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Kertész Ákos
A felhôkarcolónak

nincs árnyéka

Tarján Tamás
Vidám bánkódó

Mi van?! Ki akarta megölni a pápát?

A nyomok az assassinókhoz vezetnek...

A könyves szakmának ugyanis vannak
hagyományai és vannak szabályai…

„Az én lelkem érzelmei és
problémái nem közérdekûek,
legalábbis én nem tudom
úgy megfogalmazni.”
Lángh Júlia

„Azokon a kamaszkori
nyarakon délutánonként
kiolvastunk egy fél regényt.”
Bálint András

„Azt hiszem, Michael Jackson
olyan, mint a farmernadrág,
sosem fog kimenni a divatból.” 
Németh Dorottya

Murányi Gábor
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A prédikátor-paradoxon

Könyvhét, 2009. november

■ Szeretjük a könyveket. Ezt valószínûleg
nem is kellene ilyen kerek-perec kijelentô
mondatban ennek a szövegnek az élén köz-
zétenni, hiszen a Könyvhét egész eddigi lé-
tezésének ez az oka, és további létében is így
lesz ez, azaz lapunk a könyvek szeretetének
– a bibliofíliának – a jegyében jelenik meg a
jövôben is. Lapunk olvasói ezt tudják. 

Mindezt amiatt bocsátottam elôre, mert
elgondolkodtam azon, ami hónapról hó-
napra motoszkál a gondolataim legmélyén,
és mostanra körvonalat is öltött: ez pedig
nem más, mint a prédikátor-paradoxon, én
legalábbis így hívom. Az istentiszteleten a
lelkész – vérmérsékletétôl függôen – szelí-
den korholó vagy indulatosan harsány sza-
vakkal ostorozza a híveket, akik távol ma-
radnak a szertartástól. Gyakorlatilag azok-
nak mondja el, hogy milyen csúnya dolog
távol maradni, akik nem maradtak távol.
Ezt a konkrét példát ezzel itt is hagyom,
mert megtalálható az élet számtalan terüle-
tén ugyanez a jelenség, az iskolai osztályban
azoknak szidni az iskolakerülôket, akik je-
len vannak, a drogfogyasztás ártalmairól
azoknak rendezni ismeretterjesztô elôadást,
akik – vélhetôen – nem használnak drogo-
kat, mind-mind ennek a jelenségnek a meg-
nyilvánulásai. Éppúgy, mint azokat biztatni
olvasásra, a könyvek szeretetére, akik éppen
egy könyvekrôl, olvasásról szóló lapot ol-
vasnak, vagy, hogy paradoxonunkhoz job-
ban hasonlítson a gondolat, az olvasás hiá-
nyának felette káros voltáról megnyilatkoz-
ni az említett lapban, azoknak, akik a köny-
ves lapot olvassák.

Mindezeket figyelembe véve és elôrebo-
csátva – ezek után nyilván hihetôen – mon-
dom, hogy tudom, hiábavaló itt prédikál-
nom, s teszem mégis azért, amiért gondo-
lom a korábbi helyzetekben említettek – a
lelkész, a tanár, a drogellenes aktivista – is
teszik: abban a reményben, hogy továbbad-
ják érintett ismerôseiknek, barátaiknak a sza-
vakat. Olvasni kell, olvasni jó. 

Ennek a gondolatnak a mellékszála: tulaj-
donképpen nincs igazán kidolgozva az olva-
sás ontológiája és antropológiája, ami azt
nehezíti meg, hogy a tágra nyílt szemû, ár-
tatlan kíváncsisággal érdeklôdô kamasznak
megválaszoljuk a kérdését: miért olvassak?
Mielôtt különbözô tudományágak képvise-
lôi szememre vetnék, hogy tudatlan vagyok,

gyorsan mon-
dom, tudom per-
sze, hogy ko-
moly vizsgálódá-
sok történtek és
történnek az ol-
vasás témaköré-
ben, de fenntar-
tom: egyszerû,
egyértelmû vá-
laszt nem tud-
nánk adni a „miért olvassak?” kérdésre. Ma-
gyarországon a különbözô okokból elvég-
zett szociológiai vizsgálódások, statisztikai
felmérések leírják a bájosan szikár tényt: a
népességnek mintegy fele nem olvas. Embe-
rek élhetnek le egész és szubjektíve nyilván
teljes életet olvasás nélkül. Nekik mit mond-
hatunk, mit mondjunk mi, olvasók? Vagy
empirikus igazolása lenne ez annak az állí-
tásnak, hogy az olvasás mégsem elengedhe-
tetlen attribútuma az emberi létnek? Tartok
tôle, ha ezt az állítást fogadnánk el igaznak,
abba a hibába esnénk, mint az egyszeri tu-
dós, aki megállapította, hogy ha a bolha lá-
bait kitépik, a bolha megsüketül. 

Így aztán nem szûnünk meg hangoztatni:
olvasni kell, olvasni jó, olvasni kategorikus
imperatívusz.

Magunkat ajánlom, olvassák a Könyvhetet.
E számunkban az olvasás érzéki élményének
némileg a rovására, az olvasás gondolati él-
ményére tolódott el a hangsúly, Balázs Eszter
például nemrégen megjelent tudományos
munkájáról beszélve elmondja, hogy az iro-
dalom történetét is lehet történészi szemmel
vizsgálni, és ha – akár errôl is – vitázunk, az-
zal az értelmiség a hatalom és a társadalom
közötti közvetítô feladatát teljesíti. Lángh Jú-
lia új kötetében egy olyan világot idéz fel,
amelyben a hatalom és az egyén viszonya
életutakat alakított, ô a saját útjáról beszél,
Murányi Gábor rövidesen megjelenô kötete
kapcsán elmondja: sokszor „vitázik” a könyv-
vel, amelyrôl recenziót ír, így ô az olvasó szá-
mára közvetíti a mû és saját szubjektív világa
összefüggéseit. Perjámosi Sándor Benedek
Elek munkásságát közvetíti az olvasóknak, a
nagy mesemondó születésének 150. évfordu-
lója alkalmából beszél lapunknak róla. Az
Emberben könyv rovatában Mátraházi Zsu-
zsa Bálint Andrást kérdezte az olvasásról, s
csak azt kívánjuk, igaza legyen, amikor úgy
véli: „a közönség szereti azt látni, ami körü-
lötte történik, s nem feltétlenül a szappan-
opera szintjén igényli ezt...”
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519. oldal
Baráti olvasónapló
személyes
megjegyzésekkel
Beszélgetés Murányi Gáborral
(Mátraházi Zsuzsa)

520. oldal
„Nem csinálok mást,
mint a saját életemet
dolgozom fel írásban”
Lángh Júlia új könyve egy
nem hivatalos Párizs-kalauz
(Szénási Zsófia)

521. oldal
PANORÁMA
Jaap Scholten:
Jó itt nekem?!
Morita Tsunco:
Változás és örökség
Ferdeszemmel Magyarországról
Tótfalusi István:
Klasszikus szócsaládfák.
Nyelvünk görög és latin
eredetû szavai
„Cigány méltósággal.”
Balázs János festô (1905–1977)

523. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ
Tarján Tamás
Vidám bánkódó

524. oldal
Megjelent könyvek 2009.
szeptember 18. – október 15.

A forgalomba került
könyvek válogatott
listája a Könyvtárel-
látó adatbázisa alap-
ján. A teljes lista és a

mûvek további adatai a Könyv-
tárellátó honlapján (www.kello.-
hu) tekinthetôk meg.

528. oldal
LAPMARGÓ
Murányi Gábor
Értetlenkedés –
megint
„Egy aránytalan, mondhatni fel-
borult eszmefuttatás következik.
Két hete lapozom, olvasom,
jegyzetelem ezt a könyvet, ezt a
dokumentum-összeállítást és mi-
közben egyik ámulatból a másik-
ba esem, morgolódom, méltat-
lankodom, bosszankodok, s leg-
fôképp értetlenül bámulok a Sub
clausula címet viselô »állatorvosi
ló« sorozat zárókötetére.”

530. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI
Chichen Izától
Málévárig és vissza
(Cs. A.)

532. oldal
PANORÁMA
Krahulcsán Zsolt – Müller
Rolf (szerk.): A politikai ren-
dészeti osztályok 1945–1946 
Gustave Flaubert: Két barát –
Az elsô Érzelmek iskolája
Juhász István: Az elszabadult
léghajó utasai
Fareed Zakaria:
A posztamerikai világ
Walczer Tünde:
Álmaimban Amerika
Kiss Noémi: Rongyos ékszer-
doboz – Utazások keleten

537. oldal
EMBERBEN KÖNYV
Bálint András,
mint poéta
és mûfordító
(Mátraházi Zsuzsa)

538. oldal
Michael Jackson
A popkirály 1958–2009
Beszélgetés Németh Dorottya
mûfordítóval 
„Éppen a napokban voltam
egy olyan programon, ahol 14–
17 évesek szórakoztak. Amikor
egy Jackson-szám elsô hangjai
felcsendültek, hangos sikolto-
zás, ugrálás kezdôdött, nem

egyszer az este folyamán. Azt
hiszem, Michael Jackson
olyan, mint a farmernadrág, so-
sem fog kimenni a divatból.”
(Szepesi Dóra)

542. oldal
Gioconda mosolya
(Kovács Antal)

543. oldal
A szellemi tôkések
elôfutárai
Beszélgetés
Balázs Eszterrel
„Alapvetôen 1908–1914
között az irodalommal (is)
foglalkozó folyóiratokban

519

■ „Csupán konstatáltam, tényleg igazat mondtam, amikor egyszer azt írtam:
nekem többnyire József Attila jelenti a kályhát, mert személye, versei át és át-
szövik az életemet.” – Murányi Gábor

■ „A Mozgó Világ tavaly felkért, hogy írjak a
'68-as számába valamilyen történetet. Elôször
húzódoztam, hogy én csak amolyan színes-
szagos dolgokat tudnék, mivel a 70-es évek-
ben  '68-asokkkal éltem együtt Párizsban, egy
kommunában, mire azt mondták, éppen az
kell nekik.” – Lángh Júlia

520
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megjelenô véleményeket,
vitákat elemeztem. A mo-
dern értelmiség ebben az
idôszakban és késôbb is
mindenekelôtt viták révén
látta el a hatalom és a társa-
dalom közötti közvetítô
feladatát.”
(Illényi Mária)

544. oldal
PANORÁMA
Bottyán János:
A magyar Biblia évszázadai
Dr. Balla Zoltán:
A szemléletes gondolkozás
logikája – Levelek

545. oldal
Egyszervolt mese
Benedek Elek évfordulóján
Beszélgetés Perjámosi Sándorral
Egészen a közelmúltig csak
a mesemondót, meseírót
tiszteltük benne, generáci-
ók sora nôtt fel az általa írt,
magyar- és más népek nép-
mesemotívumait tartalma-
zó tündérmeséken. Néhány
éve elindult egy kutatás,
amely Benedek Elek publi-
cisztikai munkásságát tárta
és tárja fel folyamatosan.
(Szénási Zsófia)

546. oldal
Hôs vagy áruló? –
Kasztner Rezsô 
(Jolsvai Júlia)

547. oldal
Mindörökké
Darwin
(Hegedûs Eszter)

550. oldal
GAZDASÁG
A cafetéria és az
osztalék adóztatása,
a válság díjai
(Dr. Bódis Béla)

552. oldal
Kertész Ákos
A felhôkarcolónak
nincs árnyéka

552. oldal
Gyászszertartás
tintával
Jack Kerouac:
Gerard látomásai
(Hományi Péter)

554. oldal
Sikerlista

556. oldal
A Nyugat érzékletes
története
Beszélgetés Kelevéz Ágnessel
és Szilágyi Judittal
Tavaly ünnepelte százéves jubi-
leumát a Nyugat folyóirat. Ez
alkalomból a Petôfi Irodalmi
Múzeum kiállítást rendezett a
folyóirat történetébôl, melynek
anyaga – kibôvítve és átdolgoz-
va – Nyugat-képeskönyv cím-
mel a napokban jelent meg.
(Jolsvai Júlia)

558. oldal
KÖNYVIPAR
A válság kezelése

Interjú Matyi Dezsôvel
(K. J.)

543
■ „…azok, akik manapság értelmiségi-
nek tekintik magukat – az én definíci-
óm szerint szellemi tôkéjük révén igye-
keznek a közügyeket formálni – a 20.
századi modern értelmiségi identitás
századeleji képviselôiben elôfutáraikra
lelhetnek…” – Balázs Eszter

■ „A Jackson-szülôkrôl, elsôsorban az
apáról sok kemény kritika is olvasható a
könyvben ezzel kapcsolatban. Úgy tûnik,
az ô életcélja a minden áron való érvé-
nyesülés volt, hiszen a család többi tagja
is a showbizniszben keresi a kenyerét.”-
Németh Dorottya

■ „Ezért azt hiszem, lassan a visszájára
fordul a kultúra fölhígulása, mind töb-
ben megcsömörlenek a bulvártól, a szak-
szerûtlenségtôl, az odakent marhásko-
dástól.” – Bálint András

www.konyv7.hu
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A KÖNYVHÉT KAPHATÓ:

ANIMA KÖNYVESBOLT 
(Mammut, 1026 Bp., Lövôház u. 2–6.

L0 szint, 13–15.)

ANIMA KÖNYVESBOLT
(MOM PARK, 1126 Bp., Alkotás u. 53.

1 szint 1.8.)  

ANIMA KÖNYVESBOLT
(Savoya Park, 1117 Bp.,

Hunyadi János u. 19.)

ARANY JÁNOS KÖNYVESBOLT
(1013 Bp., Krisztina krt. 34.)

BUDAI LIBRA KÖNYVESBOLT
(1122 Bp., Magyar Jakobinusok tere 4/b.)

FEJTÔ FERENC KÖNYVESBOLT
A KOSSUTH KIADÓ mintaboltja

(1043 Bp., Bocskai u. 26.) 

HELIKON KÖNYVESHÁZ
(1064 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 35.)

ÍRÓK BOLTJA
(1061 Bp., Andrássy út 45.)

LIBRA KÖNYVESBOLT
(1085 Bp., Kölcsey u. 2.)

LITEA KÖNYVESBOLT ÉS TEÁZÓ
(1014 Bp., Hess András tér 4.)

MILLENNIUM KÖNYVESHÁZ 
(1066 Bp., Teréz krt. 22.)

MÛVÉSZETEK PALOTÁJA,
MUSEUMSHOP 

(1095 Bp., Komor Marcell u. 1.)

OLVASÓK BOLTJA
(Millennium Center üzletközpont,

1052 Bp., Váci utca 19-21.

PONT KÖNYVESBOLT
(1051 Bp., Nádor u. 8.)

RÁDAY KÖNYVESHÁZ
(1092  Bp., Ráday u. 27.)

TOLDY FERENC KÖNYVESBOLT,
A KOSSUTH KIADÓ mintaboltja

(1011 Bp., Fô u. 40.)

valamint a 

BOOKLINE.HU NYRT. boltjaiban

LÍRA KÖNYV ZRT. boltjaiban

és  újságárusoknál





■ A Lapmargó rovattal öt éve rendszeresen találkozhat-
nak olvasóink a Könyvhétben. A Murányi Gábor jegyez-
te írások most kötetben is megjelennek, méghozzá láb-
jegyzetekkel tûzdelt formában. A szerzô hozzáfûzött
megjegyzései betekintést engednek az alkotás folyamatá-
ba és dilemmáiba, feltüntetik az adott téma örvén felme-
rült újabb szempontokat és részleteket árulnak el az
egyébként eddig szemérmesnek megismert újságíró szak-
mai életrajzából, kapcsolatrendszerérôl. Ez utóbbihoz
némi adalékkal szolgálhatok. Magamon kezdem: nem
szeretem, ha interjúban tegezôdik a két fél. Szerintem
ilyenkor nem magánéleti viszonyukat kell fellebbenteni-
ük az olvasó elôtt, hanem a beszélgetés tárgyáról alkotott
véleményüket. Murányi Gábort kérdezve azonban kép-
mutató megoldásnak tartanám a magázódást: a Könyv-
hét ismerôi tudják, hogy minden számban mindketten
publikálunk. Az adalék: már az 1980-as évek elején köze-
li kollégák voltunk a régi Magyar Nemzetnél. 
– Mirôl jutott eszedbe, hogy belevágj a Lapmargó so-
rozatba, amelyet szubjektív elemekkel bôvített recenziónak ne-
veznék?
– Folyamat volt, nem hirtelen felismerés. Korábban, ha ritkán is,
de írtam a Könyvhétbe, s akkor mindig úgy éreztem, jólesik kisza-
badulni kedvenc munkahelyem, a HVG stiláris kalodájából. A vá-
lasztott rovatcímmel játékos kedvemet és passziómat próbáltam je-
lezni, hiszen hol máshol lehetne a margó, mint a lapszélen. Ami-
kor igyekszem eligazodni a könyvkiadás nyújtotta gazdag válasz-
tékban, újra és újra rádöbbenek, még az engem érdeklô könyveket
sem vagyok képes elolvasni, hát még recenziót készíteni róluk. Ezt
a szubjektivitásba torkolló lehetetlen gyürkôzést is megvallom,
amikor arról írok, hogy várakozásaimnak, elôítéleteimnek mennyi-
re felelt meg egy adott szerzôi produktum, s mi benne számomra
a meglepetés. A rendelkezésemre álló négy flekkbe ennyit szeret-
nék csupán belepréselni. Reményeim szerint így egy sajátos mûfaj
formálódott: a megadott terjedelem számomra ahhoz szûk, hogy
recenzió vagy szabályos könyvkritika szülessék, akkor pedig jöjjön
a cikké növesztett, szívemnek kedves széljegyzet. Aztán pedig a
széljegyzet széljegyzete.
– Csak nem azt akarod mondani ezzel, hogy óriási otthoni
könyvtárad összefirkált kötetekbôl áll?
– De bizony, a valóságban is bôsz firkáló vagyok. Minél gyakrab-
ban forgatok egy könyvet, annál több benne a bejegyzés: aláhúzko-
dások, felkiáltójelek, visszautalások más forrásokra. Mi több, a
könyvvel szembeni tiszteletlenségem odáig fajul, hogy a késôbb fel-
használandó, vagy cáfolandó idézeteket sárga filctollal ki is emelem 
– Tévedek-e, ha irodalmári attitûdöt fedezek fel részint a Lap-
margóban, de még inkább a most megjelent kötet jegyzeteiben?
Honnan eredeztethetô ez a beállítódás?
– Huszonéves koromból; 1984-ben publikáltam az elsô irodalom-
történeti munkámat, lábjegyzetek százaival láttam el József Attila
élettársának, Szántó Juditnak évtizedeken át lappangó naplóját és
visszaemlékezését. Azóta is többször tettem közzé különbözô, ku-
tatásaim során fellelt, reményeim szerint nem csak számomra érde-
kes anyagokat. Irodalomtörténeti buzgalmammal vetekszik ben-
nem a megbicsaklott 20. század eseményeinek vagy az irányított
sajtó ismeretlen fejezeteinek felderítése.
– Nem találsz sorsszerûséget bizonyos érdeklôdéseid kialakulá-
sában? Ha jól emlékszem, Szántó Judit naplóját a véletlen ját-
szotta a kezedre. 

– Csak az talál, aki keres. József Atti-
lával kapcsolatban akkor én már elég
sok mindent tudtam, tanultam, hi-
ányzó könyvek után loholtam antik-
váriumról antikváriumba, egy itt
szerzett ismeretség kapcsán lehettem
elsô közlôje a naplónak. Szerintem
csak az véletlen, hogy pont ez a me-
moár jutott a kezembe. 
– A Könyvhétben megjelent ötév-
nyi anyagban túlteng a József Atti-
lával kapcsolatos irodalom. Talán
te magad is most, a kötet szerkesz-
tésekor szembesültél ezzel?
– Azon egyáltalán nem lepôdtem
meg, hogy ô a legtöbbet idézett szer-
zôm, s hogy a névmutatóban az ô
neve mögött sorakozik a legtöbb ol-
dalszám. Csupán konstatáltam, tény-

leg igazat mondtam, amikor egyszer azt írtam: nekem többnyire Jó-
zsef Attila jelenti a kályhát, mert személye, versei át és átszövik az
életemet. Gimnáziumi éveim óta sokszor vele ébredek, az ô és a ró-
la szóló könyvek vesznek körül, s a vele kapcsolatos archívumom-
ról órákig tudnék beszélni. 
– Nem palástolod az elôszóban, hogy több, téged széljegyzetre
késztetô könyv szerzôje barátod, ismerôsöd. Hadd csipkelôd-
jem egy kicsit: némi kényelmességet jelez ez, azt, hogy a dedi-
kált könyvek kéznél voltak?
–  Elfogadom, lehet ilyen látszat. De hát elsôsorban az érdeklô-
désem diktálja a piac kínálatából való szelektálást. Utólag vi-
szont valóban tudatosult bennem: gyakran nemcsak a könyvek,
de szerzôik is közel állnak hozzám. Mindig azokra a mûvekre
esett a választásom, amelyekrôl volt mondandóm, vagy fel-
bosszantottak, vagy nagyobbrészt kedvvel olvastam ôket, vagy
jót feltételeztem a szerzôjükrôl, s végül, meglepetésemre, ezek a
szempontok baráti, máskor viszont nagyon is barátságtalan ol-
vasónaplóvá kerekedtek.
– Említetted a felbosszankodást. Érdemes az olvasót egy-egy
mûrôl lebeszélô véleményt publikálni, amikor közben rengeteg
ajánlanivaló marad a tarsolyodban? 
– Úgy gondolom, érdemes. Fôleg akkor, amikor a kihagyott lehetô-
ség bosszant fel. Hiszen már az is választás, hogy az ember milyen
könyvet vesz a kezébe. Ha a téma érdekel, akkor a könyvtôl valamit
várok, s rettenetesen tudok csalódni, amikor kiderül, valaki, vagy va-
lakik rosszul, hiányosan dolgoztak, például slendrián jegyzetekkel,
névmutató nélkül adtak közre ezt megkövetelô köteteket. Ezek emi-
att csak könyvnek néznek ki, pedig nem azok. A könyves szakmá-
nak ugyanis vannak hagyományai és vannak szabályai…
– Te nem szûkmarkúskodtál a lábjegyzetekkel a Lapmargó egy-
begyûjtött kiadásában, sôt, ez a kiadás alapgondolata. Miként le-
het tipográfiailag megoldani, hogy az eredeti írásnál olykor
hosszabb, esetenként több oldalas jegyzetek átláthatóak, jól ol-
vashatóak legyenek?
–  „Tipográfusom”, Zsuzsa nôvérem erre egy olyan megoldást ta-
lált, amely követhetôvé teszi a fô- és lábszövegeket; az olvasó türel-
mét legfeljebb én teszem majd próbára.

Mátraházi Zsuzsa
Murányi Gábor: Lapmargó lábjegyzetekkel
Kiss József Könyvkiadó, 296 oldal, 2640 Ft (elôkészületben) 5
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Baráti olvasónapló személyes
megjegyzésekkel



„Nekem is tetszik, hogy itt vagyok, nem tekintem magam
menekültnek, legalábbis sem politikai, sem gazdasági mene-
kült nem vagyok, talán lélektani, de mindenesetre otthono-

san érzem magam a sokféle akcentussal kiabáló, sokféle
bôrszínû asszonyok között” – írja Lángh Júlia Párizs fû

alatt címû új kötetében. Ír a ’68-asokkal eltöltött évrôl egy
kommunában, az anyagi nehézségekrôl, egy kelet-európai

nehézkes boldogulásáról egy nyugati országban, a beillesz-
kedés lelki oldalairól, a színes és befogadó környezetrôl,

amiben élt, és az elsô ízben megtapasztalt szabadság érzésé-
rôl, ami évtizedekre külföldön tartotta.

■ – Találó cím: utal a fûre, ami annak a korszaknak egyféle jelképe volt,
és arra, hogy ez nem  hivatalos történetírás, hanem egyéni szempontú
történetmesélés.
– Valóban inkább a rejtett oldalak érdekeltek. A címet ajándékba kaptam
egy barátnômtôl, egyébként egyik könyvemnek sem én adtam a címét.
– Mi motivált párizsi benyomásaid megírására?
– A Mozgó Világ tavaly felkért, hogy írjak a ’68-as számába valamilyen tör-
ténetet. Elôször húzódoztam, hogy én csak amolyan színes-szagos dolgo-
kat tudnék, mivel a ’70-es években  ’68-asokkkal éltem együtt Párizsban,
egy kommunában, mire azt mondták, éppen az kell nekik. Írás közben rá-
jöttem, rengeteg mondanivalóm van még. Így folytattam. Jót tesz az em-
bernek a felkérés. Amúgy sem csinálok mást, mint a saját életemet dolgo-
zom fel írásban.
– Sajátos szempont, hogy kelet-európai szemszögbôl mutatsz be egy nyu-
gati, ráadásul 68-as kommunát. Mit tudtál te akkor errôl, amikor kimentél?
– Nem sokat. Egy magyar származású barátom mondta, hogy Párizsban
nemrég bérelt egy nagy házat, amit kicsit átépített, és ott van még hely,
menjünk oda. Vannak ott mások is, az egyik barátnônek van egy gyereke,
a másiknak nem, és mennyire ésszerû, hogy megoszlanak a költségek. Va-
lóban az volt. Sokszínû, soknemzetiségû és sokvallású környék volt ez ak-
koriban, nem külváros még, de Párizs keleti felén, szegény, és vendégmun-
kásokban gazdag rész, a Père-Lachaise temetô mellett. Réges-régen falu
volt, ebbôl megmaradtak, földszintes, omladozó, kicsi házai, amiket foko-
zatosan felszámolnak. A régi barátok szétszóródtak, alig lakik ott már vala-
ki, de néhányukkal ma is tartom a kapcsolatot.
– Írod, hogy itt érezted meg a szabadság ízét elôször, nemcsak a kom-
munában, hanem hogy tüntetni, felvonulni lehetett, hogy a gyerekeid al-
ternatív iskolába jártak akkor, amikor itthon még azt sem tudták, mi az.
– Egy ideig nagyon klassz volt a kommunában, jöttek mentek a csajok és
a pasik, barátságos és humoros hely volt. Aztán életmódot váltottam, saját
házat béreltem, a régi házzal szemben és különköltöztem a gyerekeimmel.
A barátok továbbra is jöttek-mentek, falusias volt a környezet. Az alterna-
tív iskola egészen lenyûgözött. Amikor a gyerekeim kikerültek onnan, na-
gyon szenvedtek a normál iskolában, ahol nem kreativitásra és gondolko-
dásra neveltek, hanem a dolgok bemagolására alapoztak. 
– Olybá tûnik, mintha önéletrajzi lenne a könyv, kitárulkozó, ugyan-
akkor mégis nagyon szemérmes és visszafogott és csak utalások vannak
a történetekre. A te érzéseidrôl, vagy a gyerekeid személyes problémá-
iról keveset tudunk meg, inkább a környezet alapos tanulmányozása és
megjelenítése kap hangsúlyt. Ez tudatos kettôség?

– Szerintem érzôdnek benne a szemé-
lyes dolgok is. Direktben nem szere-
tem leírni a személyes élményeket, le-
het ezt szeméremnek is nevezni. Pró-
bálkoztam vele, de nem lett jó. Az én
lelkem érzelmei és problémái nem
közérdekûek, legalábbis én nem tu-
dom úgy megfogalmazni. Illetlennek
érezném. A lényeg benne van, misze-
rint egy anya mindig úgy érzi, hogy a
gyerekeinek a legjobbat akarja, a javuk-
ra cselekszik, ami vagy igaz vagy nem.
Nem lehet hibátlanul nevelni. Tény és
való, hogy nem könnyítettem meg az
életüket, de ha nem követem azt az

utat, amit az ösztöneim súgtak, vagyis a csavargó életmódot, áldozatnak
éreztem volna magam. A pszichológiai könyvek is azt írják, hogy ennél
rosszabb nincs. Kaptam is érte, mert a lányom pszichoanalitikus lett, és ki-
elemezte a történteket. Azóta jóban vagyunk.
– Sokféle munka után elkezdtél rádiózni, kis színeseket írtál a párizsi
mindennapokról, kialakult az egzisztenciád, így maradtatok. Nem is
gondolkoztál a hazajövetelen.
– A rádiózásba beleszerettem. Nem érett meg az idô a visszatérésre, fel sem
merült bennem. Ehhez el kellett mennem Afrikába. Ott jöttem rá, hogy
van dolgom itthon is. Azóta is Afrikával foglalkozom leginkább, közelebb-
rôl az afrikai irodalommal. A magyar könyvkiadók nem hisznek az afrikai
irodalomban, nem akarják kiadni. De majd teszünk róla. Azért fordítgatok,
folyóiratokban meg is jelenik, gyakran írok az afrikai élettel kapcsolatos –
nem tudományos jellegû – cikkeket. 
– Érzékletesen megírtad, hogy Párizsban már a nyolcvanas években
voltak az idegengyûlöletnek megnyilvánulásai, autógyújtogatások,
amik aztán két éve újra megismétlôdtek. A rasszizmus és a kirekesztett-
ség elleni fellépés nagyon is jelen van a könyvben.
– Tudatosan, és nagyon meg akartam írni, hogy ennek pozitív megoldásai
is voltak. Ott többszázezres tömeg ment ki a rasszizmus, antiszemitizmus
ellen tüntetni. Csodálatos érzés volt. Itt meg…ugyanazt a száz arcot látod
mindenhol.
– Lesz a párizsi kötetnek folytatása?
– Van még valami a tarsolyomban, de nem szívesen beszélek róla, talán ba-
bonából. Az embernek magáról írni nehéz, fájdalmas és undok dolog.
Szembesülni a saját hibáimmal, bukásaimmal, elég feszélyezô. Szusszanni
akarok. Most megint inkább az afrikai irodalommal foglalkozom.
– Párizsi lányunokáddal egy regényt is írsz.
– Az unokázás nagy kaland, nekem négy van. Eszter nagyon okos lány, és
amikor itt van, általában kettesben vagyunk. Lemegyünk Raposkára, az én
falumba a Balaton-felvidékre, a Szent György-hegy lábához, ahol van egy
kis házam nagy kerttel. Mindketten szeretjük. A regényt Eszter találja ki, ô
mondja a történeteket, én csak segítek formába önteni. Arról van szó, hogy
megérkezik a faluba egy furcsa család, akiknek titkos varázshatalmuk van.
Ez a család – amely gólyacsalád képében repült a faluba –, rendbe akar hoz-
ni valami bajt a faluban. A baj az, hogy van egy boszorkánynak tartott öreg-
asszony, valószínûleg ôt kell majd megvédeniük a többségtôl. Itt tartunk,
és még nem tudjuk a mese végét. 

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

Lángh Júlia: Párizs fû alatt. Magvetô Kiadó, 2990Ft
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„Nem csinálok mást, mint a saját
életemet dolgozom fel írásban”
Lángh Júlia új könyve egy nem hivatalos Párizs-kalauz



Szociográfia
Navigare
necesse est

■ Hajózni tehát muszáj,
vagyis menni kell, ha törik,
ha szakad, ezt már a „régi
görögök/rómaiak” elôtt is
zsigerileg tudta a homo sa-
piens, ám a véres nyomulá-
sok mellett komoly hagyo-
mánya van a kereskedelmi
és/vagy kulturális jellegû út-
ra keléseknek is. Hogy az-
tán zsák és foltja milyen vi-
szonyban voltak egymással,
kérdéses, de Marco Polótól
Körösi Csomán keresztül
Germanusig igen csak árulko-
dó az affinitás mint alapmotí-
vum. (És pl. Szepsi Csombort
avagy akár Gullivert (?!) ki-
hagyni...) Három alaphelyzet
rögzíthetô, amelyeket magyar
olvasó számon tarthat: idege-
nek mennek idegen földre;
magyarok más vidékekre
avagy külhonba, és meghitten
békés honunkba érkeznek
más földek szülöttei. Europica
(et al.) varietas!

A tudásra vágyó utazó szinte
teljes bizonyossággal hoz/visz
magával egy alapvetô elônyt
és hátrányt a kisebb-nagyobb
puttonyában. Az egyik a nyi-
tottság, amely jó esetben nem
hordoz azért (?!) némely elô-
zetes ítéleteket, akaratlan szte-
reotípiákat sem, a másik
amannak kistestvére, vagy ép-
pen zsémbes nénikéje: a tu-
datlanság, és ahogy ôk ketten
milyen bumfordian esetleges-
ségû dialektikus viszonyban

ölelkeznek egymással, az már
jó alapanyag egy biztató kok-
télhoz. A javát persze a har-
madik összetevô adja: amikor

rólunk szólnak a
messzirôl jött króniká-
sok. És mi, magyariak
nem csupán a fent em-
lített problémákkal ta-
lálkozhatunk bízvást,
hanem, ha figyelmesek
vagyunk, saját elfogult-
ságainkkal, sztereotípiá-
inkkal, buta és olykor
gonosz elôítéleteinket
is szemügyre vehetjük,
már ha van bennünk
némi önreflexió, és

nem (élbôl!) a bicska kinyílik a
zsebünkben.

Van egy holland és egy japán
szerzônk, közös vonásuk,
hogy nemcsak úgy, átutazó-
ban vetettek egy futó pillan-
tást Isten kalapjának eme bok-
rétájára, hanem sok év élmé-
nyei és tapasztalatai rétegzôd-
tek egymásra bennük.

Jaap Scholtent egy szerelem
(ez a magyar irodalomban
jobbára jól hangzik, bizonyos
Ilona) hozta és horgonyozta
le Magyarországon. Író, új-
ságíró ô, akit eredendôen egy
holland lappal kötött szerzô-
dése vette rá a „gereblyézés-
re”. Mûve alapján laza, ám fi-
gyelmes férfiú ô, a mûfaja pe-
dig szoft-gonzo, már ha van
ilyen. (Hogyne volna, ihol
egy tipikus darab!) Jó olvas-
mány, nem egy Hunter S.
Thompson, de hát ki az? És
vannak a Mestert intonáló
mondatai, pl.: „Kassát jelen-

leg Košicének hívják és Szlo-
vákiában van, amely olyan
ország, mintha Quentin Ta-
rantino találta volna ki.”
Nincs értelme? És?

Morita Tsuncot egészen más
fából faragták. Kutató, oktató,
diplomata, üzletember – ez
sem akármilyen sorminta. Ér-
telemszerûen kocsma/pálinka
témában vajmi kevéssé ottho-
nos, viszont neki is sok isme-
rete halmozódott fel (ráadásul
jóval korábban kezdte „Ma-
gyarország felfedezését”, mint
Jaap). Morita elsôsorban köz-
gazdaként definiálja magát –
az is, persze, ám neki is na-
gyobb a merítése, mint a szak-
mája/szakmái. Nem kis rész-
ben Kornai János nyomdoka-
iba lépve elemzi a rendszer-
váltást megelôzô, azt megélô,
majd követô magyar társadal-
mi-gazdasági folyamatokat –
mindez néhol didaktikusan,
talán pontatlanul egyszerûsí-
tô állításokra vezet nála
(idônként a honi politológusi
elit gyakorta üresen kongó
eszmefuttatásit idézi, de – az
ám! – éppen úgy, csak okada-
toltabban, elemzôbben
veti össze hazájáról való
tudását, mint a holland
író. Az elképesztô ma-
gyar bürokráciáról (így
aztán a sajátjaikéról is)
mindkét szerzô kényte-
len szót ejteni viszont
nem mindegy, hogy ma-
gánnyûgeimmel vagy pl.
nevesítve az ELMÜ-vel
példálózom.

Ha bárki azt gondolná:
egy laza, könnyed és egy
száraz, „tudományosko-
dó” könyvrôl van szó,
téved: két olvasmányos
és valóban tanulságos
szöveget ajánl jó szívvel
a recenzens. (Az itt-ott
fellelhetô pontatlanságokért
pedig a szerkesztôk szórjanak
hamut a fejükre, ne a szerzôk.)

Sz. J.
Jaap Scholten: Jó itt nekem?!
Gondolat Kiadó
189 oldal, 2800 Ft

Morita Tsunco:
Változás és örökség
Ferdeszemmel Magyarországról
Balassi Kiadó
203 oldal, 2800 Ft

Nyelvészet
Százhuszonöt
klasszikus
szócsaládfa
■ Egy-egy klasszikus alapszó
és sok-sok származéka izgal-
mas és többnyire bonyolult
összefüggéseket mutat. Tótfa-
lusi István jelen könyvében
százhuszonöt latin és ógörög
alapszó származékait tárgyal-
ja. Ez a nemzetközi szókincs
az élô európai nyelvek leg-
többjében, némileg eltérô
alakban, mind megtalálható.
A hatalmas szóanyag lényegé-
ben a latinból ered, vagy köz-
vetlenül, vagy az utódnyelve-
in (fôleg a francián és olaszon)
átszûrôdve, ám maga a latin is
szûrôként viselkedett, amikor
az ókori görög szókincs fontos
elemeit közvetítette a közép-
kori és újkori tudományosság
számára. A latin és a görög
nyelv fejlôdése több mint két-
ezer évre visszamenôleg töké-
letesen adatolva van, ezért a
legbiztosabb terepe lehet az
etimológiai vizsgálódásnak.

Noha a latin nyelvnek ma
már nincs akkora szerepe az
általános mûveltségben, mint
volt vagy száz évvel ezelôtt,
azért az iskolai nyelvoktatás-
ban megvan a maga helye, és
bizonyára sokszor tízezerre te-
hetô azoknak a száma, akik
tisztes tudást szereztek belôle.
Ez a tudás pedig bôven ele-
gendô lesz Tótfalusi István
szótörténeti kalandozásainak
követéséhez. 5
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A görög nem tartozik az is-
mertebb nyelvek közé, de a
latinnal való sok rokon szer-
kezeti vonása és idônkénti
szókincsbeli majdnem-egye-
zése a latint ismerôk számára
aránylag megközelíthetôvé
teszi, ôk pedig szívesen köt-
nek vele az itt szükséges mér-
tékben ismeretséget.

A könyvben tahát 125 alap-
szó, kétharmad részben latin
és egyharmadban görög ta-
lálható ábécérendbe sorolva.
Minden szócikket grafikus
ábra kísér, amely sematikus
családfa formájában mutatja
be az adott szócsalád szerke-
zetét és a cikk szóanyagát is
a lehetô teljességgel.

A fôszöveget rövid utószó
követi, ebben a két klasszi-
kus nyelv történetét és fejlô-
désük fázisait vázolja Tótfa-
lusi István, és a kötetben fel-
bukkanó, némi magyarázatra
szoruló nyelvi jelenségeket is
ismerteti.

K. S. A.
Tótfalusi István:
Klasszikus szócsaládfák
Nyelvünk görög és latin
eredetû szavai
Tinta Könyvkiadó
236 oldal, 2990 Ft

Képzômûvészet
Teknôs kígyóval
■ Balázs János cigány festô-
mûvész és költô (Alsókubin,
1905 – Salgótarján, 1977) éle-
tét és munkásságát mutatja be
egy közelmúltban megjelent,
nagyon szép kiállítású album,
a Cigány méltósággal.

Balázs János 1968-ban, hat-
vanhárom évesen kezdett el
festeni maga eszkábálta put-
rijában, a salgótarjáni Ci-
gánydombon. Az erdôben
gombát, gyümölcsöket gyûj-
tött, tûzifát kerített, a med-
dôhányóból széndarabokat
kapart ki, de vályogot is ve-
tett, hangszert is készített.
Mûvészete mérhetetlen nyo-
morban keletkezett. Attól
persze még rossz is lehetne,
de nem az. Nagyot alkotni
polgári jólétben sem könnyû:
a mûvészet szabályai mások,
mint a megélhetés vagy a tes-

pedés vastörvényei. Ha vala-
ki nyomorúságos körülmé-
nyek közepette alkot, az éb-
reszthet ugyan részvétet vagy
lefitymáló elismerést, de esz-
tétikailag mindez hûvösen
közömbös. 

Az azonban nem az, hogy
ilyképpen megismerhetünk
egy olyan világot, amelyet
egyébként – szerencsére? –
nem ismerünk. Mielôtt
ugyanis elképedésünkbôl fel-
ocsúdva megszólalnánk, kép-
be kell kerülnünk. Aztán csak
ámulunk, hogy a cigány lét-
bôl fakadó festészet és költé-
szet milyen kimagasló telje-
sítményekre képes, amelyek
egyszerre részei a cigány, a
magyar és az egyetemes kul-
túrának, mert csak az
lehet egyetemes és
önérvényû, ami sajá-
tos és öntörvényû.
Ezért nem merész,
nem is olcsó, hanem
tökéletes megoldás,
hogy a kötet biztos
kézzel választott szo-
ciofotókkal indul.
Sokunknak ugyanis
idegenvezetô kell ah-
hoz, hogy megtanul-
junk valamelyest is
tájékozódni ebben
az ínséges, mégis
egységgé kerekedô
világban. 

Egyáltalán nem vé-
letlen, hogy Balázs
János milyen gyak-
ran ábrázol képein
önmagába visszakanyarodó
kígyót, az örök visszatérés
több évezredes jelképét. (A
könyv borítóján egy vénsége-
sen vén teknôst fon körbe a
kígyó; Tûzlovagok, 1972 kö-
rül, részlet.) Gyakran az ala-
kok, illetve elrendezésük is
burjánzóan folyondárszerû.
Az egymásba indázottság
egyébként képeinek legfon-
tosabb kompozíciós elve. Az
alakok egymásba fonódása, a
testek tekergése szorosan
összefügg a másik (talán má-
sodlagos) kompozíciós elv-
vel, a telítettséggel: a képe-
ken nincs üres, kitöltetlen
hely. Nem a festékkel takaré-
koskodik, hanem a „tér”-rel,
maradéktalanul kitölti a vá-
szon vagy a farostlemez sík

felületét. Szegény ember a
létezéstôl tanulja el ezt a faj-
ta spórolást.

Furcsa, hogy egy ilyen ele-
ven képi világnak mennyire
élettelen elôképei vannak: a
vásárokban megvehetô falvé-
dô és a kisvárosi „fényképé-
szeti mûtermekben” megren-
delhetô daguerrotípia. Az
összekuporgatott fillérekért
megvásárolható falvédôk
megdermedt mintákat követ-
nek (jobbára hervasztó böl-
cselmekkel). Nem sokban
emlékeztetnek elôkelô ôseik-
re, a lovagtermek falát díszítô
csatajelenetet, koronázási
szertartást, foglyul ejtett, ke-
cses unikornist ábrázoló fali-
kárpitokra, amelyeket az

uralkodó néha még a csatába
is magával vitt. A falusi há-
zak tisztaszobájában dísz-
helyre aggatott, a születés,
házasság, katonaság neveze-
tes alkalmait megörökítô,
szinte hullamerevségûre retu-
sált fotográfiák szintén nem
ismerik az árnyékot, foltot:
makulátlanok. (A keret,
amelybe foglalták ôket, mint-
ha koporsó volna; valami
szívfájdítóan szûkre szabott
örökkévalóságnak szólnak.)

A falvédô-mivolt nem tûri a
távolságot, a retusált fénykép
az árnyékot. A lépték- és távol-
ságnélküliség teszi lehetôvé,
hogy különösebb erôfeszítés
nélkül léphessünk át a képbe.
Átlényegülésre sincs szükség,
hiszen amúgy is részesei va-

gyunk annak, ami ott, benne,
azaz bennünk vagy velünk
történik. Balázs János képei
megtörténnek. Ahogy fogal-
maz: a képek „zûrzavaros rej-
telmek …, ott bujkál bennük
az egész világ létezése”.

A festéket egyenletesen, vi-
szonylag vastagon hordja fel
a vászonra. Kissé darabos, de
nem durva anyagkezelését az
magyarázza, hogy számára a
festészet nem holmi magasz-
tos dolog, hanem létszükség-
let, nem durvább, nem fino-
mabb, nem bonyolultabb,
mint az evés, ivás vagy szerel-
meskedés. – Színvilága nyers
és erôteljes, de nem tobzódó
vagy felfokozott, inkább kis-
sé egyhangú, mint a kifestô-

könyveké, sokszor ár-
nyalatok nélkül.
Mûvészetével kapcso-
latban gyakran emle-
getnek afféléket, hogy
„mágikus”, „mitikus”,
„szürreális”, „a cigány
mesék misztikus vilá-
gát idézô” és így to-
vább. Pedig ez aligha-
nem tévedés. Balázs
János realista festô:
azt festi meg, amit lát,
és úgy festi meg,
ahogy látja. Nem miti-
kus, mert aki mitizál,
mint például a nemze-
ti ébredés allegóriáktól
megigézett festôi vagy
Arnold Böcklin, már
réges-régen eltávolo-
dott a mítosz valósá-

gától: hidat próbál verni, né-
melykor a semmibe. 

Balázs János mûvészete
egyedülálló, de mint min-
denkinek, neki is vannak ro-
konai, híresek és kevésbé is-
mertek. Születésük sorrend-
jében említsünk is meg közü-
lük néhányat: Henri Rous-
seau, Niko Pirosmani (Piros-
manasvili), Henri Matisse,
Maurice de Vlaminck, Natal-
ja Goncsarova, Pablo Picas-
so, Miguel Garcia Vivancos,
André Duranton, Ivan Gene-
raliæ, Kiss Anna (Marosvá-
sárhely), Mihai Dascalu.

Bártfai László
„Cigány méltósággal.”
Balázs János festô (1905–1977)
Kieselbach Galéria
220 oldal, 8000 Ft5
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■ Fikciós elemeket is bôven tartalmazó törté-
nelmi regény került ki

Benedek Szabolcs
keze alól. Az élcsapat avagy Tanácsköztársaság 1919
látszólag a lehetô legegyszerûbb szerkezettel köve-
ti a százharminchárom nap eseményeit. 1919. feb-
ruár és 1919. augusztus között a hónapnevek szol-
gálnak fejezetcímül. Ebbôl is kitûnik, hogy az idô-
intervallumba az elô- és utótörténet ugyancsak be-
lefér (kiváltképp, hogy a február még január, sôt
1918. december is). A lineáris elôadásmód alól ki-
kandikálnak a mellékösvények: a térbeli szagga-
tottság és némi idôjáték. A Pont Kiadó újdonsága
a legfontosabb szakirodalmi forrásokra támaszko-
dik. A témához kötôdô két legjelentôsebb regénynek (Visegrádi ut-
ca; Optimisták) a szerzôje (Lengyel József; Sinkó Ervin) fontos sze-
replôk a Kun Béla körött mozgatott alakcso-
portozatban, Szamuely Tibor, Korvin Ottó,
Cserny József, Károlyi Mihály, a szociálde-
mokraták históriai kavalkádjában. Jelen van-
nak olykor a nyugatosok is: Krúdy, Karinthy,
Kosztolányi (kortársi, hírlapírói minôség-
ben). A tárgyszerû, de kissé ironikusan emelt-
cizellált hang vérbeli szatírát eredményez,
amelyben megfér a kétségbeesés méltósága, a
kíméletlen kritika, a mélyülô tragikum. Kis
túlzással: Lenin elvtárs praktikus érzékén és
ruhaipari ismeretein (egy bizonyos szabású
télikabát megvásároltatásán) múlik a magyar
20. század. Kun ugyanis egy „konspiráló” ka-
bát büszke tulajdonosának mondhatja magát, s nem mindegy, mi-
kor viseli Lenin ajándékát s mikor a kopottasabb régi felöltôjét. Be-
nedek Szabolcs különösen a nôi szereplôk (nincsenek sokan) epi-
zódjaiban és az egymással is vetekedô baloldali férfiak idônként pri-
madonna viselkedésében talál rá a humorra. Mesteri prózapoétikai
sakkhúzás, hogy – néha alig észrevehetôen – egyes szám elsô sze-
mélyû a krónika: egy közelebbrôl meg nem határozható, névtelen,
vélhetôleg nem túl fajsúlyos egyén emlékezik, aki azonban mindig
és mindenkor jelen van a történéseknél. A passzív tanúság e kivéte-
lessége eléggé hátborzongató – ahogy Az élcsapat 212 oldala, sok-
szor keserû mosolyt kiváltó groteszk egésze is.

Bajor Andor
irodalmi paródiái fôleg az erdélyi
Utunk hasábjairól ismerôsek. Az 1956
és 1984 között általában évi egy(-két)
alkalommal publikált tematikus ka-
rinthkatúra-csokrok az 1991-ben el-
hunyt író életmû-válogatása (II. kötet)
jóvoltából 2000-ben, az Ütünk-antoló-
gia lapjain jutottak el összegyûjtve az
olvasóhoz. Most a Mentor Kiadó (Ma-
rosvásárhely) a Füstöl az acélkalapács cí-
mû válogatást tette közzé. Bogdán
László összeállítása a líraparódia-ter-
mést emeli ki az anyagból, eléje he-
lyezve Bajor még az 1950-es évek elsô felében keletkezett szatiri-
kus verseit. Ez a megoldás leválasztotta az Utunk-közlések tárgykö-
reirôl a prózaírók parodizálását (ezért ne keressünk például Sütô
András-gúnyrajzot), illetve mégis megôrizte az epikából azt, ami a
költemények esetleges kísérô, keretezô szövege. Az újabb magyar

paródiakultúra három-négy legkiemelkedôbb al-
kotójának egyike volt Bajor: a szövegek többsége
évtizedek múltán is nevettet, és „hû” (azaz görbe)
tükre a (romániai) társadalmi-politikai mozgások
az irodalom köztársaságát is elérô, sújtó torzulása-
inak. Pontosan látja Bogdán: „a gyûjtemény a ro-
mániai magyar líra történeti és fejlôdésrajza is”. A
célba vett poéták sorából többen (Kányádi Sándor
– ama Vidám bánkódó épp „Kányádi”-vers -, Király
László, Balla Zsófia és mások) ma is nevethetnek
találó kifigurázásukon, de akad Csokonai-, Vörös-
marty-, Madách- és Weöres-paródia, világirodalmi
rajtaütés is. Baráti, céhtársi lélekismerettel, virgonc
kedéllyel, fürge lírikusi leleményességgel dolgozott
a szerzô. Íme, mutatóba a „fájvirág” Székely János

a kitalált géniuszhoz, Olaf Bornom Mormoghoz írott (persze Ba-
jor tollából csepegtetett) Szonettjének utolsó hat sora: „Nem kell

már nekem zsálya, s pemete, / Te éltess engem, Te szent
remete, / Mutasd a csudás, végtelenült távot, / Hajh, re-
metém, te széplô Mormogom, / Pôre bánattal, morogva
dörmögöm: / Csak mi maradtunk tiszták, a skandiná-

vok!”

Hegedôs Györgyi
két új – az Argumentum Kiadónál
megjelentetett – könyve más fajsú-
lyú, más típusú humort képvisel.
A Kanadában élô, tevékenykedô
színmûvésznô, a sokoldalú, fárad-
hatatlan asszony Cicanaplója „ide-
gen tollakkal ékeskedik”: „egy ka-
nadai kiscica napjairól” maga „a
pulimacska” számol be, „a magyar
anyu” csupán kiadta a helyzetjelen-
téseket. Szép, kötött betûs nyom-
tatással ír a fekete macsek, ahogy
az iskolában a jó, idônként mégis

megátalkodott nebulók. Fényképanyag is segíti, hogy macska-
szeretô szem ne maradjon szárazon. Nem szégyen a megható-
dás; visszafogott hangú és emberi léptékû a beszámoló. A köny-
vesboltokban akár Szabó Magda posztumusz macskalevél-soro-
zata, az e hasábokon már fellapozott Örömhozó, bánatrontó mel-

lé lehet helyezni az egyébként sem szegényes macskairoda-
lom újabb darabját.
A másik könyv: két könyv. Eleje felôl: Hunglish – Györgyi né-

ni fekete könyve, hátlapja felôl: Bessélem matyar (vagy fordít-
va). A fôleg újságkivágat-gyûjteményként megvalósított egyik
könyvfél a vancouveri diaszpóra magyarjainak nyelvôrzése,
nyelvvédelme érdekében pécézi ki a kanadikumok, a nyelvfica-
mok, a jellemzô-hibás apróhirdetések és egyéb szövegjelenségek
mulatságos sorát. A másik még személyesebb, s szintén apró
részekre tördelt: Hegedôs finn ajkú férjének magyar nyelv-
használatát dokumentálja. A kölcsönös fejcsóválásokat: „ez
nem logikus; ezt nem lehet megtanulni” (a magyarból) – „mit
nem lehet ezen érteni; miért rontod el ezredszer is” (a „nap-
nál világosabb” kivételes magyar nyelvi eseteket, a ragozást, a
kiejtést); s ha a szeretet harmóniájába beleszólt a nyelvi disz-

harmónia, az „borzaság” volt. Hegedôs mindhárom munkáját sze-
melgetve érdemes fogyasztani: a kerekek egy-egy biztos tengelyen
forognak, a forgás ismétlô jellegû, a gondolat és élc a részletek-
ben rejlik: a küllôkben.

Tarján Tamás

Vidám bánkódó
könyvbölcsô
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK

AA  ttuuddoommáánnyy  áállttaalláábbaann
KKrruusszzeellnniicckkii,,  KKaarrll: Legendás tévhitek. Bp.: Partvonal. 239 p. Fûzve 2790 Ft
EEnncciikkllooppééddiiáákk,,  áállttaalláánnooss  lleexxiikkoonnookk
EErrnnee,,  AAnnddrreeaa  ––  MMeettzzggeerr,,  WWoollffggaanngg: Elsô lexikonom: [csodálkozz rá a világra!]. Bp.:
Scolar. (32 p.) (Mit? Miért? Hogyan?) Lapozó Kötve 4950 Ft
MMúúzzeeuummookk
AA  NNóóggrráádd  mmeeggyyeeii  mmúúzzeeuummookk  éévvkköönnyyvvee: 32 (2008).  Salgótarján: Nógrád M. Múz.
Szerv. 224 p. Fve 4545 Ft

FILOZÓFIA

HHáárrssiinngg  LLáásszzllóó: Filozófiai antropológia: vázlatok. Bp.: Áron. 94 p. Fve 980 Ft
PPeerreecczz  LLáásszzllóó: A fölfedezett reneszánsz: filozófiatörténeti tanulmányok. [Veszprém]:
Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. 185 p. Fve 1800 Ft
AA  rreefflleexxiióó  sszzaabbaaddssáággaa: tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról.
Bp.: Áron. 223 p. Fve 2380 Ft

PSZICHOLÓGIA

BBäärrnnkkooppff  ZZssoolltt: Az érzelmektôl a kommunikációig: a harmonikus szellemi mûködés
gyakorlati kézikönyve. Bp.: Flaccus. 576 p. Fve 3800 Ft
BBíírróó  JJóózzsseeff:: A modern grafológia. [Repr. kiad.] [Miskolc]: [Hermit] 262 p. Fve 2400 Ft
CCzziieegglleerr  OOrrssoollyyaa: Baj van a gyerekemmel? Bp.: Saxum. 166 p. (Az élet dolgai)
Fve 1150 Ft
MMaarrggiittiiccss  FFeerreenncc: A szülôi mesterség iskolája: gyermekismeret és a gyermeknevelés
pszichológiája. Bp.: Scolar. 183 p. Fve 2750 Ft
MMaarrggóócczzii  GGyyôôzzôô: Érzések. Sopron: novum Verlag. 413 p. Fve 4990 Ft
SScchhääffeerr,,  TThhoommaass: Gyermekek gyógyítása családállítással. Bp.: Édesvíz. 205 p.
(Lélekgyógyászat) Kve 2990 Ft

VALLÁS

NNaaggyy  kkééppeess  BBiibblliiaa. Bp.: Saxum. 954 p., LXVIII t. Bôrkötésben Kve 69500 Ft
SSzziiggeettii  JJeennôô: A Biblia születése – a kánontörténet: az evangélium, a szótól az írásig:
a könyvektôl a könyvtárig. Bp.: Arany Forrás K. 100 p. (Bibliai Szabadegyetem) Fve
1790 Ft
DDooggmmaattiikkaa..  TTeeoollóóggiiaa
TToozzeerr,,  AAiiddeenn  WWiillssoonn: „Elméteket felkészítve, legyetek józanok...”. Bp.: Evangéliumi K.
128 p. Fve  1200 Ft
UUttaassii  KKrriisszzttiinnaa: Ész és kinyilatkoztatás között: a Lessing-Goeze vita esztétikatörténeti
jelentôségérôl. Bp.: L’Harmattan. 200 p. (Laokoón könyvek) Fve 2000 Ft
ÁÁllttaalláánnooss  ééss  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vvaalllláássttuuddoommáánnyy  
NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa
HHééjjjjaass  IIssttvváánn: A megismerés útjai: hit vagy tudomány? Bp.: Bioenergetic 160 p. Fve 1700 Ft  
OOllááhh  JJáánnooss: Judaisztika. Bp.: Gabbiano Print. 244 p. Fve 2910 Ft
VViilláággvvaalllláássookk::  AA––ZZss: [buddhizmus, hinduizmus, iszlám, judaizmus, kereszténység].
Bp.: Akad. K. 1047 p. (Akadémiai lexikonok) Kve 7500

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

SSzzoocciioollóóggiiaa..  TTáárrssaaddaallmmii  kkaappccssoollaattookk  ééss  ffoollyyaammaattookk..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa..
SSzzoocciiáállppsszziicchhoollóóggiiaa..  TTáárrssaaddaalloommrraajjzz..
BBiicczzóó  GGáábboorr: Hasonló a hasonlónak...: filozófiai antropológiai vázlat az
asszimilációról. Pozsony; Bp.: Kalligram: Pesti Kalligram. 461 p. Kve 2990 Ft
CCssoommaa  GGeerrggeellyy: Az elhagyott idô: 33 év a moldvai csángók között. Bp.:
Székelykönyv Kft. 206 p. Kve  6909 Ft
HHuusszzáárr  ÁÁkkooss: A kritikai elmélet rekonstrukciója: újosztály-elméletek és
civiltársadalom-elméletek a rendszerváltás idôszakában. Bp.: Napvilág. 191 p.
(Critica) Fve 2100 Ft
MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Érik a vihar. 1–2. köt. [Riportok] Bp.: Urbis Kvk. 260 p., [16] t. +
249 p., [18] t A két kötet együtt Kve  3500 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr  ––  RRaannsscchhbbuurrgg  JJeennôô  ––  VVeekkeerrddyy  TTaammááss: Az erôszak sodrásában. Bp.:
Saxum. 161 p. (Szimpozion) (Az élet dolgai) Fve 1150 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Válság és megújulás  kívül és belül: Siva nevetô tánca. Bp.: Saxum.
194 p. Kve 2680 Ft
PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy
GGaarraacczzii  IImmrree: Önérdek és önzetlenség: modern gazdaságetika a társadalom- és
politikaelméletek tükrében. Bp.: Perfekt. 411 p. Fve 3400 Ft

HHoorrvváátthh  IIssttvváánn: Az elszalasztott lehetôség: a magyar–német kapcsolatok, 1980–1991.
Bp.: Corvina. 313 p. Kve 2900 Ft
SSooóóss  EEddiitt  ––  FFeejjeess  ZZssuuzzssaannnnaa: Határon átnyúló együttmûködések Magyarországon.
Szeged: Pólay E. Alapítvány. 260 p. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, 27.) Kve
3400 Ft
TToorrbbáággyyii  PPéétteerr:: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az elsô világháború elôtt.
Szeged: SZTE. 262 p. Fve 2500 Ft
GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyy
CCssiizzmmaaddiiaa  ZZoollttáánn: Együttmûködés és újítóképesség: kapcsolati hálózatok és
innovációs rendszerek regionális sajátosságai. Bp.: Napvilág. 254 p. Fve 3100 Ft
SSooóóss  KKáárroollyy  AAttttiillaa: Rendszerváltás és privatizáció: elsôdleges és másodlagos
privatizáció Közép-Európában és a volt Szovjetunióban. Bp.: Corvina. 147 p. Fve
2500 Ft
PPéénnzzüüggyy..  AAddóóüüggyy
AA  vvaaggyyoonnnnyyiillaattkkoozzaatt  ééss  aa  vvaaggyyoonnggyyaarraappooddáássii  vviizzssggáállaatt  jjooggii,,  mmóóddsszzeerrttaannii  kkéérrddéésseeii..
Bp.: Complex. 214 p. Fve 3570 Ft
JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy..  KKrriimmiinnoollóóggiiaa  
AA  bbíírróóssáággii  vvééggrreehhaajjttááss  mmaaggyyaarráázzaattaa. Bp.: Complex. 1088 p. (Kommentár) Kve
12390 Ft
AA  ccééggttöörrvvéénnyy  mmaaggyyaarráázzaattaa. Bp.: Complex. 631 p. (Kommentár) Kve 12390 Ft
EEuurróóppaaii  ppoollggáárrii  eelljjáárráássjjoogg::  jjooggsszzaabbáállyyggyyûûjjtteemméénnyy. Bp.: HVG-ORAC. 401 p. Kve 5800 Ft
AA  mmaaggyyaarr  bbüünntteettôôjjoogg  kküüllöönnööss  rréésszzee. Bp.: HVG-ORAC. 667 p. Kve 7900 Ft
MMiinnaammiizzuukkaa  SShhiinnggoo: Rózsa Sándor: betyár vagy bandita? Bp.: L’Harmattan. 184 p.
Fve 2200 Ft
AA  mmóóddoossuulltt  KKeett.: egységes szerkezetben: tárgymutatóval. Bp.: HVG-ORAC. 122 p.
Fve  2200 Ft
TTáárrssaassáággii  jjoogg: egyetemi tankönyv. Szeged: Lectum. 534 p. Kve 4950 Ft
KKöözziiggaazzggaattááss
LLéévvaaii  AAnniittaa  ––  PPoottóó  IIssttvváánn: A Magyar Királyi Csendôrség története. [Kecskemét]:
Vagabund. 205 p. Fve 630 Ft
HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg
BBaabbooss  LLáásszzllóó  ––  PPaapppp  TTaammááss: A modern kor háborúi és csatái. Bp.: Zrínyi. 288 p. Kve
3500 Ft
BBeenncczzee  LLáásszzllóó: Az állóháború harcászati és hadászati elôzményei. Bp.: HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 212 p. Fve 2500 Ft
MMccNNaabb,,  CChhrriiss: A legnagyobb katonai katasztrófák: a világtörténelem legsúlyosabb
katonai vereségei és kudarcai. Bp.: Nemzeti Tankvk. 320 p. Kve 2750 Ft
SSáárrkköözzii  SSáánnddoorr: Célkeresztben: a lovas tüzérektôl a rakétákig. Bp.: Zrínyi. 159 p. Kve
2500 Ft
SSoorrssddöönnttôô  ccssaattáákk,,  mmeellyyeekk  mmeeggvváállttoozzttaattttáákk  aa  hhaaddvviisseellééss  aarrccuullaattáátt i. e. 1457 – i. sz.
1991: a harci szekerektôl a lopakodó bombázókig. Bp.: Ventus Libro. 224 p. Kve
6500 Ft
PPeeddaaggóóggiiaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss
FFrraaiibbeerrgg,,  SSeellmmaa  HH.: Varázsos évek :[hogyan értsük meg és miként kezeljük a korai
gyerekkor problémáit]. Bp.: Park. 247 p. (Hétköznapi pszichológia) Fve 2500 Ft
HHoovvaa  ttoovváábbbb  aazz  áállttaalláánnoossbbóóll...:a továbbtanulás, az iskolaválasztás tudnivalói:
középfokú oktatási intézmények Budapesten és Pest megyében. Bp.: Okker. 339 p.
Fve 2500 Ft
AAzz  iisskkoollaa  kkoorrsszzeerrûû  ffuunnkkcciióóii. Bp.: Okker. 364 p. Fve 3000 Ft
RRaannsscchhbbuurrgg  JJeennôô: Szülôk könyve: a fogantatástól az iskolakezdésig. Bp.: Saxum.
471 p. Kve 3950 Ft
SStteekkllááccss  JJáánnooss: Az olvasás kis kézikönyve szülôknek, pedagógusoknak. Hogyan
olvas(s)unk?: a funkcionális analfabetizmustól az olvasási stratégiákig. Bp.: Okker.
112 p. Fve 1800 Ft
NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr
ÁÁllmmookk  ééss  llááttoommáássookk  aa  2200––2211..  sszzáázzaaddbbóóll. 1. köt.  Bp.: L’ Harmattan. 558 p. (Fontes
ethnologiae Hungaricae, 6.) Fve 4300 Ft
KKéétt  kkáárrppááttaalljjaaii  ppaarraasszzttpprróóffééttaa  sszzeenntt  iirraattaaii.. Bp.; [Pécs]: L’Harmattan: PTE Néprajz –
Kult. Antropológia Tanszék. 379 p. (Fontes ethnologiae Hungaricae, 5.) Fve 3500 Ft
AA  kkiinnccsskkeerreessééss  440000  éévvee  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn::  kkéézziikköönnyyvveekk  ééss  oollvvaassóóiikk. Bp.: L
’Harmattan. 199 p. (Fontes ethnologiae Hungaricae, 8.) Fve 2200 Ft
SSzzeenntt  sszziimmbbóólluummookk::  nnééppeekk,,  vvaalllláássookk,,  mmiisszzttéérriiuummookk. Bp.: Corvina. 792 p. Kve 7991 Ft
TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemm..  TTeerrmméésszzeettrraajjzz..  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm
AAnnttrrooppooggéénn  öökkoollóóggiiaaii  vváállttoozzáássookk  aa  KKáárrppáátt--mmeeddeennccéébbeenn::  aa  KKáárrppáátt--mmeeddeennccee
ffeellsszzíínnéénneekk  vváállttoozzáássaa  aa  ffööllddhhaasszznnáállaatt  ééss  aazz  éélleettmmóódd  vváállttoozzáássáánnaakk  kköövveettkkeezzttéébbeenn.
Bp.: PTE BTK Néprajz – Kult. Antropológia Tanszék: L’ Harmattan. 346 p., XVI t. Kve
4800 Ft
GGaasskkóó  BBééllaa: Csongrád megye természetes és természetközeli élô-helyeinek
védelmérôl 2.: javaslatok természetes és természetközeli élôhelyek védelmére a
Kiskunsági homokhát délkeleti felében: Kelebia, Öttömös, Ásotthalom, Mórahalom. [A
Móra Ferenc Múzeum évkönyve. Természettudományi tanulmányok, 5.: Studia
naturalia, 5.] Szeged: Móra F. Múzeum. 486 p. Fve 3636 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési 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 Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.
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MMaatteemmaattiikkaa
BBeennjjaammiinn,,  AArrtthhuurr  ––  SShheerrmmeerr,,  MMiicchhaaeell: Fejszámolás: boszorkányos matematikai
trükkök. Bp.: Partvonal. 310 p. Fve 2990 Ft
MMii  vvaann  kkiinntt  ééss  mmii  vvaann  bbeenntt?? Bp.: Egmont-Hungary. 32 p. (Számhôsök meséi, 2.) Kve
2199 Ft
MMiillyyeenn  aa  ggöömmbb  ééss  mmiillyyeenn  aa  kkoocckkaa?? Bp.: Egmont-Hungary. 32 p. (Számhôsök meséi,
1.) Kve 2199 Ft
SSzzáámmííttóóggéépp--ttuuddoommáánnyy..  PPrrooggrraammoozzááss
WWeeiinnmmaannnn,,  EEllaaiinnee  ––  LLoouurreekkaass,,  PPeetteerr: Photoshop CS4: Windows és Macintosh:
könnyen is lehet! Bp.: Panem. XII., 442 p. Fve 6400 Ft
FFiizziikkaa
FFiizziikkaa. Bp.: Akad. K. 1287, [11] p. (Akadémiai kézikönyvek) Kve 6800 Ft
HHrraasskkóó  PPéétteerr: A relativitáselmélet alapjai. Bp.: Typotex. 154 p. (Elméleti fizika) Fve 2500 Ft
KKéémmiiaa..  ÁÁssvváánnyyttaann
HHaallll,,  CCaallllyy: Drágakövek. Bp.: Taramix. 160 p. (Határozó kézikönyvek) Kve 2800 Ft
NNöövvéénnyyttaann
VViiggnneess,,  PPiieerrrree  ––  VViiggnneess,,  DDéélliiaa: Nagy képes füvészkönyv: vadnövények herbáriuma:
275 növény leírása és bemutatása fák, virágok, gyógyfüvek, örökzöldek: az élôvilág
csodái. Bp.: Corvina. 564, [12] p. Kve 8990 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy
BBeecckk,,  AAaarroonn  TT..  ––  FFrreeeemmaann,,  AArrtthhuurr  ––  DDaavviiss,,  DDeenniissee  DD.: A személyiségzavarok kognitív
terápiája. Bp.: Animula. 234 p. Fve  3200 Ft
CCaarrss,,  JJaannee  ––  ZZaannddeerr,,  BBiirrggiittttaa: Szellemileg leépült idôsek gondozása: tegyük
könnyebbé az együttélést! Bp.: Animus. 199 p. (Önsegítô könyvek) Fve 2390 Ft
HHaarrppeerr,,  JJeennnniiffeerr: A tudatos test: kínai orvoslástan és természetgyógyászat az
öngyógyítás szolgálatában. Bp.: Bioenergetic. 213 p. Fve 2100 Ft
MMeeddiicciinnaa  rreennaattaa::  rreenneesszzáánnsszz  oorrvvoossttöörrttéénneettii  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy.  Bp.: Semmelweis
Orvostört. Múz., Könyvtár és Levéltár. 207 p. Fve 2900 Ft
UUrroollóóggiiaaii  bbeetteeggssééggeekk. Bp.: SpringMed. 248 p. (SpringMed Kérdezz! Felelek!
könyvek) Fve 2800 Ft
WWeesstt,,  ZZiittaa: Gyereket szeretnénk avagy. Hogyan essünk teherbe?. Bp.: Partvonal.
342 p. Kve 3490 Ft
ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé. MMeennttáállhhiiggiiéénnéé  
BBaaxxeennddaallee,,  MMaarrttiinn: No stressz!: kalauz a feszültség túléléséhez. Bp. Animus. 32 p.
Fve 599 Ft
BBuuccssáánnyyii  GGyyuullaa: Egészséges nyerskoszt és nyers diéta mint természetes
gyógytényezô. [Repr. kiad.] [Miskolc]: [Hermit] 103 p. Fve 1650 Ft
CCooookk,,  KKaattee  ––  WWyynnddhhaamm--RReeaadd,,  LLuuccyy: A boldog kismama: hozd a formádat szülés
után. Bp.: Taramix. 244 p. (Hasznos könyvek) Fve 3400 Ft
CCoorrddeerr,,  RRooggeerr: Bordiéta: teljes étkezési és életviteli terv. Bp.: Athenaeum. 262 p. Fve
2990 Ft
DDaahhllkkee,,  RRüüddiiggeerr: Súlyproblémák: a túlsúly és az átlagon aluli súly jelentése és
esélyei. Bp.: Bioenergetic. 163 p. Fve 1700 Ft
EElleekkeess  ZZssuuzzssaannnnaa: Egy változó kor változó ifjúsága: fiatalok alkohol- és egyéb
drogfogyasztása Magyarországon, ESPAD 2007. Bp.: L’Harmattan: NDI. 221, [19] p.
(Szakmai forrás sorozat, 12.) Fve  3300 Ft
HHeewwiitttt,,  WWiilllliiaamm  WW.: Hipnózis kezdôknek: a tudatosság és az önmegvalósítás új
szintjei. Pécs: Alexandra. 269 p. (Varázslatos ezotéria) Fve 2499 Ft
JJeeffffeerrss,,  SSuussaann:: Alakítsd át a félelmet erôvé! Bp.: Édesvíz. 235 p. (Lélekgyógyászat)
Kve 3290 Ft
KKrríízziisshheellyyzzeettbbeenn:: a válság mint esély. Bp.: Jaffa: Affarone Kft. 169 p. (Mesterkurzus)
Fve 1990 Ft
LLeeccccii,,  EElliissaa: A narancsbôr ellen: [táplálkozás, fitoterápia, testmozgás, kezelések].
Bp.: Sziget Kvk. 95 p. (Fitnesz könyvek) Fve 1850 Ft
LLeeggffeelljjeebbbb  eellvváálluunnkk... Bp.: Saxum. 170 p. (Szimpozion) (Az élet dolgai) Fve 1150 Ft
MMiiddddlleettoonn,,  JJoohhnn: Éld túl a válságot!: kellemetlen, de nem lehetetlen. Bp.: Scolar.
XVIII, 254 p. (...mert élni jó!) Fve 2850 Ft
NNyyddaahhll,,  OOllee: Könyv a szerelemrôl: gyakorlati tanácsok a boldog párkapcsolathoz.
Bp.: Jaffa. 248 p. Kve 2940 Ft
PPeecckk,,  MM..  SSccootttt: A járatlan út: a szeretet, a hagyományos értékek és a szellemi
fejlôdés új pszichológiája. Bp.: Park. 253 p. (Hétköznapi pszichológia) Fve 2500 Ft
TToollllee,,  EEcckkhhaarrtt: A most hatalma a gyakorlatban: nélkülözhetetlen tanítások,
meditációk. Bp.: Édesvíz. 159 p. (Tudatos teremtés) Kve 2490 Ft
VViiddoovvsszzkkyy  GGáábboorr: Örömtréning: gyakorlati tanácsok, hogy azzá válhass, aki lenni
szeretnél. [Esztergom]: Pilis-Print. 192 p. Fve 2300 Ft
TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt
GGiieennggeerr,,  MMiicchhaaeell: Elsôsegély gyógyító kristályokkal. Bp.: Édesvíz. 326 p.
(Természetgyógyászat) Fve 3990 Ft
GGiieennggeerr,,  MMiicchhaaeell: A kristályok karbantartása: tisztítás, feltöltés, tárolás. Bp.:
Bioenergetic. 58 p. Fve  990 Ft
TTeerrmméésszzeetteess  ggyyóóggyymmóóddookk  eenncciikkllooppééddiiáájjaa. Bp.: Ventus Libro. 634 p. Kve 4980 Ft
TTeecchhnniikkaa..  TTeecchhnniikkaattöörrttéénneett..  MMûûsszzaakkii  ttuuddoommáánnyyookk
HHeeuurréékkaa!: találmányok az ókortól napjainkig. [Nyíregyháza]: Nagykönyv K. 40 p. (A
mi világunk, 28.) Kve 1290 Ft
HHaaddiitteecchhnniikkaa  
FFoowwlleerr,,  WWiillll  ––  SSwweeeenneeyy,,  PPaattrriicckk: Puskák és sorozatlövô kézi lôfegyverek nagy
enciklopédiája. Bp.: Kossuth. 256 p. Kve 7991 Ft
JJaacckkssoonn,,  RRoobbeerrtt: 101 híres tank: legendás harckocsik az I. világháborútól napjainkig.
Bp.: Ventus Libro. 112 p. Kve 3600 Ft
JJaacckkssoonn,,  RRoobbeerrtt: 101 híres vadászgép: legendás harci repülôgépek az I.
világháborútól napjainkig. Bp.: Ventus Libro. 112 p. Kve 3600 Ft
MMeezzôôggaazzddaassáágg
LLiieebbhhaarrdd,,  PPeetteerr: Energetikai faültetvények: rövid vágásfordulójú faanyagtermelés: a
jövô nyersanyaga. Bp.: Cser K. 108 p. (Zöld-könyvek) Fve 3995 Ft
ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa
BBeeddôô  SSáánnddoorr  ––  HHoollllóó  IIssttvváánn  ––  LLááttiittss  GGyyöörrggyy: A borjak és a növendék üszôk
felnevelése. Bp.: Mezôgazda. 168 p. Fve 3900 Ft

MMéézzeess  MMiikkllóóss  ––  HHaauusseennbbllaasszz  JJóózzsseeff : Sertéstakarmányozás. Bp.: Mezôgazda. 185 p.
Fve 3900 Ft
NNiicchhoollaass,,  AAnnnnaa  KKaatthheerriinnee: A mopsz. Bp.: Cser K. 68 p. (Kisállataink) Fve 2495 Ft
WWiirrtthh,,  VVoollkkeerr  vvoonn: Madárpókok. Bp.: Cser K. 64 p. (Kisállataink) Fve 2495 Ft
HHaalláásszzaatt..  VVaaddáásszzaatt
HHeessppeelleerr,,  BBrruunnoo  ––  KKrreewweerr,,  BBeerrnndd: Fiatal vagy idôs?: a csülkös vad terepi értékelése.
Bp.: Mezôgazda. 128 p. Kve 3200 Ft
VVeennddééggllááttááss..  SSzzaakkááccsskköönnyyvveekk
AAggrreecchh,,  MMaarrttiinnee: Házi kenyerek: receptek kenyérsütô géphez. Bp.: Officina ’96. 92 p.
(Larousse 100 % siker, 100 % élvezet Kve 2450 Ft
BBóóddii  MMaarrggóó: Az én ízvilágom. Bp.: Bódi G. Produkciós Iroda Kft. 161 p. Kve
3999 Ft
FFrraannkk  JJúúlliiaa: Halból és vadhúsból készült ételek: 100 recept. Bp.: Corvina. 63 p. [8] t.
(Frank Júlia konyhája) Fve 1600 Ft
HHaarrmmaattii  GGáábboorr: Utasellátó 60. Bp.: M. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. 108
p. Kve 2800 Ft
KKaauuddeerrss,,  MMaarriiee: Teljes izraelita szakácskönyv: a húsvéti konyha figyelembevételével.
Bp.: Gabbiano Print. XXIV, 305 p. Kve 5090 Ft
KKookkttééllookk  kkiisskköönnyyvvee. Pécs: Art Nouveau. 832 p. Fve 2999 Ft
SSüüttééss  ffôôzzééss  nnaaggyykköönnyyvvee::  llééppééssrrôôll  llééppééssrree: [több mint 650 könnyen megtanulható
konyhai mûvelet, 400 remek, bevált recept].) Bp.: Kossuth. 463 p. Kve 7989 Ft
TTéésszzttaaéétteelleekk  kkiisskköönnyyvvee.. Pécs: Art Nouveau. 832 p. Fve 2999 Ft
VVeezzeettééssttuuddoommáánnyy..  MMeenneeddzzssmmeenntt..  SSzzeerrvveezzééss
CCssííkksszzeennttmmiihháállyyii  MMiihháállyy: Jó üzlet: vezetés, áramlat és az értelem Gyôr: Lexecon. 236
p. Fve 3180 Ft
ÜÜzzeemmggaazzddaassáágg..  MMaarrkkeettiinngg
BBeennccssiikk  AAnnddrreeaa: A tudásmenedzsment emberi oldala. Miskolc: Z-Press. 269 p. Fve
3950 Ft
CCoohheenn,,  WWiilllliiaamm  AA.: Marketingtervezés. Bp.: Akad. K. 429 p. (Marketing szakkönyvtár)
Kve 5450 Ft
SSzzáámmvviitteell  
TTaakkááccss  AAnnddrrááss: Vállalatértékelés magyar számviteli környezetben. Bp.: Perfekt. 200
p. Fve 3290 Ft
KKüüllöönnffééllee  iippaarráággaakk..  SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa
BBaalláázzss  GGyyöörrggyy: Különleges betonok és betontechnológiák. 2. Bp.: Akad. K. 408 p.
Kve 5280 Ft
BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: A trónkövetelô Windows 7: [megjelenés elôtti, magyarított RC
verzió alapján]. Bp.: BBS-INFO. 215 p. Fve  2490 Ft
MMaayyeerr  IIssttvváánn: Neteránok : [„ezüstgeneráció” az internet világában]. Bp.: Panem. 264
p. (Idôsebbek is elkezdhetik) Fve 2490 Ft
MMoorroonneeyy,,  LLaauurreennccee: Microsoft Silverlight 3: elsô könyv. Bicske: Szak K. XXVI, 404 p.
Fve 6500 Ft
Szolgáltatás-orientált architektúra. Bp.: Panem. XIX, 234 p. Fve 3900 Ft
VVllkk,,  VVááccllaavv: Házi és kerti füstölôk és grillezôk: építés – füstölési módok. Bp.: Cser K.
84 p. (Mestermunka) Fve 3995 Ft
RRuuhháázzaattii  iippaarr
GGiiddeell,,  HHeennrryy: Coco Chanel. Bp.: Európa. 429 p. Kve 3800 Ft
DDíísszzttáárrggyyaakk  kkéésszzííttééssee..  BBaarrkkááccssoollááss..  JJááttéékkkkéésszzííttééss
FFiinnnnaannggeerr,,  TToonnee: Napsugaras otthon. Bp.: Aréna 2000. 157 p. (Praktika könyvek) Fve
3690 Ft
SSoommmmeerr,,  EEvvaa: Csak kalózoknak!: barkács- és játékötletek. Bp.: Cser K. 32 p. + mell.
(Színes ötletek, 103.) Fve 995 Ft
SStteeffffaann,,  CChhrriissttiiaannee: Csak királylányoknak!: barkács- és játékötletek. Bp.: Cser K. 32
p. + mell. (Színes ötletek, 102.) Fve 995 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa
BBuuddaappeesstt  nneeoorreenneesszzáánnsszz  ééppííttéésszzeettee: tanulmányok a 2008. november 18-án
Budapest Fôváros Levéltárában rendezett konferencia anyagából.  Bp.: BFL. 236 p.,
XII t. Ft 2000 Ft
CCsseerrnnyyuuss  LLôôrriinncc. Bp.: [Serdián Kvk.] 190 p. Kve 3573 Ft
ZZáásszzllóóttaarrttóókk.. Bp.: Tandem Graf. Stúdió. 127 p. (Anno) Fve 1450 Ft
GGrraaffiikkaaii  mmûûvvéésszzeetteekk
„„AA  mmaaggyyaarr  rraajjzz  ffiiaattaall  mmeesstteerreeii””:: Szalay Lajos és nemzedéktársai, 1932–1949: a
Magyar Nemzeti Galéria és a Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum közös
kiállítása : [Miskolci Galéria, 2009. április 18 – augusztus 2. [Miskolc]: MG. 175 p. (A
Miskolci Galéria könyvei, 35. Fve 2100 Ft
IIppaarrmmûûvvéésszzeett,,  ddíísszzííttôômmûûvvéésszzeett,,  iippaarrii  ffoorrmmaatteerrvveezzééss
SSoommooggyyii  ZZssoolltt: A magyar szecesszió bútormûvészete. Bp.: Corvina  Iparmûvészeti
Múzeum. 200 p. (Az iparmûvészet remekei) Fve 4490 Ft
FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss
SSzzíínnnneell  lléélleekkkkeell: National Geographic, 1888–2009. Bp.: Geographia K. 511 p. Kve
14990 Ft
ZZeennee
FFrroosstt,,  RRuuppeerrtt: Michael Jackson csodálatos világa, 1958–2009. [London]: Go
Entertainment Group Ltd. 130 p. Fve 2849 Ft
MMaaccDDoonnaalldd,,  IIaann: A fejek forradalma: a Beatles dalai és a hatvanas évek. Bp.: Park.
403 p. Kve 2900 Ft
Myers, Ben: System of a Down : Hollywood alulnézetbôl. Bp.: Cartaphilus. 233, [12]
p. (Legendák élve vagy halva, 35.) Kve 3990 Ft
SSzzóórraakkoozzááss,,  cciirrkkuusszz
DDéévvéénnyyii  IIllddiikkóó    ––  MMoorraavveettzz  LLeevveennttee: Aranybohóc: a Magyar Nemzeti Cirkusz
legendája. [Pécs]: Pro Pannonia. 207 p. (Pannónia könyvek) Kve 2600 Ft
FFiillmmmmûûvvéésszzeett
AAlleexxaannddeerr,,  LLaauurreenn: Kedvenc sztárom, Miley. Bp.: Egmont-Hungary. 147 p., [8] t. (Tini
sztárok titkai) Fve 1699 Ft
TTaarraannttiinnoo,,  QQuueennttiinn: Becstelen brigantik. Bp.: Cartaphilus. 264 p. (Cartaphilus
forgatókönyvek) Fve 2000 Ft
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SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett
GGrroottoowwsskkii,,  JJeerrzzyy: Színház és rituálé: szövegek, 1965–1969. Pozsony: Kalligram. 237
p. Fve 2500 Ft
Sport
CCaappeellllee,,  PPhhiill: Biliárdbiblia. Bp.: Ekren. 480 p. Fve 4690 Ft
GGiimmnnaasszzttiikkaa  mmiinnddeennkkiinneekk: [fogyasztó torna, táplálkozás, légzés, nyújtás, aerobic].
Bp.: Sziget Kvk. 95 p. (Fitnesz könyvek) Fve 1850 Ft
KKrreeiinnbbeerrgg,,  PPeetteerr: A westernlovaglás. Bp.: Mezôgazda. 120 p. (Lovasakadémia, 15.)
Kve 2900 Ft
NNóóggrrááddii  ffuuttbbaallll::  22000088//22000099. Salgótarján: Nógrád M. Sportági Szakszövetség. 182 p.
Fve 1000 Ft
NNoorrddmmaannnn,,  MMiicchhaaeell: 1000 focista: minden idôk legjobb játékosai. Pécs: Alexandra.
336 p. Kve 5999 Ft
TTssaattssoouulliinnee,,  PPaavveell: A meztelen harcos avagy. Hogyan lehetsz félelmetesen erôs –
kizárólag a saját testsúlyoddal dolgozva. Bp.: Jaffa. 219 p. Fve 3990 Ft
TTáárrssaassjjááttéékkookk..  RReejjttvvéénnyyeekk..  FFeejjttöörrôôkk
NNaaggyy  IIQQ--ttrréénneerr: 365 feladat, rejtvény és játék. Bp : Ventus Libro. 320 p. Fve 2980 Ft
TTáárrssaass  sszzóórraakkoozzáássookk..  MMoozzggáássmmûûvvéésszzeett..  TTáánncc
FFuullllmmaann,,  JJooee:: Bûvésztrükkök nagykönyve. Bp.: Egmont-Hungary. 120 p. Kve 2999 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

NNyyeellvvttuuddoommáánnyy
AAddaammiikk  BBééllaa: A latin nyelv története: az indoeurópai alapnyelvtôl a klasszikus latinig.
Bp.: Argumentum. 281 p. (Apollo könyvtár, 30.) Fve 2800 Ft
AA  mmaaggyyaarr  hheellyyeessíírrááss  sszzaabbáállyyaaii..  Bp.: Akad. K. 509 p. Kve 2550 Ft
RRóónnaaii  BBééllaa: Édes anyanyelvünk. [Szombathely]: Oskar. 383 p. Fve 2980 Ft
TTóóttffaalluussii  IIssttvváánn: Klasszikus szócsaládfák: nyelvünk görög és latin eredetû szavai.
Bp.: Tinta. 236 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 96.) Kve 2990 Ft
WWiillkkeess,,  AAnnggeellaa: Szólalj meg bátran angolul: [szórakoztató, színes rajzokkal illusztrált
nyelvkönyv].  Bp.: Holnap. 47 p. Kve  2100 Ft
WWiillkkeess,,  AAnnggeellaa: Szólalj meg bátran franciául: [szórakoztató, színes rajzokkal illusztrált
nyelvkönyv].  Bp.: Holnap. 47 p. Kve  2100 Ft
WWiillkkeess,,  AAnnggeellaa: Szólalj meg bátran németül: [szórakoztató, színes rajzokkal illusztrált
nyelvkönyv].. Bp.: Holnap. 47 p. Kve  2100 Ft
WWiillkkeess,,  AAnnggeellaa: Szólalj meg bátran olaszul: [szórakoztató, színes rajzokkal illusztrált
nyelvkönyv]. Bp.: Holnap. 47 p. Kve 2100 Ft
WWiillkkeess,,  AAnnggeellaa: Szólalj meg bátran oroszul: [szórakoztató, színes rajzokkal illusztrált
nyelvkönyv].  Bp.: Holnap. 45 p. Kve  2100 Ft
SSzzóóttáárraakk
AAnnggooll  ––  mmaaggyyaarr  kkéézziisszzóóttáárr. Bp.: Akad. K. XXVIII, 1147 p. + mell.: 1 CD-ROM, Angol –
magyar tematikus nyelvvizsgaszótár. (61 p.) Kve 6590 Ft
MMaaggaayy  TTaammááss  ––  OOrrsszzáágghh  LLáásszzóó: Magyar – angol kéziszótár. Bp. Akad. K. XXI, 816 p.
+ mell.: 1 CD-ROM Kve 6590 Ft
IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy
BBaalláázzss  EEsszztteerr: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi autonómiáról a Nyugatban
és a Nyugatról, 1908–1914.  Bp. : Napvilág. 364 p. (Critica) Fve 2800 Ft
BBaalloogghh  FF..  AAnnddrrááss: Német – magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében.
Bp.: Argumentum. 205 p. (Irodalomörténeti füzetek, 166.) Fve 2100 Ft
BBaazzssáánnyyii  SSáánnddoorr: „Fehéret, feketét, tarkát...”  Változatok az iróniára. Pozsony:
Kalligram. 491 p. Fve  2990 Ft
CCssöörrsszz  RRuummeenn  IIssttvváánn: Szöveg szöveg hátán: a magyar közköltészet variációs
rendszere, 1700–1840. Bp.: Argumentum. 222 p. (Irodalomtörténeti füzetek, 165.)
Fve 2100 Ft
KKeeddvveess  GGyyuullaa  ––  RRaattzzkkyy  RRiittaa: Csataterek Petôfije: dokumentumok, Petôfi-mûvek
hadtörténeti és irodalomtörténeti-poétikai elemzésekkel. Bp.: Timp: LaVik. 92 176 p.,
[4] t., [2] t.fol. (Timp – militaria, 11.) Kve 3500 Ft
AA  mmaaggyyaarr  iirrooddaalloomm  éévvkköönnyyvvee::  22000088.  Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 382 p. Ft
2900 Ft
NNyyuuggaatt--kkééppeesskköönnyyvv::  ffoottóókk,,  ddookkuummeennttuummookk  aa  NNyyuuggaatt  ttöörrttéénneettéébbôôll.. Bp.: PIM. 287 p. Ft
4830 Ft
NNyyuuggaatt  nnééppee: tanulmányok a Nyugatról és koráról. Bp.: PIM. 439 p., [8] t.b Ft 2800 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

HHoonniissmmeerreett..  HHeellyyttöörrttéénneett
AAnnddrráássssyy  úútt. Bp.: Fekete Sas. 244 p. (Budapesti kultúrtörténeti séták, 1.) Ft 3200 Ft
BBääcchheerr  IIvváánn: Újlipócia. [Szociográfia] Bp.: Ulpius-ház. 101 p. Kve 3998 Ft
FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy.. EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk
AAmmsszztteerrddaamm. Bp.: Panemex. 160 p. (Útitárs top 10) Fve 2290 Ft
BBaarrcceelloonnaa::  úúttiikkaallaauuzz.  Bp.: Panemex. 80 p. + térkép (Zsebútitárs) Ft 990 Ft
BBeerrlliinn:: útikalauz. Bp.: Panemex. 80 p. + térkép (Zsebútitárs) Ft 990 Ft
CCuunnnniinngghhaamm,,  AAnnttoonniiaa: Koppenhága. Bp.: Panemex. 128 p. (Útitárs top 10) Ft 2290 Ft
FFiilliipp  GGaabbrriieellllaa: Eszterházától Eisenstadton át Fraknóig: vendégségben az
Esterházyaknál. Miskolc: Well-Press. 220 p. (Vendégváró útikönyvek) Fve 3200 Ft
FFiirreennzzee.. Bp.: Panemex. 80 p. + térkép (Zsebútitárs) Ft 990 Ft
JJoohhnnssoonn,,  LLoorrrraaiinnee  ––  HHooppkkiinnssoonn,,  BBaarrbbaarraa: Toronto.. Bp.: Panemex. 128 p. (Útitárs top
10) Ft 2290 Ft
LLeeiiddiigg,,  MMiicchhaaeell  ––  ZZooeecchh,,  IIrreennee: Bécs. Bp.: Panemex. 160 p. (Útitárs top 10)  Ft
2290 Ft
MMééhheess  LLáásszzllóó: Hollókô és a palóc vidék. Miskolc: Well-Press. 220 p. (Vendégváró
útikönyvek) Ft 3200 Ft
NNyyddaahhll,,  OOllee: Elsô lépés a Gyémánt Úton. Egy utazás, amely történelmet írt. Bp.:
Jaffa. 279 p. Kve 2940 Ft
OOllááhh  SSáánnddoorr: A paradicsom és a vénem.  [Sopron]: novum Verlag. 118 p. Ft 2990 Ft
SSáárrkköözzii  JJuuddiitt: Az Õrségtôl Göcsejig. Miskolc: Well-Press. 219 p. (Vendégváró
útikönyvek) Ft 3200 Ft
SSuuttaarrsskkii,,  KKoonnrraadd  ––  DDoommoonnkkooss  LLáásszzllóó: Megôrzésre átvéve: barangolás a lengyel
Szepesben és Árvában. Bp.: Unicus. 206 p. Ft  4200 Ft
VVeelleennccee.. Bp.: Panemex. 80 p. + térkép (Zsebútitárs) Ft 990 Ft

TTöörrttéénneettttuuddoommáánnyy..  TTöörrttéénneettii  sseeggééddttuuddoommáánnyyookk
HHaaddvveezzéérreekk::  aa  hhaarrccmmeezzôôkk  uurraaii. Bp.: Totem Plusz. 304 p. Kve 12995 Ft
MMccNNaabb,,  CChhrriiss: A legnagyobb történelmi katasztrófák: a világtörténelem legsúlyosabb
csapásai. Bp.: Nemzeti Tankvk. 320 p. Kve 2490 Ft
ÉÉlleettrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett  
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Így éltünk Mezopotámiában. Bp.: Partvonal. 231 p. Fve 2990 Ft
LLaannttooss  PPéétteerr: Sínek és sorsok. Bp.: Scolar. 251 p. Fve 2951 Ft
VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett
AAqquuiinnccuummii  LLááttvváánnyyrraakkttáárr: [a BTM Aquincumi Múzeuma állandó kiállításának
katalógusa] = Visual store at Aquincum : [catalogue of the permanent exhibition of
the Aquincum Museum]. Bp.: BTM. 232 p. Kve 10000 Ft
NNoovváákkii  GGyyuullaa  ––  SSáárrkköözzyy  SSeebbeessttyyéénn  ––  FFeelldd  IIssttvváánn: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
várai az ôskortól a kuruc korig. Bp. ; Miskolc: Castrum Bene Egyes.: HOM. 330 p.
(Magyarország várainak topográfiája, 1.) (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti
emlékei, 5.) Fve 6873 Ft
MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett
KKaallóózznnaappllóó: Morgan kapitány és a karib-tengeri kalózok rémtettei, ahogy Alexander
Exquemelin a saját szemével látta. Bp.: Athenaeum. 192 p. Kve 5990 Ft
KKoovvááccss  IIssttvváánn: A barátság anatómiája. 2. kv. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 340 p.,
[16] t. Kve 2900  Ft
SSeerrddiiáánn  MMiikkllóóss  GGyyöörrggyy: Iszlám szótár. Bp.: [Serdián Kvk.] 133 p. Fve 2100 Ft
EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee
AAnnddeerrllee  ÁÁddáámm: Történelmi minták és utak. Esszék Spanyolországról és Latin-
Amerikáról. Szeged: SZTE. 213 p. Fve 2300 Ft
SSzziilláággyyii  ÁÁggnneess  JJuuddiitt: Metszéspontok: tanulmányok a portugál és a brazil
történelemrôl. Szeged: SZTE. 218 p. Fve 2300 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee
BBaalláázzss  PPááll:: Forgószélben: a budapesti ortodox zsidóság és iskolái. Bp.: Novella. 564
p. Kve 4990 Ft
EEttéénnyyii  NNóórraa,,  GG..:: Pamflet és politika: a hatalmi egyensúly és Magyarország a 17.
századi német propagandában. Bp.: L’Harmattan. 432 p. Ft 3700 Ft
EEzzeerrnnyyoollcczzsszzáázznneeggyyvveennnnyyoollcczz::  aazz  11884488//4499--iikkii  mmaaggyyaarr  sszzaabbaaddssáágghhaarrcczz  ttöörrttéénneettee
kkééppeekkbbeenn: egykorú képek, okiratok, eredeti kézírások, ereklyék, nevezetes
nyomtatványok, kiáltványok, mûvészi emlékek. Repr. kiad. Bp.: Kossuth. 476 p. Kve
6990 Ft
PPáálloossffaallvvii  TTaammááss: A Hunyadiak kora, 1437–1490. Bp.: Kossuth. 104 p.
(Magyarország története, 7.) Kve 1590 Ft
PPeettrriikk  IIssttvváánn: Rejtélyek országa: a kazár királyság és a kazár–magyar kapcsolatok
rövid története. Bp.: Cédrus Mûv. Alapítvány : Napkút. 102 p. (Ómúltunk tára, 2.) Fve
990 Ft
SSzzöörréénnyyii  LLáásszzllóó: Harmóniára teremtve. Tanulmányok Mátyás királyról. Bp.: Lucidus.
151 p. (Kisebbségkutatás könyvek) Fve 2800 Ft

SZÉPIRODALOM

AAddyy  EEnnddrree  lleevveelleezzééssee. 3. 1910–1911. Bp.: Akad. K. 647 p., [8] t. Kve 3800 Ft
AAnnddeerrssoonn,,  CCaatthheerriinnee: Hetedik mennyország. Bp.: General Press. 398 p. (Romantikus
regények) Kve  2290 Ft
AAuusstteenn,,  JJaannee: Büszkeség és balítélet. Szeged: Lazi. 336 p. Kve 2500 Ft
BBaaáánn  TTiibboorr: Konstelláció: kollázsok és haikuk. Bp.: Hét Krajcár. 64 p. Fve 1180 Ft
BBaabbiittss  MMiihháállyy  lleevveelleezzééssee,,  11991144––11991166. Bp.: Argumentum. 466, [18] p. (Babits Mihály
mûveinek kritikai kiadása) Kve 3900 Ft
BBaallddaaccccii,,  DDaavviidd: A Teve Klub. Bp.: Európa. 556 p. Kve 3000 Ft
BBaallll,,  SSaarraahh  ––  FFaawwkkeess,,  KKaattee: Wilson meghibásodik.  Bp.: Egmont-Hungary. [24] p.
(Vidám kalandok Chuggingtonból, 1.) Kve 2199 Ft
BBáárrssoonnyy  IIssttvváánn: Vadászhangok, hangulatok. 3. Nyomról nyomra. Sárkeresztes: DCG
BT. 208 p. Kve 2730 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa: Hanna utazásai. Pécs: Alexandra. 108 p. Kve 1999 Ft
BBéékkééss  PPááll: A Bölcs Hiánypótló. Bp.: Móra. 123 p. Kve 2390 Ft
BBeennzzoonnii,,  JJuulliieettttee: Aurora. 1. köt. Hajnal szerelme. Bp.: Geopen. 324 p. Fve 2990 Ft
BBeennzzoonnii,,  JJuulliieettttee: Aurora. 2. köt. Hajnal fia. Bp.: Geopen. 352 p. Fve 2990 Ft
BBóóddááss  JJáánnooss: Örömhírt mondok: a jó érdekében emelni szót. Bp.: Arany Forrás K.
160 p. (Hétköznapi kereszténység) Fve 1950 Ft
BBoollllaa,,  TToomm: Desperatus. 2. r. Sopron: novum Verlag. 426 p. Fve 4490 Ft
BBoorrggeess,,  JJoorrggee  LLuuiiss  vváállooggaattootttt  mmûûvveeii. 4. Az ôs kastély: esszék. Bp.: Európa. 355 p.
Kve 3700 Ft
BBoorrggeess,,  JJoorrggee  LLuuiiss  vváállooggaattootttt  mmûûvveeii. 5. A homály dicsérete: költemények. Bp.:
Európa. 303 p. Kve  3700 Ft
BBuukkoowwsskkii,,  CChhaarrlleess: A semmitôl délre. Bp.: Cartaphilus. 248 p. Kve 3000 Ft
CChhaannddlleerr,,  RRaayymmoonndd: Visszajátszás. Bp.: Európa. 218 p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
CChhooii,,  AAllllaann:: Barbie és a három muskétás. Bp.: Egmont-Hungary. [28] p. Kve 2199 Ft
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Örök éj. Bp.: Európa. 271 p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
CClleemmeenntt--DDaavviieess,,  DDaavviidd: Tûzhozó. Szeged: Könyvmolyképzô K. 417 p. Fve 3499 Ft
CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: Meglátni és megszeretni. Bp.: EX-BB K. 139 p. (Hedwig
Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei) (Bastei romantik) Fve  851 Ft 
CCssáátthh  GGéézzaa: Az álmok asszonya.  Szeged: Lazi. 247 p. Kve 2400 Ft
CCsseerrnnáákk  ÁÁrrppáádd: A panzió = The pension. [Elbeszélések magyar és angol nyelven]
Kaposvár: Búvópatak Alapítvány. 129 p. (Búvópatak könyvek) Fve 1200 Ft
CCssoorrbbaa  BBééllaa: Orális élvezetek. Zenta: zEtna. 77 p. (Vulkánfíber, 8.) Kve 1500 Ft
CCssúúccss  eezz  aa  ccssaappaatt. Bp.: Egmont-Hungary. 24 p. (Vadiúj Verda-sztorik, 3.) Kve 2199 Ft
DDeeaavveerr: Hideg hold.  Pécs: Alexandra. 573 p. Fve 2699 Ft
DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell: Márti és a csodás ajándék. [Kaposvár]: Holló. 21
p. Kve 950 Ft
DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell  ––  MMaarrlliieerr,,  JJeeaann--LLoouuiiss: Márti és a félelmetes kutya.
Kaposvár: Holló. 20 p. Kve 950 Ft
DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell  ––  MMaarrlliieerr,,  JJeeaann--LLoouuiiss: Márti hercegnôk és lovagok
között. [Kaposvár]: Holló. 19 p. Kve  950 Ft
DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell  ––  MMaarrlliieerr,,  JJeeaann--LLoouuiiss: Márti meglepi kis
vendégét. Kaposvár: Holló. 21 p. Kve 950 Ft
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DDoobbooss  EEddiitt: Mesék így is, úgy is: olvasásra és drámajátékra készen. Bp.: Dinasztia.
119 p. + mell.: 1 CD  Fve 2597 Ft
EEccoo,,  UUmmbbeerrttoo: A tegnap szigete. Bp.: Európa. 470 p. Kve 3200 Ft
EElliissaabbeetthh  BB..  II.: Az óceán idegen gyermekei. [S.l.] : Szerzô. 68 p. Ft 1000 Ft
FFaabbllee,,  VVaavvyyaann: Sárkánykönny.  Bp.: Fabyen. 568 p. Fve 2095 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Éjfél után... Szeged  Lazi. 236 p. (Fekete István mûvei) Kve 2600 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Vuk. Bp.: Móra. 113 p. (Fekete István mûvei) Kve 1691 Ft
FFrriiggggiieerrii,,  OOlliivveerr: A jázminok mindig nyílnak. Szeged: Bába. 235 p. Fve 1636 Ft
GGáábboorr  EErrzzsséébbeett: Az erdôk fia. Szeged: Bába. 352 p. Fve 3491 Ft
GGáállll  VVeerraa: Egy nagy szerelem apró morzsái.. Bp.: Trikolor. 98 p. Fve 1750 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Egri csillagok. 1–2. Bp.: Nemzeti Tankvk. 297 + 301 p. A két kötet
együtt Ft 1170 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Ida regénye. Szeged: Lazi. 325 p. Kve 2400 Ft
GGaavvaallddaa,,  AAnnnnaa: Vigaszág. Bp.: Magvetô. 543 p. Kve 3490 Ft
GGiibbbb,,  SSaarraahh  ––  JJoonneess,,  UUrrssuullaa: A királykisasszony, akinek nem volt birodalma. Bp.:
Manó Kv. [32] p. Kve 2290 Ft
GGrraaccee,,  NN..  BB.: Boldog évfordulót!: a nagy sikerû filmek szereplôinek újabb kalandjai.
Bp.: Egmont-Hungary. 99 p. (High school musical, 12.) Fve 1699 Ft
GGrriisshhaamm,,  JJoohhnn: Keserû pirula. Bp.: Geopen. 487 p. Fve 3290 Ft
GGrriisshhaamm,,  JJoohhnn: Az utolsó esküdt. Bp.: Geopen. 479 p. Fve 3290 Ft
GGyyóóccssii  LLáásszzllóó: Várurak kegyben és perben. Bp.: Szerzô. 112 p. Fve 1800 Ft
HHaaaass,,  WWoollff : Csontdaráló.  Bp.: Scolar. 196 p. (Scolar krimik) Ft 1950 Ft
HHaaggggaarrdd,,  FF.: Möbius gyûrûje. 2.  Sopron: novum Verlag. 455 p. Ft 4490 Ft
HHaammiillttoonn,,  LLaauurreellll  KK..:: Anita Blake, vámpírvadász. 1. Bûnös vágyak. Bp.: Agave Kv.
245 p. Ft 2280 Ft
HHeelllloo  KKiittttyy  eeggyy  nnaappjjaa. Bp.: Egmont-Hungary. [24] p. (Hello Kitty meséi, 1.) Kve 2199 Ft
HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill: Díszgyász. Bp.: Európa. 260 p. Kve 3000 Ft
JJaammeess,,  PPeetteerr: Jól áll nekik a halál. Bp.: General Press. 394 p. (Világsikerek) Kve
2290 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: A kôszívû ember fiai. 1–2. Bp.: Nemz. Tankvk. 307 + 320 p. A két kötet
együtt Ft 1170 Ft
JJóónnááss  ÉÉvvaa: Az átjáró: Barnabás Meseországban.  Bp.: Magánkiadás. 345 p. Kve
3100 Ft
JJóónnááss  ÉÉvvaa: Mazsolaszemek avagy. A férfiak és én. Bp.: Magánkiadás. 414 p. Ft
3000 Ft
KKaalláásszz  MMáárrttoonn  öösssszzeess  vveerrssee. Bp.: Magyar Napló. 670, [31] p. Kve 4935 Ft
KKaazziinncczzyy  FFeerreenncc: Fordítások Bessenyeitôl Pyrkerig: önállóan megjelent
fordításkötetek. Kritikai kiad. [Debrecen]: Debreceni Egy. K. 888 p. (Kazinczy Ferenc
mûvei) Kve 3800 Ft
KKeerroouuaacc,,  JJaacckk: Gerard látomásai. Bp.: Cartaphilus. 151 p. Kve 2600 Ft
KKiinngg,,  SStteepphheenn: Blaze. Bp.: Európa. 254 p. Kve 3000 Ft
KKiinngg,,  SStteepphheenn: Blaze. Bp.: Európa. 254 p. Fve 2400 Ft
KKiippuuffooggóóffüürrddôô  úújj  fféénnyyeeii. Bp.: Egmont-Hungary. 111 p. Kve 2999 Ft
KKlláárriiss  aannttoollóóggiiaa  22000099. Bp.: Uránusz. 353 p. Fve 5600 Ft 
LLaarrssssoonn,,  SSttiieegg: Millennium trilógia. 2. A lány, aki a tûzzel játszik. Bp.: Animus. 527 p.
Fve 3490 Ft
LLeeee,,  YYoouunngg--HHeeee: Annyira király vagy! 2. [Manga] [Újhartyán]: Vad Virágok
Könyvmûhely. [196] p. Fve 1890 Ft
LLeennggyyeell  GGéézzaa: Az idô sodrában. Bp.: Szerzô. 67 p. (Z) Fve 700 Ft
LLeennkk,,  FFaabbiiaann: Idôdetektívek. 1. köt. Összeesküvés a Holtak Városában. Bp.: Scolar.
153 p. Kve 990 Ft
LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: Naraszinha oszlopa. Bp.: Studium Plusz. 505 p. Fve 1499 Ft
MMaaaarr,,  PPaauull: Tessék engem megmenteni! Szeged: Könyvmolyképzô K. 147 p. Kve
1999 Ft
MMaaccddoonnaalldd,,  RRoossss: Csipkerózsika. Bp.: Európa. 378 p. (Európa krimi) Kve 2500 Ft
MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Boldogság másodkézbôl. Bp.: Harlequin. 239 p. (A New York
Times sikerszerzôje) Fve 1595 Ft
MMaannggeerr,,  IIcciikk: Az édenkert könyve. Bp.; Jeruzsálem: Múlt és Jövô Kv. 234 p. Kve
3200 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Bolhapiac: [tárcanovellák]. Bp.: Helikon. 211 p. Kve 2990 Ft
MMááttyyááss  oorrsszzáággaa: irodalmi antológia. Bp.: Zrínyi. 245 p. Fve 2500 Ft
MMaauugghhaamm,,  WWiilllliiaamm  SSoommeerrsseett: Borotvaélen. Bp.: Holnap. 371 p. Fve 2500 Ft
MMccEEllrrooyy,,  LLaauurriiee: Lebilincselô barátság. Bp.: Egmont-Hungary. 112 p. (Hannah
Montana, 13.) F 1699 Ft
MMccNNaauugghhtt,,  JJuuddiitthh: Összetört idill. 2. Bp.: General Press. 317 p. Kve 2290 Ft
MMeerrllee,,  RRoobbeerrtt: Állati elmék. Bp.: Európa. 568 p. Kve 2900 Ft
MMeesseesszzöövvééss:: Lesznai Anna tiszteletére írták a gyerekek. Bp.: Nemzeti Tankvk. 144 p.
Kve 1901 Ft
MMéézzeess  mmeesséékk. Bp.: Egmont-Hungary. 32 p. (Kalandra fel Micimackóval!, 1.) Kve
2399 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn: Szent Péter esernyôje. Bp.: Nemzeti Tankvk. 229 p. (NTK-
klasszikusok) Fve 1170 Ft

MMiillyyeenn  kkeeddvveedd  vvaann?? Bp.: Egmont-Hungary. [24] p. (Hello Kitty meséi, 2.) Kve 2199 Ft
MMoollnnáárr  GGéézzaa: A Land. Bp.: [Szerzô]: Szeváciusz I. 112 p. Fve 500 Ft
MMoonnddóókkáásskköönnyyvv  aa  lleeggkkiisseebbbbeekknneekk. Bp.: Egmont-Hungary. 32 p. (Micimackó vagyok,
találkoztunk már?, 1.)  Kve 2399 Ft 
NNaaggyy  BBaannddóó  AAnnddrrááss: Ringató: altatók gyerekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek.
[Versek] Orfû: Szamárfül. 64 p. Kve 1499 Ft
OOrrwweellll,,  GGeeoorrggee: 1984. Bp.: Európa. 341 p. Kve 2700 Ft
PPáállffaallvvii  NNáánnddoorr: Adam és Eden. [Cegléd]: Gladius. 157 p. Kve 2500 Ft
PPáállffaallvvii  NNáánnddoorr: Én és te. [Cegléd]: Gladius. 199 p. Kve 3000 Ft
PPaarrkkeerr,,  CCyynntthhiiaa: Szingli nôk. [Kecskemét]: Vagabund. 207 p. Fve 630 Ft
PPáásszzttoorr  PPáállmmaa: Nyughatatlan lélek. Szeged: Bába. 122 p. Fve 1091 Ft
PPeelleeccaannooss,,  GGeeoorrggee  PP.: Az éjszakai kertész. Pécs: Alexandra. 339 p. Fve 1999 Ft
PPeelleevviinn,,  VViikkttoorr:: Generation ‘P’. [Regény] Bp.: Európa. 387 p. Kve 3200 Ft
PPeerrjjééss  IIssttvváánn: Találkozások iskolája. [Sopron]: novum Verlag 155 p. Fve 2990 Ft
PPóóssaa  ZZoollttáánn: Az ifjúság maradéka. Bp.: M. Napló. 132 p. (Magyar Napló
regénypályázat) Fve 1470 Ft
PPrreessttoonn,,  DDoouuggllaass  ––  CChhiilldd,,  LLiinnccoollnn: A megtalált ereklye. Bp.: General Press. 390 p.
(Világsikerek) Kve  2290 Ft
PPrreeuußßlleerr,,  OOttffrriieedd: Málévári ribillió.  Szeged: Könyvmolyképzô K. 128 p. Kve 1999 Ft
PPrróóbbaaiiddôô: prózaantológia. Bp.: Palatinus. 210 p. Fve 2600 Ft
PPrroohháásszzkkaa  LLáásszzllóó  MMááttéé: Álmok városa. Bp.: Szerzô. 74 p. (Z) Fve 500 Ft
QQuuiicckk,,  AAmmaannddaa: Rád vártam! Bp.: Maecenas. 319 p. Fve 1498 Ft
RRáákkoossii  JJeennôô: A legnagyobb bolond. Vasszilvágy: M. Nyugat Kvk. 260 p. (Rákosi Jenô
válogatott mûvei, 1.) Kve 2200 Ft
RReeaadd,,  MMaarrkk  BBrraannddoonn: Chopper. Bp.: Cartaphilus. 237 p., [20] t. (Filmregények) Kve
3500 Ft
RReeddmmoonndd,,  DDii  ––  BBaallll,,  SSaarraahh: Koko és az áramszünet. Bp.: Egmont-Hungary. [24] p.
(Vidám kalandok Chuggingtonból, 2.) Kve 2199 Ft
RReeggôôcczzii  GGeerrggeellyy: Szabadságharc 2048. 2. köt. Sopron: novum Verlag. 673 p. Fve
5490 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Pogánykô: Völgy-trilógia 3. Bp.: Gabo. 349 p. Fve 1990 Ft
RRoobbiinnssoonn,,  PPeetteerr: Démoni kapcsolat. Bp.: General Press. 387 p. (Világsikerek) Kve
2290 Ft
SSaayylloorr,,  SStteevveenn: A végzet fegyvere. Bp.: Agave Kv. 343 p. Fve 2280 Ft
SScchhwwaajjddaa  GGyyöörrggyy: A rátóti legényanya. Szeged: Lazi. 157 p. Fve 1990 Ft
SSeeddggwwiicckk,,  MMaarrccuuss: Boszorkánydomb. Szeged: Könyvmolyképzô K. 142 p. Kve 1999 Ft
SShhaann,,  DDaarrrreenn: Démonvilág. 8. kv. Farkassziget. Bp.: Móra. 217 p. Kve 2390 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti legádázabb ellenségei. Bp.: Animus. 182 p. Kve
2590 Ft
SSiivvaattaaggii  sszzééllvvéésszz. Bp.: Egmont-Hungary. 24 p. (Vadiúj Verda-sztorik, 4.) Kve 2199 Ft
SSmmaallll,,  BBeerrttrriiccee: Titkos örömök. Bp.: Partvonal. 316 p. Fve 2990 Ft
SSmmiitthh,,  TToomm  RRoobb: A 44. gyermek. Bp.: Európa. 523 p. Kve 3300 Ft
SSoohhoonnyyaaii  EEddiitt: Engem szeress! Bp.: Móra. 179 p. (Móra X könyvek) Kve 2189 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Extraegeres vakáció a Pompás Pocok panzióban. Pécs:
Alexandra. 116, [12] p. (Mulatságos történetek) Fve 1299 Ft
SSuullyyookk  VViinnccee: Vérezni kezd a tenger. Bp.: Argumentum. 102 p. Kve 2500 Ft
SSzzáánnttóó  JJuuddiitt,,  MM.: Mayer Marcsa boldogsága. Bp.: Szerzô. 57 p. (Z-füzetek, 128.) Fve
250 Ft
SSzzeeggeeddii  SSzzaabbóó  BBééllaa:: Azúrpajzs. Zenta: zEtna. 74 p. (Vulkánfíber, 9.) Kve 1500 Ft
SSzzeeppeess  MMáárriiaa: Pöttyös Panni. Bp.: Móra. 48 p. Kve 2490 Ft
SSzzööggii  CCssaabbaa: Korai orgazmus: szabadulási kísérletek a vörös óriás hajnalától a fehér
törpe alkonyatáig. Zenta: zEtna 91 p. (Vulkánfíber, 10.) Kve 1500 Ft
SSzzttrruuggaacckkiijj,,  AArrkkaaggyyiijj  NNaattaannoovviiccss  ––  SSzzttrruuggaacckkiijj,,  BBoorriisszz  NNaattaannoovviiccss: Lakott sziget. Bp.:
Metropolis Media. 338 p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2990 Ft
TTaallkkiinnggttoonn,,  BBrruuccee: Micimackó kedvenc ünnepei. Bp.: Egmont-Hungary. 191 p. Kve
3999 Ft
TTeerraann,,  BBoossttoonn: Kegyetlen kötelék. Bp.: Athenaeum. 239 p. Fve 2490 Ft
TThhoommaass  AABBCC--ss  kköönnyyvvee. Bp.: Egmont-Hungary 28 p. Kve 2399 Ft
TTrraaiinnii,,  AAggoossttiinnoo: Hami: minden, ami az asztalunkra kerül. Bp.: Manó Kv. [40] p. Kve
2990 Ft
UUppddiikkee,,  JJoohhnn: Az eastwicki özvegyek. Bp.: Európa. 379 p. Kve 3000 Ft
VVaarrggaa  DDoommookkooss: Kutyafülûek. Bp.: Hét Krajcár. 148 p. (Varga Domokos válogatott
mûvei) Fve 1280 Ft
VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: Virágvasárnap: önéletrajzi jegyzetek. Bp.: Maecenas. 315 p. Kve 1950 Ft
WWaallllaaccee,,  EEddggaarr: Csontos, a folyam ura. Bp.: K.u.K. K. 168 p. Fve 1200 Ft
WWaarrdd,,  JJ..  RR.: Megváltott szeretô. Bp.: Ulpius-ház. 774 p. (Fekete Tôr Testvériség, 6.)
Fve 3998 Ft
YYoouunngg,,  TToobbyy: Hogyan veszítsük el barátainkat és legyünk magányosak. Bp.:
Cartaphilus. 364 p. Kve  3990 Ft
YYuunn,,  MMii--KKyyuunngg: A vízisten menyasszonya. 3. [Újhartyán]: Vad Virágok Könyvmûhely.
[196] p. Fve  1890 Ft
ZZeellkk  ZZoollttáánn: Varázskréta. Bp.: Móra. 50 p. Kve 2190 Ft

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Tel.: (06-1) 428-1010
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra

KAZINCZY FERENC KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Tel.: (06-62)-559-559
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óra

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT  A KÖNYVTÁRELLÁTÓ BOLTJAIBAN!
A  könyvújdonságok, CD-k DVD-k közel teljes választékával, valamint import kiadványokkal, tankönyvek-
kel várjuk vásárlóinkat, szerzôdött partnereinket és minden kedves érdeklôdôt. Kérjük, tekintsék meg
honlapunkat www.kello.hu, illetve jöjjenek el boltjainkba! Széles választékkal, kedvezô árakkal és
különbözô akciókkal várjuk Önöket! 



■ Egy aránytalan, mondhatni felborult
eszmefuttatás következik. 

Két hete lapozom, olvasom, jegyzete-
lem ezt a könyvet, ezt a dokumentum-
összeállítást és miközben egyik ámulat-
ból a másikba esem, morgolódom, mél-
tatlankodom, bosszankodok, s legfô-
képp értetlenül bámulok a Sub clausula
címet viselô „állatorvosi ló” sorozat zá-
rókötetére.

Adva van ugyanis egy remek ötlet: a
magyar nemzet 20. századi sorsforduló-
it négy, korántsem önkényesen kiválasz-
tott évszám (1920 és 1947, 1956 vala-
mint 1989) köré csoportosítani és ezeket
a történelmi eseményeket a jól ismertek
mellett jószerével ismeretlen (vagy elfe-
ledett), vagy még teljességgel publikálat-
lan alapdokumentumokkal világpoliti-
kai erôtérbe helyezni, felmutatni, megis-
mertetni, és eddigi köztudásunkat (vagy
köztudatlanságunkat) árnyalni.

Az ötlethez adottak jegyzett szakembe-
rek, a sorozatszerkesztô Gecsényi Lajos a
Magyar Országos Levéltár (MOL) fôigazgatója és Máthé Gábor,
a Corvinus Egyetem professzora, a munka dandárját végzô tör-
ténész Baráth Magdolna, az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltárának osztályvezetôje. 

És adott a gyûjteményi háttér is, hiszen a források igen je-
lentôs része a MOL-nál található. A három kötet mintegy 400
dokumentumot ad közre, jól vegyítve a kötelezô (szinte már
unalomig ismert, de elhagyhatatlan) forrásokat újdonságok-
kal (persze itt talán jobb szó: publikálatlan „régiségekkel”),
vagyis lappangó, vagy teljes terjedelmében eddig még nem
publikált iratokkal.

A három vaskos kötetben, egyfajta cseppben a tenger elv alap-
ján ott szunnyad immár múlt századi, de nagyon is velünk, ben-
nünk élô történelmünk forrásanyaga. Mindhárom kötet angol,
francia, német, orosz és (ha jól „olvasom”) kínai nyelven is köz-
zéteszi a rövid, lényegre törôen koncepciózus és gondolatgazdag
szerkesztôi bevezetôket és a dokumentumokat rövid annotáció-
val ismertetô tartalomjegyzékeket, jelezve ezzel is, hogy a kiadó
idôt pénzt, fáradságot nem kímélve a nemzetközi tudományos
vérkeringésbe is szívesen bekötné ezt a sorozatát.

Csakhogy…
És innentôl nem az én széljegyzetem, a szóban forgó vállal-

kozás borul fel. 
Nem tisztem annak kiderítése, hogy mi áll ennek a történet-

tudományi, könyvkiadási fiaskónak a hátterében. Sejteni ugyan
sejtem, hogy elsôsorban a forráskiadványok közreadásában ke-
vés tapasztalattal rendelkezô, a szerkesztést megspóroló kiadó a
ludas, merthogy az említett közremûködôk nevei más – példá-
ul a MOL vagy az 1956-os Intézet gondozta – kötetekben mí-
ves munkákat fémjeleznek. Ám akárhogy is történt, a mostani
sorozat minden „bûne” a nevüket adókra (vagy a nevükben el-
követett szakmaiatlanság ellen nem tiltakozókra) hullik vissza.
Ilyen, akár idézôjeles, akár idézôjel nélküli bûn tengernyi akad.
Kezdjük a legvégén, annál, hogy manapság divatos szokás sze-
rint a Sub clausulákból (is) ordítóan hiányoznak a névmutatók.
Meddig menjünk vissza? Szekfûig, Angyal Dávidig, Fraknói
Vilmosig? Komoly történeti munka, komoly forráskiadvány
enélkül nem jelenhet(ne) meg. Ezt az egyszerû kijelentô mon-

datot manapság elég sokszor kell is-
mételgetni, egyszemélyes papagáj-
kommandóként újra és újra meg is te-
szem. Pedig ezt a sorozatot jegyzô sze-
mélyiségek is jól tudják, a második, az
1956-os kötet végén még jelzik is.
Más, nem mellékes kérdés, hogy
mindez abban a formában egyenesen
bôszítô. A névmutató helyén ugyanis
ez áll: „A dokumentumokban elôfor-
duló személynevek”, majd következik
háromszáz név. De hogy ôk melyik
dokumentumban (dokumentumok-
ban) „fordulnak elô”, nos ez legyen az
olvasó gondja, baja, ha kíváncsi, la-
pozza végig újra és újra a 760 oldalt.
A csonkán közölt névsor számomra
azt jelzi, hogy a mutató elkészítésében
a szerkesztôk valameddig eljutottak,
aztán, talán az idô szorításában, talán
pénzhiányban, talán… (de nem talál-
gatok), szóval a névmutató befejezet-
lenül, bornírt csonkasággal biggyesz-
tetett a könyv végére. Ezt a hibát sem

az elsô, sem a harmadik kötet nem követi el, onnan szó nélkül
maradt le a névmutató. Az effajta köteteknél nagyon is elkélô
„ki kicsoda” annotációkról már álmodni sem merek. Pedig,
hogy nagy szükség volna erre is, azt az 1989-es dokumentumo-
kat (is) válogató és jegyzetelô Baráth Magdolna is érzi, hiszen a
lábjegyzetekben olykor – ha esetlegesen is, de – pótolgatja ezen
nehezen megtalálható információkat. 

Aztán itt van egy másik gubanc, amely, úgy látom, a most meg-
jelent harmadik összeállítás specialitása, s amely a „személyiség-
védelem” témakörébe tartozik. 1989 kapcsán a 117 közölt doku-
mentum körülbelül kétharmadát a MOL anyaga teszi ki. Van
amelyik már megjelent, van, amelyik elôször látott nyomdafes-
téket. Amelyik egyszer már valahol megjelent – a legfontosabb
gyûjtemény: a Gorbacsov tárgyalásai magyar vezetôkkel címû
ezredfordulós kiadvány (1956-is Intézet, szerkesztô Rainer M.
János és Baráth Magdolna…) – annak eligazító jegyzetei akku-
rátus tömörítéssel be is kerülnek a Sub clausulába, más esetek-
ben feltûnô a hiátus. Ám nem is ez a legnagyobb különbség, ha-
nem az, hogy ha a forrás egyszer már megjelent, akkor (most) is
megtudhatjuk, hogy például 1989 legelején még ki volt a moszk-
vai magyar nagykövet. Ha viszont egy dokumentum elsô közlé-
sére kerül sor, érthetetlen, hogy az olvasó az egyébként nem tit-
kos adatokat, például a Szovjetunióban Rajnai Sándort követô
moszkvai vagy a prágai, a párizsi magyar nagykövet, netán a
New York-i fôkonzul nevét más könyvekbôl lesz kénytelen ki-
keresgélni. Itt, a Sub clausulában ugyanis csupán a szögletes zá-
rójelbe tett nagykövet szó jelzi, hogy az eredeti iraton ott van az
aláírás is, vagyis csak az egyébiránt is sok bornírtságtól hemzse-
gô levéltári törvény szemellenzôs betartásán bosszankodhat a
nagyérdemû. Már az, aki addigra csalódottságában nem vágja
oda a Sub clausulákat.

Egyszer majd minden kezdhetô (szinte) elölrôl.
Murányi Gábor

Sub clausula 1989
Dokumentumok a politikai rendszerváltás történetéhez
(Szerkesztették: Gecsényi Lajos és Máthé Gábor,
válogatta, jegyzetelte Baráth Magdolna.)
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 906 oldal, 9900 Ft5
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gyermek, ifjúsági

Hja, varázskrétával könnyû!
■ Zelk Zoltán a 20. század azon jelentôs
költôi közé tartozik, akik egész életükben
szívesen és rendszeresen írtak verset a ki-
csiknek. De írt meséket is. Életmûsorozatá-
ban külön kötetre érdemesítették ezen
munkáit. Ma, sajnos, jobbára életmûvének
csak ez a része ismert, viszont – hálisten –
népszerû. Mûvei szerepelnek antológiák-
ban, ott vannak az olvasókönyvekben.
Vannak versei, amelyek megzenésítve let-
tek közismertek. És idôrôl idôre önállóan is
megjelennek tôle kötetek. Most Dian Viktó-
ria állított össze a költô kicsiknek szóló (rö-
vid verseibôl – tehát verses mese nem sze-
repel benne) Varázskréta címmel egy gyö-
nyörûen illusztrált kötetet. Faltisz Alexandra különös ráérzés-
sel adja vissza, ha kell reálisan, bensôségesen, ha kell némileg
szürreálisan a költô változatos versvilágát. A gyerekeket, a ma-
darakat, a tárgyakat, a természeti jelenségeket, az érzelmeket
stb. A négy fejezetre osztott kiadvány (Hol kezdôdik a világ?,
Gyerekalma, Tisztásra ha hold süt, Ilyen gazdag, aki költô),
mely egy híján ötven verset tartalmaz, elsôsorban a kisiskolá-
soknak ajánlható.    

Fogas kérdések
Aki ezt a könyvet megve-
szi, elôször is beleírhatja,
hogy ô a tulajdonosa. Az-
tán, ha végigolvasta, min-
dent megtud, amit a fogak-
ról tudni kell. Az újszü-
lött, a csecsemô fogai a
fogíny alatt rejtôznek egy
ideig (amíg anyatejen táp-
lálkozik). Kb. hat hónapo-
sak vagyunk, amikor elsô
fogacskáink elôbújnak.
Hát ekkor bizony nagyon
nyûgösek vagyunk (csak nem emlékszünk rá!). Kb. hatéves ko-
runkban a tejfogak egyszer csak elkezdenek mozogni, lötyögni
és mind a húsz kicserélôdik maradandó fogra.    

Iwona Radünz Thomas Röhner illusztrációival az Izgô-mozgó foga-
im c. kötetben minden lényegeset elmond – lényegre törôen, sza-
batosan és szemléletesen – arról, amit a fogakról tudni kell. De a
szerzô ennél is többet nyújt, pl. a lényeges tudnivalók mellett ér-
dekes információkat közöl. Megtudhatjuk például, a Föld számos
országában mit csinálnak  a gyerekek a kiesett tejfogaikkal. Ennél
talán fontosabb, amikor rátérnek a fájdalmas témára: a fogak is le-
hetnek betegek. Tehát nemcsak azt tudjuk meg, mibôl van a fog,
hanem azt is, mit kell tennünk, hogy egészséges maradjon. S ha
mégis orvoshoz kell fordulni, akkor ebbôl informatív és egyben
játékos könyvbôl azt is megtudjuk, mit csinál a fogorvos, amikor
a beteg fogainkat kezeli. Egyébként, ne csak akkor menjünk fogor-
voshoz, ha már fáj… (Fordította: Orosz Anett.) 

„Újra itt van…”
A. A. Milne világhíres, 1926-ban illetve 1928-ban írt Micimackó és
Micimackó kunyhója c. mûveivel a szakirodalom rengeteget foglal-
kozott, és foglalkozik, külön neve is van ennek: micimackológia,
az eredeti címre utalva (Winnie-the-Phoo): poohology. Tudjuk, a

regénypáros „kétfedelû” mû: gyerekekhez és fel-
nôttekhez egyaránt szól. Nálunk a 30-as évek kö-
zepétôl ismertek, Karinthy Frigyes fordításában.
A micimackológiából mi is részesültünk (gondo-
lok B. Hoff és J. T. Williams könyveire, és nem szí-
vesen a Disney-féle üzletágra.) Chistopher Milne,
azaz a regénybeli Róbert Gida is megírta emlék-
iratait. Ebben azt olvashatjuk, hogy az élete dere-
kán a csúcsra jutott apjától mindenki a Micimac-
kó folytatását várta. Ám a folytatás csak most lá-
tott napvilágot. Természetesen másnak a tollá-
ból. Ezt az urat úgy hívják: David Benedictus.  A
Micimackó visszatér – valljuk be (elsô pillantásra,
elsô hallásra) – merész vállalkozásnak tûnik. De
a szerzô megérdemli, hogy megjegyezzük a ne-
vét, s hogy ki is ô voltaképpen. Író, színpadi szer-
zô, forgatókönyvíró és színházi rendezô. Vissza-

térés a Százholdas Pagonyba, ez a mû eredeti címe, hogy „bele-
csempészték” a csekélyértelmû medvebocs nevét, ez csak termé-
szetes. Tehát: Micimackó visszatér, amelyben Micimackó újabb
kalandokban vesz részt Róbert Gida és barátai társaságában (így
az alcím.) A. A. Milne eredeti történeteinek szellemében elmesé-
li: David Benedictus. Ezt azért tartom lényegesnek kiemelni, mert
a könyv egyáltalán nem okoz csalódást, sôt.az E. H. Shepard stílu-

sában megformált színes Mark Burgess-rajzok sem. De nem
csak a szerzônek jár dicséret,
aki lényegében Róbert Gida –
csillogó kék biciklin való
„visszatérését”-, vakációját tet-
te meg az újabb kalandok ke-
retéül, hanem a fordítónak,
Révbíró Tamásnak, aki nagy-
szerûen alkalmazkodott Ka-
rinthy fordításához. Szóval
Micimackó itt is „falánk és
együgyû, de költôi lelkületû”,
Malacka „melegszívû és fé-
lénk”, Nyuszi „ügybuzgó és
fontoskodó”, Füles „sértô-
dött”, Bagoly „tudálékos” –

egyszóval mindenki újra a régi he-
lyén van. A mû szelleme nem vál-
tozott – legfeljebb mi, olvasók. 

Ókor, középkor
Simon Adams írta annak a két képes útmutatónak a szövegét, amely-
bôl az egyik (Az ókori világ képes atlasza) vagy egy tucat ókori civili-
zációt, a másik pedig (A középkori világ képes atlasza) egy lényegesen
rövidebb idôszakot mutat be, de ugyancsak az egész, máig ember
lakta világra áttekintétssel. Ezek a könyvek mindenekelôtt formai-
lag különösek: atlaszok, azaz (majdnem) minden oldalon egy kon-
tinens, vagy szûkebb tájegység, esetleg csak egy város (pl. Róma),
vagy épület, építmény (piramis, az azték birodalom fôvárosának re-
konstruált rajza, a jeruzsálemi Sziklamecset, a Chartres-i székesegy-
ház) látható. Ezek mellett rövid, közérthetô ismertetô szövegek áll-
nak, a „térképeken” pedig helységek, épületek, valamilyen munkát,
termelô tevékenységet végzô emberek láthatók. A gyerekek tehát el-
olvassák az „alapszöveget”, és a keretes szövegeket, majd végigbön-
gészik (gondolom, nem egyszer, az kevés volna!) a térképeket, a raj-
zokat. Az illusztráció azonban nem csupán ezekbôl áll: fénykép
mutatja pl. a Forum Romanumot, a milétoszi amfiteátrumot, a pi-
ramisokat, a franciaországi Carcasonne helyreállított középkori vá-

Chichen Izától Málévárig és vissza
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rosfalait, a Húsvét-szigeti szoborko-
losszusokat – hogy csak néhány példát
említsek. De vannak fotók tárgyakról,
használati eszközökrôl, és több ezer
vagy több száz éves képekrôl reproduk-
ciók. A lényeg: Észak-, Közép- és Dél-
Amerika ugyanúgy szerepel az elsô kö-
tetben, mint Mezopotámia, Egyiptom,
az Indus völgye, az ókori Görögország,
a Római Birodalom és persze nem ma-
radhatott ki Afrika, India, Kína, de még
Polinézia sem. Az elsô kötet anyaga vé-
gül is i. e. 10. 000-tôl i. sz. 1000-ig te-
kinti át a „világtörténelmet.” A folyta-
tásban az i. sz. 500-tól az i. sz. 1450-ig
nyerünk bepillantást a Bizánci Biroda-
lomba, Nagy Károly Európájába, az arab világba, de ugyanilyen
izgalmas Kína, Japán és Korea, a mongolok középkori története.
Jóllehet Európáé a „fôszerep”, eljutunk afrikai királyságokba, az
aztékok, csimuk és maják közé is.  Mindkét kötetben idôrendi táb-
lázat és tárgymutató található. (Fordító: Gyôrvári Borbála, az il-
lusztrátorok: Katherine Baxter és Kevin Maddison.)  

Mese másképp
Jóllehet Paul Maartól már jelentetett meg könyvet a Könyvmoly-
kézô (Felbukkan egy szombóc), és Gyôrben játszották mesejátékát,
korántsem nevezhetô olyan népszerû szerzônek, amilyennek len-
nie kellene. (2004-ben a Könyvfesztivál vendége volt a német
nyelvterületen – Németország, Ausztria, Svájc – topon lévô író.
Egyébként mûveit számos nyelvre lefordították ). Ezért remélem,
a Tessék engem megmenteni! c. meseregénye után még számos mûve
lát napvilágot  nálunk. Ebben a könyvében a szerzô egy klasszikus
európai mesetoposzt „fordít ki”. Vannak ugyebár mesék, amelyek-
ben a gonosz sárkány elrabolja a szép, fiatal királykisasszonyt, akit
aztán egy deli vitéz (minimum herceg) kiszabadít. Nos, Henrietta-
Rozalinda-Audóra, aki gyakran toporzékol, és ismeri ezt a lányrab-
lás szokását, úgy dönt, ragadja el
ôt egy szörny. Persze nem egy vér-
szomjas, hanem egy szelídebb.
Végül is sikerül elraboltatnia ma-
gát, és egy vegetáriánus sárkány
fogságába esik… H-R-A várja, vár-
ja a megmentô hercegeket: el is
indul a parányvári királyságból
mind a három királyfi, akik elvé-
tik az utat, szóval ez a mese lénye-
gében nem róluk szól. De hogy
kirôl, azt nem árul(hat)om el.
Bosnyák Viktória fordításában él-
vezhetô az ötletes sztori, amely-
ben a szokásos, szórakoztató me-
sei elemeken kívül izgalmak, for-
dulatok szereznek élvezetet a
nyolc–kilenc–tíz éves olvasóknak. (Il-
lusztrálta Falcione Sarolta.)    

Ugyanebbe a kategóriába tartozik
Otfried Preusler, akinek megérdemelt si-
kere lehetne nálunk is, de eddig mind-
össze két könyvét adták ki (A kis bo-
szorkány, Krabat a fekete malomban).
Szerencsére, örömömre – ugyancsak
Bosnyák Viktória fordításában, az
elôbb említett kiadónál – megjelent a
Málévári ribillió, amely annyiban hason-
lít a Tessék engem megmenteni!-hez,

hogy a klasszikus európai (egészen konkrétan a német)
alapmesék közül választotta témáját, és ezt növesztette
remek ötletekkel meseregénnyé. Az alcím is fontos: Má-
lévár igaz története Punktum Jeremiás városi jegyzô em-

lékiratai alapján. Ez „hitelesí-
ti” az amúgy hihetetlen törté-
netet, amely az emberi buta-
ságról szól. A schildai (ma-
gyar változatban: málévári)
polgárok kezdetben, eredeti-
leg olyan kivételesen bölcs
emberek voltak, hogy az
összes férfit meghívták ta-
nácsadónak királyok, császá-
rok, hercegek (Oroszország-
tól Macedóniáig). Csakhogy
az okos, dolgos férfiak nélkül
maradt asszonyok fellázadtak.
Visszahívták férjeiket, apáikat,
fivéreiket. S hogy soha többé
ez elô ne forduljon, a málévá-

riak ellenintézkedést tettek. Vagyis sorozatban olyan butaságokat kö-
vettek el, hogy az olvasó a hasát fogja nevettében… A szerzô azt nyi-
latkozta: élvezi a gyerekeknek való írást. Mi meg az ô írásait.

A végzetes torony
A Wells család új helyre költözik: az eredetileg asztalos apa
„épületüzemeltetési menedzser”, az eredetileg pincérnô anya
szakácsnô lesz egy bentlakásos iskolában. Melchester enyhén
szólva fura hely, nem igazi
„sznobtartály iskola”. A hóri-
horgas Harley csak úgy nevezi:
a mindenhonnan kirúgott gye-
rekek roncstelepe. Amikor még
az iskolaév kezdete elôtt beköl-
töznek, csak néhány fura bent-
lakót találnak a gótikus kas-
télyban. Persze az idôs tulajdo-
nosok sem mindennapi figu-
rák. Pearl, aki hamarosan be-
tölti a tizenegyet, nagyon ra-
gaszkodik a nôvéréhez, Jodie-
hoz, aki meglehetôsen öntör-
vényû nyolcadikos. Gyakran
vágja szexy lady-pózba magát,
nehéz eligazodni rajta. Jodie
apuci kislánya, anyja viszont
sokat veszekszik vele, akkor is, ha Pearlt kellene leteremtenie. A
gyerekek természetesen felfedezik az épületnek azon részét,

amelybe tilos volna bemenniük. A végzetes torony külö-
nösen vonzza ôket… J. Wilson regénye letehetetlenül iz-
galmas, az író pontos „látleletet” ad egy különös kamasz-
lányról.  „Természetesen” Nick Sharratt illusztrálta a Nô-
vérem, Jodie-t. (Fordította: Moldova Judit.)

Cs. A.
Adams, Simon: A középkori világ képes atlasza., 48 old., 2700
Ft; Az ókori világ képes atlasza. Tessloff és Babilon Kiadó, 48
old., 2700 Ft; Benedictus, David: Micimackó visszatér. Móra
Könyvkiadó, 134 old., 2690 Ft; Maar, Paul: Tessék engem meg-
menteni! Könyvmolyképzô Kiadó, 152 old., 1999 Ft; Preussler,
Otfried: Málévári ribillió. Könyvmolyképzô Kiadó, 136 old.
1999 Ft; Radünz, Iwona – Röhner, Thomas: Izgô-mozgó foga-
im. Manó Könyvek, 28 old., 2490 Ft; Wilson, Jacquelin: A
tesóm nem semmi. Animus Kiadó, 294 old, 2690 Ft; Zelk Zol-
tán: Varázskréta. 56 old. 2190 Ft
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panoráma
A politikai rendôrség
születése

■ A politikai rendészeti osztály
szavak hallatán még az is össze-
rezzen, akinek legfeljebb a szü-
lei születtek 1945-ben. Ekkor
alakult meg ugyanis ez az ere-
detileg háborús bûnök elköve-
tôinek felkutatására alakult
szervezet, amely aztán a „reak-
ciós” vétkek büntetését is be-
vonta védernyôje alá. A politi-
kai rendôrségnek két fô bázisa
mûködött: a vidéki fôkapitány-
ság, Tömpe András vezetésé-
vel, és a budapesti, Péter Gábor
irányítása alatt. E két osztály
együttmûködése nem volt
konfliktusmentes. A kötet fó-
kuszában ez a pozícióharc áll.
A Gyarmati György, Krahulcsán
Zsolt és Müller Rolf szerkesztésé-
ben megjelent dokumentum-
gyûjtemény az Állambiztonsá-
gi Szolgálatok Történeti Levél-
tára és a L’Harmattan Kiadó
közös kiadványaként jelent
meg, elsô köteteként a magyar
politikai rendôrség történetét
feltáró gyûjteménynek.

Az interpellációk, javaslatok,
elôterjesztések, levelek sora egy
1945 januárjában keltezett, poli-
tikai nyomozó szerv felállítására
vonatkozó javaslattól terjed az
1946 októberében kelt iratig,
Rajk Lászlónak az államrendôr-
ségen végrehajtandó változtatá-
sokról szóló javaslatáig. A Füg-
gelékben olvasható a budapesti
politikai rendôrség kötelékében
állók névsora. A hatvanhárom
dokumentumot felvonultató
gyûjtemény páratlanul értékes
levéltári anyagot kínál a kor-
szakban elmélyedni vágyóknak.
Megdöbbentô adatok, tények
derülnek ki mind a vidéki, mind
a budapesti ügyosztály túlkapá-
sairól, visszaélésekrôl. Olvasha-
tó Péter Gábor levele Farkas Mi-
hálynak a budapesti politikai
rendôrségen dolgozó kommu-
nista párttagok ülésérôl, amely
fontos dokumentuma a rendôr-

ségen belül, és rendôrség fölött
erôsödô kommunista nyomás-
nak. Tömpe András levele Far-
kas Mihálynak Péter Gábor ma-
gatartásáról a fokozódó feszült-
ségekre világít rá. Az Ideiglenes
Nemzeti Kormány rendelete a
csendôrség feloszlatásáról és az
államrendôrség megszervezésé-
rôl pedig arról a sajátos társadal-
mi „evolúcióról” tanúskodik,
amely egy ideológiájában ellen-
tétes, gyakorlatában mégis több
hasonlóságot felmutató erô-
szaktól sem mentes politikai
szervezetet hozott létre. 

L. E.
Krahulcsán Zsolt – Müller Rolf
(szerk.): A politikai rendészeti osz-
tályok 1945–1946 (Dokumentu-
mok a magyar politikai rendôrség
történetébôl 1.). L’Harmattan
Kiadó, 360 oldal, 3500 Ft

Az érzelmek
elôiskolája

■ Érdekes sorozatba kezdett a
Napkút Kiadó, ami a sorozat-
dömpingben végre nem tarta-
lomszegény üzleti fogás, hanem
csakugyan kíváncsivá teszi az ol-
vasót. A kiadó ígérete szerint a
Remekírók Retró leendô darab-
jai klasszikus szerzôk mai napig
ismeretlen mûveirôl lebbentik
majd fel a fátylat. A méltó soro-
zatindító Flaubert maga hagyta
kiadatlanul a – magyarul most
Romhányi Török Gábor fordí-
tásában Két barát címen megje-
lenô – mûvet, amely mintegy
elôtanulmánya az Érzelmek is-
kolájának, és azonos címen is
született a késôbbi világhírû Ér-
zelmek iskolájával. Holott a re-
gény megérdemelte volna, hogy
„saját jogán” éljen és jelenjen
meg, ne csak korai változataként
lapuljon a közismert mûnek. A
két barát története kellôképp ro-
mantikus, flaubertien „szenvte-
lenül” elbeszélve, de ami fonto-
sabb: a sablonosabb jelzôk,
megállapítások, mondatszerke-

zetek mellett megcsillan a mû-
ben Flaubert iróniája, elegáns
mondatvezetése, találó jellem-
rajzai, és a romantikus blikkfan-
goktól mentes, szikárság felé
mozduló írói nyelve. A cím je-
lölte két fôhôs közül egy húsz-
éves költô figurájának megmin-
tázásához pillantott gyakran tü-
körbe Flaubert. Már csak ezért is
érdekes ez a regény: a figura sor-
sán, belsô fejlôdésén keresztül
nyomon követhetjük Flaubert
gondolatait saját (nagy) íróvá vá-
lásának, s az erre való tudatos
készülôdésnek az útjáról. „Ki-
rálynak rendeltetett-e lennem,
vagy csak disznónak?” – idézi
Flaubert Intim naplóját Julian
Barnes, aki a Falubert papagája
címû igen szórakoztató életrajzi
könyvben rajzolja meg ennek a
kalandos álmodozásokkal teli
alkotó ember lélektani motivá-
cióit. Az öszvérhajcsárkodástól
az egzotikus utazásokon át a
császári gazdagságig Gustave
csakugyan szívesen fantáziálga-
tott bizarrabbnál bizarrabb élet-
pályákról. Aztán 35 éves korá-
ban a Bovaryné megjelenésével
visszaszállt a földre. Néhány év-
vel késôbb az Érzelmek iskolája
megadta a választ a maga feltett
kérdésre: mûvészete megkoro-
názta. A Két barát komoly lépés
volt a trón felé.

L. E.
Gustave Flaubert: Két barát –
Az elsô Érzelmek iskolája
Ford.:  Romhányi Török Gábor
Napkút Kiadó, 320 oldal, 2990 Ft

A kamaszkor
léghajója

■ Az elsôsorban színházi szer-
zôként ismert Juhász István ka-
maszkorát, a 60-as éveket idézi
meg a Hungarovox kiadásában
megjelent, Az elszabadult léghajó
utasai címû regényében. A szö-
veg derûjét a fülszöveg Aszlányi
Károly és Vaszary Gábor mellé
helyezi. Juhász István természe-

tesen modernebb, nem csak a
korszakot, de humorát, azaz in-
kább a finom irónával való gaz-
dálkodását tekintve is. Mert arra
csakugyan jól ráérzett a szerzô,
hogy az ifjúkorba visszagondo-
lás (többnyire pozitív) érzelmi
telítettségét nem könnyû a kor-
szak teremtette történelmi hely-
zet (többnyire negatív) kicsengé-
sû megítélésével egy fedél alá
hozni. A szatirikus hang erre tö-
kéletesen megfelel, bár a szöveg
dialógusaiban használt, stílusér-
tékké elôlépô közhelyes modo-
rosságok meg-megesnek a szer-
zôi megnyilatkozásokban is,
amelyek már bántóak a fülnek.
A legtöbb helyen feleslegesnek
tûnnek a kurzivált szavak is: a
formai eszközökkel közölt szán-
dék valahol mindig azt jelenti,
hogy másképp nem ment. Ju-
hász István színpadi szerzôi, for-
gatókönyvíró múltja leplezetle-
nül megnyilatkozik abban, hogy
elsôsorban a jelenetszerkesztés-
hez van kiváló érzéke, s e szituá-
ciók jól vizualizálható megjele-
nítéséhez. Sok helyen kifejezet-
ten filmszerû, akár filmes kiin-
dulópontként szolgáló jelenetet
komponált, élô, tarka figurák-
kal, önmagukért beszélô karak-
terekkel. „Csuhás az íróasztalnál
összekulcsolt kézzel várta ôket.
– Tudjátok, miért hívattalak tite-
ket ad audiendum verbum? –
kérdezte ezúttal tegezô módban
és kissé paposan, mert ezt vala-
mivel nyájasabbnak találta a ri-
deg magázódásnál. A behívot-
tak egyike értette a kérdés má-
sodik felének latin kifejezését.
(…) – Tegnap este a Nemzeti
Színházban találkoztam Erdô
apukával és Erdô anyukával –
formálta tagoltan mondókáját,
s várt, mintha kérdésre számí-
tott volna, hogy mit adtak a
Nemzetiben.”

A fent is megidézett, oly isme-
rôs iskolai jelenetek mellett fel-
idézôdik az egykori Szikra Mo-
zi, az Úttörô Áruház, a Kôbá-
nyai Világos és még folytathat-
nánk sorát azoknak az állandó
„szereplôknek” akik végigkísér-
ték sokak fiatalságát. Tanulságos
lehet e regény nemcsak nekik,
de a sokkal fiatalabbaknak is.

Laik Eszter
Juhász István: Az elszabadult
léghajó utasai. Hungarovox
Kiadó, 171 oldal, 1700 Ft
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Molnár Géza: EMBER ÉS TERMÉSZET
– TERMÉSZET ÉS EMBER
178 oldal,  3400 Ft
Az azonos címû tanulmány elôször a
2000-ben jelent meg a Soproni Mû-
hely gondozásában. Az akkoriban
még csak megsejtett vihar idôköz-
ben elért bennünket. Ma már nem-
csak egyre hevesebb széllökéseit
érezzük, de az is egyre nyilvánva-
lóbb, hogy civilizációnk felépítmé-
nye sem sokáig áll ellent az elemek
tombolásának. A Teremtô elárulásá-
ról van szó – nem árthatunk tovább
büntetlenül a természetnek. 

Jean Ziegler: A SZÉGYEN BIRODALMA
286 oldal, 3500 Ft
Ma a világ újra-feudalizálásának le-
hetünk tanúi. Az „új földesurak”, a
nagy transzkontinentális társaságok
kozmokratái módszeresen fosztják ki
a déli félteke népeit. Tömegpusztító
fegyvereik: a hitelezés és az éhezte-
tést. Az eladósodott állam lemond
szuverenitásáról: az éhség miatt ago-
nizáló népek lemondanak szabadsá-
gukról. Így teszik alattomosan boly-
gónkat a szégyen birodalmává. (A
szerzô nevét a Vizsgálat egy minden
gyanú felett álló ország ügyében cí-
mû pamfletje tette ismertté.)

Juhász Elôd: ZENEHÍD HAZAFELÉ 
352 oldal, 3800 Ft
A szerzô korábban megjelent, Ame-
rikába és a nagyvilágba vezetô „ze-
nehídjait” megkoronázza a hazafelé
tekintés, út a hazai zenevilágba,
amelyet ezekkel a szavakkal ajánl az
olvasóknak: „Gyorsan felejtô ko-

runkban sokan sajnos már nem em-
lékeznek-emlékeztetnek a múltra,
örökségünkre, pedig csak az alapok-
ból kiindulva terebélyesedhet, élhet
tovább minden. Ezek a gyökerek ke-
rülnek elôtérbe könyvem lapjain.”

A KOCKADOBÓ
Tellér Gyula mûfordításai
464 oldal, 3500 Ft
Visszatekintve Tellér Gyula mûfordí-
tói pályájára, hiányérzetünk is csak
az elismerés hangján szólhat. Mivé
fejlôdhetett volna ez az életmû, ha a
csúcspontjára jutva nem zárul le, ha-
nem – érett minôségét megôrizve –
az egyetemes költészet még isme-
retlen tartományait is meghódítja a
magyar irodalom számára! A Tellér
Mária grafikáival illusztrált, Kulin
Ferenc válogatta tematikus kötet
küllemében is impozáns.

Farkas Boglárka: BEFEJEZETLENÜL
117 oldal, 2400 Ft
A Hír TV fiatal munkatársa, az Er-
délybôl származó, ismert hírolvasó
bemondó-mûsorvezetô munkája
során többnyire negatív történése-
ket tolmácsol hitelesen és empátiá-
val. Feltette magának a kérdést:
„…hogyan tudom megóvni magam
attól, hogy ez a rengeteg negatív
energia bekússzon a hétköznapja-
imba? Hogyan lehet mindezek elle-
nére még mindig hinni és bízni egy
szebb világban? Az én egyik „mód-
szerem” az írás. Ennek eredményét
tartja kezében az olvasó.” – írja elô-
szavában a szerzô.

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

KÁLVIN IDÔSZERÛSÉGE
TTaannuullmmáánnyyookk  KKáállvviinn  JJáánnooss
tteeoollóóggiiáájjáánnaakk  mmaarraaddaannddóó  éérrttéékkéérrôôll
ééss  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  hhaattáássáárróóll
Szerkesztette: Fazakas Sándor
416 oldal; keménytáblás; 3800 Ft
E kötet hazai szerzôi egy az általában
elfogadottnál hitelesebb Kálvin-kép kör-
vonalazására vállalkoztak, feltárva az
500 éve született reformátor teológiájá-
nak fôbb összefüggéseit és idôszerûsé-
gét, s bemutatva annak a magyar kultú-
rára, társadalmi viszonyokra és közélet-
re gyakorolt, máig tartó hatását.

Pecsuk Ottó
PÁL ÉS A RÓMAIAK
AA  RRóómmaaii  lleevvééll  kkoorrttöörrttéénneettii
mmaaggyyaarráázzaattaa
376 oldal; keménytáblás; 2900 Ft
A szerzô jól használható „kommen-
tárt” ad a Római levélhez, s egyben
bevezet bennünket az elsô századi Ró-
mai birodalom, a korabeli judaizmus
és az ôsegyház világába dinamikus
képet rajzolva az apostolról, együtt-
gondolkodásra és további tanulmá-
nyozásra ösztönözve mind a teológiát,
mind a történelmet kedvelô olvasóit.

Zámbóné Tóth Emese
TIÉTEK A MENNYEK ORSZÁGA
IImmááddssáággookk  ggyyeerrmmeekkeekknneekk
124 oldal; keménytáblás; 980 Ft
Az imádkozás sokak számára ma
sem divatja múlt dolog. S hogy a
gyermekek is megtapasztalják, mit
jelent életük hétköznapi és nagy
pillanataiban Jézus hívogató
szava, és hogy miként válaszolhat-
nak arra saját szavaikkal, érzése-
ikkel, gyermeki lényükkel, arra a
szüleik és talán e könyvecske ve-
zetheti rá ôket.

Sztelek Csilár
DÖME
BBeesszzééllggeettôôss  kköönnyyvv  kkiiccssiikknneekk
184 oldal; keménytáblás; 1700 Ft
Egy mesekönyv ez, amely alkalmat
teremthet a beszélgetéshez, segít a
gyerekeknek kérdéseket megfogal-
mazni – családról, gondoskodás-
ról, helyünkrôl a világban, születés-
rôl és halálról – s a szülôknek,
hogy a bibliai üzenet fényében
megtalálják a gyermekük szellemi
és érzelmi érettségi szintjének meg-
felelô válaszokat.

Megrendelés, információ: 1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel./fax: 386-8267
www.kalvinkiado.hu; www.kalvinev2009.reformatus.hu  Internetes megrendelés esetén 10% engedmény!
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panoráma
Amerikán innen
és túl

■ A Newsweek International
egyik szerkesztôje, a CNN
kommentátora, Fareed Zaka-
ria, országok felemelkedése és
bukása mögé nézett A poszta-
merikai világ címû könyvében.
A szerzô e mûve kétséget kizá-
róan érdemes mû arra, hogy
Közép-Európában is olvassák,
ismerjék. A kötet annak okait
vizsgálja, mi vezetett a gazda-
sági szuperhatalom, az Egye-
sült Államok 2008-ban kezdô-
dött megingásáig, és vajon mi-
lyen jövô jósolható olyan fel-
emelkedô országoknak, mint
Dél-Afrika, Kína, India, Ke-
nya stb. Szó sincs azonban ar-
ról, hogy közgazdásznak vagy
szociológusnak kell lenni ah-
hoz, hogy az olvasó kövesse a
szerzô világos okfejtéseit.
Megannyi érdekes vagy meg-
döbbentô adattal találkozhat
a laikus olvasó is, például,
hogy egy évszázadon át Ame-
rika adta a világ bevételének
kb. egynegyedét (ez a szám
1913-ban volt a legmagasabb,
32%.) Csakhogy az Európai
Unió gazdasági fellendülése
oly mértékben fokozódott,
hogy 2007 júliusában 3 milli-
árd dolláros kereskedelmi
többletet produkált az USA-
nál. „Mindent összevetve,
gazdasági téren Európa jelenti
az Egyesült Államok számára
a legnagyobb kihívást” – álla-
pítja meg a szerzô, de épp
olyan részletesen vizsgálja a
fejlôdô országok társadalmi
berendezkedésébôl, vallásá-
ból, munkastílusából fakadó
elônyöket, amelyek segítségé-
vel a mozgó munkaerô
könnyedén tud érvényesülni a
világ bármely pontján. És
mindezek hátrányait is persze,
azaz a globalizáció szempont-
jából hátránynak tekintett té-

nyezôket. Leáldozott volna
Amerika kora? – vetôdik fel a
kérdés, és Fareed Zakaria
könyve igennel válaszol.
Hogy a mérleg merre billen
majd el az elkövetkezô évszá-
zadokban,s visszatér-e az ame-
rikai aranykor, megjósolni ô
sem tudja, de annyi bizonyos
a szerzô szavai szerint, hogy
immár „új korszak új szabá-
lyai” szerint játszik a világ.

L. E.
Fareed Zakaria:
A posztamerikai világ
Gondolat Kiadó, 300 oldal, 2980 Ft

Amerikai álmok,
álmatlan éjszakák

■ Walczer Tünde kötetének alap-
ötlete még nem afféle „nagy öt-
let”, hogy amerikaias szófordu-
lattal éljünk. Nagyinterjúkat ké-
szíteni illegális magyar beván-
dorlókkal az Újhazában, akik
már mind a rendszerváltást kö-
vetôen húzták fel a hétmérföl-
des csizmát, ez önmagában
még nem érdekfeszítô vállalko-
zás. A könyv kiemelkedô érté-
két az interjúkat követô tanul-
mányok adják, amelyek viszont
igen alaposan járják körbe az
immigrációs problémákat, kér-
déseket. Walczer Tünde nem
szociológus, hanem Ameriká-
ban élô újságíró, aki a „téma
iránt érzékeny” – mondja róla a
bevezetô, tehát valószínûleg
maga is érintett valamelyest az
interjúalanyai által elmesélt tör-
ténetek egy-egy szegmensében.
A sorsukat elbeszélô szereplôk
„induló” társadalmi státusa
nagyjából azonos, életkoruk kb.
20 és 40 év között mozog.
Többségük valamilyen kilátás-
talan helyzet elôl menekült egy
– talán másik kilátástalan hely-
zetbe, amely aztán az évek so-
rán többé-kevésbé konszolidá-
lódott vagy sikerbe fordult. A

férfi, akinek munkahelyén fel-
mondtak, vagy az anya, aki a
válást követôen egyedül maradt
a gyermekével, támogatások hí-
ján nagyon hasonló pozícióból
rugaszkodott a nagyvilágnak. A
húszéves lány, aki gazdag roko-
nok, ismerôsök támogatására
talált odakint, fényes jövô elé
néz. Az ügyeskedô magyarnak,
aki nem volt hajlandó beletö-
rôdni sorsába, úgy tûnik, a régi-
nél is nehezebb sors jutott. A ki-
lenc interjúalany némelyike be-
szélte valamilyen szinten az an-
golt megérkezésekor, némelyike
még ma sem bírja a nyelvet
alapszinten sem. A szakképzett-
séggel rendelkezôk pedig mér-
hetetlen lépéselônyt élveznek.
A lejegyzett interjúkat követô
tanulmányok egyrészt a beván-
dorlás és az illegális bevándorlás
közötti különbséget taglalják,
másrészt az illegális bevándor-
lás ugrásszerû növekedésének
hátterét, okait kutatják. Betekin-
tést kaphatunk az amerikai saj-
tóban megjelenô vélemények-
rôl is, illetve átfogó képet az
amerikai társadalom jellegérôl.
Nem meglepô tanulsága a kö-
tetnek, hogy a Magyarországról
amerikai álomnak tûnô pers-
pektíva többnyire álmatlanul
áthánykolódott éjszakákat je-
lent a tengeren túl. A tények is-
meretéhez és a lehetséges prog-
nózisokhoz azonban nélkülöz-
hetetlen kézikönyv Walczer
Tündéé.

L. E.
Walczer Tünde:
Álmaimban Amerika
Novum Verlag, 224 oldal, 3250 Ft

Az utazó író

■ A mi kis Közép-Európai tér-
ségünkben, azon belül is a
kezdetben tágabb, késôbb
szûkebb magyar földön nagy
szó volt egykor, ha valaki vilá-

got látott. Az útra kelés a tér-
ségben mindig többet jelen-
tett önmagánál, s ez a többlet
jelentéstartalom – amely min-
den században valamiképp a
szabadsághoz kapcsolódott –
ruházta fel irodalmi értékkel
az útirajzot. Kiss Noémi neve
egykor a Transz címû regény
szerzôjeként vált ismertté, s az
(át)utazó lét azóta is meghatá-
rozza prózáját. A Rongyos ék-
szerdoboz címû kötet szerzôje a
történelem érhálózatán halad-
va Bukovina, Galícia, Szabad-
ka, Zombor, Lemberg és Er-
dély több tájára vetôdik, hogy
lejegyezze a tájat és az embe-
reket, és az e kettô elegyébôl
születô „föld”, otthonról néz-
ve idegen föld jellegzetessége-
it. Kiss Noémi olyan becses
magyar irodalmi hagyományt
elevenített fel útirajzaival,
amit Petôfi a  briliáns Úti leve-
lekben és Úti jegyzetekben ve-
tett papírra, vagy a nem kevés-
bé zseniális Mikes Kelemen,
illetve a távolabbi Kelet felé
induló Juliánusz barát vagy
Kôrösi Csoma Sándor. Vagy
épp itt a Könyvhét hasábjain
is megidézett Tót-Váradi Ká-
szonyi András velencei úti-
könyvében. Kiss Noémi a táj
ízeiben-színeiben alámerülô
utazó, a szó szakrális értelmé-
ben is: vállalja a táj részévé vá-
lás keresztségét (ebben külön-
bözik az utazó a turistától.) A
történelem tájain mindig ki-
bomlik egy jelen történet is. A
kötet lapjain életre kel a lem-
bergi piac nyüzsgése, a ma-
gyar–ukrán határ sajátos törvé-
nyei, az ungvári Dominó ka-
szinó bizarr nimfája, a besz-
tercei evangélikus ház kísérte-
ties üressége, vagy Csernovic
egykori Budapest nevû szálló-
jának intarziás terme. „Néha
azt hiszik, osztrákok vagyunk
és a Monarchiát keressük. Már
nincs, megszûnt, mondják,
nyema, nicht wahr, nicht
wirklich wahr. Nem értik, mit
akarunk…” Mi azonban pon-
tosan értjük: az utazó, akár az
olvasó, lényegénél fogva ke-
res, és e kötet lapjain szeren-
csésen talál is kincset bôven.

Laik Eszter
Kiss Noémi: Rongyos
ékszerdoboz – Utazások keleten
Magvetô Kiadó, 184 oldal, 2490 Ft
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„Ámultam, hogy ferde csôrén ilyen tártan, ilyen pôrén
kél a hang, okos, komoly szó alig volt a szava bár,

ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó
kit, hogy felnézett, az ajtó vállán így várt egy madár, 
ajtajának szobra vállán egy ilyen szörny vagy madár, 

Kinek neve: »Sohamár«.” 
(Edgar Allan Poe: A holló, Tóth Árpád fordítása)

■ A cikk homlokára került verssorok meghatározó élményt jelen-
tettek Bálint András számára kamaszkorában. A Poe-vers tizenéves-
re kiváltképpen ható sejtelmességét tovább fokozta, hogy az akkor
gimnazista fiú tanárától, iskolai rendezvényen hallotta A hollót, az
1950-es évek második felében, a sematikus alkotások túlsúlya ide-
jén. Színészgyerek volt ez a szavaló, akkor fiatal matematikatanár;
Laky Péternek hívták. 

– Igen, az irodalom, a vers felôl indulva lettem színész – erôsíti
meg feltevésemet beszélgetôtársam. Bizonyságul ott látom a háta
mögött a napi teendôkre figyelmeztetô táblán Babits, Radnóti és
Márai egy-egy fotóját.  – Kosztolányinak is itt lenne a helye –
mondja pillantásomat követve. 

– A József Attila Gimnázium irodalmi színpadán élénk élet folyt
– kanyarodik vissza a középiskolás évekhez –, színdarabokat játszot-
tunk, verseket mondtunk. Az öt közül az egyik párhuzamos osz-
tályba járt Cseh Tamás, Jordán Tamás, Kende János, Kóbor János,
Laux József, eggyel fölöttünk Bujtor István. A költôvé lett Várady
Szabolcs az osztálytársam volt, s egyszerre kezdtünk el verseket ír-
ni, csak neki jobban sikerült, én pedig abbahagytam a poétáskodást.
De éppen mostanában találtam meg nemcsak a 16 éves koromban
született verseimet, hanem a mûfordításaimat is: Shelleyt, Keatset
és a Loreleyt ültettem át magyarra.

–  Értelmiségi családból származom – folytatja –, s noha a szüle-
im nem humán pályán mozogtak, egyikük orvos, másikuk vegyész
volt, könyvek vettek otthon körül. De sokat jártam a Szabó Ervin
Könyvtárba is. Aztán eljött a könyvvásárlások ideje. A mai napig ôr-
zöm az ötven éve megvett Énekek énekét, a gyönyörû világirodal-
mi válogatást a legszebb szerelmes versekbôl, Anakreóntól József
Attiláig tart benne a szerzôk sora. 

– Számos alapmûvel tizenéves koromban ismerkedtem meg, Jó-
kai, Mikszáth és Móricz mellett Thomas Mann-nal és Dosztojevsz-
kijjel. Akkor olvastam a Bûn és bûnhôdést, a Varázshegyet, és, szé-
gyen, gyalázat: azóta sem. Azokon a kamaszkori nyarakon délutá-
nonként kiolvastunk egy fél regényt. Késôbb az embert bedarálta a
munka, a szenvedély, s bár kötôdik a pályám az irodalomhoz, még-
is gyakran nem a magam szórakoztatására olvasok, hanem valami-
lyen céllal. Most például a Boldogtalanok bemutatójára készülünk,
ahhoz Füst Milán-köteteket bújok, ha Szálinger Balázst játszunk,
akkor az ô verseskötetét lapozgatom. 

Kulisszatitkot kértem a színházigazgatótól: árulja el, miért pont
Füst Milánra, és neki is erre a színmûvére esett a választásuk? Egy-
általán hogy alakul, formálódik a repertoár?

– Bemutatandó darabot kerestünk Szász János rendezôvel, de az
elsô ötletünkre, egy kortárs mûre nem kaptuk meg a szerzôtôl a jo-
gokat. A megbeszélés után Szász még visszaszólt az ajtóból: „Hát,
Füst Milánt azért szívesen rendeznék…” Hazamentem, elôvettem
a Füst Milán-kötetet, s nagyon hamar ráakadtam a Boldogtalanok-
ra, mert azt egyszer már terveztük színre vinni öt-hat éve, s én ilyen-
kor beleírom a kötetembe az elgondolt szereposztást. A könyv meg-
mozgatja az ember fantáziáját, annak alapján ki-ki lejátssza gondo-
latban a saját elôadását, én meg olvasás közben eleve a színház tag-

jait képzelem bele a darabba. A Boldogtalanok Csomós Mari, Csá-
nyi Sanyi, Wéber Kata és Schneider Zoli hangján szólalt meg, akik
e decemberi premier szereplôi lesznek. 

A repertoár kialakításánál természetesen a színház mérete is meg-
határozó, ezért Bálint András hiába szereti Szomory Dezsôt, tôle
nem választhat darabot, mert azokhoz a színmûveihez nagy tér kell,
„operai hangzás”, ugyanúgy, mint egy-egy Krúdy-bemutatóhoz.

A Radnóti Színház, mostani igazgatójához hasonlóan, versekkel,
elôadóestekkel várta közönségét, amikor még Irodalmi Színpad
volt a neve.

– Akkoriban készítettem itt egy kétszemélyes irodalmi összeállí-
tást Szép Ernô és a lányok címmel – emlékezik vissza Bálint And-
rás –, ezt én szerkesztettem, s magam játszottam a fiatal és az öre-
gebb Szép Ernôt is. Továbbra is kedvelem a verses mûfajt, az utób-
bi években volt egy-egy Babits-, Márai-, Arany János-összeállításom
és két Radnóti-estem, s ha e mûfajban színvonalas elôadással jelent-
kezik valaki, helyet adok neki. De elmúltak azok az idôk, amikor
örömmel néztünk meg egy Goethe-Schilller- vagy Villon-estet, eset-
leg az akkori szovjet költôk mûveibôl szerkesztett mûsort. Az iránt
van közönségigény, ha Jordán Tamás a József Attila-költeményeket
a pszihoanalitikus naplóval ötvözve adja át nekünk. A legutóbbi
Radnóti-estemet például monodrámaszerûen állítottam össze, nap-
lók, levelek, újságcikkek, törvények sorakoznak benne, s még ma-
gamról is beszélek közben. Ezek bizonyos szempontból szerepek.
Eljátszom Babitsot, de nem íratok róla darabot, hanem magam
szerkesztem a mûsort, és én vagyok Arany János, csak éppen nem
ragasztok bajuszt és nem veszek csizmát a fellépéshez. 

Irodalmi estjeikre is büszke az igazgató, október 31., a Holmi Rad-
nóti-beli huszadik születésnapja; itt volt a lap bemutatkozása is.
Minden tavaszon Magvetô-estet szerveznek, Morcsányi Géza, a ki-
adó igazgatója ráadásul dramaturgja a színháznak. A kortársak kö-
zül a mûsorukon szerepel Spiró György Prahja, Térey János Aszta-
lizenéje, Bereményi Géza és Kovács Krisztina Apacsokja, Szálinger
Balázs frissen bemutatott Oidipusz gyermekei címû mûve, amely
éppen a Radnóti felkérésére született. 

– Reménytelibb a kapcsolatunk az élô irodalommal, mint ko-
rábban – véli az igazgató –, hiszen szembetûnô, hogy a közön-
ség szereti azt látni, ami körülötte történik, s nem feltétlenül a
szappanopera szintjén igényli ezt, hanem egy bonyolultabb
gondolkodásmód mentén. Ezért azt hiszem, lassan a visszájára
fordul a kultúra fölhígulása, mind többen megcsömörlenek a
bulvártól, a szakszerûtlenségtôl, az odakent marháskodástól. A
Radnótiban mi igyekszünk eleget tenni a magvasabb gondolat-
ra kiéheztetettek kívánságának. 

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit 5
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A popkirály június 25-én bekövetkezett halála
megdöbbentette a világot, de talán a lelkének

mégis gyógyírt hozott. A „zene és a tánc legna-
gyobb királya” még azelôtt távozott, hogy a múló

ifjúság fájdalma elviselhetetlenebbé vált volna
számára… – idézem Chris Roberts könyvébôl. 

■ – A fordítás során nyilván közelebb kerültél a címsze-
replôhöz. Mennyire voltál „képben” azelôtt, és miben vál-
tozott a hozzá fûzôdô viszonyod? 
– Zenei mindenevô vagyok, fiatalkorom óta, magam is zenél-
tem, énekeltem. Szinte kezdettôl fogva figyelemmel kísértem
Michael Jackson szólókarrierjét. Nem voltam rajongó, de a
leghíresebb dalokat, a Holdjárást, a legnagyobbat robbant kli-
peket természetesen ismertem. Amikor fordítok, igyekszem
mindenfélének utánanézni, szeretek belehelyezkedni a „tör-

ténetbe”, legyen az háborús visszaemlékezés vagy éppen egy
popsztár élettörténete. Munka közben az elérhetô Jackson-
klipek, interjúk és egyéb anyagok 90%-át megnéztem, és ren-
geteg zenét meghallgattam. Ettôl kicsit le is lassult a fordítás,
de ilyenkor már nem tudom irányítani magam, megszállott
leszek. A könyv elsô néhány oldala után éreztem, hogy min-
dent meg akarok tudni errôl az emberrôl. Mint mindenkit,
engem is izgatott az igazság. Amikor befejeztem a fordítást,
úgy éreztem, sikerült egészen mélyre ásnom. Ma már sok
szempontból másképp látom az ô történetét.
– Az ember szeret sztárolni, rajongani. Talán azért, mert
így egy kicsit mi is kilépünk önmagunkból? 
– A sztárság manapság nagyon divatos fogalom. Én tanár va-
gyok, és tudom, hogy a tinédzserek közül sokan álmodoznak

ilyenféle sikeres életrôl.
Sokat beszélgetek a gyere-
kekkel, és ha szóba kerül
a téma, a sztárság másik
oldaláról is tudok nekik
beszélni, arról, amit nem
látunk a tucatfilmekben,
a show mûsorokban. A
média ebben az értelem-
ben szerintem sok szem-
pontból felelôtlenül vi-
selkedik, amikor elhiteti a
világban éppen helyét és
önmagát keresô fiatal ko-
rosztály tagjaival, hogy a
sztárság, az anyagi javak
ilyen mértékû birtoklása
boldog életet hoz. A má-
sik gondolatom az, hogy
mi itt Magyarországon,
ezzel az esetleg milliós pi-
accal talán el sem tudjuk

képzelni, mit jelent a nyugati világ szempontjai szerint sztár-
nak lenni. Nekünk viszont itt vannak a „sztárocskák” is.
Sztár, sztárocska, ugye, milyen gazdag a mi nyelvünk? 
– Gyakran találkozunk a „gyereksztár” témával a showbiz-
niszben. Anyaként hogy látod ezt a kérdést?
– Minden ember sikeres szeretne lenni. Senki sem akarja az os-
toba vagy a vesztes szerepét eljátszani. A gyerekekben ez az
igény még erôsebb. A szülôknek szerintem az a dolguk, hogy
megtalálják az egyensúlyt az egészséges biztatás, a tehetség fel-
karolása, illetve a személyiséget kórosan romboló produkáltatás,
sztárolás között. A Jackson-szülôkrôl, elsôsorban az apáról sok
kemény kritika is olvasható a könyvben ezzel kapcsolatban. Úgy
tûnik, az ô életcélja a minden áron való érvényesülés volt, hi-
szen a család többi tagja is a showbizniszben keresi a kenyerét.
Történetüket olvasva számos izgalmas kérdés merül fel ben-
nünk, vajon valóban ekkora árat kell-e fizetni a sikerért, a szülô
mikor tesz jót a gyerekének, meddig mehet el bárki is egy másik
ember életének alakításában. Dóri lányom, aki egyébként maga
is mûvészi vénával megáldott ember, többször belepillantott a
munkámba, beszélgettünk errôl, és sokat segítettek a gondolatai.5
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A popkirály – Michael Jackson
1958–2009
Beszélgetés Németh Dorottya mûfordítóval 
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Bennem sok érzés dolgozik még ma is, hónapokkal a fordítás be-
fejezése után. Van bennem csodálat és tisztelet, de talán a sajná-
lat és a szánalom mindennél erôsebb, amikor az ô sorsát végig-
gondolom. Lehet, hogy Michael Jacksonnal kapcsolatban ezek
meglepô szavak, de a könyv sem szokványos. 
– Rengeteget cikkeztek a halála után. A horoszkópjában
például az áldozat szerepét is tárgyalják, meg azt, hogy a
rá jellemzô odaadó és önfeláldozó cselekvô szeretet ké-
pessége alapján nem hihetô, hogy bárki kiszolgáltatott
helyzetével visszaélt volna… 

– Az ember sokat olvas, és sokat hall arról, hogy egy-egy pletyka,
a sztárokról megjelenô hír milyen gyenge lábakon is állhat,
mennyire nem érdekes a valóság, ha reklámról, eladott példány-
számokról, szenzációs fotókról van szó. Ugyanakkor arról is hal-
lunk, hogy a sztárok maguk is terjesztenek olyan pletykákat ön-
magukról, amik messze állnak a valóságtól, de a negatív szenzá-
ció is szenzáció. Szerintem soha nem fogjuk biztosan tudni, mi is
az igazság. Az én véleményem szerint Michael Jackson, mint min-
den mûvész, érzékeny ember volt. A személyisége azonban éppen
a gyerekkori traumák és a korai siker miatt szinte teljesen eltorzult.
Ebbe akár a pedofília, akár a természetellenes naivitás vagy a mér-
téktelen bôkezûség is belefér. Én úgy gondolom, a sztárok valójá-
ban unatkoznak, hiszen az emberi élet célja a küzdés (ahogy Ma-
dách fogalmaz Az ember tragédiájában). Ha elvesszük az ember-
tôl az értelmes, léleknemesítô, célokat felmutató küzdést, a sze-
mélyiség apátiába esik, és extrém megnyilvánulások kezdik jelle-
mezni. Egyre nehezebb szórakoztató, motiváló életet élni.
– Klipjei – filmben, zenében, táncban elbeszélve, a kor le-
nyomatai. Mennyire értékelhetjük ezeket maradandóként? 
– Éppen a napokban voltam egy olyan programon, ahol
14–17 évesek szórakoztak. Amikor egy Jackson-szám elsô
hangjai felcsendültek, hangos sikoltozás, ugrálás kezdôdött,
nem egyszer az este folyamán. Azt hiszem, Michael Jackson
olyan, mint a farmernadrág, sosem fog kimenni a divatból.
Olyan, mint Bach, Sinatra, a Beatles vagy a Queen. A minô-
ség átlép a divaton, a politikán, az aktuális, percnyi lét hatá-
rain. Bizonyára nem kevés pénz és még több pénz van egy
ilyen kaliberû sztár felépítésében és sikerének fenntartásában,
de talán csak pénzzel nem lehet mindezt elérni. Egy rendkí-
vül tehetséges, páratlan jelenségrôl beszélünk, amikor Mi-
chael Jackson neve kerül szóba.

Szepesi Dóra
Michael Jackson. A pop királya 1958–2009
(Ford.: Németh Dorottya)
Kossuth Kiadó, 144 oldal, 150 színes és fekete-fehér fotó, 4990 Ft
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Néhány évtizede még, ha
gyermekeinket be akartuk

vezetni a képzômûvészetek
világába, kiváló mûvészet-

történészek munkáihoz for-
dulhattunk, hogy csak a fe-
lejthetetlen Artner Tivadar
nevét idézzem ide, akinek

könyveibôl hozzám hason-
lóan bizonyára nagyon so-

kan szerezték elsô ismeretei-
ket az ókor mûvészetérôl, a
reneszánszról, híres festôk-

rôl, szobrászokról. 

■ Az abban a korban megjelent
mûvészeti ismeretterjesztô kiadvá-
nyok többségének egy – nem lé-
nyegtelen – hátránya volt: a festészet csodás színekben pompá-
zó remekeit fekete-fehér képeken mutatták be, így aztán nem
csoda, hogy egy-egy korabeli színes album igazi sikerkönyvvé tu-
dott válni, annyira kivált a kor jószerivel egyeduralkodó egyszí-
nû könyves képi világából. Ehhez persze kellettek a kort jellem-
zô egyéb körülmények is: a hiánygazdálkodás és az árakat mes-
terségesesen alacsony szinten tartó kulturális politika. Ma kíná-
lati – sôt túlkínálati – verseny van, de kulturális politika – leg-
alábbis akkori értelmében – nincs, viszont évekre visszamenô-
leg nem is emlékszem olyan esetre, hogy könyves sikerlistákon
képzômûvészeti albumot láttam volna szerepelni.

Emiatt nem lesz meglepô az sem, ha az ifjaknak szóló mûvé-
szeti ismeretterjesztô képeskönyvet, a Kalandozás a mûvészet
történetében címet viselô album formátumú kiadványt, Charlie
Ayres munkáját sem látja majd szerepelni a sikerlistákon a –
remélem – nyájas Olvasó. 

A sikerlisták szerepét termé-
szetesen nem kell túlbecsülni,
jelentésük csupán a kettôs
összefüggés: trendeket illuszt-
rálnak és amiatt képesek erre,
mert sok ember választja
ugyanazt. Miközben termé-
szetesen még többen választa-
nak sokfélét, ám ez a sokféle-
ség soha nem fog sikerlistá-
kon tükrözôdni.

Pedig, hogy a konkrét tárgy-
nál maradjak – a bennem
megbújó pedagógus örök ref-
lexei szerint –, nyilvánvalóan
hasznos lenne, ha ifjak töme-
gei igyekeznének megismerni
a világ kulturális örökségének
egy kicsiny szeletét, akár e kö-
tet segítségével is. E kicsiny
szelet a kultúra tortájának fi-
noman elkészített képzômû-
vészeti szelete, és az idôben a

reneszánsz kezdeteitôl az imp-
resszionizmusig terjed, és persze
csak a hab a tortáról (vagy a ma-
zsola belôle): a mûvészet történe-
tének húsz meghatározó alkotója
– tekinthetjük akár a mûvészek és
mûveik spirituális sikerlistájának
is. Giotto, Da Vinci, Dürer, Mi-
chelangelo, Raffaello, Tiziano,
Holbein, az ifjabb, El Greco, Ca-
ravaggio, Gentileschi, Bernini, Ve-
lázquez, Rembrandt, Goya, Da-
vid, Turner, Delacroix, Manet,
Monet, Van Gogh. 

Az ilyen listák ellenállhatatlan
kényszerítôerôt jelentenek az –
ilyen esetekben – örök kérdés fel-
tevésére: ô miért, ô pedig miért
nem?... Ez a kérdés mindig – az
ilyen esetekben örökre – hiába-
való lesz: Charlie Ayres elsô
ôszinte reakciója nyilván az len-
ne, hogy „csak”, majd megfon-

toltabban, bizonyára pontosan megokadatolná. Úgyhogy ezt
a kérdést most nem teszem fel.

Fontosabbnak gondolom, hogy az ilyen könyvek önmagukban
bizonyítják a nyiladozó értelmû ifjaknak, valóságosan létezik va-
lami olyasmi, amit az emberiség képzômûvészeti örökségének
nevezünk, és az is fontos, hogy ôk errôl tudjanak. Charlie Ay-
resnek sikerült megtalálnia az ifjakhoz szóló formát is, a könyv

hátsó borítóján olvasható ajánlás szerint „anek-
dotákkal színesíti” leírásait, azonban helyénva-
lóbbnak tetszik a „sztorizós-módszer” meghatá-
rozás. A mûvészek életének egy-egy pillanatát le-
írva személyesebb hangulatúvá teszi az „ismeret-
átadást”, és már-már elhisszük neki, hogy jelen
volt, amikor Leonardo da Vinci az utolsó ecset-
vonásokkal tökéletesítette Francesco del Gio-
condo feleségének, Lisa Gherardininek portréját.
A kötet színes illusztrációi segítenek elképzelni a
mûveket eredetiben, és – haladva a korral, ki-
használva a nyomdatechnika lehetôségeit – nem
fekete-fehérben, hanem színesen. 

Kovács Antal
Charlie Ayres: Kalandozás a mûvészet történetében
Fordította Cserzô Dorottya Csenge
Göncöl Kiadó – Saxum Kiadó, 96 oldal, 3990 Ft
Megjelenik novemberben
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■ – A Politikatörténeti Intézet tudomá-
nyos munkatársaként az eszmetörté-
net, kultúrák kapcsolattörténete, értel-
miségtörténet a szakterülete. Hogyan
indult el ezen a pályán?
– Eredetileg – mint sok kortársam a kilenc-
venes években – a kommunizmus politika-
történeti kutatásába fogtam bele. Amikor
azonban az Atelier Magyar–Francia Társa-
dalomtudományi Központ hallgatójaként
és francia kormányösztöndíjasként egy
évet a párizsi École des Hautes Études en
Sciences Sociales-ön töltöttem, hogy a két
világháború közötti franciaországi magyar
emigráns értelmiségrôl elkészítsem a DEA-mat, új szempon-
tokat leltem az értelmiség kommunizmus iránti vonzalmá-
nak az értelmezéshez. A nemzetközi szakirodalom alapján
világos lett számomra, az értelmiség nem elemezhetô csak a
politikatörténet eszközeivel s az emigráns magyar értelmisé-
giek kommunizmus iránti vonzalma igencsak összetett
probléma. Különösen a francia típusú értelmiségtörténet
volt a segítségemre, mely egyszerre figyel az eszmékre és a
gyakorlatokra, azaz egyszerre használ eszme- és társadalom-
történeti megközelítéseket. A doktori dolgozatomat, melyet tavaly
védtem meg az azonos nevû intézményben, már kifejezetten ezzel
az apparátussal készítettem. A téma – aminek rövidebb változatát
most közöltem magyarul – egy korábbi idôszakot tárgyal, az elsô
világháború elôtti, véleményem szerint konjunkturális idôszakot a
magyar értelmiségiek szempontjából.
– A Politikatörténet Intézet olyan szellemi központ, amely el-
sôsorban a széles értelemben vett társadalomkritikai gondol-
kodásra, a társadalomelméleti munka megújítására, népsze-
rûsítésére összpontosít. Ön mit tart a legfontosabb feladat-
nak a saját szakterületén belül?
– Azt hiszem, az intézet neve kissé megtévesztô is lehet, hiszen
én is és a kollégáim is a politikatörténetet széles, társadalomtör-
téneti értelemben értjük, a politika és a társadalom kapcsolatát
kutatjuk a 20. században. E relációban az értelmiség – nemcsak
Magyarországon, de Európában, sôt az egész világon – a felvilá-
gosodás óta hagyományosan fontos szerepet tölt/töltött be. Én
ezt vizsgálom, és a jövôben is ezzel készülök foglalkozni.
– Van-e a szakmában vagy szakmán kívül példaképe?
Standeisky Évát említeném – ô egyébként nem volt a tanárom, de
még hallgatóként ismertem meg a 20. századi írók és a hatalom vi-
szonyáról szóló munkáit és személyesen ôt is. Mindig fordulhat-
tam hozzá kérdésekkel és ô mindig remek kritikákkal tisztelt meg. 
– Hány év tudományos munkáját öleli fel a kötet?
– Jó pár év volt ez: elsôsorban azért, mert idegen nyelven – franciá-
ul – írtam meg a disszertációmat, mely a könyvem alapjául szolgált. 
– Van-e politikai, eszmetörténeti aktualitása a könyvnek?
– Ilyen jellegû aktualitása nem igazán van, hacsak az nem, hogy
azok, akik manapság értelmiséginek tekintik magukat – az én de-
finícióm szerint szellemi tôkéjük révén igyekeznek a közügyeket
formálni – a 20. századi modern értelmiségi identitás századele-
ji képviselôiben elôfutáraikra lelhetnek, akár úgyis, hogy eleinte
csak a különbségeket látják meg.    
– Milyen rendezôelv mentén állt össze az anyag? Kötetének
egyik fejezetcíme: Versengô értelmiségképek. Hogyan értel-
mezhetô ez a fogalom?

– Alapvetôen 1908–1914 között az irodalommal (is)
foglalkozó folyóiratokban megjelenô véleményeket,
vitákat elemeztem. A modern értelmiség ebben az
idôszakban és késôbb is mindenekelôtt viták révén
látta el a hatalom és a társadalom közötti közvetítô
feladatát. (Egyébként szerte a világon a folyóiratok
voltak az elektronikus média elterjedése elôtt a vitá-
zó értelmiség alapvetô fórumai – nálunk ez egészen
1989–90-ig volt így.) Ami különleges a korábbi kor-

szakokhoz képest, az a közvetítésben a lépték- és
hangsúlyváltás: már nemcsak a hatalmi elitekhez
való közelség és/vagy a diploma szabta meg, kit
lehet értelmiséginek tekintetni, hanem egyfajta
szellemi-alkotói önállóság kezdett jogalapot jelen-
teni a közügyekbe való beleszóláshoz. Ez egy eu-
rópai jelenség volt, amelynek szimbolikus kezdô-
pontja a Dreyfus-ügy. Ekkor – a 19. század végén,
egy antiszemita támadás kapcsán – körvonalazó-
dott az egyetemes emberi jogok mellett kiálló ér-
telmiségi tábor a francia társadalomban, és ellen-
lábasa, a mindent a nemzeti szempontnak aláren-
delô értelmiség tábora. Jóllehet az általam vizsgált
korszakban a hazai értelmiségiek szembenállása

nem olyan éles, és fôként nem olyan mozgósító erejû, mint a fran-
ciáknál egy évtizeddel korábban, ám itt is a francia mintához ha-
sonló polarizáció történik; megjelenik az „intellektuelek” és a nem-
zeti-esszencialista értelmiség ellentéte.  
– A kötet az elsô világháborút megelôzô rövid, konjunkturá-
lis idôszakban jelentkezô új értelmiségi szerepminta és fel-
adatkör keletkezését vizsgálja. „… az értelmiség – legyen bár-
mily tág vagy lehatárolt is a meghatározása – ellenszegül min-
den normatív definíciós kísérletnek és mindig történeti defi-
níció megalkotását teszi szükségessé.” Ön hogyan definiál-
ná/tudná-e definiálni a 21. század értelmiség fogalmát?
– Nyugat-Európában már a nyolcvanas évek óta beszélnek az
„értelmiség haláláról” – az elemzôk szerint csak szakértelmiség
van, etikai-politikai dimenzió nélkül. Ugyanakkor azt is meg kell
jegyezni, hogy a hetvenes évektôl fogva több különbözô társa-
dalmi csoport vett át korábban csak az értelmiséget jellemzô sa-
játosságokat. Magyarországon például a civil mozgalmak sok te-
kintetben járnak el így. A petíciók, aláíróívek a közéleti kérdé-
sekben szerepvállaló értelmiségiek klasszikus eszközei a demok-
ráciákban (vagy korábban a demokratizálódó társadalmakban):
nálunk a kilencvenes évek óta ebbôl a szempontból például egy-
fajta „robbanás” tapasztalható, sokan fordulnak ilyen eszközök-
höz, hála az új kommunikációs technológiáknak. Talán azt
mondanám inkább, a 20. század elején megújult értelmiségi
szerep- és funkció nem tûnt el a 21. századra, csak átalakult.  
– Kiknek szánja a mûvét?
– Azt remélem, sikerül meggyôzni az olvasóimat – legyenek iro-
dalmárok vagy történészek –, hogy történészként is foglalkozha-
tunk az irodalommal. 
– Tervez-e folytatást?
– Igen, mindenképp az értelmiség és a hatalom vizsgálatával sze-
retnék továbbra is foglalkozni.  

Illényi Mária
Balázs Eszter: Az intellektualitás vezérei. Viták az irodalmi
autonómiáról a Nyugatban és a Nyugatról, 1908–1914 (Critica)
364 oldal, 2800 Ft 5
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A szellemi tôkések elôfutárai
Beszélgetés Balázs Eszterrel



Mindenkinek a
maga nyelvén...

■ Bottyán János A magyar
Biblia évszázadai címû köny-
vének újonnan megjelente-
tett, második kiadása egyfe-
lôl több, másfelôl kevesebb,
mint az 1982-ben kiadott el-
sô. Az új kiadásból ugyanis
elmarad a gazdag illusztráci-
ós melléklet (a kötetet sajtó
alá rendezô, jegyzetelô és ki-
egészítô Fekete Csaba szerint
a képek jogdíjai jelentôsen
megdrágították volna a ki-
adást, ráadásul az interneten
némi böngészés után bárki
fellelheti és felhasználhatja a
könyvben bemutatott Szent-
írások borítóit) cserébe vi-
szont terjedelmes fejezetet
kapunk az utóbbi két és fél
évtized magyarországi bib-
liakiadásairól a digitalizált
Bibliától, a Jehova Tanúinak
fordításán át a Pannonhalmi
zsoltároskönyvig. Az utolsó
fejezet sokszínûsége Bottyán
János szellemi örökségének
következetes továbbvitele,
hiszen – ahogy azt a könyv
szerzôje is nyomon követi a
huszita bibliafordítóktól a
vakok Bibliájáig – a Biblia
nemcsak egy felekezet, ha-
nem sok különbözô keresz-
tény (keresztyén) egyház
szent könyve. Az ihletett
szöveg (vagy egyes részeinek)
rendszeres újrafordítása a be-
fogadók igényei, az adott kor
nyelvi állapota és a tudomá-
nyos eredmények tükrében

feltehetôleg még évszázado-
kig új és új kötetekkel gazda-

gítja a már eddig is
jelentôs fordítások
számát.
Amikor a bibliafor-
dítás szót halljuk,
legtöbbünknek a tel-
jes Szentírás magyar
nyelvre történô átül-
tetése jut eszébe.
Bottyán János köny-
ve azonban nem-
csak az utóbbi hat
évszázad teljes for-
dításait gyûjti egybe.
Miként a kis pata-
kok táplálják a nagy
folyamot, úgy ve-
zettek el a részleges
fordítások (elôbb
csak gondolatok,
majd történetek, ké-
sôbb az Evangéliu-

mok és az Újszövetség) Káro-
li Gáspár és lelkes csapatának
elsô teljes bibliafordításáig.
Idôközben a kézzel írt, má-
solt kódexeket felváltják a
nyomtatott könyvek. A Bibli-
ák mérete és ára is fogyasztó-
barátabb lett: míg a 11. szá-
zadban például 5 ökör ára
volt egy latin nyelvû Szent-
írás, addig a reformációnak és
a könyvnyomtatásnak kö-
szönhetôen a polgárság széles
rétegének mindennapi ottho-
ni olvasmányává vált a nem-
zeti nyelvû Biblia. Károli Gás-
pár és Káldi György fordítása
évszázadokig meghatározó
maradt, ám ez idô alatt is fo-
lyamatosan történtek revíziók,
kisebb-nagyobb fordítások,
míg végül a 20. század elhoz-
ta mind a protestáns, mind a
katolikus újrafordítást – és
ezeknek javításait.

A könyv mûvelôdéstörténeti
jelentôsége mellett érdekes iro-
dalomtörténeti adalékokkal is
gazdagodhatunk olvasása so-
rán. Külön fejezet foglalkozik
az „irodalmi bibliafordítások-
kal” köztük Móricz Zsigmond
zsoltárfordításaival (kevesen
tudják, hogy Móriczot annyira
érdekelték a teológiai kérdések,
hogy kétszer is beiratkozott a
teológiai akadémiára) és Sík
Sándor Zsoltárok könyvével.

Bottyán János könyve a Bib-
lia fényét prizmaként bontja
színekre, gazdagítva, formálva

ezzel a Szentírásról kialakult
képünket, a bibliafordítás év-
századaira visszatekintve új-
fent elcsodálkozhatunk azon,
milyen nagy hatással lehet egy
könyv (a könyvek könyve)
emberek, nemzedékek és egy
nemzet sorsára.

Pompor Zoltán
Bottyán János:
A magyar Biblia évszázadai
Kálvin Kiadó, 260 oldal, 2100 Ft

A beszédhangok
szimbolikája

■ Dr. Balla Zoltán 1933-tól
foglalkozott fonetikával. A
provinciális létre szorított
ipolysági magyar orvos min-
dennapi gyógyító munkája
folyamán élesített látásának
köszönhetôen kritikával tud-
ta fogadni a fonetikusok rönt-
genfelvételeinek értelmezését
is. Jelen kötetben újraközölt
fômûve, A szemléletes gon-
dolkozás logikája 1946-ban
jelent meg.

A szerzô a beszéd, a gondol-
kodás és a geometria, vagyis
végeredményben az emberi
megismerés és a megismerésre
ható külsô tárgyak tudomá-
nyos összefüggéseit, korrelatív
viszonyait boncolgatja azzal
az igénnyel, hogy tudomá-
nyosan megalapozott elméle-
tet állítson fel. Nagyon erede-
ti, ezoterikus spekulációinak
középpontjában a beszédhan-
gok szimbolikája áll. A nyelvi
jel természetes vagy önkényes

mivolta legalább Platón óta
vita tárgya a nyelvfilozófiá-
ban. A szerzô ebbe a vitába
bekapcsolódva, fonetikai ta-
nulmányok után jelentéstani
és ismeretelméleti kérdések
megválaszolására is törekszik.

Dr. Balla megközelítésében a
/t/ hangminôség lényeges
megismerése szempontjából
édeskevés megvilágítást kap
azzal, ha azt mondjuk rá, hogy
például „zárhang”, “foghang”
vagy „mássalhangzó”. Szerinte
a /t/ hangminôséget minde-
nütt határok, határoló felüle-

tek egybeesése okoz-
za, vagyis a /t/ a ha-
tárok egybeesésének,
két test folytonosu-
lásának hangja. Így
az érintés, tapadás,
tákolás, tûzés, tol-
dás, tömörítés,
összetartás fogalmai-
nak és léthatározmá-
nyainak van kapcso-
lata a /t/-s jelentés-
sel. A szerzô további
vizsgálatai szerint
például az /o/ hang
természetes értéke
valami kerekítettség,
az /l/ a szabad kifo-
lyású elnyúltság
hangja, a /v/ hang a
szögszerû szûkületé,
a /b/ hang a fél-

gömbszerû öblösségé, a /g/ to-
rokhang a zárlata mögötti
gömbölydedségé, a /k/ hang
egy derékszöges garatzárlat fel-
szakításáé, az /á/ hang pedig a
síkszerû lapítottságé.

Dr. Balla könyve különö-
sebb szakmai sikert nem ara-
tott, a ritka kivételnek számító
elismerô nyilatkozatok közül
említésre méltó a filozófus
Szabó Lajosé és a nyelvész
Vértes O. Andrásé. Jelen kötet
a könyv függelékeként szemel-
vényeket közöl Dr. Balla leve-
lezésébôl. Ebbôl kiderül, hogy
az orvos és amatôr fonetikus
milyen kétségbeesett erôfeszí-
téseket tett elmélete elismerte-
tésére.

K. S. A.
Dr. Balla Zoltán:
A szemléletes gondolkozás
logikája – Levelek
Közreadja és szerkesztette Isztray
Botond és Isztrayné Bíró Anna
Napkút Kiadó, 384 oldal, 3990 Ft5
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■ Egészen a közelmúltig csak a mesemon-
dót, meseírót tiszteltük benne, generációk
sora nôtt fel az általa írt, magyar és más né-
pek népmesemotívumait tartalmazó tündér-
meséken. Néhány éve elindult egy kutatás,
amely Benedek Elek publicisztikai munkás-
ságát tárta és tárja fel folyamatosan. Benedek
újságíróként több ezer cikket írt különféle té-
mákban, és kora egyik jelentôs publicistája
volt. A Benedek-kutatás helyszíne az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudo-
mánytörténeti Intézet és a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Benedek Elek Kara Sopron-
ban. E három intézmény közös munkája Az
ismeretlen Benedek Elek címû, immár há-
rom kötettel büszkélkedô, válogatott publi-
cisztikát tartalmazó sorozat. A harmadik
egészen friss, néhány hete jött ki a nyomdá-
ból. A meseíró születésének 150.  évforduló-
ja alkalmából egész évben tartanak a meg-
emlékezések: tudományos konferenciát ren-
deztek többek között az OSZK-ban, a Petôfi Irodalmi Múzeum-
ban, Nagykovácsiban, Sopronban és Sepsiszentgyörgyön, illetve
szülôhelyén  Kisbaconban. Perjámosi Sándort az OSZK munkatár-
sát, a Benedek-kutatás egyik motorját kérdeztem.

– Miért figyeltek fel a publicista Benedek Elekre?
– 2006-ban indult el a hivatalos Benedek- kutatás. Benedek Ist-
vánnal foglalkozva Gazda István felfigyelt arra, hogy Benedek
Elek gyereklapjában, a Cimborában megjelentek álnéven Bene-
dek István írásai is. Az én feladatom lett volna kihámozni, me-
lyik álnév mögött rejlik a nagy mesemondó unokája. Ez nem si-
került, viszont az álnevek bonyolult változatai annyira érdekes-
nek bizonyultak, hogy  Gazda Istvánnal, Szála Erzsébettel tár-
sulva elkezdtünk foglalkozni Benedek Elek életmûvével. 
– Mégis mi volt a kiindulópont? Mindeddig csak a mesemon-
dó Benedek Eleket ismertük.
– Szinnyei bibliográfiája segített, Hegedûs Imre János monográ-
fiája is támpontot nyújtott. Balogh Edgár félszáz esztendôvel ez-
elôtt megjelentetett egy publicisztikai gyûjteményt tôle, de eb-
ben a szocializmus felé tartó íróként mutatta be. Ami nyilván-
valóan nem volt igaz, a kommunizmust gyûlölte. Annyi igazság-
alapja mégis van az állításának, hogy szociálisan érzékeny ember
volt, aki mindig a gyengébbek pártjára állt. Világos volt elôt-
tünk, hogy  a mesemondó Benedek Eleken kívül volt egy kivá-
ló újságíró, publicista, és politikus Benedek Elek is. Komolyan
foglalkozott például tanügyi kérdésekkel. 1890-ben elkezd dol-
gozni a Magyar Hírlapnak is, ahol a tanügyi rovatot szerkeszti,
majd önálló lapot indít Nemzeti Iskola címen.
– Milyen szempontok alapján állították össze Az ismeretlen
Benedek Elek  köteteket?
– A korábbi kötetekben végigvezettük az olvasót Benedek Elek
publicisztikai munkásságán. Egy-egy korszak jellemzô írásait vá-
logattuk össze. Az elsô életszakaszban (1881–1892) a publicisz-
tika dominált, a másodikban (1892–1910) már helyet kaptak a
magyarság sorskérdései, különbözô tudósportrék, vagy a tanügyi
riportok, míg a harmadikban (1910–?) hangsúlyos helyen szere-
pelnek az irodalomtörténeti írások. Ezekre sokszor és sokan hi-
vatkoztak, de eredetiben alig látta valaki. A három kötetben 189

mû kapott helyet, persze ennél jóval több
írása van. Én eddig több mint kétezerrel
találkoztam, ezekbôl egy folyton bôvülô
bibliográfiát is összeállítottam. 
– Hol kutatott helyileg? Egyben van a
hagyaték?
– Egyáltalán nem. Nagyobbrészt a Szé-
chényi Könyvtár napilapgyûjteményé-
ben kutakodtam, nem egyszer mikrofil-
men olvashattam már csak el az egyéb-
ként elporladó napilapanyagokat. Hiá-
nyok persze itt is vannak. Benedek Elek
szülôházánál Kisbaconon is találtam
anyagokat, de Kolozsváron is. 
– Sokat beszéltünk a publicista Benedek
Elekrôl, de mi van a mesemondó Bene-
dek Elekkel? Mindent tudunk róla, amit
tudni érdemes?
– Nem mondhatnám. A mese feneketlen
kút, amirôl folyamatosan írni lehet. Bene-
dek Elek elsôsorban mese- és ifjúsági író

volt, innen indult és ide tért vissza. Emellett a kor egyik legne-
vesebb publicistája volt, majdnem annyira tartottak tôle, mint
Ady Endrétôl. 
– Úgy tudom, meglehetôsen átírta a népmeséket.
– Gyûjtötte is a népmeséket és számos mesét írt, amibe népme-
sei elemeket helyezett el. Benedek Elek igazi nagysága abban
van a meseírás területén, hogy a még létezô mesekincset be tud-
ta vinni a városba. Meg tudta ragadni és úgy továbbadni, hogy
a városi gyerekek, akik már nem ismerték a népmesei világot,
magukénak érezhették. Ennek érdekében módosított a szövege-
ken. Sokat fordított, és át is dolgozta az idegen népek meséit.
Például a Grimm meséket, az Ezeregyéjszaka  meséit, vagy a szí-
nes (Arany, Ezüst stb.) meséket, ami 36 nemzet meséibôl áll
össze. Ennél egy angol könyvsorozatot használt fel, amelyet tel-
jes mértékben magyarított. Ezért érezheti magáénak a magyar ol-
vasó például Ali babát és a negyven rablót. 
– Az elmúlt száz évben hogy változott Benedek Elek meséi-
nek az ismertsége és a népszerûsége?
– Sokkal jobban ismerik a mai gyerekek, mint gondolnánk. Lehet,
hogy konkrétan nem Benedek Elek kötetet vesznek a kezükbe, de
jó néhány helyen találkoznak vele, akár név nélkül is. Például a tan-
könyvekben. Aztán Benedek Elek mûveinek számos feldolgozását
olvashatják a nem mindig színvonalas és hiteles gyerekkönyvekben.
A szülôk is sok mesét mesélnek, ami Benedeken alapul, jóllehet
már ôk maguk sem tudják. Benedek Elek újra folklorizálódott.
– Benedek Elek személyisége más szempontból is érdekes:
egyike volt azon keveseknek, akik Trianon után hazatértek.
Amikor mindenki más Magyarországra menekült, ô vissza-
ment Kisbaconba és élete végéig ott dolgozott.
– Ezt a cselekedetét sokan sokféleképpen értelmezik. Jellemzô pél-
dául a következô történet: 1969-ben Király Károly szenátor meg-
hívta  Ceauşescut  a vidékre vadászni és elmesélte neki, hogy van
egy székely meseíró, aki akkor, amikor Erdélyt Romániához csatol-
ták, rögvest hazatért. Ennek a párbeszédnek köszönhetô az emlék-
ház létrejötte. Mások azt mondták, hogy úgy érezte, feladat vár rá.
Nem. Véleményem szerint azért ment haza, mert szerette a szülô-
faluját és közben rájött, hogy megannyi feladat vár rá. 

Szénási Zsófia

Egyszervolt mese
Benedek Elek évfordulóján



A szerzô, Ladislaus Löb 1944 júliusában
tizenegy esztendôs volt, ekkor zárták
1670 társával együtt a bergen-belseni

koncentrációs táborba, ahonnan Kasztner
Rezsô áldásos tevékenységének köszön-

hetôen 5 hónappal késôbb kiszabadulha-
tott és Svájcba távozhatott. Hogy Kaszt-
ner Rezsô hôs vagy áruló, arról még ma

is megoszlanak a vélemények, Löb köny-
ve az elôbbi mellett teszi le a voksát.

■ Kasztner Rezsô egy nem hivatalos cionista bi-
zottság, a Vaada alelnökeként tevékenykedett. Ez a
szervezet, minden erejével azon volt, hogy meg-
mentse a haláltól a magyarországi zsidókat. Ehhez
különleges eszközt vetettek be: pénzért próbálták
megvásárolni társaik életét. Kasztner hosszadalmas és bonyolult
tárgyalásokba bocsátkozott az SS-szel, legfôképp Eichmann-nal,
melynek során a németek egyrészt folyamatosan húzták az idôt,
másrészt hamis ígéretekkel próbálták a Vaadát ámítani, miköz-
ben egyre több és több pénzt (illetve bizonyos esetekben árukat,
például teherautókat) követeltek. Ezt az igen kényes, idegôrlô
tárgyalássorozatot Kasztner bonyolította.

Hogy mindezt véghez tudja vinni, különleges képességekre
volt szüksége, és a dolog természetébôl adódóan nem egyszer
hazudnia, alakoskodnia, blöffölnie kellett. Ilyen tettekre hétköz-
napi egyéniség nem képes, Kasztner sem volt az, így aztán erô-
sen megosztotta a környezetét. Azok a tulajdonságai, melyek a
németekkel való kötélhúzás során jól jöttek, a hétköznapi élet-
ben inkább taszítónak tûnhettek. Egyesek a késôbbiekben egye-
nesen züllöttnek és becstelennek írták le. Nem szabad azonban
figyelmen kívül hagyni, hogy mindez speciális körülmények kö-
zött történt, és Kasztner mindvégig olyan célokért küzdött, me-
lyek mindenek felett valóak.

A történethez hozzátartozik, hogy az SS egész idô alatt túlbe-
csülte Kasztnernek és társainak jelentôségét, befolyásának ható-
erejét, hiszen a Vaada úgy tett, mintha az Amerikai Zsidó Segí-
tô Bizottságot (a Jointot) képviselné. Rengeteg pénz átadása
után Eichmann lehetôvé tette, hogy egy körülbelül 400 fôbôl ál-
ló csoport Kolozsvárról Budapestre utazhasson, a továbbutazás
reményében. Ezután megint hosszas alkudozási folyamat kez-
dôdött, melynek végeredményeként 1944 júniusában egy 1300
fôs csoportot (köztük a kolozsváriakkal) marhavagonokban Né-
metországon és Franciaországon keresztül egy semleges ország
felé indítottak, és a végsô cél Palesztina lett volna. Az emberek
kiválogatásának kényes feladata jórészt Kasztnerre hárult – ké-
sôbb ezért is érték ôt támadások. 

A vonatot, mellyel ezt a csoportot szállították, nevezték ké-
sôbb „Kasztner-vonatnak”, és a vagonokban utazott Kasztner
családja mellett a könyv szerzôje, Ladislaus Löb is. Fiatal kora
ellenére mély nyomot hagyott benne az utazás és a bergen-bel-
seni tábor. Mert az ígéretek ellenére ide került a csoport. Külön-
leges elbánásban részesültek, de ahogy közeledett a végéhez a
háború, a viszonylag tûrhetô körülményeik is vészesen lerom-
lottak. A szerzô saját emlékein kívül több társának a visszaemlé-
kezéseire is hagyatkozhatott, ezáltal a könyv legplasztikusabb fe-
jezetei a táborlakók életérôl szólnak.

Az 1300 embernek összesen tizenhá-
rom, 180 m2 alapterületû terem jutott,
melybôl hármat más célokra használ-
tak (az egyikben laktak a csoport veze-
tôi családjukkal), így 160 embert kellett
termenként a megmaradt tíz helyiség-
be bezsúfolni. A nyomorúságos helyi-
ségeket nagyrészt a háromemeletes
priccsek töltötték ki. A zsúfolt össze-
zártság, a higiénia hiánya és fôleg a rö-
videsen bekövetkezô éhezés okán elké-
pesztô jellemvonások bukkantak fel-
színre az emberekben. Mindennapo-
sak voltak a veszekedések, viták, össze-
tûzések, sôt nem egyszer tettlegességig
fajultak a dolgok.

Emellett próbálták megôrizni a mél-
tóságukat: elôadásokat, vitákat, be-
szélgetéseket szerveztek, énekórákat,
vallásoktatást tartottak – hogy vala-

hogy kitöltsék a rájuk szakadó idôt, mivel dolgozniuk kivált-
ságos helyzetük miatt nem kellett. A maguk választotta veze-
tôk egy apró államot hoztak létre a táboron belül: politikai
pártokkal, kormánnyal, tisztviselôkkel, hierarchiával, alkot-
mánnyal, törvényekkel, bírósággal, rendôrséggel. Ma már ez
egy kicsit túlzásnak tûnik, és bizonyos momentumokból arra
lehet következtetni, hogy mindez csak a vezetôk kényelmét és
kitüntetett helyzetét szolgálta. 

Köztük volt a híres pszichiáter, Szondi Lipót is, aki mindvégig
dolgozott a táborban: tanfolyamokat tartott, betegekkel foglal-
kozott, az elméleteit csiszolta és a Szondi-tesztet finomította. A
könyv szerzôje is egyike volt azoknak, akiken ott a táborban el-
végezte a tesztet. Szintén a táborban raboskodott Irsai István
grafikus, Zsolt Béla író, újságíró, Palotai Erzsi regényíró, aki ver-
seket szavalt társainak éjszakánként. Ábrahám Ferenc költô Rab-
ságban címmel Bergen-Belsenben adta ki egyetlenegy példány-
ban verseskötetét. 

De ahogy múlt az idô, és úgy érezték, csökkennek a menekü-
lés esélyei, a táborlakók fokozatosan leépültek szellemileg és fi-
zikailag egyaránt. A méltóságuk megôrzésére irányuló próbálko-
zásokat egyre inkább elmosta az éhezés, a leépülés, és a rájuk te-
lepedô mélabú.

1944 augusztusában Kasztnernek sikerült 318 embert kijuttat-
nia, és Svájcba menekíteni. Az ottmaradottak végül végre vala-
hára december elején távozhattak, szintén Svájcba.

Az, hogy ezt 1300 fôs csoportot Kesztner hathatós közremû-
ködése mentette meg, dokumentálható. Ezenkívül számos más
eredményt a magáénak tudott be, de hogy ezekben mekkora sze-
repet játszott, ma nem egészen világos. 

Miután véget ért a háború, Kasztner végre eljutott Palesztinába,
de választott hazájában nem úgy fogadták, ahogy szerette volna.
Egy hosszú és szövevényes perben, melyben ô tanúként vett részt,
megbélyegezték, elvitatták tôle érdemeit, olyan bûnökkel vádolták,
melyeket nagy valószínûséggel nem követett el, és a bíró rásütötte,
hogy „eladta a lelkét a Sátánnak” – vagyis a németeknek. Ezzel meg-
pecsételte a sorsát, mert mire az ország legfelsôbb bírósága felmen-
tette, ô már nem élt: Tel Avivban agyonlôtték. 

Jolsvai Júlia
Ladislaus Löb: Megvásárolt életek
Kasztner Rezsô vakmerô mentôakciója. Egy túlélô története
Athenaeum, 368 oldal, 3490 Ft
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Hôs vagy áruló? – Kasztner Rezsô 
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■ A világ Charles Darwint
(1809–1882), a nagy angol
tudóst ünnepli. Szeptem-
berben csak Európában
félszáz evolúciós konfe-
rencián – a 49. Barceloná-
ban volt –  emlékeztek
meg róla. Az igen nagy ér-
deklôdés azt mutatja, hogy
a 200 éve született termé-
szettudós 150 éve (1859)
megjelent „A fajok erede-
te” címû korszakalkotó
mûve máig hat. Evolúciós
gondolatairól másfélszáz
éve folyik a vita a kreacio-
nisták (az isteni teremtés
hívei) és a darwinisták kö-
zött. A kettôs jubileum al-
kalmából neves magyar tu-
dósok – Mérô László,
Kampis György, Csányi
Vilmos, Pléh Csaba  és Csíkszentmihályi Mihály – a „Mind-
örökké evolúció” címû elôadássorozat keretében emlékeznek
meg a Darwin-évrôl, bemutatva az evolúciós gondolat egy-
egy új és jelentôs alkalmazását. A Typotex Könyvkiadó és a
Nyitott Könyvmûhely közös – Kossuth klubbeli – elôadás-
sorozatát Votisky Zsuzsa, a kiadó igazgatója bevezetôjében
hatalmas kísérletnek nevezte, amivel meg szeretnének küzde-
ni a könyvszakma nehézségeivel. 

Mérô László matematikus, pszichológus, egyetemi tanár elô-
adását már csak furcsa címe miatt is  – A pénz biológiája –
nagy várakozás elôzte meg. „A kreacionistákkal nem az a
bajom, hogy a teremtésben hisznek, hanem, hogy a darwiniz-
musban nem” – adta meg elôadása alaphangját. – A darwiniz-
mus a gazdaságban is mûködik, mert a pénz ugyanolyan logi-
kai mechanizmusok alapján hoz létre „gazdasági élôlényeket”
(vállalkozásokat, mint pl. egy pékmûhely, vagy egy multinacio-
nális cég), mint ahogyan a gének biológiai élôlényeket. A hétköz-
napi ember számára kissé bizarr témát úgy igyekezett elmagya-
rázni a hallgatóságnak, hogy utalt Gregor Mendel (osztrák szer-
zetes) elméletére: az öröklôdés a gének útján történik, míg Dar-
win alapgondolata szerint a fajok egymásból jöttek létre. 

„A pénz pénzt fial” – tartja a mondás. Ám nehéz megtalálni,
mi generálja a „gazdasági élôlényeket”. A „món” a vállalkozás
valamilyen tulajdonsága, amely önmagában is képes tôkét von-
zani, de nem azonos a tôkével. Darwin könyvével az volt a baj,
hogy sokáig nem sikerült rá matematikai modellt találni. R.A. Fi-
scher (1930-as évek) szerint az evolúció alapegysége egyed és
csoportszelekció. Így sikerült matematikai modellt alkotnia.
Génjeink túlélôgépei vagyunk – egy másik elmélet szerint egy
nagy túlélôgép alkatrészei. Mindkettô jelen van, és mindkettô-
ben érvényesül a darwini evolúció. Az egyes területeken szerzett
ismeretek átvihetôk a többi területre is. A tôke: az is gén. Az üz-
leti életben a háttérlogika nem biológiai, hanem pszichológiai.
A darwini elv azért mûködik, mert a gének replikátorok.

Kampis György tudományfilozófus, az ELTE TTK Tudo-
mányfilozófiai Tanszékének vezetôje elôadásában arról beszélt:
„a kreacionizmussal az a baj, hogy a tudomány színében próbál
megjelenni. A kreacionizmus egyfajta lelki igény kielégítése.
Vagyis a fiziológiai igények kielégítése – valamiféle életforma –

után következnek a magasabb rendû igé-
nyek. Sokféle kreacionizmus van. Egy te-
remtmény – ami akár tárgy is lehet –,
mögött mindig ott áll a tervezettség (de-
sign), végsô soron az ember.
Az, hogy nem értjük az evolúciót, nem

jelenti azt, hogy nem létezik. Hogy meg-
történt, az biztos. A hogyanról máig
folynak a viták.”
Kampis szerint a tudománynak – és kép-

viselôinek – teljesen más attitûddel kell
közelednie a laikusokhoz, egyesek lenézik
ôket, mondván  úgysem értik, mirôl be-
szélünk.. Emiatt lehet félni attól, hogy a
társadalom radikálisan elfordul a tudo-
mánytól és annak intézményeitôl. Ennek
bizonyítékául utalt az amerikai Darwin-

ellenes megmozdulásokra.
* * *

A Typotex 2000-ben megje-
lentette „A fajok eredeté”-t
Kampis György fordításában.
Az idei Darwin évben már a
harmadik kiadásnál tartanak.
Elôadása végeztével megkér-
deztem Kampis Györgyöt,
miért volt szükséges újra for-
dítani a mûvet:
– Tudományos (biológiai) ér-

telemben rossz volt a húszas
évekbeli fordítás, bár nagyon
mûvészi, irodalmi, de nagyon
pontatlan. Ezenfelül a könyv
nem volt kapható, még a
könyvtárakból is ellopkodták,
s ha az ember azt akarta, hogy

legyen, újra le kellett fordítani. Elsôsorban ez, s nem a régies nyelv
volt az ok. Sôt, átvettem fordulatokat Mikes Lajostól, a korábbi
fordítótól. A két fordítás között az a különbség, hogy én a mai bi-
ológia szemével fordítottam, de az igazság kedvéért hozzáteszem:
könnyebb is. Hadd dicsérjem Darwint: hallatlanul precíz volt ab-
ban is, hogy az általa nem pontosan megértett jelenségekrôl – pél-
dául az öröklôdésrôl, a variációk képzôdésérôl, a változatok örök-
lôdésérôl – igen pontos, következetes szóhasználattal beszélt, te-
hát mi, akik már pontosabban értjük ezeket a jelenségeket, meg-
lepetéssel látjuk, hogy bár nem értette, de nem csúszkált a fogal-
mak között. Emiatt tulajdonképpen ma könnyebb fordítani Dar-
wint, mint amikor a kor még szintén nem értette. Annak, hogy
Darwin elméletét sokan még ma sem fogadják el, egyetemes érzel-
mi okai vannak. Az ember nem szívesen hagyja, hogy a lelkében
turkáljanak. Az, hogy az állatvilág részei vagyunk, sok ember szá-
mára kellemetlen információ. Én azt gondolom, hogy az állatvi-
lág a maga módján legalább olyan jó, mint az emberi világ. Az ál-
latok funkcionálisan tökéletesen megfelelnek a saját környezetük-
nek, beleértve a társas környezetüket. Egy kutyafalkában a társas
lét nagyon gazdag, és érzelmileg is komplex világot jelent, ami
semmivel sem alább való az ember világánál.

Hegedûs Eszter
Charles Darwin: A fajok eredete (3., javított kiadás)
Ford.: Kampis György
Typotex Kiadó, 450 oldal, 4800 Ft
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Univ. Prof. Dr. Gerhard
Hacker – Ursula
Demarmels:
Az egészség új dimenziója 

■ Vajon figyelünk-e arra a
számtalan veszélyes dologra, mint
például a mobiltelefonok, a mikro-
hullám, a finompor, geopatikus za-
varzónák, negatív gondolatok és ér-
zések, amelyek folyamatosan kör-
bevesznek bennünket, amelyekrôl
azonban nem tudjuk pontosan,
mennyire ártanak szervezetünk-
nek? Mi a helyzet a táplálékkal,
amelyet elfogyasztunk? Valóban ki-
indulhatunk-e abból, hogy táplálé-
kunk egészségügyileg kifogástalan?

Ez a hasznos, az egészség szempontjából nélkülözhetetlen infor-
mációkat tartalmazó könyv megmutatja, mit tehet az ember, hogy
megvédje magát. Itt nemcsak arról van szó, hogy megoldási ötle-
teket vagy javaslatokat ad természettudományos szemszögbôl, ha-
nem arról is, hogy spirituális indíttatást, ösztönzést is nyújt. A szer-
zôk arra törekedtek, hogy megfelelô felvilágosítással és pozitív
megoldásokkal szolgáljanak az olvasóközönség számára.

Egy rendkívüli, nagy elkötelezettséggel megírt könyv született,
amely lehetôségeket ad az egészséges, boldog, tudatos és felelôs-
ségteljes élethez.

(X)
200 oldal, 135x215 mm, keménytábla + védôborító, 3000 Ft
ISBN 978 963 88153 3 0
Megjelenés: december 1.

Ursula Demarmels:
Ki voltam elôéletemben? 
■ Az újjászületésben való hit egy-
idôs az emberiséggel. A spirituális
visszavezetések lehetôvé teszik,
hogy emlékezzünk korábbi élete-
inkre, hozzájárulnak ahhoz, hogy
megszabaduljunk félelmeinktôl és
blokádjainktól, megismerjük kar-
mikus kapcsolatainkat, és ezáltal
mai életünkben könnyebben bol-
doguljunk.

Az Ausztriában élô szerzônô –
aki a híres amerikai Prof. Dr. Mi-
chael Newton hipnoterapeuta ta-
nítványa volt –, húsz éve foglal-
kozik spirituális visszavezetések-

kel, nemcsak elôzô életekbe, hanem az életek közti létekbe is.
Könyvében lebilincselôen mutatja be a visszavezetések gya-

korlati menetét, és segít levonni a következtetést, milyen mó-
don tudják hasznosítani a páciensek a terápia tapasztalatait
mai életükben. 

Különösen mélyen megérintenek a könyv második részében
leírt esettanulmányok, melyek illusztrálják és alátámasztják az
elméleti részt.

(X)
192 oldal, 135x215 mm, keménytábla + védôborító, 3000 Ft
ISBN 978-963-88153-2-3

Maria W. M. Schmitt:
Angyali sugallatok
■ Ezekben a meditációkban
gyerekek, fiatalok és felnôttek
33 mennyei lényt ismernek
meg. A szeretet, a hála, a türe-
lem angyalát, saját védangyalu-
kat és az ôrangyalokat – ezek
mindegyike megosztja velünk
legfontosabb üzeneteit. Ezek-
ben a találkozásokban kicsik és
nagyok átélik a gondoskodást,
a szeretetet és a biztonságot.
Gyakorlatban megtanulhatják
a csakrák, a színek és a drága-
kövek gyógyerejét hasznunkra

fordítani. A könyv segítséget nyújt a mindennapi kikapcsoló-
dáshoz, az önmegismeréshez és ezáltal személyiségünk fej-
lesztéséhez vezetô úton. Az úton, amelyet mindenki maga
jár. Hol akadályokba ütközve, hol élményekkel gazdagodva.
Némely útszakaszon van kísérônk, némelyiken látszólag
egyedül vagyunk. De csak látszólag, mert láthatatlan segítôk
kísérnek bennünket és védangyalunk mindig mellettünk van.
Minden utunkat kíséri és segít nekünk kalandjainkat, nehéz-
ségeinket, örömeinket, bánatainkat átélni, és az azokból szár-
mazó tapasztalatokat bölcsességgé változtatni a szeretet, a fel-
ismerés és a megértés révén. Valamennyiünknek van egy véd-
angyalunk, aki hoz valamit Isten világából a mi valóságunk-
ba: a szeretetet, amely megváltoztathat bennünket.

(X)
300 oldal, 135x205 mm, keménytábla, 2990 Ft
ISBN: 978 963 87711 3 1

Tomán Edina:
Amikor megállt az idô
■ Mit jelent az élni akarás? Mit
jelent a halál közelsége? Mit je-
lent a túlélés? Mit jelent küzde-
ni? Mi az a valódi veszteség, hit,
remény, fájdalom?

Egy fiatal lány sorsa, hirtelen
jött tragédiája, visszatérése a
klinikai halál állapotából, küz-
delme, hosszú és nehéz felépü-
lése ez, melynek során renge-
teg érzés kerül felszínre: fájda-
lom, küzdelem, reménytelen-
ség, beteljesülés, szerelem, hi-
ány, bûntudat, függôség, csaló-

dás – negatív érzések, amelyek magukban hordozzák az erôt,
a reményt, a boldogságot.

Azóta tudja, mit jelent mindez. Mert ezeket a válaszokat nem
az élet adja meg, hanem a halál közelsége, nem a felhôtlen és
gondtalan élet mondja meg, mi a boldogság, hanem a tragédia,
a pokoljárás, a szenvedés rögös útját megjárt lélek visszatérése.
Mert ott látjuk meg az értelmet.

„Gyönyörû, fájdalmas. És igaz. Felüdülés a sok értéktelen
könyv között.”

„Értékes, tanulságos, szomorú, de olykor mégis vidám.
Hasznos. Nem lehet letenni. Képes emberi gondolkodásokat
megváltoztatni jó irányba!” – méltatják a könyvet ezek az ol-
vasói vélemények.

(X)
345 oldal, keménytábla, 125x205 mm, 2990 Ft
ISBN 978 9638 7711 6 2
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Asperján György könyvei
árengedménnyel
Kaphatók az Alexandra, valamint a Líra Könyv  bolthálózatban

Asperján György: Csapataink
harcban állnak – 1956 regénye
■ Ez a könyv történelem alulné-
zetbôl, vagyis azoknak a szemszö-
gébôl, akik a Corvin közben és
másutt fegyverrel a kezükben azt
az arcot adták '56-nak, amely egy-
re inkább felnagyítódva (és hami-
san) él és újjászületik a mai nemze-
dékek képzeletében. A szerzô az
egyetlen magyar író, aki a Corvin
közben hat napon át harcolt, átél-
te a Vörös Hadsereg november 4-i
támadását. A regény ötvenhat egé-

szét és az utána következô idôszakot egyaránt bemutatja, oly-
kor szatirikus éllel, hiszen mint minden korábbi történelmi
eseményünkrôl, errôl is sok hazug és hamis legendát költöt-
tek, akiknek ez az érdekük. '56 nem a szájaló írók és politiku-
sok miatt kapott nemzetközi figyelmet, hanem azért, mert az
ún. pesti srácok, elsôsorban mi, a munkásszállások lakói, fel-
vállaltunk egy ügyet, amelynek a lényegét nem is értettük. A
Corvin közben abban bíztunk, hogy jönnek az ENSZ és NA-
TO-csapatok. Szerencsére nem jöttek, mert a fôváros azóta
sem épült volna újjá. Errôl ad érzékletes képet ez a regény,
amely az egyetlen igaz, ötvenhatot a fényével és szennyével
együtt vállaló szépirodalmi mû.

(X)  
A/5, 584 oldal, keménytáblás, védôborítós, 3290 Ft
Most árengedménnyel: 1645 Ft!

Asperján György:
Fogadj szívedbe
József Attila életregénye
■ A kortárs-barát Fejtô Ferenc sze-
rint a legjobb életrajzi mû, amit ma-
gyar alkotóról valaha is írtak. Az ele-
ven embert, az ellentmondásoktól
gyötört költôt, gondolkodót idézi
meg olyan elevenséggel, hogy – mi-
ként Fejtô fogalmazott – ô is ebbôl
a könyvbôl ismerte meg igazán Jó-
zsef Attilát, pedig éveken át szom-
szédja volt és naponta találkoztak.
Csupán két rövid jelenet van a re-

gényben, amely az írói képzelet szüleménye, minden más a Jó-
zsef Attila kutatás dokumentumain, megállapításain alapul. A
könyv mégis más, és több mint irodalomtörténeti feldolgozás:
áthidalja az egyes dokumentumok közötti szakadékot, igyekszik
megértetni azokat az emberi és politikai körülményeket, ame-
lyek a költô mindennapjait alkották. A szerzô tudatosan senkit
nem bánt meg, de visszaemlékezô állításaikat szembesíti máso-
kéval és a realitásokkal, akár a legfôbb legendagyártó és sokat fül-
lentô nôvérrôl, József Jolánról van szó, akár Vágó Mártáról, eset-
leg a nagy riválisról, Illyés Gyuláról és feleségérôl, Kozmutza
Flóráról vagy az igazi és az utólagos barátokról. A könyv meg-
bízható forrás és izgalmas olvasmány diáknak, tanárnak és min-
den érdeklôdônek.

(X)
788 oldal, kötött védôborítós, 3990 Ft
Most árengedménnyel: 2000 Ft!

Asperján György: Jézus és Júdás
aktája – apokrif regény 
■ Jézus a szív királya a hívô emberek szá-
mára az európai kultúrkörben. De eddig
csak az evangéliumok többféleképpen
megmutatott, meghamisított és felma-
gasztosított Jézusát ismertük. Az adott
történelmi, gazdasági, vallási körülmé-
nyek között élô, megfeszített Jézusról szé-
pirodalmi mû még soha nem adott valós
képet. A szenvedéstörténet olyan képze-
tet kelt, mintha Jézus lett volna az egye-
düli, akinek el kellett viselnie a keresztha-
lál iszonyatát. Hamis és szemforgató be-

állítás ez. Jézus úgy élt, mint korának szegény zsidói, majd alig egy-
két éves nyilvános szereplése során mint valamennyi vándorprófé-
tája. Eszméiért, a zsidóság megmentésének vágyáért a rabszolgák és
lázadók százezreire mért büntetést, a kereszthalált kellett elviselnie.
Az evangéliumok sok zavaros, egymásnak ellentmondó állításaival
szemben a szerzô tisztázni igyekszik, Jézus halála mennyiben volt
önkéntes vállalás, és milyen szerepet játszott benne a zsidó fôpap-
ság, valamint Poncius Pilátus, aki ez ügyben egyáltalán nem mosta
kezeit, mivel nem is volt miért. Ebben a regényben a hívô és a tör-
ténelem iránt érdeklôdô egyaránt szíve királyával: az Atya fiával és
az emberarcú, zsidó testvéreit az Isten országának gondolatával
megmenteni igyekvô Jézussal találkozik.

(X)  
888 oldal, kötött, védôborítós, 3990 Ft
Most árengedménnyel: 2400 Ft!

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

Ïsa Schneider:
Az orvosnôk korán halnak
Önéletrajzi regény
■ Egy új és meglepô könyv kerül az
Olvasó kezébe. 
Ïsa Schneidernek komoly olvasótá-
bora van, amelyik türelmetlenül
várja, hogy mikor jön az újabb, le-

tehetetlen olvasmány: egy regény, amely az életünkrôl szól,
amelyet falni fogunk, és addig nem hagyjuk abba az olvasást,
míg nem érünk a végére.

E könyv még az eddigieknél is érdekesebb: az író életregénye
ez a mû, egy orvosnô élete, aki írni tud, és milyen jól! 

Ïsa Schneider ritkán szerepel a nyilvánosság elôtt. Nem szeret
„fennforogni“. 

Most – elôször és utoljára – beengedi olvasóit az életébe. Egy olyan
életbe, ahol – ha leveti a köpenyét – rájövünk: jé, az orvos is ember! 

Sebezhetô, bántható, szerethetô ember. Olyan, mint minden-
ki más: ô is szeret, szenved és dolgozik. Él. De egy önéletrajznál
azért több ez a könyv: korrajz, orvostörténelem, és a határokon
kívül élô magyar anyanyelvû orvosok  történelme is. Mindemel-
lett kedves, ôszinte, szórakoztató, ráismerünk, mert olyan „izás”,
de itt most többet kapunk: a szülôföldnek, az ifjúkor városának
nagyon szép, lírai bemutatását. 

Ïsa Schneidert errôl az oldaláról még nem ismertük. 
Fogadják szeretettel! 

(X)
288 oldal, kötve 2500 Ft

x úr a KH-ban

K
ö
n
y
v
is

m
e
rt

e
tô

 h
ir

d
e
té

s



Folytatom az elôzô számban1 megkezdett 2010. évi
adóváltozások ismertetését. Két téma kerül sorra a
2010. évi személyi jövedelemadózásból, a cafetéria

új 25% adója, és egyes tôkejövedelmekre, mint
munkadíj kiegészítésekre kivetett többletadó.

1. A cafetéria 2010-ben
A személyi jövedelemadó törvény 2009. évi módosítása meg-
szüntette az egyes juttatásokra 2006-ban bevezetett 400 ezer
forintos korlátot. A munkáltatók eddig a határig adómentes
béren kívüli juttatásokat adhattak a munkavállalóiknak, vá-
lasztható kombinációkban. A 2010. évi módosítás pedig 25%
adót vetett ki az ide tartozó juttatások többségére.

Nézôpont kérdése, hogy ami történik, az a cafeteriális rend-
szerek halála, vagy a juttatások fenntartásának váltságdíja,
amiben a szakszervezetek a kormánnyal – a gazdasági válság-
ra, az adóbevételek szûkösségére tekintettel – megegyeztek.
Mindenesetre a válság díja. Kérdéses a munkaadók hozzáál-
lása a többlet elvonáshoz.

Tény az, hogy a bérek jövedelemadó és járulékterheit tekint-
ve, még mindig megéri a dolgozóknak természetbeni juttatá-
sokat szabályozott és választható rendszerben adni, – ez a ca-
fetéria – a munkavállalók jobb kedvének és megtartásának ér-
dekében. Bár meglátásom szerint a közalkalmazotti szférá-
ban, az állami kézben lévô vállalatoknál és a multiknál alkal-
mazzák csak rendszerszerûen. 

Juttatások adózásának változása
(egy munkavállalóra vetítve):

Leszámítva a táblázat utolsó sorát, látszik, hogy a 25% sze-
mélyi jövedelemadó a juttatások többségénél érvényre jut, a
kedvezményes határon belül. Egyes juttatásokra (üdülési
jegy) nemcsak a munkavállaló, hanem közeli hozzátartozója
is jogosult, azonban több forrásból származó juttatások ese-
tén sem léphetô át a személyenkénti korlát.

Az ismertetett cafeteria-rendszerhez tartozó kedvezményes
adózású juttatások feltétele, hogy azok valamennyi munka-
vállaló részére nyújtottak, azonos feltételekkel elérhetôk le-
gyenek. Ez nyilvánvalóan belsô szabályzatot igényel.

A dolog lényegét tekintve itt ingyenesen, vagy kedvezmé-
nyesen átadott termékekrôl, vagy nyújtott szolgáltatásokról
van szó, adóköteles bevételrôl, ami a természetbeni juttatá-
sok kategóriájába tartozik. A természetbeni juttatások adója
normál esetben a termék és szolgáltatás piaci értékére számí-
tott 54% jövedelemadó és az ezzel növelt járulékalapra szá-
mított 27% járulék. Így jön ki a 95,6% terhelés például a hi-
deg étkezési utalványra. Szakmánkból hozva a példát, ugyan-
ennyi az adó és járulékteher a sajtónak recenziós céllal ingyen
átadott könyveken.

Érdemes tehát a kisebb cégeknél is elgondolkodni, akár egy
háromelemû cafeteria-szabályozáson, ami mondjuk 10 000 –
18 000 Ft/hó közötti meleg étkezési utalványt, a helyi közle-
kedési bérletet és az üdülési csekket tartalmazza. Ha a mun-
káltató ebbôl két elem térítését vállalja, akkor kb. 250 ezer fo-
rint/fôs juttatási értékû cafetéria-szabályzatot írhat, ami utá-
na fizetendô adóval együtt is 320 ezer forintjába kerülne dol-
gozónként, éves szinten. Ez – azonos költségszintet feltéte-
lezve – megfelel 21 ezer forintos béremelésnek. Végül a mun-
kavállaló, átlagos jövedelem esetén elôzô összeg felét viheti
haza. Valószínûleg vagy az étkezését, vagy csak a bérletét tud-

ná ebbôl fedezni. Megjegyzem, hogy a kis
cégek többsége most is ad munkatársainak
hideg étkezési utalványt, és helyi bérletet,
tehát kiváltható költség is van.
Persze a legjobb, ha ingyen van a juttatás,
fôleg legálisan. A személyi jövedelemadó
törvény ezeket adómentes bevételeknek ne-
vezi. Ilyen a helyközi munkába járás költsé-
geinek megtérítése, a kiküldetés költségei-
nek térítése, az akkreditált intézményben
folytatott képzés térítése. 
Felhívom a kiadók figyelmét arra, hogy a
szerzôknek a felhasználási szerzôdés szerint
járó és adott tiszteletpéldány, mint önálló
tevékenység bevétele adózik, a jogdíjhoz
hozzászámítva. Ez semmiképpen nem te-
kinthetô természetbeni juttatásnak. A sze-
mélyi jövedelemadó bevétel fogalma tág,
ideértendô a magánszemélynek pénzben,
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termékben, vagy szolgáltatásban adott bármilyen vagyoni ér-
ték. A bevételbôl a jövedelem megállapítása az igazolt és el-
számolható költségek levonásával határozható meg. Munka-
viszonyból – nem önálló tevékenység – származó bevételbôl
(például munkabér) költség nem vonható le, önálló tevékeny-
ségnél viszont igen. A 10%-s költségátalány minden ilyen jö-
vedelemnél igazolás nélkül elszámolható. 

2. Vállalkozói kivét kiegészítés
és személyes közremûködési díj
kiegészítés
Ez az új adózási bûvészmutatvány célja szerint azt hivatott
megakadályozni, hogy az egyéni vállalkozó, a társaságában
személyes közremûködéssel munkát végzô társas vállalkozó
minimális munkajövedelmet vegyen fel, és majd az osztalék-
ágon alacsonyabb adókkal kárpótolja magát. A tevékenységre
jellemzô keresetig az osztalékági jövedelem kivét kiegészítés-
nek, illetve személyes közremûködôi díj kiegészítésnek szá-
mít. E díj kiegészítések a jövô évi törvény szerint nem önál-
ló tevékenységbôl származó bevételnek (tehát munkajövede-
lemnek!) számítanak, és a magánszemélynek év végi bevallá-
sában ki kell egészíteni a felvett osztalék kifizetéskori adóját,
mintha csak adóelôleg levonása történt volna.

A parlamenti vita nem az adóztatási elven, hanem azon tört
ki, hogy hogyan lehet a tevékenységre jellemzô keresetet,
mint vetítési alapot elôírni, hiszen az nem csak településen-
ként, hanem azonos településen belül is szóródik, elvégre pi-
acgazdaságban a piac csak eltérések révén tud mûködni. Vé-
gül is az elfogadott törvénybôl kikerült az Állami Foglalkoz-
tatási Szolgálat bérstatisztikája, mint elôírás, de valószínûleg
irányelvként használni fogják az adóellenôrök.

Ugyanolyan rossz érzésem támad, mint a kapcsolt vállalko-
zások társasági adójánál, ti. az önadózás rendszerében a szo-
kásos piaci árat az adóalanynak kell megállapítania, és meg-
védenie. Remélem ez az intézmény nem éli meg bevezetését.

Dr. Bódis Béla

1. Könyvhét 19-20. szám, 2009. október, Bruttósítás, szuper! c. cikk

gazdaság

Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az Öngyógyítás mûvészete egy magyarországon

praktizáló mongol orvosnô kutatómunkájának az összegzése.

Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti
és kaukázusi hagyományok
alapján szervek illetve beteg-
ségek szerinti bontásban ke-
reshetjük benne a megfelelô
gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû
kiadványként nagy példány-
számban fogyott a betegek
körében.

Ára: 2200 Ft  
Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
Honlap: www.danima.try.hu

A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.

Nap Kiadó
1117 Bp., Budafoki út 183/A.
T/F: 208-0796
napkiado@napkiado.hu
www.napkiado.hu

Gazda László:
Csángómagyar falvak. 
Moldvai magyar vonatkozású
települések történeti tára
I. kötet. A–G-ig.  

■ A 250 települést bemuta-
tó mû elsô kötetében 94 te-
lepülésrôl esik szó. A föld-
rajzi behatárolás és jellemzés

után nagyjából idôrendben következnek az adatok, melyek ki-
terjednek a település korai okleveles említéseire, a lélekszám, a
nemzetiségi és vallási viszonyokra, a foglalkozási tagolódásra,
megélhetési lehetôségekre, olykor nyelvjárási jellegzetességek-
re is. A feldolgozott terület nem a szoros, hanem a tágabb ér-
telemben vett Moldvát öleli föl. Benne vannak azok az észak-
moldvai egykor volt magyar falvak is, amelyeket a 18. század
végétôl az elsô világháborúig Bukovina területén tartottunk
számon, és Moldva városai is, Aknavásártól Bákóig. Eddig sen-
ki nem csinált meg ilyen áttekintést, pedig másfélszáz éve érle-
lôdik rá az igény. A 2007-ben elhunyt Szerzô és Tánczos Vil-
mos fotóival.

(X)
A/5, keménytáblás, fényképekkel illusztrált, 336 o., 3900 Ft
ISBN 978 963 9658 47 9 

KÖNYVISMERTETÔ HIRDETÉS

MEGJELENT!
Dr. Bódis Béla:

KONTROLLING ELEMEK
A KÖNYVKIADÁSBAN
Hogyan szervezzünk
hatékony kiadói ügyvitelt

ISBN 978-963-88462-1-1

A Kontrolling elemek a
könyvkiadásban végigve-
zeti az olvasót – a könyv-
szakma elismert gazda-
sági szakemberének ka-
lauzolásával – a könyvki-
adás sajátos kalkulációs,
számviteli, adózási, ter-
vezési vonatkozásain. A
visszaemlékezésekkel
és példákkal illusztrált
fejezetekben jól tükrö-
zôdik a szerzô szerve-
zési és modellezési irá-
nyultsága, valamint
gyakorlati tapasztalatai a
könyvkiadás napjainkban ható gazdasági viszonyairól. Ol-
vashatunk a kontrolling tevékenység lényegérôl, a könyvár-kalkulációk-
ról, a megfelelô számviteli eljárások kiválasztásáról, a könyvkiadók üzle-
ti értékérôl, a szakma adózási sajátosságairól, a szerzôi jogi kifizetések
számviteli vonatkozásairól,  a tervezésrôl, a készletgazdálkodásról és
elemzésrôl, a kiadóban születô döntések megalapozásáról. 
A kötet a gyakorlatban szerzett kiadói gazdálkodási tapasztalatok alap-
ján megírt, olvasóinak a mindennapi gyakorlatban jól hasznosítható is-
mereteket közvetítô gazdasági szakkönyv.

Kiss József Könyvkiadó 154 oldal, fûzve, 2680 Ft



5
5
2

z nem szimbólum akar lenni, ez van.
Mindig azt képzeltük, hogy borzasztóan
nyomasztó lehet a felhôkarcolók árnyé-

kában, ahová, a betondzsungel aljára, sosem süt
be a nap. És mentünk az utcán, és tûzött a nap,
és teljesen olyan volt, mint egy normális városi
utca, Budapesten, Prágában, Párizsban, akárhol,
és akkor fölnéztünk, és atyaúristen… a házfal
csak nem akart véget érni, csak nôtt, csak nôtt, az
égig, de alul, az utcán ebbôl semmit nem érzékelt
az ember.

Hát nem volt árnyéka a felhôkarcolónak, na! 
Ez Manhattan volt, persze, és mindenki óvott,

nehogy azt képzeljük, hogy
ez Amerika, Amerika, euró-
pai szemmel elképzelhetet-
lenül nagy, ahol minden
megtalálható és mindennek
az ellenkezôje is, de Man-
hattan, az fölfogható. Kö-
rülölelhetô, csak éppen a vi-
lág közepe. Ma. Hogy hol-
nap…? Nem tudom. Nem
vagyok jós.

Tömeg. Ez a város(rész) sosem alszik. És mint a montreali jazz-
fesztiválon, itt is a világ minden létezô nációja, etnikuma, az embe-
ri bôrszín minden árnyalata, az angol nyelv minden lehetséges
szintje és akcentusa. Egyet sajnáltunk: rengeteg a túlsúlyos. A het-
venkilós ember itt száznegyven kiló, a hatvankilós szépasszony bi-
zony százhúsz. És permanensen zabál. A kezében valami papír, ab-
ban valami kaja, és azt falja. Ez nem Hollywood, ez a valóság. Nem
értem miért. Ez ugyanis függés, olyan, mint az alkohol vagy a drog,
de nem tudom mi a bajuk, mit kell itt kompenzálni? Amúgy, mint-
ha minden rendben volna; csak azért zabálnak, mert van? És mert
fillérekbe kerül? 

Nyoma nincs utcai bûnözésnek, tökéletes a biztonság –, zsaruk nél-
kül. Vagyis a rendôröket nem látni, nem zavarják a civil ember életét.
Majdnem mindent láttunk, amit érdemes, mert Sipos Péterékkel ál-
landó telefonkapcsolatunk volt, és irányítottak Montrealból. Reggel

két fájdalomcsillapítóval kezdtük, azt négy óra kö-
rül meg kellett ismételni, mert újra sajgott a lábunk,
és este már sántítottunk a fájdalomtól, mint két ha-
dirokkant. Pedig itt is van kávézó, terasz, ahová ki
lehet ülni (itt minden van), de nekünk csak öt na-
punk volt, nem voltunk képesek pihenni. 

És Obama minden mennyiségben. Vajon nem
zavarja az elnököt ez a személyi kultusz? Lehet,
hogy zavarja, de nem szólhat bele, ez egy szabad
ország. Ha a kereskedô úgy látja, hogy Obama ké-
pével jobban fogy az áru, akkor ráteszi. Vijjoghat-
nak a keselyûk, ez a népszerûség mércéje. A sap-
kán, a tísörtön, a mobilon, a hôsugárzón, még a

radíron is Obama van. 
Azt mondják, ugye, olyan,

hogy amerikai nincs, legföl-
jebb az indiánok. Azok az
amerikaiak. Ez nem igaz.
Az amerikai nem etnikum,
csakugyan, az amerikai, az
nemzet. És ezek büszkék
rá, hogy amerikaiak. 

Óriás fényreklám a Time
Square-en: A egyetlen vál-

ság, ami a mostanihoz hasonlítható 1797-ben, 1807-ben, 1819-
ben volt… és innen egészen 2001-ig huszonkét évszám. Utána:

…and hmmm? …never mind. Na?! Fütyülj rá. 
Joggal mondta ki Obama, we can do it. Meg tudjuk csinálni.
És bár most szeretik az elnöküket, nem Obamára büszkék, ha-

nem saját magukra, hogy megválasztották az elsô színes bôrû el-
nököt. Alig negyven évvel Martin Luther King mártírhalála után. 

Hát milyenek vagyunk, mi, amerikaiak, mi?! 
Azt mondja a boltban az eladó Ô a Number One. Nem csak

nekünk, nektek is, honnan is jöttetek? A magyaroknak is! Meg
az olaszoknak, meg a németeknek, meg a spanyoloknak. Oké,
mondom, magam is így gondolom. Erre kezet rázunk. Venni
ugyan nem vettünk semmit, de ezt megbeszéltük. 

Ennyi? Nem, ezerszer több. Majd ha egyszer nyugdíjas leszek,
írok errôl az öt napról egy könyvet.

Gyászszertartás tintával
■ Kerouac legismertebb regénye az Úton c.,
melyben az írót a beat-nemzedék fenegyereke-
ként, a drogok, a jazz ôrületében élô mûvészként,
és a hetvenes évek ellenkultúrájának aktív részt-
vevôjeként ismerhetjük meg. A Gerard látomása-
iban azonban más arcát mutatja. A könyv a szer-
zô gyermekkorában, az 1925-26-os években ját-
szódik, a Massachusetts állambéli Lowellben. Az
alig pár éves Kerouacot mélyen megrázta bátyja
halála, és ebben a regényben állított emléket a fi-
atalon elhunyt testvérnek.

A Gerard látomásai rendkívül naiv, idealista és
vallásos könyv. Csupa fehér és arany festékkel fes-
tett kép. A szöveg három, idôrendben egymást
követô részbôl áll. Az elsô, legterjedelmesebb szakasz bátyja érzé-
kenységét, törékenységét és szenvedését idézi fel. Apró epizódok
követik egymást, melyek mind Gerard angyali természetét kívánják
bizonyítani. Ezek közül talán a legmegkapóbb a bûntelen fiú gyó-
nása. Itt az író egyszerre ad kitûnô jellemrajzot, és ábrázol érzékle-
tesen. A középsô, kissé kilógó rész, édesapjuk, Emil egy görbe éjsza-
kája írja le. Ez a betét egyfajta pokoljárásként fogható fel. A zárlat
pedig a báty halála és az azt követô gyász, majd végül a temetés.

A szerzô könyvében a szenvedés miértjére keres vá-
laszt, arra, hogy mi miatt kell az egyik élôlénynek a má-
sikat bántania. Ez a naiv, ám megválaszolhatatlan kér-
dés áll a regény fókuszában. Nem filozófiai alaposság-
gal kutatja a választ, inkább testvérét követve misztiku-
sok látomásaihoz hasonló úton. A vallásosság Kerou-
acnál nem a hagyományos módon, valamely felekezet-
hez való kötôdésként jelenik meg, hanem ô egyaránt
beépíti buddhista és a katolikus szimbolikát is a regé-
nyébe. A regény cselekményébôl megtudjuk, Gerard-
nak van válasza, de képtelen elmondani, tudása meg-
oszthatatlan. A kötetben számos önreflexiós rész is ta-
lálható. Ezekben az író világot, és önmagát ostorozza,
mivel egyik sem olyan tiszta és ártatlan, mint a valahai
testvér. Ez a kontraszt meghatározó jegye a regénynek.
A Kerouac által megteremtett spontán próza jellemzi e

szövegét, de találhatók hagyományos elbeszélôi módszerrel írt olda-
lak, sôt prózaversek, versek és imák is. Ez a sokféleség teszi egyfajta
gyászszertartássá a regényt, hisz a kötet elsôsorban ezért születik
meg, hogy megpróbálja betömni az elveszett testvér után maradt
ûrt, és ezért vall kudarcot, mert a feladatot lehetetlen teljesíteni.

Hományi Péter
Jack Kerouac: Gerard látomásai
Cartaphilus Könyvkiadó, 156 oldal, 2600 Ft

Kertész Ákos
A felhôkarcolónak
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A repüléshez milliók adják munkájukat kutatóintézetekben, gyárakban és pilótafülkékben, de csak
keveseket ajándékoz meg a sors akkora tehetséggel, elszántsággal és szerencsével, hogy éppen
jókor legyenek jó helyen, s így látványosan nagyot lendíthessenek e csodálatos tudomány
fejlôdésén. Ez a könyv tucatnyi zseni sorsát követi végig, akik nem csupán maradandót alkottak a
repülés területén, de személyiségük, életútjuk is különlegesen érdekes és tanulságos.

Háy György: A REPÜLÉS MEGSZÁLLOTTAI Typotex Kiadó, 3500 Ft

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2009. szeptember 18. – október 15.

Szépirodalom
1. Vámos Miklós: Tiszta tûz

Európa Könyvkiadó
2. Paulo Coelho: A gyôztes egyedül van

Athenaeum Kiadó
3. Stieg Larsson: A lány, aki a tûzzel játszik

Animus Kiadó
4. Leslie L. Lawrence: Naraszinha oszlopa

Studium Plusz Kiadó
5. Vavyan Fable: Sárkánykönny

Fabyen Könyvkiadó
6. Agatha Christie: Örök éj

Európa Könyvkiadó
7. Anna Gavalda: Vigaszág

Magvetô Kiadó
8. Lôrincz L. László: Kilenc csontfarkas 1–2.

Studium Plusz Kiadó
9. Jeffery Deaver: Hideg hold

Alexandra Kiadó
10. Amanda Quick: Rád vártam!

Maecenas Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György:

Érik a vihar I–II. – Riport Miskolcról
Urbis Könyvkiadó

2. dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó

3. dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó

4. Bangó Margit: Határtalan lakoma
EMI Zenei Kft.

5. A magyar helyesírás szabályai
Akadémiai Kiadó

6. dr. Kende Péter:
Nesze neked, igazság! – A Kulcsár-ügy
Hibiszkusz Kiadó

7. Rhonda Byrne: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó

8. Csernok Attila: A valóság erejével…
Magánkiadás

9. Henry Gidel: Coco Chanel
Európa Könyvkiadó

10. Csokoládé
Art Nouveau Kiadó – Könyvescéh Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
2. Stephenie Meyer: New Moon – Újhold

Könyvmolyképzô Kiadó
3. Geronimo Stilton: Boldogulj angolul

Alexandra Kiadó
4. Bartos Erika: Százlábú – Versek óvodásoknak

Alexandra Kiadó
5. Geronimo Stilton: Extraegeres vakáció

a Pompás Pocok Panzióban
Alexandra Kiadó

6. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergô:
Annakönyv – A kezdetek
Alexandra Kiadó

7. Claudia Gray: Evernight – Örökéj
Könyvmolyképzô Kiadó

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

9. Alyson Noel: Evermore – Mindörökké
Könyvmolyképzô Kiadó

10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Családi fészek
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2009. szeptember 16. – október 15.

Szépirodalom
1. Monaldi, Rita – Sorti, Francesco: Imprimatur

Nyitott Könyvmûhely
2. Moldova György:

Érik a vihar – Riport Miskolcról
Urbis Könyvkiadó

3. Larsson, Stieg: A lány, aki a tûzzel játszik
Animus Kiadó

4. Adrian, Lara: A vámpír ölelése
Ulpius-ház Kiadó

5. Harris, Charlaine: Élôhalottak Dallasban
Ulpius-ház Kiadó

6. Lawrence, Leslie L.: Naraszinha oszlopa
Studium Plusz Könyvkiadó

7. Phillips, Susan Elizabeth:
Se veled, se nélküled
Victoria Kiadó

8. Fejôs Éva: Csajok
Ulpius-ház Kiadó

9. Christie, Agatha: Örök éj
Európa Könyvkiadó

10. Lángh Júlia: Párizs fû alatt
Magvetô Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre dr.: A férfi

Jaffa Kiadó
2. Bangó Margit: Határtalan lakoma

EMI Zenei Kft. 
3. Ranschburg Jenô: Szülôk könyve

Saxum Kiadó
4. Böjte Csaba: Ablak a végtelenre

Helikon Kiadó
5. Capa, Robert: Kissé elmosódva

Park Kiadó
6. Faber, Adele – Mazlish, Elaine: Beszélj úgy,

hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje
Reneszánsz Könyvkiadó

7. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó

8. Steinbeck, John: Orosz napló
Park Kiadó

9. Edwards, Betty: Az új jobb agyféltekés rajzolás
Bioenergetic Kiadó 

10. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
2. Cast, P. C. – Cast, Kristin: Elárulva

Kelly Kiadó
3. Bartos Erika: Százlábú – Versek óvodásoknak

Alexandra Kiadó
4. Meyer, Stephenie: New Moon – Újhold

Könyvmolyképzô Kiadó
5. Cast, P. C. – Cast, Kristin: Megjelölve

Kelly Kiadó
6. Benedictus, David: Micimackó visszatér

Móra Kiadó
7. Disney – Pixar: Verdák

Egmont Kiadó
8. Berner, Rotraut Susanne: Ôszi böngészô

Naphegy Kiadó
9. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:

Ablak–Zsiráf – Képes gyermeklexikon
Móra Kiadó

10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2009. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Benedek Elek: Az adószedô 

Lazi Könykiadó
2. Závada Pál: Jadviga párnája

Magvetô Kiadó
3. Nemes Nagy Ágnes:

Nemes Nagy Ágnes válogatott versei
Holnap Kiadó 

4. Jókai Anna: Godot megjött
Széphalom Könyvmûhely

5. Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Kriterion Könyvkiadó

6. Radnóti Miklós:
Radnóti Miklós összegyûjtött prózai írásai
Osiris Kiadó

7. Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 
Holnap Kiadó

8. Sütô András: A máglya füstje
Helikon Kiadó

9. Herczeg Ferenc: Pro libertate!
Kriterion Könyvkiadó

10. Móricz Zsigmond: Életem regénye
Gabo Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Rákóczi-néphagyományok nyomában

Vay Ádám Múzeum Baráti Kör
2. Tóth Norbert, C.: Magyarország története 6.

Kossuth Kiadó
3. Rouhi, Mohammad Taghi – Sárközy Miklós:

Irán – a négy évszak országa
Iráni Iszlám Köztársaság  Budapesti Nagykövetség

4. A magyar helyesírás szabályai 
Akadémiai Kiadó 

5. Sárközi Judit: Az Ôrségtôl Göcsejig
Well-Press Kiadó 

6. Burger, Joanna: Madarak
Ventus Libro Kiadó

7. Cziegler Orsolya: Baj van a gyerekemmel?
Saxum Kiadó 

8. Gimnasztika mindenkinek
Sziget Könyvkiadó

9. Eckert-Ulrich, Jeanette: Kosárfonás
Cser Kiadó

10. Horváth Ilona, F. : Lúgosító ételek
Totem Plusz Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Kormos István: Mesék Vackorról

Osiris Kiadó
2. Tersánszky J. Jenô: Misi mókus kalandjai

Holnap Kiadó 
3. Kormos István: Kormos István versei 

Osiris Kiadó
4. Mesék Mátyás királyról

Pro Book Kiadó
5. Kányádi Sándor:

Kányádi Sándor válogatott versei
Holnap Kiadó

6. Fekete István: Bogáncs
Móra Kiadó

7. Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Pesti Kalligram Kiadó

8. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó

9. Varga Katalin: Mosó Masa mosodája
Móra Kiadó

10. Állatmesék-LaFontaine nyomán
Hemma Kiadó

S
ik

e
rl

is
ta

Benedek Elek:
Az adószedô
Könyvtárellátó
sikerlista,
szépirodalom, 1.
■ A nagy mese-
mondó eme regé-
nyének sikerlistára
kerülésében talán
szerepe van a szü-
letésének 150. év-
fordulója alkalmá-
ból tartott megem-
lékezéseknek is,
amelyek újra más
mûveire is ráirányí-
tották a figyelmet
(ld. e számunkban,
az 545. oldalon).

Paolo Pigozzi:
Gyógyhatású
ételek
Líra sikerlista, is-
meretterjesztô, 3.
Az olvasói lélek
titkának egy újabb
mozzanatára de-
rült fény e kötet si-
kerlistára kerülésé-
vel: a jelek szerint
szeretünk úgy fôz-
ni, enni, hogy at-
tól még gyógyu-
lunk is. A nagy
megoldás az len-
ne: úgy együnk,
hogy fogyjunk… 

A Typotex kiadó összes kiadványa 25%-os kedvezménnyel vásárolható meg a kiadóban (Bp. 1024 Retek u. 33–35.
Tel.: 315-0256) és az Olvasók Boltjában (Bp. 1051 Pesti Barnabás u. 4. Tel.: 266-0018)
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Libri sikerlista
2009. szeptember 1. – szeptember 30.

1. Dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó

2. Moldova György: Érik a vihar
Urbis Könyvkiadó

3. Coelho, Paulo: A gyôztes egyedül van
Athenaeum Kiadó

4. Fejôs Éva: Hotel Bali
Ulpius-Ház Kiadó

5. Christie, Agatha: Örök éj
Európa Könyvkiadó

6. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-Ház Kiadó

7. Shan, Darren: Farkassziget
Móra Kiadó

8. Gavalda, Anna: Vigaszág
Magvetô Kiadó

9. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó

10. Cohen, Leonard: Gratest hits
Sony Music

11. Perry, Tasmina: Örökösnôk
Ulpius-Ház Kiadó

12. Ward, J. R.: Megváltott
Ulpius-Ház Kiadó

13. Larsson, Stieg: A lány, aki a tûzzel játszik
Animus Kiadó

14. Vavyan Fable: Sárkánykönny
Fabien Kiadó

15. Leslie L. Lawrence: Naraszinha oszlopa
Studium Plusz Kiadó

16. Csernok Attila: A valóság erejével
Pro Livro Kiadó

17. Perry, Tasmina: Apuci lánya
Ulpius-Ház Kiadó

18. Harris, Charlaine: Inni és élni hagyni
Ulpius-Ház Kiadó

19. Cast, Kirstin – Cast, P. C.: Megjelölve
Kelly Kiadó

20. Cole, Kersley: Vámpíréhség
Ulpius-Ház Kiadó

21. Frode, Katie: Hív Amszterdam
Ulpius-Ház Kiadó

22. Pearse, Lesley: Emlékek
Ulpius-Ház Kiadó

23. Schlink, Bernhard: A felolvasó
Ulpius-Ház Kiadó

24. Byrne, Rhonda: A titok – The Secret
Édesvíz Kiadó

25. Meyer, Stephanie: New Moon – Újhold
Könyvmolyképzô Kiadó

26. Brown, Dan: The Lost Symbol
Bantam Publishing

27. Gidel, Henry: Coco Chanel
Európa Könyvkiadó

28. Kinsella, Sophie: A boltkóros férjhez megy
Kelly Kiadó

29. Bódi Margó: Az én ízvilágom
Tóthágas Plusz Kiadó

30. Pearse, Lesley: Titkok
Ulpius-Ház Kiadó

Technikai okok miatt a Libri Kft. tematikus bontás
nélküli harmincas sikerlistát bocsátott rendelkezésünkre.

Líra sikerlista
2008. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Anna Gavalda: Vigaszág

Magvetô Kiadó
2. Paulo Coelho: A gyôztes egyedül van

Athenaeum Kiadó
3. Vavyan Fable: Sárkánykönny

Fabyen Kiadó
4. Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács

Magvetô Kiadó
5. Spiró György: Feleségverseny

Magvetô Kiadó
6. Leslie L. Lawrence: Naraszinha oszlopa

Studium Plusz Kiadó
7. Stieg Larsson: A lány, aki a tûzzel játszik

Animus Kiadó
8. Cécile Tormay: Az ôsi küldött

Lazi Kiadó
9. Paulo Coelho: Tizenegy perc

Athenaeum Kiadó
10. Catherine Anderson:

Hetedik mennyország
General Press Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Érik a vihar I–II.

Urbis Könyvkiadó
2. Dr. Csernus Imre: A férfi

Jaffa Kiadó
3. Paolo Pigozzi: Gyógyhatású ételek

Kossuth Kiadó
4. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok

Édesvíz Kiadó
5. Michael Keene: Világvallások

Magyar Könyvklub
6. Roger Corder: Bordiéta

Athenaeum Kiadó
7. Csernok Attila: A valóság erejével

Magánkiadás
8. Ranschburg Jenô: Szülôk könyve 2.

Saxum Kiadó
9. Ablak a végtelenre 

Helikon Kiadó
10. Bangó Margit: Határtalan lakoma

EMI Zenei Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móra Kiadó
3. Stephenie Meyer:

New Moon – Újhold – fûzött
Könyvmolyképzô Kiadó 

4. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó

5. Iwona Radünz – Thomas Röhner:
Izgô-mozgó fogaim
Manó Könyvek

6. Állatszámláló
Manó Könyvek

7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Annakönyv
Alexandra Kiadó

8. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó

9. Geronimo Stilton: Extraegeres vakáció
a Pompás Pocok Panzióban
Alexandra Kiadó

10. Delahaye – Marlier:
Márti és a félelmetes kutya
Holló és Társa Kiadó
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Mikes Kelemen:
Törökországi
levelek
Könyvtárellátó
sikerlista,
szépirodalom, 5.
■ Különleges pil-
lanat, tán nem is
volt hasonló: a
magyar irodalom
klasszikusának
mûve, határontúli
magyar kiadó
gondozásában
megjelentetve si-
kerlistára került.
Ehhez nincs mit
hozzáfûzni: ör-
vendezzünk.

David Benedic-
tus: Micimackó
visszatér 
Bookline sikerlis-
ta, gyermek,
ifjúsági 6.
Micimackó vissza-
tért, és rajongói
láthatólag izgatot-
tan várták jöttét:
alig került ki a
könyvespolcokra,
máris megvásárol-
ták,  elegen ah-
hoz, hogy azon-
nal felkerüljön a
sikerlistára, vissza-
igazolva a „to-
vábbírás” ötletét.

A nyelv keresése

■ Ljudmila Ulickaja (1943) orosz
írónô késôn lépett be az irodalmi
életbe, és csak néhány éve került a
magyar könyvesboltok polcaira is.
Pedig franciára, olaszra és hollandra
rögtön lefordították a könyveit,
amint elkezdett publikálni, de Kelet-
Európa kevésbé volt nyitott a még
keletebbrôl érkezô írásokra. Ulickaja
egyéni hangja új színben tünteti fel
az orosz irodalmat. Nem szeret írá-
saiban a politikával foglalkozni. Az
aktuálpolitikai kérdéseket pedig
egyenesen kerüli. Így is nehéz meg-
birkóznia a Szovjetunió által hátra-
hagyott kellemetlen örökségek emlé-
kével. Az írónô végzettsége geneti-
kus. De eredeti szakmáját el kellett
hagynia, és három éven át a moszk-
vai Zsidó Színház irodalmi vezetôje
volt. Itt verseket, filmforgatókönyve-
ket, prózát írt, sokáig csak az asztal-
fióknak, hiszen még a kilencvenes
évek elején is rendre visszautasítot-
ták az oroszországi folyóiratok az el-
beszéléseit. Az igazi áttörést a Szo-
nyecska címû kisregénye hozta meg
2000-ben. […] A Daniel Stein,
tolmács egy lengyel zsidó menekült-
rôl szól, aki a Gestapo tolmácsa lesz
a megszállt Litvániában. Az írónô
azt a nyelvet keresi, amellyel a XX.
század zavarodott forgatagában a
népek egymásra találhattak volna…

(Részlet O. D.   Ljudmila Ulickaját
bemutató, áprilisi számunkban

olvasható írásából)
Ljudmila Ulickaja:
Daniel Stein, tolmács
Líra sikerlista, szépirodalmi, 4.
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Mint arról ezeken a hasábokon is megem-
lékeztünk, tavaly ünnepelte százéves jubi-
leumát a Nyugat folyóirat. Ez alkalomból

a Petôfi Irodalmi Múzeum kiállítást ren-
dezett a folyóirat történetébôl, melynek

anyaga – kibôvítve és átdolgozva – Nyu-
gat-képeskönyv címmel a napokban jelent

meg. A kötet szerkesztôi a szemet gyö-
nyörködtetô album mellett két DVD-t is
közreadtak: az egyik archív filmfelvétele-

ket tartalmaz a Nyugat szerzôirôl, a másik
a Nyugat-alkotók biográfiáját mutatja be

térképeken. A szerkesztôkkel, Kelevéz Ág-
nessel és Szilágyi Judittal beszélgettünk.

■ – Megváltoztatja ez a kötet a Nyugat képünket?
Szilágyi Judit: – Nem, inkább csak árnyalja. Olyan szeleteit mu-
tatja be, melyek nem voltak ismertek a szélesebb közönség szá-
mára. Igyekeztünk ezt a világot a képek felôl bemutatni, a fotók
mellé pedig összesen több mint 300 idézetet társítottunk. Egy
olyan történetet próbáltunk megírni és megrajzolni, amely nem
mond ellent a meglévô irodalmi hagyománynak, hanem egy ki-
csit hozzáad, kicsit kiegészíti azt.

Kelevéz Ágnes: – Nemcsak a szövegek szempontjából közelí-
tettünk a Nyugat történetéhez, hanem fotótörténeti szem-
pontból is. E kettônek, a képeknek, dokumentumoknak és az
írott szövegeknek olyan párbeszédet folytató együttesét pró-
báltuk létrehozni, amely érzékletesebb történetét mondhatja
el a Nyugatnak, mint amit eddig a tankönyvekbôl, tanulmá-
nyokból ismerhettünk. Azt is mondhatnám, hogy ebben a
könyvben azokat az intermediális tapasztalatokat tudtuk
hasznosítani, amelyeket az elmúlt évek során, az irodalmi ki-
állítások rendezésekor gyûjtöttünk össze. 
– Mi a kötet célja?
K. Á.: – Az volt a célunk, hogy a Nyugatnak emléket állítva
ne szárazan egymás mellé tett képek albuma legyen ez a Nyu-
gat-képeskönyv, hanem a Nyugat szellemi aurája, a keletke-
zésben lévô folyóirat története, az alakulóban lévô mûvek kö-
zege, az egymásra való reflektálás folyamata is érzékelhetô le-
gyen. Éppen ezért találtuk ki a grafikusokkal, Bieder Anikó-

val és Gelsei Balázzsal,
akikkel rendkívül termé-
kenyen tudtunk együtt
dolgozni, hogy ne egyszí-
nû oldalakon, katonás
rendben sorakozzanak a
képek és a szövegek egy-
más után, hanem maga a
háttér is hordozzon in-
formációt. Levelek, táv-
iratok, kézírások, fejlécek
montázsszerû együttese
adja a hátteret és érzékel-
teti a folyamat jelleget. A
fotográfiák egy-egy olda-
lon való párosítása, válta-
kozó nagysága és formája
összetett történetet mesél
el, mely egyrészt a folyó-
irat szerkesztésének fon-

tosabb szakaszait, másrészt a folyóiratban publikáló írók éle-
tének fôbb állomásait, színtereit is bemutatja. 
Sz. J.: – A tavalyi, centenáriumi évben több ízben szembesül-
tünk mi is azzal a ténnyel, hogy hiányzik a Nyugat-monog-
ráfia, hiányzik a Nyugat rendszeres és alapos feldolgozása. Az
világos volt, hogy ezt az ûrt egy kiállítás nem tudja betölte-
ni, de a felhalmozott anyagok közreadása nagyon is fontos
feladatnak tûnt.

– Miben különbözik a kiállítás és a könyv egymástól?
K. Á.: – A kiállítás a Nyugatot nemcsak mint irodalmi orgánumot
mutatta be, hanem gazdag képzômûvészeti, fotótörténeti anyagá-
val a Nyugat és a társmûvészetek kapcsolatát is elôtérbe helyezte.
A tavaly összegyûjtött és bemutatott fényképeket és dokumentu-
mokat egészítettük ki, és tettük át könyvformába, de másképp fel-
dolgozva, másképp megfogalmazva, új formába öntve. 
Sz. J.: – A könyvben az írók, a szerkesztôk, illetve szövevényes
kapcsolataik kaptak helyet, amennyire a terjedelem megengedte.
És hogy ne csak szikáran a mûvek, az életrajzi adatok jelenjenek
meg, megpróbáltuk megjeleníteni a „Nyugat-életformát”, a ká-
véházakban zajló, az irodalom és a lapszerkesztés körül forgó
társasági életet is.
– Ezek szerint felhasználták a kiállítás anyagát, és tetemes
anyagot gyûjtöttek hozzá.
Sz. J.: – Óriási mennyiséget gyûjtöttünk még fotóban és kézirat-
ban is, sokszorosát annak, mint ami végül belekerült a könyvbe.5

5
6

interjú

A Nyugat érzékletes története
K

ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra



Ezekbôl aztán nemcsak a folyóirat, de az egyes szerzôk egyéni
története is kirajzolódik. Amellett, hogy a kötet alapvetôen meg-
felel az aktuális kánonnak, sok helyen igyekeztünk elmozdulni
tôle, épp a kisebb vagy kevésbé ismert szerzôk tekintetében. Sok
olyan személyt próbáltunk megjeleníteni, aki talán mára egyál-
talán nem is ismert.
K. Á.: – Ha az ember kezébe veszi ezt a könyvet, talán csak
könnyeden egymásmellé tett képek együttesének tûnik, valójában
azonban hosszú anyaggyûjtés, mérlegelés, számolás, ide-oda tolo-
gatás eredménye mindaz, ami benne látható. Azért volt inspiráló,
hogy ketten dolgoztunk rajta, mert folyamatosan egymás lektorai
lehettünk. Közös töprengéseink eredményeként sokkal könnyebb
volt döntést hozni a szerkezet és az arányok kérdésében. Mind-
ketten régóta foglalkozunk a Nyugattal, vagy a Nyugat alkotóival,
és az is szerencsés volt, hogy más-más területen rendelkezünk el-
mélyült ismeretekkel. Judit Füst Milánnal és Osvát Ernôvel, én
Babitscsal, illetve régebben Kosztolányival foglalkoztam. 

– Kinek szánják a kötetet?
K. Á.: – A Nyugat-kiállítás célkitûzéséhez hasonlóan azt sze-
retnénk, hogy a legkülönbözôbb tudással rendelkezôk számá-
ra is érdekes és használható legyen az összegyûjtött és bemu-
tatott anyag. Reméljük, hogy a középiskolások, akik most ta-
nulják a Nyugat történetét, élvezettel és tanulsággal fogják a
kezükbe venni. És reméljük (a visszajelzések szerint óhajunk
talán teljesül), hogy a szakmabelieknek is tud újdonságot mu-
tatni és örömet szerezni.

Jolsvai Júlia
Nyugat-képeskönyv. Fotók, dokumentumok a Nyugat történetébôl
Petôfi Irodalmi Múzeum, 288 oldal, 4830 Ft
Nyugat-mozi, Archív felvételek a Nyugat íróiról,DVD
Petôfi Irodalmi Múzeum,
Kelettôl Nyugatig, Mesélô térképek a Nyugat íróinak életérôl,
DVD-ROOM, Petôfi Irodalmi Múzeum.
A kiadványok megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

ELÔKÉSZÜLETBEN

Murányi Gábor

LAPMARGÓ
lábjegyzetekkel

Megjelenik november
második felében

Murányi Gábor írja új kö-
tetérôl: „A recenzió nyil-
vános olvasónapló. Még
inkább az, ha a recen-
zensnek – esetünkben a
Könyvhétben – külön ro-
vata van. Öt éve szorítom
havi 5500 karakterbe
mondandómat, ponto-
sabban: reflexióimat a
kedvemre kiválasztott új-
donságokról. Írásaimat a
mostani kötetben való új-
raközléskor egy kósza öt-
lettôl vezéreltetve meg-
lábjegyzeteltem. Van,
amikor a lábjegyzet valóban az, amit neve jelöl: rövid kiegészítés, vagy a
fôszövegbe egykor be nem fért adalék. Ám ez a ritkább. Utólagos hozzá-
fûzéseim olykor még hosszabbak is, mint a fôszöveg maga. Megkésett
eszmefuttatás, a szerzôvel való (meglehetôsen gyakori) személyes vi-
szony feltárása (amely esetenként kényszerû gyászmunka), máskor
(ön)korrekció, új, azóta felbukkant adatok közzététele, a tárgyalt köte-
tek körül felszikrázó viták vagy érthetetlen csöndek kommentálása, nem
ritkán kísérlet az elsüllyedt mûvek feltámasztására. 
Ez a kötet az olvasónapló olvasónaplója, s meglepetésemre (töredékes)
önéletrajzi vallomás.”

Könyvhét Könyvek, Kiss József Könyvkiadó 296 oldal, 2640 Ft

interjú A Jószöveg Mûhely Kiadó ajánlja újdonságait

Politikai krimi – elsô kézbôl 
Kereszty András: MERÉNYLET AZ ÉRSEK ELLEN
143x204 mm, 256. old., kartonált, bolti ár: 2990 Ft
Lépjen be abba a világba, amelyben a kelet
varázsa összeesküvéssel, szerelemmel, gyil-
kossággal ötvözôdik! A szerzô tagja volt an-
nak az újságíró-csapatnak, amely a világ nagy
konfliktus zónáiból tudósított: ismeretei pon-
tosak. Fantáziája is gazdag, de a könyv végén
elárulja: hol húzódik a határ a valóság és a
pompás mese között. Elsôkézbôl származó,
letehetetlen krimi.

Legát Tibor: BUSZOS KÖNYV
Széki Dezsô fotóival
200x200 mm, 240 old., keményborító,
bolti ár: 4990 Ft
A nagy sikerû „Közlekedik a fôváros” c.
album folytatása, amely most a buszo-
kat veszi górcsô alá: 1945–1980-ig csak-
nem négy évized buszos történelmét – s
persze a városét, a budapestiekét is –
mutatja be eddig sosem látott fotókkal,
s lebilincselô idézetekkel.

Fehér Gyula: JOSHI BHARAT 
143x204 mm, 224 old., kartonált, bolti ár: 2990 Ft
Az indiai világot jelentô deszkáktól a magyar-
országi szerelemig, családig és tv-sztárságig
saját sorsát elemzi érdekfeszítô könyvében –
sok képpel – az indiai színész, a magyar bábos,
a sorselemzô, a népszerû tv-mûsorvezetô,
Joshi Bharat.

KERESSE A KÖNYVESBOLTOKBAN!

JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ
1066 Budapest, Ó u. 11. Postacím: 1244 Budapest, Pf.
826. Telefon: 302-16-08. Fax: 226-59-35. 
E-mail: info@joszoveg.huwww.joszoveg.hu



Mostanra kiderült, hogy amiben az év elején még
reménykedtünk, vagyis hogy a gazdasági válság

nem okoz majd komoly gondokat a könyvszakmá-
ban, sajnos nem vált valóra, bizony a könyvszak-

mát is megrendítette a válság. Biztosan nem az
egész szakmát egyformán, és könyveket továbbra is
vásárolnak az olvasók, de a mára kialakult gondok

– amelyek talán magán a válságon is túlmutatnak –
azért nagyok. A legnagyobb magyarországi kiske-
reskedelmi és kiadói cégcsoport, az Alexandra ve-
zetôjét, Matyi Dezsôt kérdeztük, hogyan lehet, és

lehet-e egyáltalán „túlélni” a válságot…

■ – Nem lehet, kell. De én ezt nem gazdasági válságnak nevez-
ném, mérvadó közgazdászok is kimondták: pénzügyi válság van,
ami a reálszférában, a gazdasági szférában csapódik le. A válság
okozói nem a gazdaság szereplôi voltak, kizárólag a bankok okoz-
ták, a gazdasági realitást nélkülözô termékeikkel, és ennek a gazda-
sági szféra itta meg a levét. Mi rögtön az elején meghoztuk azokat
az intézkedéseket, amelyekkel orvosolni tudtuk a bajt. Szigorú
költségmegtakarítási intézkedéseket vezettünk be. Az Alexandrá-
nál a negyedére vettük vissza a megjelenô mûszámot, ami értelem-
szerûen máris sokkal kisebb költséget jelentett idén, jövôre pedig
már nagyon durván fog jelentkezni. Komoly mértékben racionali-
záltuk a tevékenységünket, ezzel is nagyon sok költséget takarítot-
tunk meg. Az intézkedéseink másik része a könyvszakmát is érin-
ti, a likviditást úgy tudtuk fenntartani, hogy a fizetési határidônket
módosítottuk. Ezt a partnereinkkel megbeszéltük, ez január óta
van így, mi megmondjuk, hogy mikor fizetünk, és akkor fizetünk
is. Minden kiadó eldöntheti, hogy ezt elfogadja-e, ha nem fogad-
ja el, akkor természetesen visszakérheti a könyveit, erre fel vagyunk
készülve. Emiatt ér bennünket az a szemrehányás a könyvszakmá-
tól, hogy ez egyoldalú döntés volt. Igen, egyoldalúan kezdeménye-
zett döntés volt. A jegybank elnöke se kérdezte meg tôlem, hogy
felviheti-e 12 százalékra a jegybanki alapkamatot, hogy akarom-e a
320 forintos euró árfolyamot, a banki nagymogulok se kérdezték,
hogy akarom-e a feltételek módosítását. Megtették, elszenvedtük...
Nekünk ez a megoldás állt rendelkezésünkre, amire válaszul a
könyvszakmának megvolt a döntési lehetôsége. Szeretném hang-
súlyozni, mi fizetünk, nem pedig nem fizetünk, késve ugyan, de
fizetünk, márpedig a nem-fizetés és a késve fizetés között szerin-
tem óriási a különbség. Nagy gondnak látom azt is, hogy a könyv-
szakmában, éppúgy mint az egész társadalomban, kavarognak az
indulatok… Valaki aki a kiadóját kellene, hogy vezesse, érdekkép-
viselôvé válik, és attól kezdve az ô napjai azzal a törekvéssel men-
nek  el, hogy forogjon a neve, nem baj, jól teszi, az érdekképvise-
let is egy elfogadott szakma, sok sikert kívánok neki.
– Hányan voltak azok, akik nem  mentek bele ebbe a megol-
dásba?
– Pontos számot nem tudok mondani, hét-nyolcszáz a szerzô-
dött partnerünk száma, közülük hárman nem fogadták ezt el és
elvitték a könyveiket tôlünk. Úgy gondolom, hogy az Alexand-
ra csoportot nagyon könnyû felelôssé tenni a kialakult helyze-
tért, mert mi vagyunk a legnagyobb kiskereskedô, ezáltal érte-
lemszerûen  az össz. volument tekintve a legnagyobb tartozá-

sunk vélhetôleg ne-
künk van. Arányaiban
viszont biztosan keve-
sebb, mint bármelyik
cégnek, ha a cég nagy-
ságához viszonyítjuk.
Arról pedig sohasem
esik szó sehol, hogy
nemcsak a legnagyobb
kiskereskedelmi cég, de
a legnagyobb kiadó is
vagyunk, cégcsoport
szinten mindenkép-
pen, ez azt is jelenti,
hogy tartozni is nekünk tartoznak a legtöbben, csak én úgy gon-
dolom, hogy ez nem a nyilvánosságra, nem az olvasóra tartozik,
emiatt nem korrekt ez a féloldalas kommunikáció. Éljek vissza
én is a megszólalás lehetôségével? Az újságíró vissza is élhet ve-
le, mint a neves publicista, akinek néhány héttel ezelôtt írt cik-
kére írt válaszomat másutt már olvashatták az olvasók. Aki eb-
ben a könyvszakmában él, az egészen konkrétan tudja mire gon-
dolok.  Ilyen szintre nem süllyedek le. Nem a sebeinket kell nya-
logatni, hanem tenni kell valamit. 

Az Alexandrát kritizáló kiadókról azt gondolom, hogy az ô
adósságuk nem az én adósságom: ha napra pontosan tudnánk
fizetni, attól még az ô fizetési készségük, hajlandóságuk semmit
nem javulna, attól még a nyomdának, a szerzônek, a szerkesztô-
nek továbbra is tartoznak. De még akkor is arra hivatkoznának
a sajtóban, hogy az Alexandra nem fizet, mert a papír sok min-
dent elbír, de a szembenézés nem jellemzô a könyvszakmára.
– A következô Alexandra könyváruház a felújított Párizsi
Nagyáruházban lesz. Hogyan áll, mikor nyílik meg?
– Kulcsra készen vagyunk, nyitásra készen. Itt van összerakva az
áru, mûködik az összes számítógép, folyik a kávé… minden üze-
mel. Csak az árut kell elhelyezni, ez már jó néhány hónapja így
van… nem tudom mikor fogunk megnyitni. A Párizsi Nagyáruház
tulajdonosa az Orco Group, akik világszerte csôdvédelem alatt áll-
nak, a kivitelezôje a Market Rt., ôk is teljesen készen vannak min-
dennel, de addig a Market nem adja át az épületet, amíg a több-
millió eurós tartozását ki nem fizeti az Orco. Nem rajtunk múlik,
ha egyszer meg tudunk nyitni, akkor meg fogunk nyitni.  Gyönyö-
rû lesz, teljesen új iránya a könyvértékesítésnek, én hiszek benne… 
– Az elôbb a válságról beszéltünk, ilyen viszonyok között le-
het és érdemes ilyen nagy léptékû vállalkozásba belefogni?
– A Párizsi Nagyáruház Magyarország legszebb, legemblemati-
kusabb áruháza. Ha méltó környezetbe akarjuk emelni a köny-
vet, akkor a válasz egyértelmû igen. Elárulok valamit…

Hat, nyolc, tíz éve valamikor, amikor elhatároztam, hogy
könyváruházat akarok nyitni – és erre tanúm is van, mert akkor
mondtam el a könyvszakma egyik ismert szereplôjének –, végig-
néztem a budapesti lehetôségeket, és azt mondtam, hogy na ez
kell, hogy egyszer Alexandra legyen. Csak abban a pillanatban
senki nem tudta, hogy a Divatcsarnokkal mi történik majd, és
emiatt akkor erre nem volt esély… 2009-ben ez a lehetôség meg-
adatott, és ebbôl a szempontból ez már érzelmi kérdés is…

Amikor a Nyugati téri áruház nyitására készültünk, akkor is min-
denki azt kérdezte, érdemes-e…, lehet-e… Nem vagyok látnok.
Egyszerûen csak hiszek benne, hogy ez mûködni fog…
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