, 1560 Ft
SScchhuubbeerrtt,,  UUllllii: Olvasólétra. Kincskeresô történetek. Fabula St., 1790 Ft
SSeebbôôkk  ZZssiiggmmoonndd: Mackó úr utazásai. Társ, 260 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa;;  RRoossss,,  TToonnyy: Rosszcsont Peti a ház ura. Kezdô olvasóknak. Animus, 698 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa;;  RRoossss,,  TToonnyy: Rosszcsont Peti és a múmia átka. Kezdô olvasóknak. Animus,
698 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa;;  RRoossss,,  TToonnyy: Rosszcsont Peti háborúzik. Kezdô olvasóknak. Animus,
698 Ft
SSzzaabbóó  BBooggáárr  EErrzzsséébbeett: Csodás kikelet. Printker Plus, 490 Ft
SSzzaabbóó  BBooggáárr  EErrzzsséébbeett: Fantázia szárnyán. Printker Plus, 490 Ft
SSzzeemmôôkk  IIllddiikkóó (szerk.): Válogatott bosziságok 2. Hogyan bulizzunk? Egmont, 999 Ft
SSzzíínneezzzz  hheerrcceeggnnôôkkeett!! A kis hableány. Napraforgó, 590 Ft
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SSzzíínneezzzz  hheerrcceeggnnôôkkeett!! A szépség és a szörnyeteg. Napraforgó, 590 Ft
SSzzíínneezzzz  hheerrcceeggnnôôkkeett!! Borsószem hercegkisasszony. Napraforgó, 590 Ft
TTaannuullssáággooss  nnééppmmeesséékk  oollvvaassáássrraa  ééss  ffeelloollvvaassáássrraa. Cahs, 1099 Ft
TTiieellmmaannnn,,  CChhrriissttiiaann: A három nyomozó. Móra, 1690 Ft
TTooppppaannccss  ttíízziigg  sszzáámmooll (lapozó). Egmont, 999 Ft
UUsseennkkoo,,  NNaattaalliiaa: Játékos évszakok. Nyári Játékok. Egmont, 1699 Ft
UUsseennkkoo,,  NNaattaalliiaa: Játékos évszakok. Õszi Játékok. Egmont, 1699 Ft
VVeerrnnee,,  JJuulleess: A tizenöt éves kapitány. Holnap, 2300 Ft
VVeerrsseegghhyy  EErrzzsséébbeett: Nyelvelô ÁBÉCÉ. Priscilla, 1800 Ft
VViicchhii,,  HHiinnddaa: Meselovagok I. A Világkígyók legendája. Excalibur, 2400 Ft
AA  vviilláágg  lleeggkkeeddvveesseebbbb  mmeessééii. Reader’s Digest, 7990 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: A zenélô ezüstkecske. Kráter, 1400 Ft
WWiittcchheerr,,  MMoooonnyy: Nina és Atlantisz Titkos Szeme. A Hatodik Hold leánya 4. Mandorla-Ház,
2500 Ft

humor
DDaaggssssoonn,,  HHuugglleeiikkuurr: Ööö... Nevetnem kéne ezen? Partvonal, 1890 Ft
DDuukkaa  JJáánnooss: Székely anekdoták. Mikor hagyja el az ész az embert? Pallas-Akad., 2500 Ft
RRoottttrriinngg,,  KK..  BB.: Heri Kókler és a hat tyúk tava. Excalibur, 1600 Ft
SSzziilláággyyii  GGyyöörrggyy: Dzsingisz Kohn Córeszban – avagy, volt egyszer egy vurstli...
Gabbiano, 3500 Ft
TTóótthh  BBééllaa: A magyar anekdotakincs. Saxum, 2500 Ft

költészet
AArraannyy  JJáánnooss: Toldi (magyar-angol ny.). Madách I. Irod. Társ., 2100 Ft
ÁÁttkkeellééss. Kortárs amerikai költôk Gyukics Gábor fordításában. Nyitott Könyv, 1800 Ft
AAuusstteerr,,  PPaauull: A szem önéletrajza. Válogatott versek. Barrus, 1980 Ft
BBiirrttaallaann  FFeerreenncc: A félnégyes barom. Hungarovox, 1200 Ft
DDoonnnnee,,  JJoohhnn: A szerelem istensége. Lazi, 1990 Ft
EErrddôôddyy  KKrriissttóóff: Csak ülj a földre. Inter-Active Team, 1990 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Útra-készülés. Istenes versek. Szt. István Társ., 1400 Ft
JJóókkaaii  AAnnnnaa: Virágvasárnap alkonyán. Krónikásének 1956–2006. Széphalom, 2500 Ft
KKaalláásszz  MMáárrttoonn: Látható, láthatatlan. Szt. István Társ., 1900 Ft
LLaajjoosshháázzii  ÉÉvvaa: Az angyal, ki a hírrel jött. Versek. M. Téka, 1100 Ft
PPeettôôffii  SSáánnddoorr: János vitéz. Mûszaki, 2700 Ft
PPooddoollsszzkkii  JJóózzsseeff: Törpedél. Forum, 990 Ft
SSaallaammuunn,,  TToommaazz: Arkhilokhosszal a Kikládokon. Napkút, 1490 Ft
SSzzaabbóó  BBooggáárr  EErrzzsséébbeett: Tündérország varázskertje. Magánkiadás, 490 Ft
TTúúrrmmeezzeeii  EErrzzsséébbeett: Csak tiszta szívvel. Egy XX. századi Krisztushordozó. Heted7világ,
1998 Ft
VVeeiicczzii  IIrrmmaa: Fél szívvel is felkapaszkodnék. Uránusz, 1500 Ft

naplók, levelek, riportok
BBeennkkeeii  IIllddiikkóó;;  GGrroossiiccss  GGyyuullaa: Fekete párduc a nemzet szolgálatában. Grosics Gyulával beszélget
Benkei Ildikó. Kairosz, 1500 Ft
FFaazzeekkaass  VVaalléérriiaa;;  SSáárraa  SSáánnddoorr: Költô a kamera mögött. Sára Sándorral beszélget Fazekas
Valéria. Kairosz, 1500 Ft
FFeerreenncczz  IIssttvváánn;;  LLáázzáárr  FFrruuzzssiinnaa: Ferencz István. Kijárat, 3000 Ft
JJeelleenniittss  IIssttvváánn: Ha valaki beszél... Interjúk és versek. Szt. István Társ., 1900 Ft
KKooccssiiss  KKlláárraa;;  TTiillllaaii  AAuurrééll: Isten kegyelmébôl. Tillai Auréllal beszélget Kocsis Klára. Kairosz,
1500 Ft
MMeezzeeii  KKáárroollyy;;  NNáárraayy--SSzzaabbóó  GGáábboorr: Én itthon vagyok otthon... Náray-Szabó Gáborral beszélget
Mezei Károly. Kairosz, 1500 Ft
NNaaggyy  MMiikkllóóss  KKuunndd: Míg a magnó összekapcsolt... Interjúk, beszélgetések. Pallas-Akad.,
2990 Ft
SSzzeerrddaahheellyyii  CCssoonnggoorr;;  SSeerreeggééllyy  IIssttvváánn: Magunkat nem hagyhatjuk el. Szerdahelyi Csongor
beszélgetése Seregély István egri érsekkel. Szt. István Társ., 1830 Ft
VViinnkklleerr  LLaauurraa;;  LLoovvaassssyy  EEddiinnaa: Elmailkedések. Papirusz Book, 1850 Ft

prózairodalom, kalandos
CCaaiinn,,  JJaammeess  MM.: A postás mindig kétszer csenget. Európa, 1800 Ft
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Az alibi. Európa, 1900 Ft
CCooookk,,  RRoobbiinn: Életjel. IPC, 1499 Ft
CCrroossss,,  JJoonnaatthhaann: Veszett lelkek városa. Agenda, 1990 Ft
DDee  BBeerrnniiéérreess,,  LLoouuiiss: Senor Vivo és a kokainbáró. Tericum, 2970 Ft
FFlluukkee,,  JJooaannnnee: Áfonyás muffin és gyilkosság. Hannah Swensen titokzatos esetei 3.
Illia, 1790 Ft
GGáábboorr  EEnnddrree: Sztárvadászat. Alexandra, 2499 Ft
GGrriiffffiinn,,  WW..  EE..  BB.: Kémek háborúja 4. Harcoló ügynökök. Gold Book, 2499 Ft
KKiinngg,,  LL..  LL.: Az utolsó álom. Bába, 875 Ft
LLaawwrreennccee,,  LLeesslliiee  LL. (Lôrincz L. László): Omosi mama sípja. A Matteo Ricci-gyilkosságok. Gesta,
2498 Ft
LLaawwrreennccee,,  LLeesslliiee  LL. (Lôrincz L. László): Portugál április I-II. Totem Plusz, 1995 Ft
LLeeoonnii,,  GGiiuulliioo: Dante és a halál mozaikja. Misztikus nyomozás a középkori Firenzében. Alexandra,
2699 Ft
LLeewwiinn,,  PPaattrriicciiaa: Nyomtalanul eltûnt. General Press, 1990 Ft
LLuuddlluumm,,  RRoobbeerrtt: A Sigma-szerzôdés. IPC, 1499 Ft
OOrreenn,,  RRaamm: Káin bélyege. IPC, 1499 Ft
PPaallmmeerr,,  MMiicchhaaeell: Bûnszövetség. Kelly, 2580 Ft
RRiiccee,,  AAnnnnee: Vámpírkrónikák 7. Merrick. Dáin 2000, 2990 Ft

prózairodalom, történelmi
GGááll  HHaalláásszz  AAnnnnaa: Különös küldetés. Smart Contact, 1500 Ft
KKiissss  AAttttiillaa: Medveszív. Móra, 1980 Ft
NNooeell  MMiikkllóóss: Fehértollasok. Bába, 1050 Ft
SSzzeennttmmiihháállyyii  SSzzaabbóó  PPéétteerr: Kapisztrán és Hunyadi. Szépirodalmi, 1800 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
BBaannkkss,,  IIaaiinn  MM.: Holtpont. Agave, 2880 Ft
LLuukkjjaannyyeennkkoo,,  SSzzeerrggeejj: Éjszakai ôrség. Metropolis Media, 2990 Ft
MMaannnnaass,,  VViiccttoorr: A hit nevében. Cherubion, 1390 Ft
MMaarrttiinn,,  GGeeoorrggee  RR..  RR.: A Tûz és Jég dala 4. Varjak lakomája. Alexandra, 3499 Ft
MMeessssiieerr,,  PPhhiilllliipp: A vihar éve. Elshaan IV. Beholder, 2298 Ft
MMoooorrccoocckk,,  MMiicchhaaeell: Obszidián fônix. Delta Vision, 1990 Ft
WWeeiiss,,  MMaarrggaarreett;;  HHiicckkmmaann,,  TTrraaccyy: A hanyatló nap sárkányai. Delta Vision, 2550 Ft
WWiillssoonn,,  RRoobbeerrtt  CChhaarrlleess: Pörgés. Metropolis Media, 2990 Ft

szépirodalom
AAddlleerr,,  EElliizzaabbeetthh: Párizsi randevú. Ulpius-Ház, 2999 Ft
AAttwwoooodd,,  MMaarrggaarreett: Pénelopeia. Palatinus, 1950 Ft
BBaakk  ZZssuuzzssaannnnaa: Kabátodra füstöt. Inter-Active Team, 1985 Ft
BBaalloogghh  IIssttvváánn: Szilveszter Szilveszter. Kisregény és más történetek. Forum, 1200 Ft
BBaarriiccccoo,,  AAlleessssaannddrroo: Történet. Helikon, 2990 Ft
BBeeaaggllee,,  PPeetteerr  SS.: Tükörbirodalmak. Delta Vision, 2550 Ft

BBooddnnáárr  IIssttvváánn: A magány arcai. Kaleidoszkóp M, 1190 Ft
BBrroowwnn,,  MMaarriiaa: Angyali játszma. Pallas Antikv., 499 Ft
BBrroowwnn,,  PPaamm: Aki életembe örömet lop. Alexandra, 1299 Ft
BBrruucckknneerr,,  SShheeiillaa: A világ végezetéig. STB., 560 Ft
CCaalllliiggaarriicchh,,  GGiiaannffrraannccoo: Gyorsposta. Helikon, 2990 Ft
CCeessbbrroonn,,  GGiillbbeerrtt: A szentek a pokolba mennek. Új Ember, 2400 Ft
CChhooccaass,,  VViivviiaannee: Magyar bazár. Palatinus, 1900 Ft
CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: A szerelem erejével. EX-BB, 850 Ft
CCzzaakkóó  GGáábboorr: Mondatok. Cz. Simon, 1750 Ft
CCzzeeggôô  ZZoollttáánn: Idôrianás. Concord Media, 1940 Ft
DDaaggeerrmmaann,,  SSttiigg: Akik az üvegtengernél énekelnek. Napkút, 2490 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn (szerk.): Hajrá lányok! Alexandra, 1299 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn (szerk.): Megôrülök érted! Alexandra, 1299 Ft
FFaannyyaarr  LLáásszzllóó: Judikatúra. OK, 2000 Ft
FFeerreenncczziinnéé  SSzzéékkeellyy  IIllddiikkóó: Ballagás. Pro Rehabilitáció, 625 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Az utolsó boszorkány. Válogatott elbeszélések. Arión, 2390 Ft
GGoosscciinnnnyy,,  RReennéé;;  MMoorrrriiss (Bévére, Maurice de): Lucky Luke 4. A nagyherceg. Képregény. JATE
Press, 1299 Ft
GGrraassss,,  GGüünntteerr: Hagymahántás közben. Európa, 2800 Ft
GGuuttttmmaannnn,,  RRoobbeerrtt: Szétzúzott hegedû. ELTE Eötvös, 2480 Ft
GGyyöörrggyyppááll  KKaattaalliinn (szerk.): Tavaszi varázs. Antológia. Uránusz, 1500 Ft
HHaabbee,,  HHaannss: Tiltott övezet. K.u.K., 3800 Ft
HHaalláásszz  MMaarrggiitt: Éneklô folyó. Concord Media, 1840 Ft
HHaasseekk,,  JJaarroossllaavv: Szerencsétlen kandúrhistória. Cartaphilus, 2500 Ft
AA  hháázzaasséélleett  ttiizzeennöött  öörröömmee. Szatíra a francia középkorból. Eötvös, 1764 Ft
HHeerrcczzeegg  FFeerreenncc: Az élet kapuja. Szt. István Társ., 1680 Ft
HHuunnyyaaddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt (szerk.): Májusfának levelei. Felvidéki magyar írók elbeszélései a
szerelemrôl. Lazi, 2200 Ft
HHuunnyyaaddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt (szerk.): Virágveszedelem. Erdélyi magyar írók elbeszélései a szerelemrôl.
Lazi, 2200 Ft
II--HHuuaann: Makrancos hercegnô 1. Manga. Delta Vision, 1790 Ft
IIrrccssiikk  VViillmmooss: Kelj fel és járj. Concord Media, 1940 Ft
JJeehhoossuuaa,,  AA..  BB.: Az ötödik évszak. Múlt és Jövô, 3500 Ft
JJeerrmmaannoosszz,,  FFrreeddddyy: Tereza. General Press, 2500 Ft
KKaabbddeebbóó  TTaammááss: Blackwell és a magyarok. Concord Media, 2100 Ft
KKaassssáákk  LLaajjooss: Utazás oda és vissza. Lilium Aurum, 2800 Ft
KKiikkllii  TTiivvaaddaarr: Tódorka úr történetei V. és más elbeszélések. Bába, 700 Ft
KKiinnddeellmmaannnn  GGyyôôzzôô (szerk.): Himnusz az élethez. Útravaló ballagó diákoknak. Szt. István Társ.,
1200 Ft
KKiinnsseellllaa,,  SSoopphhiiee: Kétbalkezes Istennô. Kelly, 2580 Ft
KKooppppáánnyy  ZZssoolltt: Morbusz és hungarikum. Napkút, 1956 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Szindbád I. Kossuth, 990 Ft
LLooeebb,,  JJeepphh;;  LLeeee,,  JJiimm: Batman: Hush 2. Színes képregény. Képes, 2490 Ft
MMaaccffaarrllaannee,,  SSttuuaarrtt;;  MMaaccffaarrllaannee,,  LLiinnddaa: Ne haragudj! Alexandra, 1299 Ft
MMaaiissoonn,,  SSyynnddiiee (Tóth Ignácné): Rekviem. Romantikus regény. STB., 560 Ft
MMaakkiinnee,,  AAnnddrreeii: Lehet-e még szeretni Franciaországot? Háttér, 1500 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Panaszkönyv + Medvetánc. Helikon, 4290 Ft
MMaauugghhaamm,,  WWiilllliiaamm  SSoommeerrsseett: Színház. Holnap, 2500 Ft
MMaayyeess,,  FFrraanncceess: Egy év a világban. Egy szenvedélyes utazó kalandozásai. Tericum,
2970 Ft
MMccIInneerrnneeyy,,  JJaayy: A jó élet. Európa, 2800 Ft
MMiilllleeyy  TTóótthh  FFeerreenncc: Az Idô menet-trendje. Gondolatok lenti kövületekrôl, fenti vetületekrôl.
Hungarovox, 1500 Ft
MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Sötét angyal. Urbis, 2500 Ft
MMüünnzz  AAnnddrrááss: Idôjáték. Sanoma, 1980 Ft
NNaaggyy  PPááll: Napló nélkül. Mentor, 1890 Ft
NNeemmeerree  IIssttvváánn: Koporsós kommandó. Pallas Antikv., 499 Ft
NNyyeerrggeess  AAnnddrrááss: Voltomiglan. noran, 1999 Ft
PPiiccoouulltt,,  JJooddii: Elrabolt az apám. Athenaeum, 2890 Ft
PPiirrkkaaddaattrraa  vváárrvvaa. Mithol, 1990 Ft
PPuuttnneeyy,,  MMaarryy  JJoo: Kanyargó ösvény. General Press, 1990 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa (Robb, J.D.): Szerelmem Jack. Harlequin, 1195 Ft
SSaakkaaii,,  SSttaann: Usagi Yojimbo 2. Szamuráj. Képregény. Vad Virágok, 1490 Ft
SSeeggaall,,  EErriicchh: Hívô lelkek. General Press, 1990 Ft
SSeerrffôôzzôô  AAttttiillaa: Vallomás. Ser-Müller, 1336 Ft
SSiieennkkiieewwiicczz,,  HHeennrryykk: Õt kövessük! Szt. István Társ., 490 Ft
SStteeiiggeerr,,  BBrraadd;;  SStteeiiggeerr,,  SShheerrrryy  HHaannsseenn: Csodálatos elbeszélések kutyákról.  Megható és igaz
történetek rendkívüli kutyákról. Alexandra, 1299 Ft
SSzzuurrmmaaii  JJáánnooss;;  FFeerrnnaannddeess,,  AAggnneess: S.O.S. Szerelem. Alexandra, 2699 Ft
TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Ördöglakat. 50+1 év válogatása: aforizmák, képversek, vélemények. Pro Die,
2990 Ft
TTaarr  KKáárroollyy: Szerenád dobra, cintányérra és más ütôhangszerekre. Concord Media, 2189 Ft
TTééggllááss--HHaajjóóss  ÉÉvvaa: Asszonyének. Uránusz, 2975 Ft
TToouurrnniieerr,,  MMiicchheell: Boldogság Németországban? Háttér, 1500 Ft
UUjjkkéérryy  CCssaabbaa: Fekete kövek. Dekameron, 5600 Ft
UUjjvváárrii  HHeeddvviigg: Dekadenzkritik aus der Provinzstadt. Max Nordaus Pester  Publizistik.
Argumentum, 2500 Ft
VViinncceennzzii,,  PPeennnnyy: Fájdalmas titkok. Vajon mi késztet arra egy anyát, hogy elhagyja gyermekét?
Alexandra, 2999 Ft
VVlliieett,,  EEllmmaa  vvaann: Anya, kérlek, meséld el nekem! Emlékek ajándékba. Partvonal, 1990 Ft
VVöörrööss  IIssttvváánn: Svejk gyóntatója. Jelenkor, 2300 Ft
WWaallllnneerr,,  MMiicchhaaeell: Április Párizsban. Ulpius-Ház, 2999 Ft

színmûvek
KKiikkllii  TTiivvaaddaarr: Drámák, rádiójátékok. Bába, 1250 Ft
PPoolllloocckk,,  SShhaarroonn: Vérkötelékek – Blood relations (angol, magyar ny.). Napkút, 1890 Ft
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 428-1010

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

Minden könyvet egy helyrôl!
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A Typotex Kiadó a Könyvhét ideje alatt minden kiadványát 20% kedvezménnyel kínálja.

Kérdések és válaszok, a Typotex Kiadó könyvheti ajánlata

ALMÁR Iván – GALÁNTAI Zoltán: Ha jövô, akkor világûr 3500 Ft
Mi gátolja jelenleg leginkább az emberiség terjeszkedését a világûrben? Segíthet-e a további
lépések megtételében egy ûrlift vagy az ûrturizmus kifejlôdése? A Földet elôbb-utóbb eltaláló
kisbolygók és üstökösök elôl menekülve el kell-e hagynunk bolygónkat?...

GRÜLL Tibor: Az utolsó birodalom 3200 Ft
Járhattak-e római hajósok Amerikában? Kik voltak az antik Róma legnépszerûbb sztárjai?
Hogyan használta ki a tömegmédiát a római hatalmi gépezet? Hány rabszolga biztosította
a termelést az antik Rómában?

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2007. április 20. – május 17.

Széprodalom
1. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Kiadó
2. Vavyan Fable:

Mesemaraton – Emlékfutam
Fabyen Kiadó

3. Wilbur Smith: A küldetés
Delej Kft.

4. Tisza Kata: Magyar pszicho
Alexandra Kiadó

5. Agatha Christie: Az alibi
Európa Könyvkiadó

6. Nora Roberts: Szerelmem, Jack
Harlequin Magyarország Kft.

7. Richard A. Knaak: Meghasadt föld
Szukits Könyvkiadó

8. Patrick Süskind: A parfüm
Partvonal Kiadó

9. Corinne Hofmann: Búcsú Afrikától
Ulpius-Ház Könyvkiadó

10. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó

Tényirodalom, ismeretterjesztô
1. Lévai Anikó: A konyhaablakból

Jokerex Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Antik városok

Alexandra Kiadó
4. A világ építészeti csodái

Alexandra Kiadó
5. Béres Alexandra: Súlykontroll program

Súly-Kontroll Kft.
6. A világ legszebb nemzeti parkjai

Alexandra Kiadó
7. Popper Péter:

Praxis avagy angyalok a tû fokán
Saxum Kiadó

8. Kurt Tepperwein: Savtalanítás:
A fiatalság forrása
M-érték Kiadó

9. Albert Györgyi: Miért pont ôk?
Park Könyvkiadó

10. James Redfield: A mennyei prófécia
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Thomas a gôzmozdony –

Válogatott mesék 1.
Egmont-Hungary Kft.

2. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô
naplója 8. – Hercegnô a szakadék szélén
Ciceró Könyvstúdió

3. Darren Shan: Áldozat:
Sikolyok a sötétben
Móra Ferenc Könyvkiadó

4. Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen:
16 leszek
Aquila Könyvkiadó

5. David Langford: Harry Potter világa
és a hetedik könyv titkai
Gold Book Kft.

6. Geronimo Stilton: Cini Lisa mosolya –
Mulatságos történetek sorozat
Alexandra Kiadó

7. Scooby-Doo! nagykönyve
M&C Marketing Tanácsadó Kft.

8. J. K. Rowling:
Harry Potter és a Bölcsek köve
Animus Kiadó

9. Kathleen Duey:
Lódobogás – Katie és a musztáng
Könyvmolyképzô Kiadó

10. Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó

Bookline sikerlista
2007. április 20. – május 17.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Kiadó
2. Fable, Vavyan: Mesemaraton – Emlékfutam

Fabyen Kiadó
3. Hofmann, Corinne: Búcsú Afrikától

Ulpius-Ház Kiadó
4. Lawrence, Leslie L.: Portugál április I–II.

Gesta Könyvkiadó
5. Christie, Agatha: Az alibi

Európa Könyvkiadó
6. Adler, Elizabeth: Párizsi randevú

Ulpius-Ház Kiadó
7. Smith, Wilbur: A küldetés

Delej Kft.
8. Eco, Umberto: A rózsa neve

Európa Könyvkiadó
9. Eco, Umberto:

Loana királynô titokzatos tüze
Európa Könyvkiadó

10. Hofmann, Corinne: Visszatérés Afrikába
Ulpius-Ház Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények

(könnyen, gyorsan, finomat)
Holló és Társa

2. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

3. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó

4. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold – Alvásról,
evésrôl, viselkedésrôl...
Európa Könyvkiadó

5. Popper Péter: Praxis – avagy angyalok a tû fokán
Saxum Kiadó

6. Popper Péter: Hazugság nélkül
Saxum Kiadó

7. Schultz, Patricia: 1000 hely, amit látnod
kell – Világjárók kézikönyve
Vince Kiadó

8. Feldmár András:
Feldmár mesél – Egy terapeuta történetei
Jaffa Kiadó

9. Béres Alexandra: Súlykontroll program
Súly-Kontroll Kft.

10. Feldmár András – Popper Péter:
Végzet, sors, szabad akarat
Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –

Válogatott mesék 1.
Egmont Kiadó

2. Awdry, W.: Thomas, a gôzmozdony –
Válogatott mesék 2.
Egmont Kiadó

3. Móricz Zsigmond:
A török és a tehenek – Kis Bence
Pro Junior Kft.

4. Móricz Zsigmond: Iciri-piciri
Pro Junior Kft.

5. Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Janikovszky Éva:
Velem mindig történik valami
Móra Ferenc Könyvkiadó

8. Radvány Zsuzsa:
Kerekecske dombocska... – vidám mondókák
Pro Junior Kft.

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

10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca beteg
Pozsonyi Pagony

Libri sikerlista
2007. május 1. – május 13.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
2. Vavyan Fable: Mesemaraton – emlékfutam

Fabyan Kiadó
3. Hofmann, Corinne: Búcsú Afrikától

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
4. Tisza Kata: Magyar pszicho

Alexandra Kiadó
5. Süskind, Patrick: A parfüm

Partvonal Kiadó
6. Mayes, Frances: Egy év a világban

Tericum Kiadó 
7. Coelho, Paulo: Az alkimista

Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft.
8. Eco, Umberto:

Loana királynô titokzatos tüze
Európa Könyvkiadó 

9. Moldova György: Az utolsó töltény 7.
Urbis Kiadó

10. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó 

Ismeretterjesztô
1. Lévai Anikó: A konyhaablakból

Jokerex Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Popper Péter: Praxis

Saxum Kiadó 
4. Albert Györgyi: Miért pont ôk?

Park Könyvkiadó 
5. Feldmár András: Feldmár mesél

Jaffa Kiadó 
6. Szilfai Anna: Angol úti kisokos

Animus Kiadó 
7. Béres Alexandra:

Súlykontroll program
Súly-Kontroll Kft. 

8. Badár Sándor – Horváth János: Jappán
Jaffa Kiadó

9. Csányi Vilmos:
Az emberi viselkedés
Sanoma Budapest Kiadó

10. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon Literatúra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Shan, Darren:

Áldozat – sikolyok a sötétben
Móra  Ferenc Könyvkiadó 

2. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô naplója 8.
Ciceró Könyvstúdió 

3. Awdry, Christopher – Awdry, W.:
Thomas a gôzmozdony – válogatott mesék 1.
Egmont -Hungary Kft.

4. Tigris nagy matricáskönyve kicsiknek
Egmont-Hungary Kft.

5. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca beteg
Pozsonyi Pagony

6. Százholdas tanoda 3. – Tigris
Egmont -Hungary Kft.

7. Százholdas tanoda 4. – Füles
Egmont-Hungary Kft.

8. Barber, Shirley:
Nyuszkó Márti kalandjai (CD-vel)
Egmont-Hungary Kft.

9. Mary-Kate Olsen – Ashley Olsen:
16 leszek – vágyak és álmok
Lap-Ics Kft.

10. Langford, David: Harry Potter világa –
és a hetedik könyv titkai
Gold Book Kft.

Líra sikerlista
2007. április 1. – április 30.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Kiadó
2. Vavyan Fable: Mesemaraton – emlékfutam

Fabyan Kiadó
3. Wilbur Smith: A küldetés

Delej Kiadó
4. Corinne Hoffmann: Búcsú Afrikától

Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Umberto Eco:

Loana királynô titokzatos tüze
Európa Könyvkiadó

6. Spiró György: Messiások
Magvetô Kiadó

7. Thomas Harris: Hannibál ébredése
Magvetô Kiadó

8. Paulo Coelho: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Patrick Süskind:
A parfüm. Egy gyilkos története
Partvonal Könyvkiadó

10. Rudyard Kipling: Kim, az ördöngös
Kelet Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Lévai Anikó: A konyhaablakból

Jokerex Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Albert Györgyi: Miért pont ôk?

Park Kiadó
4. Popper Péter:

Praxis – avagy angyalok a tû fokán
Saxum Kiadó

5. Haraszti György:
Vallomások a holtak házából
Corvina Kiadó

6. Huszár Tibor: Az elittôl a nómenklatúráig
Corvina Kiadó

7. Frank Júlia: Óriás szakácskönyv
Corvina Kiadó

8. Béres Alexandra: Súlykontroll program
Súly-Kontroll Kft.

9. Boncz Dániel: Ilyen a Boncz!
Dotkom Média Bt.

10. Feldmár András:
Feldmár mesél – Egy terapeuta történetei
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bújj és húzz! Csacska kacsa

Manó könyvek
2. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 7. 

Falukönyv-Cicero
3. Bújj és húzz! Pamacs kutya

Manó könyvek
4. Mary-Kate – Ashley Olsen:

16 leszek – Vágyak és álmok  
Aquila Kiadó

5. Minden amit tudni kell Irmáról –
Witch – Csillagokkal
Egmont-Hungary Kiadó

6. Shan, Darren:
Áldozat – Sikolyok a sötétben
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

7. Wood Barbara: Babilon csillaga
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó

8. Csillámmatricás foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kiadó

9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca beteg
Pozsonyi Pagony Kft.

10. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
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■ Telt ház a bécsi Metropol Szín-
házban. A régi kerthelyiségek han-
gulatát árasztó udvar megtelt köny-
vesekkel, kiadók, kereskedôk és szer-
zôk beszélgetnek.

Idén másodszor rendezték meg a
Buchliebling(Könyvkedvenc)-gálát,
ahol több mint ötven díjat osztottak
ki az elmúlt év legnagyobb könyvsi-
kereinek. Azt jutalmazták, amit szí-
vesen és sokan olvasnak. A díj kü-
lönleges értéke, hogy az olvasók sza-
vazhattak, általában kedvenc köny-
vesboltjukban. Január végétôl márci-
us végéig tartott a szavazás, külön-
bözô kategóriákban az emlékezetük-
re támaszkodva jelölték meg, melyik
volt az elmúlt év legkedvesebb
könyve számukra.

Az ötlet a Schwarzer Verlagsbüro-é,
amely fô szponzornak a Kulturális
Minisztériumot és a Kereskedelmi Kamara Könyv és Médiatagoza-
tát nyerte meg. 

A tavalyi, elsô alkalommal több mint huszonhatezer szavazat
érkezett, idén már harmincnégyezer.

A szavazók között sok az általános iskolás korú, hiszen ked-
venc tankönyveikre, iskolai segédkönyveikre is voksolhatnak. A
szülôk és gyerekek kiválaszthatták az elmúlt év legjobb képes-
könyvét, a 6–10 éveseknek és a 10–14 éveseknek szóló illetve if-
jusági könyveket.

Díjat osztottak a legjobb életrajznak, regénynek, kriminek és az
egyre népszerûbb hangoskönyvnek is. Az olvasók az év legjobb
szakácskönyvét, mûvészeti kiadványát, úti-, egészség- és sport-
könyvét és a történelem-politika-gazdaság témában a legemléke-
zetesebb mûvet is kiszemelhették.

Minden kategóriában egy laudátor (köztük volt neves színész,
a Nemzeti Könyvtár igazgatónôje, az Oktatási Minisztérium
munkatársa és ismert társadalomtudós) méltatta a köteteket.

Kiosztották a legjobb könyvesbolt és gyerekkönyvesbolt, a leg-
jobb könyvesbolti munkatárs, a legjobb kiadó díját (Ravensburger
Verlag), valamint az Év könyvembere és az Év szerzôje díjat is.

Az év könyvembere elismerést a bécsi fôpolgármester, Michael
Häupl kapta. Már ötödik éve egy érdekes regényt ajándékoz
több százezer példányban Bécs városa az olvasóknak, szétosztja
könyvesboltokban és könyvtárakban, pályaudvarokon és metró-
állomásokon. Frederic Morton, Kertész Imre, Johannes Mario
Simmel, John Irving és Toni Morrison regényei szerepeltek ed-
dig az Egy város – egy könyv akcióban, melyet az ôszi bécsi
könyvhéten a szerzôk felolvasása is követ.

Az év szerzôjévé a német nyelvterület egyik legnépszerûbb
gyermek- és ifjúsági könyvíróját, Thomas Brezinát választották.
A negyvennégy éves szerzô valóságos könyvgyáros: több mint
négyszáz kötete jelent meg, írt képeskönyveket, meséket, gyerek-
krimiket, lányregénysorozatot, kalandos történeteket, több tele-
viziós gyermekmûsor moderátora, mûveit 32 nyelvre fordítot-
ták, Brazíliától Kínáig ismerik és olvassák a gyerekek.

Népszerûségét a Harry Potter sorozat sem törte meg. Akárhogy
is, a világnak ezen a táján úgy tûnik, mintha újra olvasnának a
gyerekek. A szakemberek szerint nem eleget és nem elég jól, de
a könyvek száma és eladott példányszáma mást mutat. 

Ha belepillantunk a Schwarzer Velagsbüro Könyves magazin-
jába, megtalálhatjuk a 2006-os év „összesített” bestseller-listáját

a szakkönyv és a szépirodalom kategóriában. 
A szépirodalomban Daniel Kehlmann vezet (A

világ fölmérése, Európa Kiadó), megelôzve Dan
Brown-t, Henning Mankellt és Donna Leont.
A szakkönyvek között az elsô itt is, mint sok he-

lyen a világon Jamie Oliver Olasz konyhája, de
rögtön utána – nyilván a jubileumi évnek köszön-
hetôen – Brigitte Haman Mozart könyve követ-
kezik, majd a máig legnépszerûbb „tánc- és illem-
tanár”, Thomas Shäfer- Elmayer illemtankönyve. 
S a kereskedôk által összeállított lista végén sze-

replô Thomas Müller Gierige Bestie (Mohó bes-
tia) kötete lett most az olvasók kedvence. A kri-
minálpszcihológus szerzô könyvében különlege-
sen érdekes esetekrôl, sorozatgyilkosokról ír. 

A közönség kedvenc szakácskönyve a Süsse
Haubenküche zum Beisl-Preis kötet lett, mely a
hasonló címû sorozatot édességek leírásával
folytatja. A könyvben a legjobb osztrák szaká-
csoktól és szakácsnôktôl egy „kendô” vagy sipka
alatt olyan recepteket gyûjtöttek, melyek két sze-

mélyre öt eurónál többe nem kerülnek. A sorozat köteteinek min-
den eladott példánya árából két eurót egy hajléktalanokat támo-
gató szervezet kap.

A regény-kategóriában a legkedveltebb Daniel Glattauer: Gut
gegen Nordwind címû regénye lett, mely fél év alatt alatt több
mint ötvenezer példányban fogyott el. A kötet a levélregény mû-
faját teszi át korunkra, az email-váltás szellemesen és izgalmasan
követi, hogy kerül két ember „virtuálisan” közel egymáshoz. „A
kortárs irodalom legvarázslatosabb és legokosabb szerelmes pár-
beszédé”-nek nevezte a regényt a Spiegel kritikusa.

Az elmúlt évben Eva Menasse volt a legnépszerûbb kortárs
szerzô, ô volt az idei budapesti Könyvfesztivál Elsôkönyves ren-
dezvényének osztrák meghívottja.

A könyves eseményeknek mindig sok szponzora akad, így a kü-
lönféle eseményekre hívó mûsorfüzet rejtvényeit megfejtôk kö-
zött sok-sok ajándékot sorsolnak ki, társasjátékot és iskolatáskát,
órát és földgömböt, vendéglôi ebédet vagy digitális kamerát és
digitális enciklopédiát, retrórádiót és CD-lejátszót.

Alig két héttel a Buchliebling díjkiosztás után újabb könyves
esemény színhelye volt Bécs, ezúttal a Városháza. A városban
szerte plakátok jelentek meg, melyek Lies mich – www.lieblings-
buch.at szlogennel egyszerûen csak az olvasásra hívták fel a fi-
gyelmet. A közönség szavazatai (negyvenezren töltötték ki a sza-
vazólapokat) alapján megválasztották a bécsiek legkedvesebb
száz könyvét, ezeket ki is állították a városházán, ahol meg is le-
hetett vásárolni mindegyiket. A legjobb százas listára bekerültek
kortárs és klasszikus szerzôk mûvei – Garcia Marquez, Grass,
Auster, Murakami, Kundera, Orwell, Saramago, Eco vagy Zweig,
Tolkien –, neves osztrák írók regényei, Kehlmann, Doderer,
Torberg, Bernhard, Haas, Ransmayr, és természetesen ifjúsági
klasszikusok, mint Ende vagy Lindgren, Saint Exupéry vagy
Cornelia Funke, továbbá krimik.

Az abszolút gyôztes Süskind Parfüm címû regénye, de aztán
ott sorakoznak a listán a kedvencek Coelhotól Murakamiig, Tol-
kientôl Paul Austerig, Orwelltôl Ecoig, Hessetôl Oscar Wilde-ig.

A tavaszi könyves események Bécsben azt mutatták, hogy a
média hatásos közremûködésével az érdeklôdés középpontjába
kerülhet újra az olvasás, a könyv. Ehhez persze kell egy a kul-
túra iránt érzékeny állam és város is, amely támogatja a köny-
ves akciókat.

Lendvai Zsóka
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A kiadó elnevezése immár nem csupán az egy-
idejûségre, a kortárs irodalomra utal, legföljebb
arra: az egykori elévülhetetlen maradhat olyan
friss, mint ami már a jelenben maradandónak

látszik. Amiként a hely szelleme sem kötelez ar-
ra, hogy csupán a közvetlenül kötôdôbôl lehes-
sen válogatni, tágasabb térbôl is szépen megfér

itt a vitathatatlan érték. A Jelenkor tehát azt ad-
ja ki, amit szíves-örömest magáénak vall, és azo-
kat, akik – így vagy úgy – épp erre a kiadóra ta-
lálnak. Úgy tetszik, jelenlévô kortársak és eltá-
vozott klasszikusok egyaránt szívesen bólinta-

nak, ha ôket itt publikálják.

■ – A Jelenkor Kiadó története (azonos névvel: folyóiratelôz-
mény; 1989 óta ez a kiadó neve is) sok olvasónk körében fel-
tehetôleg ismert. A cég marketingese szerint mennyiben ha-
tározta-határozza meg ezt a históriát és jelent Pécs, és
mennyiben Csordás Gábor író, kiadóvezetô személyisége?
– A Jelenkor kiadóként 1993-ban indult. Az azonos nevû folyó-
irat korábban valóban fôként a szerzôit jelentette meg könyvek-
ben is, ám önállósodásunkkal bôvült a címlista és tágult a hori-
zont. A kortárs magyarok mellett jelenkori külföldi irodalmat,
filozófiát is kiadtunk, különbözô sorozatokat indítottunk. És
ma már klasszikusokat szintén megjelentetünk: Dosztojevszkij
regényeit, Kleist teljes életmûvét például. Pécsett mûködünk, ez
az otthonunk, ám figyelmünk kiterjed nemcsak a város-, de az
országhatárokon túlra is. Mert a literatúra csakugyan nem ismer
határokat. Ez persze a kiadó vezetôjének gondolkodásmódját,
érdeklôdését is mutatja, kifejezi.
– A közelmúlt esztendôkben markánsabb lett-e a Jelenkor ar-
culata, vannak-e meghatározó, „emblematikus” szerzôik? Mi-
lyen megfontolással választanak kiadandó mûveket, írókat?
– Vannak olyan írók, akiknek az életmûvét folyamatosan kiad-
juk. Például Mészöly Miklós, Polcz Alaine, Nádas Péter, Ora-
vecz Imre, Márton László munkáit. És indulásunk óta fontos-
nak tartjuk új, fiatal szerzôk köteteinek megjelentetését is. Talán
nem vagyunk szerénytelenek, ha büszkék vagyunk arra, hogy a
kortárs magyar irodalom középgenerációja számos jelentôs alko-
tójának könyveit elôször a Jelenkor közölte, s már akkor lehetô-
vé tettük ezt, amikor a piac még semmilyen érdeklôdést nem ta-
núsított irántuk. Kockázatvállalás volt, de épp ettôl izgalmas és
felelôsségteljes ez a tevékenység. S noha egyre kevesebben olvas-
nak lírát, éppúgy megjelentetünk versesköteteket, mint olyan
prózát, amelynek szerzôjét még talán nem ismeri a közvéle-
mény, ha az alkotást értékesnek ítéljük. Természetesen nem
hagyhatjuk figyelmen kívül azt a közeget, amelyben élünk (gaz-
dasági helyzet, piaci kereslet-kínálat, megváltozott olvasási szo-
kások, az elektronikus könyvtár térhódítása stb.), ám azért igyek-
szünk megôrizni markáns arculatunkat. A fentebb említett ne-
vek mutatják, mire gondolok: azokra, akik egy-egy „külön világ”
teremtô megtestesítôi.

– Sorozataik tükrözik-e a kiadó irányítójának érdeklôdését,
gondolkodásmódját, vonzalmait, írói szemléletét, gazdag
nyelvismeretét, vagy inkább más megfontolások játszanak
közre a „szériák” szerkesztésében?
– A miénkhez hasonló kis vagy közepes kiadó természetesen ki-
fejezi, követi vezetôinek személyes ízlését, szemléletét. Sok
egyéb közt a Jelenkor például természetes kötelességének tartja,

hogy az egyetemes magyar
irodalom alkotóit – úgyneve-
zett határon túliakét éppúgy,
mint a világ más tájain letele-
pültek könyveit – megjelen-
tessük. Idén például a Párizs-
ban élô, irodalomtudós Ka-
rátson Endre kétkötetes, Ott-
honok címû regényét, és a
„londoni” Sárközi Mátyás
Pesten, Londonban és a nagy-
világban címû esszékötetére
lehetünk, azt hiszem joggal,
büszkék. Mindkét könyv je-
lentôs esztétikai, szellemi él-
ményt nyújthat az igényes
magyar olvasónak. Oravecz
Imre Ondrok gödre címû re-

gényének címe rejtélyesen hangzik, ám minden bizonnyal
örömmel feloldja ezt a talányt, aki e könyv elôzményét, a Halá-
szóember címû verseskötetet ismeri. Az Ünnepi Könyvhéten in-
dítjuk egyébként – Útravaló címmel – zsebkönyv-sorozatunkat.
Remélve, hogy buszon, vasúton, repülôgépen nemcsak ponyvát
vagy magazint vesznek kézbe az utazók, hanem kellemes és szín-
vonalas olvasmányokat is. Elsô három kötetünk szerzôje Már-
ton László, a belga Hermann Brusselmans és a román Mircea
Cartarescu. Azt is jelezni kívánjuk ezzel: „abszolút” írástudó
kortársaink is képesek „letehetetlen” mûveket létrehozni.
– Mit publikáltak a közelmúltban, és milyen fontosabbnak
ítélt mûvek vannak „sajtó alatt”? A Jelenkort jellemzô ada-
tok: címszám, példányszám stb.
– Idén a Költészet Napjára Aczél Géza (vissza)galopp címû ver-
seskötetével és Oravecz Imre A hopik könyve címû kötetének új
kiadásával jelentkeztünk. A Könyvfesztiválra Márton László Át-
kelés az üvegen címû regényét adtuk ki újra, továbbá Doszto-
jevszkij A kamasz címû mûvét, s a fiatal belga írónô, Annelies
Verbeke Aludj! címû kisregényét publikáltuk. S egy „különleges-
ség”: Polcz Alaine és Bitó László Az utolsó mérföld címmel köz-
readott beszélgetôs könyvében – amint azt Nádas Péter az elô-
szóban írja – „a meghalás esztétikájáról és etikájáról beszélnek”...
Még nem ismerjük az eladási adatokat, de biztató, hogy a ter-
jesztôk a fenti kötetekbôl is szép számmal rendeltek. Mindent
egybevetve: számos könyvünk utánnyomását készítettük el, s ha
kevesebb címet adunk is ki, mint korábban, de nagyobb pél-
dányszámban. Ami a közeljövôt illeti: készül Gintli Tibor és
Schein Gábor irodalomtörténetének második kötete (az elsôt
sem csupán a szakma fogadta szívesen); folytatódik a Mészöly
Miklós-életmûsorozat és Kierkegaard mûveinek kiadása.
– Van-e lehetôségük arra, hogy kiadványaik „külalakjukban”
is sajátosan felismerhetôek legyenek? Vannak-e jellegzetes
Jelenkor-könyvek?
– Ekkora könyvkínálatban fontos, hogy szép legyen a borító, jól
olvasható a szerzô neve és a könyv címe. Visszafogott, a kötetek
szelleméhez illô borítóinkat jó tervezôk készítik. Arra is figye-
lünk, hogy kiadványainkat finom, könnyû papírra nyomják, jól-
essék kézbe venni ôket. Tehát: ne a könyv teste legyen súlyos,
hanem a tartalom, amelyet magában foglal. Egyébként kismére-
tû könyveink kivált népszerûek…2
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