
XV. ÉVFOLYAM   9–10. SZÁM   2011. MÁJUS ÁRA 440 FT   ELÔFIZETÔKNEK 330 FT 

WWW.KONYV7.HU

KÖNYV • KULTÚRA • IRODALOM

Vesszôparipám,
hogy a magyar gyereknek

magyar mesét kell írni

CSUKÁS ISTVÁN

Kertész Ákos
A test földre
kerülhet, a lélek nem

Tarján Tamás
Tenyérnyi írások

Murányi Gábor
A bíbelôdés
dicsérete





NNaaggyy  ttaavvaasszzii  eeggyyeettéérrttééss
KÖNYVHÉT, 2011. MÁJUS

Ebben az esztendôben is útjára indult a nagy maratoni
könyves tavasz – ami tart április közepétôl a tavasz végé-
ig, nyár kezdetéig, azaz június elsô napjaiig –, és elsô állo-
mása a nemrégiben nagy sikerrel lezajlott Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál (errôl elôzô, áprilisi számunk-
ban beszéltünk), második állomása a Szent István Könyv-
hét (ehhez kapcsolódó közleményeket e számunkban ol-
vashatnak), a nagy maratoni könyves tavasz harmadik ál-
lomása pedig az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvna-
pok, amely idén június 2-án kezdôdik, és amely az aznap
megjelenô júniusi számunk központi témája lesz. Utána
már jön a nyár… Könyvhét lesz persze nyáron is, csak a
nagy könyves rendezvények tartanak nyári szünetet.

E számunkban a keresztény szellemû, egyházi könyvkiadás gazdag termését bemutató
Szent István Könyvhét kínálatából hívjuk fel olvasóink figyelmét néhány újdonságra (az ese-
mény programjáról röviden lapunk 239. oldalán tudósítunk).  Az újdonságok között elsôként
az idei irodalmi Stephanus-díjas, Hárs Ernô Odüsszeusz  visszanéz címû kötetét említem
meg, mely versek mellett mûfordításokat is tartalmaz, errôl beszél a szerzô a vele készített
interjúban. Petrôczi Éva A patak éneke címû kötetében válogatott és új verseit adta közre, a
vele készített interjúban versei ciklusba gyûjtésének rendezôelveirôl, költészetének motívu-
mairól és istenes verseirôl beszél. Böjte Csaba, akit Csaba testvérként ismer ország-világ,
már a harmadik kötetében igazítja el a hit kérdéseiben olvasóit, és hogy nem csupán a val-
lásukat gyakorlók számára születtek kötetei, azt elmondja az Iránytû a Végtelenhez címû kö-
tetének megjelenése alkalmából vele készített interjúban. 

Természetesen ebben a számunkban is megtalálhatóak állandó rovataink, mint például Mu-
rányi Gábor Lapmargó címmel közreadott sorozata, amelynek mostani darabjában a Móra
Ferenc Múzeum Évkönyvérôl ír, amelynek egyik közleményére – a Radnóti Miklós-dediká-
ciókról szólóra – másik állandó szerzônk, Tarján Tamás is felfigyelt Könyvbölcsô címû rova-
tában. Jól illusztrálja ez a „szakmai konszenzus” jelen-
ségét: egy szakterület mûvelôi egymástól függetlenül
fontosnak ítélnek egy mûvet. Hasonlóan: irodalmi-
kulturális újságok szerkesztôi bizonyára konszenzus-
ra tudnak jutni abban, hogy Csukás István hetvenötö-
dik születésnapja a magyar irodalmi életnek említés-
re méltó eseménye, így aztán nem meglepô, ha mos-
tanában sok helyütt esik majd róla szó, ahogyan most
a Könyvhétben mi is interjút közlünk a születésnap-
ját április elején ünneplô Csukás Istvánnal.

Bizonyára abban is egyet tudunk sokakkal érteni,
hogy a sokfelôl sokat idézett Bibó István életmûve
is olyan jelentôs része a magyar szellemi életnek, hogy indokolt születésének századik
évfordulója alkalmából centenáriumi emlékévet hirdetni, mint tette ezt a nevét viselô
egyetemi szakkollégium. E számunkban a Bibó Istvánt könyvtárosként bemutató kötet-
rôl közlünk ismertetést. 

A magyar szellemi élet képviselôi több évtizede újra meg újra nekiveselkednek – éppen Bi-
bó István szellemiségétôl sem idegen módon – megválaszolni a kérdést: mi a magyar?...  Sán-
dor Iván szerkesztésében néhány hete jelent meg a Mi a magyar most? címû kötet írók, tör-
ténészek esszéit, tanulmányait közölve, kísérletet téve a válaszadásra. A kötetrôl és bemuta-
tójáról tudósítunk e számunkban.

( A Szerk.)

ÉPPEN FRISS, CSAK A HONLAPUNKON
A Typotex Kiadó is megkapta a Millenniumi Díjat – Szerdán mutatják be a II. János Pál pápá-
ról szóló könyvet Budapesten – Arany János életútja köré építi kulturális turizmusát Debre-
cen és Nagyszalonta – Japán – Tömegek olvassák a fukusimai válságról szóló 1988-as mangát
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– Akár hegedûmûvész is lehetett volna, tárt kapukkal várta a Ze-
neakadémia, de ön hátat fordított neki. Miféle sugallat hatására
változtatott elhatározásán, az olvasóközönség szerencséjére,
igaz, a zenekedvelôk kárára?
– Valóban szorgalmasan gyakoroltam és készültem a zenész pá-
lyára, de a hegedû nehéz hangszer, és én mégiscsak elég késôn
kezdtem a titkai tanulmányozásához. A fontosabb ok az volt,
hogy gimnazista koromban én is elkezdtem verset írni, mint
minden diák. Csak a többiek általában kinövik, én meg nem
nôttem ki. A döntô fordulat akkor következett, amikor a Ma-
gyar Rádió diákköltôk részére meghirdetett pályázatára az
egyik barátom beküldte pár versemet, és azokkal megnyertem
az elsô díjat. Aztán ezeket eljuttattam egy pesti folyóirathoz, és
ott megjelentek. Amikor tizenhét évesen nyomtatásban láttam
a saját nevemet, végérvényesen eldôlt, hogy költô leszek. Attól
fogva tudatosan készültem erre a pályára, ösztönösen pedig
gyerekkorom óta, olyanformán, hogy szerettem a könyveket
bújni. Elsô kedvencemet, Petôfi Sándor összes verseit úgy ol-
vastam, mint valami mesét. 
– Esetleg a hegedülés is egyfajta ritmikai, dallamközpontú elô-
készület volt a verseléshez? 
– Óriási dolog volt, hogy a kamaszkoromat a lelket simogató ze-
ne bûvöletében töltöttem el. Gyakorlati hasznát is vettem nem-
egyszer. Az egyik például ahhoz kötôdik, hogy Kodály öregkorá-
ban elhatározta, kiad az óvodásoknak egy dalfüzetet. A dallamok-
ra régi társszerzôjével, Weöres Sándorral íratott szöveget, aki be-

vett engem ebbe a munkába. Ez egyrészt jó iskolának bizonyult,
mert kötött ritmusra szöveget írni tanulságos dolog, másrészt
nagy dicsôség volt Weöressel együttmûködni. Elôfordult, hogy ô
az elsô-második strófánál a verset megunta, de Kodály többet
kért, nekem csak folytatnom kellett. A De jó a dió kezdetû óvo-
dás dal versszakait például közösen írtuk. A Mackó brummog, ir-
gum-burgum, / Bundám rongyos, ezért morgok… pedig, noha
bekerült a kötetembe, valójában Weöres kezdeményezésére szü-
letett, s engedélyét kértem, hogy a tôle származó elsô sorok is
benne maradhassanak. Õ mosolyogva járult hozzá ehhez. Nagy
buzdítást adott ez egy ifjú költônek. 
– Ki gondolná, hogy Csukás István elôször felnôtteknek szóló
verseket írt, s csak késôbb fordult a gyerekközönséghez!?
– Nincs bennem két ember, egy költô és egy meseíró, mert a jó
mese olyan, mint a jó vers: kicsit elszáll a földtôl. Tehát ugyanazt
az idegpályát használom vagy mozgatom mindkét esetben. A gye-
rekirodalom fontos és szép része az egyetemes irodalomnak, so-
ha nem töprengtem olyasmin, hogy valamifajta másodrendû do-
log volna. Lehet, hogy Molnár Ferenc színdarabjait egy idô után
már nem fogjuk megnézni, de A Pál utcai fiúk egész biztosan hal-
hatatlan. A nagy tragikus hangú író, Móricz Zsigmond, akkor fo-
gott meg igazán, amikor azt olvastam tôle: Volt egy török Mehe-
med, / Sose látott tehenet. Vesszôparipám, hogy a magyar gyerek-
nek magyar mesét kell írni, ahogy a német gyereknek németet, a
franciának franciát. Azt a világot kell megtanulniuk, amelybe be-
leszülettek, azokat a körülményeket, azokat a reflexeket. 

CÍMLAP

AA  ppaajjzzáánn
EEmmmmyy--ddííjjaass
Születésnapi
beszélgetés
Csukás Istvánnal
Egymillió gyereket „neveltem fel”,
nyilatkozta egy alkalommal nemze-
dékek által ismert meséire utalva
Csukás István, aki egyúttal például
A Nagy Ho-ho-ho-horgász, Gombóc
Artúr, Mirr-Murr, Pom Pom, Süsü,
Tappancs atyja is, merthogy szerin-
tem népszerû figurái is a csemetéi
közé sorolandók. A Kossuth-díjas
író nemrégiben töltötte be hetven-
ötödik életévét, ez alkalomból ke-
restük meg kérdéseinkkel.
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– Hogyan került be a nagy mesélôk táborába?
– Ezt Kormos Istvánnak köszönhetem. Ô nagyszerû szerkesztô-
je volt az Ifjúsági Könyvkiadónak, s amikor meghallotta, hogy mi
nyomorgunk, rám szólt: tessék írni a gyerekeknek. Egy „nem tu-
dok”-kal hárítottam el. Hál' istennek erôsködött, úgyhogy megír-
tam neki az elsô meséskönyvemet, A szürke kis csacsit. Vékony
könyvecske volt, de Kormos Bálint Endrével illusztráltatta. Fest-
ményeket tett egy kezdô író könyvébe! Meg voltam fogva. Bor-
zasztó hálás vagyok, hogy olyan területre sikerült bejutnom,
amelynek révén sorban megismerkedhettem a mûfajokkal. A
verselés és mesefûzés mellett megtanultam filmforgatókönyvet,
színdarabot, hangjátékot írni. 

– Ugye, akárhány magyar író haragudhat a tömegkommunikáci-
óra, de ön semmiképp? A rádió, a tévé Csukás Istvánnak szin-
te szövetségesévé vált.
– Sok örömöm származott abból, hogy minden mûvembôl ké-
szítettek valamilyen feldolgozást, bábfilmet, rajzfilmet, mese-
filmet. Ha van egy kis hírneve az embernek, akkor ez innen
származik. Míg egy verseskötet akkor is mindössze ezer–két-
ezer példányban jelent meg, addig egy meséskönyv százszor
annyiban. A gyerekközönség több formában hajlandó egy-egy
mûvel találkozni: könyvben, színházban, tévében, és minden
alkalommal élvezi a történetet. A legnagyobb dicsôség egyéb-
ként akkor ért, amikor az elsô ifjúsági regényembôl készült
Keménykalap és krumpliorr megnyerte Hollywoodban az úgy-
nevezett tévés Oscart, az Emmy-díjat. Ennek hallatán senki
nem akart hinni a fülének Magyarországon, én sem. Talán nem
tûnik hencegésnek, hogy elôhozakodtam ezzel, hiszen a film
csapatmunka eredménye. A színész, a zeneszerzô, a rendezô
legalább olyan fontos tényezôje, mint az író. 
– A felnôttekrôl sem feledkezett meg, legutóbbi verseskötete
már a pajzán kategóriában kering az interneten.
– Nem baj, ez vonzó kategória! A Mire gondolsz közben? címû
kötet a legnagyobb költôi témát összpontosító válogatás: ré-
gebbi és újabb szerelemes verseimet gyûjtöttem össze benne,
s örömmel látom, hogy a közönség szereti. Természetesen
nem feledkezem meg a gyerekekrôl sem, talán még a Süsü
folytatására is számíthatnak.

Mátraházi Zsuzsa
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Dr. Petrôczi Éva irodalomtörténész, egye-
temi docens, költô új kötettel, A patak
énekével jelentkezett. A régi és újabb ver-
seket magában foglaló kötet – ahogy
Steinbach József  dunántúli református
püspök írja elôszavában – „Tetôablak”,
mely kilátást nyújt a Mindenségre. E köl-
teményeken keresztül „nemcsak kitekint-
hetünk magunkból magunkra, hétköz-
napjainkból hétköznapjainkra, hanem
közben kényszerülünk felfelé tekinteni”.
A változatos tematikájú kötet versei szól-
nak istenhitrôl, az élet mindennapos örö-
meirôl, családról, szellemi társakról, küz-
delmekrôl és a folytonos újrakezdésrôl.

Petrôczi Évával beszélgettünk, aki a mû-
vinek érzett költônô titulus helyett szíve-
sebben nevezi önmagát egyszerûen „vers-
termônek”.

– A kötet négy nagy ciklusból áll. (A patak
éneke, Vallomás eperrel, A Kálvin téri…,
Beszélô) Mi volt a kötet rendezôelve?
– A ciklusok régi kötetcímek nyomán ala-
kultak, és nem követnek kronologikus
sorrendet; ifjúkori versek szerepelnek a
közelmúltban írtak mellett. Viszont mind-
egyiknél volt egy hívó szó. A Beszélô cik-
luscím-adó, nagyon szomorú verse példá-
ul azt az emléket eleveníti fel, amikor
anyám az 50-es években a legkülönbö-
zôbb börtönökbe mászkált apám után, a
szigorúan szabott, tízperces beszélôkre.
Szintén ebben a ciklusban szerepel a 2010
nyarán írt Adriai elégia, mely a szüleimet
végleg elsirató, ugyanakkor vissza is hívó
vers, és egy hátborzongató élményhez kö-
tôdik. Korábban rengetegszer végigolvas-
tam azokat a naplókat, melyeket anyám
rólam, mint kisbabáról, illetve kisgyerek-
rôl írt az apámnak. (Hogy megismerje a
gyerekét, ha hazatér a börtönbôl, hiszen
mindössze két hónapos voltam, mikor el-
vitték, és végül – a felfüggesztett, élet-
fogytiglani büntetésbôl – öt és fél évet
kellett letöltenie.) De csak most bukkan-
tam rá arra, hogy apám egy gyerekkori tü-
dôgyulladásból ugyanazon a horvátorszá-
gi településen, Malinskán lábadozott, ahol
– én errôl mit sem tudva – megírtam ezt
a verset. De szerepelnek vidámabb hang-
vételû versek is ebben a ciklusban, példá-
ul az Unokánk új szava, amit annak örö-
mére írtam, hogy Rebeka unokánk épp tô-
lem tanulta meg az eper szót. 

– Az eper, amely szinte névjegyként tér
vissza újra meg újra a költészetében,
szintén gyerekkori emlékeket idéz...
– Pécsi gyerekéveim alatt a nagymamám
minden május végén – amikor az elsô
eper megjelent a közelünkben lévô Búza
téri piacon – gyönyörû, fényesre törölt,
zöld szôlôlevélen hozta nekem az elsô ep-
ret haza. Az eper – ami akkortájt még va-
lódi eper volt – egyfajta jelképpé lett szá-
momra, a gyerekkor örök ízével. A Vallo-
más eperrel c. kötetem egyébként a legel-
fogadottabb valamennyi közül, egy olyan
kis kötet, Barabás Márton szép eper-akva-
relljével a címapon – amelybôl egyetlen
„epergallérnyi” sem maradt.
– A címadó 'A patak éneke' c. vers
Szenci Molnár Albertet idézi, s vele
együtt természetesen a zsoltárok világát
és az istenhitet.
– A patak éneke, amellett, hogy valóban
komoly istenes vers, egyszersmind szerel-
mes vers is, játékosan mondva, amolyan
legénykérô vers, amit egy nagyon kedves
emlék ihletett. Férjemhez írtam, akivel
Szenczi Molnár „hozott össze” bennünket.
Ifjú korunkban egy irodalomtörténeti kon-
ferencián vettünk részt, ahol én nagy lel-
kesen újságoltam egy számomra idegen
diáknak, hogy elôzô este fejeztem be
Szenczi Molnár csodálatos naplóját, mire
az illetô diák elpirult, és közölte, hogy azt
a Naplót történetesen ô fordította le latin-
ból. Szenczi Molnár Albert azóta is köz-
ponti helyet foglal el az életünkben és a
munkásságunkban, a férjem például épp
egy Szenczi Molnár monográfiát állított
össze, amely Szlovákiában fog megjelenni,
míg én újra meg újra vers-forrásként térek
vissza hozzá. Mellette persze más, régi
magyar és angolszász írókhoz is, akiktôl
éppen azáltal frissülök fel, hogy olyannyi-
ra különböznek a mi mindennapjainktól.
Amellett, hogy lassan két évtizede oktatok
a Károli Gáspár Református Egyetem An-

gol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák és Régi
Magyar Irodalom Tanszékén, néhány éve
tanítok teológus-hallgatókat is, többek kö-
zött régi magyar vallásos költészetre, pré-
dikációtörténetre és számtalan hasonló,
nekik komponált tárgyra. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy ezeken a szerzôkön ke-
resztül egy olyan szilárd, humán mûvelt-
ségi háttérhez jussanak, mely nélkül az ál-
taluk választott, nagyon emberközeli hiva-
tás nem volna ûzhetô. Egyébként A patak
éneké-vel párhuzamosan megjelent egy
tanulmánykötetem is, a Kagylókürttel ha-
rangozni, amely a legújabb puritán elôadá-
saimat és kutatásaimat fogja egybe.
– Különösen ezekben az istenes versek-
ben érzékelhetô, hogy a versírás mene-
dékként szolgál.   
– A vers valóban menedék, amire szüksé-
gem van, ahová a külvilág elôl visszahú-
zódhatok. Részletekbe nem bocsátkoz-
nék, de nagyon nehéz, kiszolgáltatott idô-
ket éltünk az elmúlt két év alatt. Ezért is
jelképes számomra a kötet kulcsverse, a
Giles Corey könyörög a köveknek, mely
egy 80 éves, szörnyû kínszenvedésre ítélt,
mártírhalált halt új-angliai sorstársunk-
nak állít emléket. 
– Az istenhiten, az íráson és a családon
kívül mi az, amibôl erôt merít a minden-
napokban? 
– A visszajelzésekbôl, az emberi, kollegiá-
lis elfogadásokból. Az utóbbival kapcso-
latban, hadd mondjam el, hogy 60. szüle-
tésnapomra a tudóstársak (irodalmárok,
történészek, néprajzkutatók stb.) egy fan-
tasztikus, általuk összeállított kötettel, a
Septempunctata-val (Hétpettyes) leptek
meg. Ahogy egy ifjúkori versemben ír-
tam, minden osztogatásomnak egy a kö-
zös célja, a verstôl, az általam ajándéko-
zott tárgyi dolgokig, az, „hogy elfogadja-
nak.” És – ha szétnézek – hála Istennek,
évrôl-évre többeket láthatok, akiktôl
megkapom ezt az éltetô elfogadást.

Maczkay Zsaklin
Fotó: Kalocsai Richárd

INTERJÚ
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Beszélgetés Petrôczi Évával
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A Stephanus-díj idei kitüntetettje, Hárs
Ernô költô, mûfordító, akinek legújabb
kötete, az Odüsszeusz visszanéz váloga-
tott verseket és mûfordításokat tartalmaz. 

– Van már két válogatott kötetem, az egyik
nyolcvanéves koromban jelent meg; – én
így dobálózok a számokkal, mert nálam ez
az érdekesség, hogy ilyen magas kort ér-
tem meg. Tulajdonképpen fordított gúlával
csináltam az egész irodalmi munkámat,
idôsebb koromban teljesedtem ki, akkor
tudtam szabadon dolgozni. Civil pályán
dolgoztam, diplomata voltam a Külügymi-
nisztériumban három évtizeden keresztül. 
– Kereszt és koszorú címû önéletrajzi kö-
tetében sok érdekességet olvashatunk
például arról, hogy miért lett 1976-ban
szabadfoglalkozású költô. Egy közeli is-
merôse sodorta veszélybe, baráti beszél-
getések alkalmával elhangzott, a világ-
helyzetre és a hazai állapotokra vonatkozó
megjegyzéseibôl, de legfôképp újságcik-
kekbôl primitív kémjelentéseket gyártott…
– A katonai ügyész szerencsére elhitte,
hogy a kémkedési ügyhöz nincs semmi kö-
zöm, de azonnali hatállyal elbocsátottak a
minisztériumból. Ötvenhat éves voltam,
nyugdíjat még nem kaptam, állásba ilyen
priusszal nem lehetett menni, akkor talál-
tam ki, hogy valami nagy fordítást fogok
keresni magamnak. Az volt a szerencsém,
hogy ismertek, addigra már megvolt a má-
sodik kötetem, írószövetségi tag voltam, és
elég jó kapcsolatom volt az Európa Kiadó-
val a mûfordítások révén. Mindig fordítot-
tam, csak publikálni nem sokat tudtam ad-
dig. A mûfordítást a feleségem, Sándor Ju-
dit operaénekesnô számára kezdtem el, ô
dalénekesnô is volt. Akkoriban mindent
magyarul kellett énekelni, és voltak jó, de
rossz fordítások is. Nem tetszett neki egy
dalszöveg, azt mondta, csinálj nekem egy
jobbat. Kitûnô dalok voltak Goethe, Heine,
Verlaine, Baudelaire költeményeire. 
– Hogy talált a Lusiadákra?
– Ez is véletlen szerencse, az egyik mun-
katársam kikerült Liszabonba és megaján-
dékozott a portugálok nemzeti eposzával.
Gondoltam lefordítom! Akkor még nem
tudtam, hogy Greguss Gyula már 100 év-
vel ezelôtt lefordította. Úgy kezdtem el
portugálból fordítani, hogy egy szót sem
tudtam portugálul.  Nem is volt szótár Bu-
dapesten, Portugáliával haragban voltunk,

fasiszta országnak számított, Peter Weiss
darabját, a Luzitán szörnyet ismertük –, de
az Európa Kiadónak megtetszett az ötle-
tem, és szerzôdtettek. Késôbb bekerültem
a Lyra Mundi sorozatba, különbözô anto-
lógiákba, és lehetôséget kaptam arra, hogy
Keszthelyi Tiborral együtt egy kétkötetes
afrikai költészeti antológiát publikáljunk,
Fekete lángok címmel. Így kezdôdött a na-
gyobb szabású mûfordítói karrierem. Köz-
ben sikerült a válogatott mûfordításaimat
kiadni, a 80-as években. Legelsô kötetem-
ben, a Mozaikban is vannak mûfordítások. 
– A dalok mûfaja teljesen egyedi. Liszt
dalokkal kezdte.
– Fraknói Károly, zeneakadémiai tanár, a fe-
jébe vette, hogy a Liszt-dalokat le kéne for-
dítani. Hogy lehet, hogy magyar zeneszerzô
és három kivételével minden dala csak né-
metül, franciául, olaszul, esetleg angolul,
oroszul van meg? Fraknói munkája sajnos,
halála miatt abbamaradt. Évtizedek múlva
nekem nyílt módom a munka folytatására,
de addigra már nem volt kötelezô a dalokat
magyar nyelven énekelni, hanem eredeti
nyelven szólalhattak meg. Akkor elhatároz-
tam, hogy irodalmi színvonalú fordításokat
készítek. 2006-ban meg is jelent, az összes
dal megvan, amit Liszt például Goethe, Pet-
rarca, Heine, Victor Hugo verseire kompo-
nált; de megzenésítette különbözô arisztok-
raták írásait is, közülük az egyik legelôke-
lôbb Lajos Fülöp menye volt, dilettáns köl-
tô, egyébként nagyon szép verset írt. Liszt
nagyon igényes volt. Egy dalt négyszer is
megkomponált, és nyilván azt a verset ze-
nésítette meg, ami tetszett neki. Schumann
is mondta, hogyha egy zeneszerzô nem igé-
nyes verset zenésít meg, az a zene rovására
megy. Készen vagyok még egy további nagy
munkával is, mely az európai zeneirodalom
nagy dalciklusainak szövegeit tartalmazza
két kötetben.  Mindkettôben körülbelül 300
vers van. A német dalciklusokat ismertetô

elsô kötet már megjelent, a másodikat ôsz-
re tervezzük. Thomas Hardy, Keats, Puskin,
Baudelaire, Verlaine versei, Michelangelo-
szonettek lesznek benne, meg például Rim-
baud szürrealista szövege, amihez Britten
komponált zenét, és Mallarmé szintén ret-
tenetesen komplikált versei, Ravel megze-
nésítésében. Még a szakma se nagyon is-
meri ezeket. Reveláció lesz! 
– Saját költészete a klasszikus görög-la-
tin kultúrából táplálkozik. A válogatás kö-
tetcímeibôl is kitûnik, hogy emelkedett
témákat pendít meg: Aranyhíd, Palack-
üzenet, Tarlóvirágok…
– A Tarlóvirágokban adtam ki azokat a
verseket, amiket nem tudtam publikálni,
mert sok mindenrôl csak fokozatosan le-
hetett beszélni. Van benne egy Ars poeti-
ca, amiben nagyon megmondtam a véle-
ményemet, továbbá a Szabadságról címû
vers. Volt egy, amit május elsején írtam a
fölvonulásról, hexameterben, addig dug-
dostam, amíg sajnos eltûnt. Van két kötet
gyerekversem is, antológiákba is sok beke-
rült, sôt a legnagyobb közönségsikerem
egy gyerekvers, a Karácsony. Az 50-es
években kérte tôlem a Rádió, ne legyen
sematikus se meg klerikális se – és sike-
rült olyat írni, ami a mai napig jó. Amikor
a feleségem meghalt, írtam egy rekviemet,
ez az Életed nélkül címû kötet, a szonettek
benne lesznek ebben a válogatásban is, A
tizenkét ciprus. Eléjük írtam egy életre-
gényt versben. Nem volt akármilyen há-
zasság a miénk, több mint hat évtizeden
keresztül kitartottunk egymás mellett. Ju-
dit nemcsak élettársam volt, hanem szel-
lemi partnerem is. Mérhetetlen mennyisé-
gû mûfordítást csináltam, amióta elment.
Szerencsére el vagyok foglalva, gyönyörû
dolgokkal foglalkozom. 

Szepesi Dóra
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Csaba testvérként ismeri az ország, mióta
Déván létrehozott egy alapítványt a nehéz
sorsú gyerekek megsegítésére. Manapság
több mint kétezer-kétszáz kisgyerekrôl és fi-
atalról gondoskodik. Olyan ember, aki a hit-
rôl nemcsak prédikál, hanem meg is éli.
Gondolatait írásban is közreadta, a Könyv-
fesztiválra napvilágot látott harmadik, a Tíz-
parancsolattal foglalkozó könyve, melyben
Karikó Éva kérdéseire válaszolt.

– Azt mondja: Isten Tízparancsolata annyit
ér, mint a villanyborotva mellé adott figyel-
meztetés: „A készüléket fürdôkádban hasz-
nálni tilos!”.  
– A napokban hallottuk, milyen következ-
ményekkel járt, mikor az autósztrádán egy
vezetô szembe hajtott a forgalommal. Bárki
figyelmen kívül hagyhatja Isten boldogságra
vezetô tanácsait. A mai világban látjuk a sok
céltalan, reményvesztett emberen, milyen
következményekkel jár, hogy az emberek le-
térnek a szeretet útjáról.
– Akármelyik tízparancsolati törvényrôl beszél
is, mindig a családnál lyukad ki és a gyerek-
nevelésnél, amelyben oly sok tapasztalatot
szerzett Déván. Egy helyen ki is mondja: a
mai társadalom család- és gyermekellenes.
Mit tehet a katolikus egyház, amely ebben az
évben a család évét ünnepli?
– Fontos rádöbbennünk, hogy az emberi
nem jövôje a családtól függ. A házasság a
legalapvetôbb, legfontosabb életadó közös-
ség, az emberi szeretet bölcsôje. Az ôszinte
szeretetet, a másik elfogadását, a hûséget, a
bizalmat, a reményt, a kiengesztelôdés és az
újrakezdés nagy ajándékát a családban ta-
pasztalja meg a felnövekvô ember, hogy
ezeket az értékeket az életükben tovább
tudják majd vinni. Fontos, hogy az egyház
kiálljon a család értékei mellett, ennek csak

egyik jele a család évének meghirdetése,
amely sok szép, értékes programmal, imád-
sággal erôsíti a házasságokat. De mi, papok
bármennyire szeretjük a híveinket, az életük
döntéseit nem tudjuk helyettük meghozni.
A családot szétverô erô mindig belülrôl jött:
figyelmetlenség, naivság, alkohol, lustaság,
bûnös kilengés és folytathatnám a sort. 
– Az egyes parancsolatokat a szabadság
útjelzô tábláinak nevezi. De felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy Isten nem tévésztár
vagy „show-man”. 
– Sokan jósoktól, a csillagoktól, kártyavetôk-
tôl, látnokoktól várják jövôjük titkainak ki-
fürkészését, útmutatást az életükhöz. Ezzel
kapcsolatban mondtam, hogy az, aki a nyel-
vünket, a fülünket teremtette, ha akar, na-
gyon hangosan és érthetôen tud szólni hoz-
zánk. Ha nem teszi, akkor én alázattal tudo-
másul veszem a döntést, és nem próbálok
mindenféle homályos rébuszokat megfejte-
ni, csillagokban, kártyákban magyarázatot
keresni. Isten nagy szeretettel fogja a kezün-
ket és a derekunkat, és biztos kézzel vezet e
csodálatos táncban, az életben. 
– Gyermekvédelmi munkája során sokszor
megtapasztalja, hogy a kisgyermek min-
dent megbocsát, de a nagyobb már nehe-
zebben. A szülôknél is hangsúlyozza a
megbocsátás és az elengedés fontosságát.
– Nagyapám mondogatta, hogy a boglyát
nemcsak rakni kell, hanem be kell tudni he-
gyezni. Érezni kell, hogy most már elég nagy
és a vele való munkát be kell tudni fejezni
úgy, hogy a szél fel se döntse, és az esô be se
áztassa. Eljön az elengedés ideje? Én azt lá-
tom, ezen a ponton is kudarcot vall sok szü-
lô. Azokat a szülôket, akiknek a gyermekei

valamilyen okból kifolyólag – a miértrôl kü-
lön könyvet lehet írni – megtorpannak a hit
útján, én nyugalomra inteném, és azt mon-
danám, hogy ezeket a folyamatokat semmi-
képpen nem lehet erôvel, manipulációval
vagy fortéllyal elôre vinni, ehhez türelem,
rendületlen hit, a Mennyei Atya szeretetét
tükrözô élet és kitartó imádság kell. Maga
Krisztus is térdre borult és sírva imádkozott
virágvasárnapján Jeruzsálem falai elôtt. Ne-
ki sem voltak olyan bombabiztos eszközei,
hogy mindenki bekap egy pirulát, és más-
naptól térden állva pergeti a rózsafüzért, hi-
szen így már nem emberek lennénk, hanem
zombik – és Isten ezt nem akarja.
– Az V. Parancsolattal kapcsolatban (Ne
ölj!) olyan, sok vitát kiváltó kérdésekben ad
tanácsot, mint az abortusz, az óvszer és az
AIDS, az újjáélesztés vagy az öngyilkosság. 
– Engem nem érdekelnek az okos elméletek,
engem az élet érdekel, amely vagy kibomlik,
vagy sorvad, vagy gyümölcsöt terem, vagy el-
hal. Szívesen válaszoltam ezekre a kérdésekre,
amelyek az emberek húsába vágnak, ezeket itt
kifejteni nagyon hosszú lenne, bíztatom a ked-
ves Olvasókat, olvassák el a könyvet. 
– A homoszexualitással szemben nagyon
megértô, ugyanakkor szilárd véleménye
van arról, hogy a melegeket nem lehetne
esketni és nem alapíthatnának családot. 
– A homoszexuális hajlam az egyház tanítá-
sa szerint nem bûn. Az egyház kizárólag a
homoszexuális testi kapcsolatot ítéli el.
Bûnné akkor válik, ha teret enged neki az
ember, ha nem uralja. Az egyháznak és a hí-
veknek meg kell tenniük mindent, hogy a
melegek is beilleszkedjenek a társadalomba,
a keresztény közösségbe. Senkinek nincs jo-
ga ítélkezni, a heteroszexuális ember is lehet
bûnös, ha teret enged rossz hajlamainak: ön-
zô, lusta, kapzsi, haragot tart, agresszív…
– A szociális kérdések tekintetében úgy tû-
nik, nem az egyház és az állam megoldá-
sában hisz, hanem a miénkben, civil polgá-
rokéban. Jól látom?
– Nem hiszem, hogy akár az állam, akár az
egyház meg tudná oldani a szociális kérdé-
seket. Abban hiszek, hogy a megoldás az
lenne, ha minden falu, minden város, min-
den lépcsôház, minden szomszéd a maga
bajban lévô embereihez lehajolna. 

Szénási Zsófia

INTERJÚ
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Böjte Csaba kommentárjai a Tízparancsolatról 
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VÉGTELENHEZ
Csaba testvér
gondolatai az isteni
parancsolatokról
Helikon Kiadó, 232 oldal, 2990 Ft
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Kertben, állatkertben,
boltban
Marciék kertjében rengeteg az ér-
dekes látnivaló. A Mi micsoda mi-
ni sorozat 6. kötete – a Menjünk ki
a kertbe! – legalább három tucat-
nyit bemutat ezekbôl. A 3 éves
kortól ajánlott környezetismereti
széria kedvelt témát dolgoz fel, rövid szö-
vegben és részletekben gazdag, színes raj-
zokkal. A kicsik pl. megtudhatják, milyen
gyümölcsök és zöldségek teremnek a
kertben. Milyen szerszámok kellenek a
kerti munkához? Marcinak és húgának
van külön kis kertje, amit maguk gondoz-
nak. Apának és anyának is rengeteg a ten-
nivalója, hiszen sokféle növényt gondoz-
nak. E kötet is mini-kvízzel zárul. Ha a
gyerekolvasó nem tudja a választ, benéz-
het a kukucskálók alá. 

A sorozat másik darabjában vásárlásra
kísérhetik el az olvasók Bencét és Sárit,
akik édesanyjukkal elôször a piacra men-
nek. Aztán láthatják, hogyan vásárol a kis-
fiú a pékségben, mit vesz anyu a könyves-
boltban, de járnak szupermarketben és
ruhaboltban is. Apa pedig visszaviszi az
üres, újrafelhasználható üvegeket, amik
egy automatába kerülnek. Végül egy na-
gyon érdekes téma: Mit árulnak a bolhapi-
acon? Jó, ha a gyerekek hamar megtanul-
ják, mit, hol és hogyan lehet venni, s hogy
mire kell ügyelni vásárlásnál. Itt sem ma-
radnak el az „ismétlést” jelentô kvíz-kér-
dések. (A fordító
Varga Csaba.)

Hasonló, de
pontos kifejezés-
sel szakkönyvso-
rozat a Mit? Mi-
ért? Hogyan?,
amely ugyancsak
ó v o d á s k o r t ó l
ajánlott. E képes-
könyvekben is
gyerekeket érdeklô témákat ír meg a szer-
zô, s ábrázol az illusztrátor a korosztály-
nak megfelelô módon. Ugyancsak kihajt-
ható ablakokkal jelennek meg e kiadvá-
nyok is, melyek közül most Az állatkert-
benre hívom fel a figyelmet. Megtudhatja
a kis olvasó, mi is az az állatkert, hogyan
élnek ott az állatok, ki gondozza ôket, ho-
gyan kerülnek oda. Továbbá, mi történik,
ha az állatok megbetegszenek. Az állat-
kertben iskolai órát is lehet tartani, és az
állatsimogatóban megetethetik, megsi-

mogathat j ák
pl. a kecskéket,
nyulakat és
tengerimalaco-
kat. Található a
könyvben egy
társasjáték is.
A szabályokat

elolvasva kezdôdhet a jókedvû játék. (For-
dította Göcz Edina.)

Bocsok, boszik, kísértetek
és idôutazók
Bodó Béla Brumi Mackóvárosban c. köte-
tében mutatkozik be Brumi, aki már több
korosztály gyerekkori kedvence, és a mos-
tani óvodások és kisiskolásokat is el akarja
szórakoztatni. A szüleivel az er-
dôben lakó mackó alighogy be-
mutatkozik, máris hosszú és ér-
dekes útra indul a papájával.
Vonatra szállnak és elutaznak a
rokonaikhoz Mackóvárosba,
amely a fôváros. A falánk, néha
ügyetlen, de jó szándékú és

kedves bocs megismerke-
dik Pulykapipivel, a rokon
gyerekkel és egy vásott kö-
lyökkel, Rosszcsonttal. Elmennek
uszodába, cirkuszba, sajnos a fogor-
voshoz is el kell menniük, mert Brumi
foga megfájdul. Szeretnék, ha Rossz-
csont megjavulna, de szomorúan hall-
ják, hogy az ô édesanyja már nem él,
az apukája pedig sokszor van távol ott-
honról. Brumi maga meséli el, az ô sa-

játos logikájával és szófordulataival e ka-
landokat, amelyeknek folytatását a szer-
zô további köteteibôl ismerhetjük meg.
A sorozat új formátumban jelent meg,
Quirin Ágnes és Pálfi Zsolt gondosko-
dott az illusztráció megújításáról is.

Anarchia és Analitika hiába várja társu-
kat, Amnéziát, aki elfelejtett eljönni a bo-
szorkányok találkozóhelyére, a Gellért-
hegyre. Márpedig hárman kellenek, hogy
legyenek, különben búcsút mondhatnak
a varázserejüknek. Ekkor valamelyikük-

nek eszébe jut, legyen egy huncutságillatú
kislány a harmadik társ, akinek a neve A-
val kezdôdik. Így találnak rá Lizire, akire az
apja azt mondja, hogy kis boszorkány, a
boszik pedig úgy értik a nevét, hogy Alizi.
És követni kezdik ôket a Dunakorzón, az-
tán Lánchídon át, ahonnan felmennek a
várba. Másnap Liziék otthon maradnak, de
egy albumban régi képeket nézegetnek az
egykori Budapestrôl. Közben ezt-azt le is
rajzol a kislány. A boszik egészen meg-
nyugszanak, amikor hallják tôle, amint azt
mondja anyukájának: tegnap érezte, hogy
boszorkányok követik. Nos, Lizi ennek el-
lenére nem jó boszorkányjelölt, hiszen
okos, érdeklôdô, szófogadó gyerek. A bo-
szik szerencséjére végül elôkerül Amné-
zia. Így Lizi (Alizi) augusztus 20-i boszor-
kányként való szereplésére nem kerül sor.
A kirándulás és az albumnézegetés apja
magyarázataival nagyszerû városnézés, Li-
zi megismeri Budapest egy sor nevezetes-
ségét, pl. a Lánchidat, a Halászbástyát. De
járnak a Nemzeti Galériában is. Szó van
Mátyás felbecsülhetetlen értékû Corvinái-
ról, stb. A hazánkban élô belga grafikus,
Spote Stany egy külföldi kíváncsi és éles

szemével látta és láttatja
a Bosnyák Viktória Buda-
pesti kis boszorkány c.
kötetében megjelenô
épületeket, utcákat stb.

Mary Pope Osborne so-
rozatának (Csodakunyhó)
hetedik kötetében Annie
és Jack a gonosz varázslat
sújtotta varázsló és könyv-
táros, Morgan le Fay által

kért harmadik dolog nyomába ered. Ezúttal
A kardfogú tigris birodalmában élnek át iz-
galmas kalandokat. Nyár van, ôk ennek
megfelelôen öltöztek és így jutnak a barlan-
gi emberek meg a gyapjas mamutok korába.
Az elvarázsolt kunyhóban egyetlen könyv
volt nyitva, amelynek címe: A jégkorszak.
Tehát a crô-magnoni emberekkel ismerked-

nek meg, illetve ró-
luk szerzünk mi, ol-
vasók fontos ismere-
teket. Természete-
sen ruhához jutnak,
és bár összeakadnak
a félelmetes kardfo-
gú tigrissel, egy ma-
mut hátán ülve nem
éri baj ôket. Hazaér-
kezve a malachit és a
mangó mellé helye-
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zik a mamutcsontból
készült furulyát, amit
egy mágustól kaptak.
Már csak egy M betûs
dolog hiányzik és ak-
kor Morgan megszaba-
dul. A folytatás a Ka-
land a Holdon címet
viseli. Annie és Jack
ugyanis 2031-ben ûr-
siklóval egy holdbázi-
son landol. Onnan per-
sze csak oxigénpalackkal, szkafanderben
mehetnek ki, hiszen a szabadban nincs leve-
gô, a hômérséklet pedig napközben több
mint 100 fok. Amikor kilépnek, „A távolban
csodálatos, kék-fehér labda tündökölt a
messzeségen. A Föld.” De nem sokáig gyö-
nyörködhetnek benne, mindössze két órá-
juk jut rá, hogy megtalálják a negyedik M
betûs dolgot. Gyalog kissé furcsán közleked-
nek, hiszen a súlyuk egyharmada a földi sú-
lyukénak. Aztán holdjáróra szállnak. Persze
ráakadnak az elsô holdutazók által leszúrt
amerikai zászlóra, és találkoznak egy hold-
emberrel, aki egy csillagtérképet nyújt át
nekik. Meg kell fejteniük, hogy kiderüljön,
mi a negyedik M betûs dolog… (Illusztrálta
Sal Murdocca. Fordította Moldova Júlia.)

Sódervári Sherlock báró valódi kísértet,
aki az 1671-es évben vesztette életét, pár-
bajban. A Kopejka
család öt napja lakik
az egykori Sódervári
kastélyban, amikor
Laura és Maxi elôször
találkozik vele. A báró,
aki rögtön szót ért a
gyerekekkel, elôadja,
hogy annak idején hú-
gát majdnem férjhez
adták Au hercegéhez.
Csakhogy a Roderigo
nevû úr öreg és ronda volt. Ezért Terézia
inkább megszökött. Ám ekkor a gonosz
herceg azt terjesztette el róla, hogy ellop-
ta az ô értékes gyémántját. Le kell mosni
a (közben kihalt) Sódervári család becsü-
letén esett foltot. Kezdôdik a nyomozás.
Ügyes trükkel bejutnak az Auk kastélyá-
ba, ahol megismerkednek a hazug herceg
leszármazottjával, Nepomuk báróval. Va-
jon eredményesen zárul a parókás és ki-
mondottan szellemes szellem meg a két
ifjú detektív közös vállalkozása? Persze
csak utóbbiak láthatóak, az elôkelô kísér-
tet és Lili nevû kutyusa nem. Fischer-Hu-
nold Kincsvadász kísértet c. regénye –
egy sorozat kezdô darabja – rendkívül
szórakoztató, pergô cselekményû detek-
tívregény, inkább vidám, mint kísérteties.
(Fordította Tandori Dezsô.)

Két vidám és egy
életrajzi regény
Robert és Eszter Londonban
él, de félig magyar: édesany-
juk egy nyírségi faluban szü-
letett. A szülôk, akik szeret-
nék kettesben tölteni szabad-
ságukat, s fôként hogy gyere-
keik megismerjék rokonaikat,
egy hónapra Kokasra küldik
ôket. Ott örömmel fogadják a

testvérpárt, de ôk – mivel nem akartak
Magyarországra jönni – cseppet sem
örülnek: nincsenek oda a nádfedeles,
muskátlis házért, a kajákért. Nekik túlsá-
gosan furcsák az itteni szokások és ijesz-
tôek a körülmények. Eszter egy kutyával
együtt megszökik, bátyja egy fehér ló há-
tán utána ered. Útjuk során vicces ala-
kokkal találkoznak, veszélyes kalandokba
keverednek, de persze szert tesznek ba-
rátokra is. Elôször Sanyi bácsi, aztán a
repülôn ide érkezô szüleik és az egész
magyar rendôrség keresi az angol gye-
rekeket. Nógrádi Gábor Gyerünk haza!
c. új regénye végül is egy vadregényes,
izgalmas nyaralás néhány kalandját
meséli el a tôle megszokott cselek-
ménybonyolítással és humorral.

A hatodikos francia lány, Hortensia
kezdetben fantáziátlan és borzal-
masan hétköznapi lány. Nem úgy a
családtagok: zeneszerzô apja, any-
ja, aki a sokadik gyerekkönyvét ír-
ja, a nagybácsi, akinek a kísérletei
többnyire nem sikerülnek s ilyenkor
valami felrobban. Nagyapja pedig
komolytalanul folyton háborúsdit
játszik. (Ja, és „ott van” köztük a
nagymama, aki rég halott, de beszél-
getni szoktak vele.) A frizsider néha
teljesen üres, TV-jük nincs, ám ren-

geteg filmet néznek meg a házi mozijuk-
ban. A lány osztálytársa, Martin élvezi
ezt a különös légkört, vevô a „lökött, kúl
család” furcsaságaira. Nem csoda, hiszen
náluk példás rendben és halálos unalom-
ban telnek a napok. A két barát gondol
egy nagyot és családot cserél. Éléonore
Cannone Család-
csere c. pöttyös
könyve nagyon jó
szórakozást ígér, s
persze bebizonyo-
sodik, amit Dorka
mond az Óz-ban:
Mindenütt jó, de
legjobb otthon. (Il-
lusztrálta: Czeizler
Zsolt. Fordította:
Balla Katalin.)

Kertész Erzsébet élet-
mûsorozatának A három
Róza c. darabja serdülô
lányoknak és fiúknak
egyaránt szól. Központi
alakja, szerintem, nagy
írónk, Jókai Mór. Az elsô
Róza, aki Laborfalvi Ró-
za néven (eredeti neve
Benke Judit) az elsô ön-
álló pesti magyar szín-
ház ünnepelt mûvésznô-

je volt, 1848 nyarától 38 éven át Jókai fe-
lesége. A második Róza a mûvésznô ko-
rábbi szerelmébôl született (Benke Róza)
betegeskedô, életcéljában csalódott, rö-
vid életû teremtés volt. Az ô, ugyancsak
egy szerelmi viszonyból származott leá-
nya, a harmadik Róza tehetséges festô
lett, akit Jókaiék saját gyermekükként ne-
veltek fel, s aki majd Feszty Árpád festô-
mûvészhez ment feleségül. Fesztyék so-

káig együtt laktak
az íróval, de annak
kései, második há-
zassága miatt (a
magányos öreg író
feleségül vett egy
nálánál 53 évvel fi-
atalabb színész-
nôt) megromlott.
A regényes életrajz
bepillantást nyújt a
nemzeti színját-
szás hôskorába,

megismertet bennünket a Jókai-Laborfal-
vi házaspár mindennapjaival, Jókai írói
módszereivel, újságírói törekvéseivel, po-
litikusai pályafutásával, svábhegyi gazdál-
kodói tevékenységével, stb.

Cs. A.

Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban. Holnap
Kiadó, 120 old., 2500 Ft; Bosnyák Viktória –
Spote Stany: Budapesti kis boszorkány. Sco-
lar Kiadó, 64 old., 2750 Ft; Cannone, Éléo-
nore: Családcsere. Móra Könyvkiadó, 136
old., 1590 Ft; Ehrenreich, Monika – Glöckler,
Angela: Menjünk együtt vásárolni! Tessloff és
Babilon, 16 old., 1999 Ft; Erne, Andrea –

Kreimeyer, Marion: Az állatkertben. Scolar
Kiadó, 20 old, 3250 Ft; Fischer-Hunold,
Alexandra: Kincsvadász kísértet. Scolar Ki-
adó, 152 old., 1990 Ft ; Kertész Erzsébet:
A három Róza. Móra Könyvkiadó, 168
old., 1990 Ft; Nógrádi Gábor: Gyerünk ha-
za! Móra Könyvkiadó, 182 old., 2190 Ft;
Osborne, Mary Pope: A kardfogú tigris biro-
dalma. Animus, 72 old., 995 Ft, Kaland a
Holdon, 72 old., 995 Ft; Stauber, Sabine –
Kiefer, Katja: Menjünk ki a kertbe! Tessloff
és Babilon, 16 old., 1999 Ft
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E. J. Allibis Unika címû könyve a fantasy
mûfajába sorolható, angyalokkal benépe-
sített univerzuma alaposan végiggondolt
(sôt átélt) mitológia mentén szervezôdik.
Az angyalok mindenható, bölcs vezére a
tökéletes szépségû, mérhetetlen tudású
Metatron. Az ô feladata az angyalok bol-
dogságáról gondoskodni, ismeretlen ko-
rú és hatalmú szellemi vezér. Metatront
Unika követi a rangsorban, ô Sefira kor-
mányzója, s bár több mint 13 ezer éves,
alig látszik meg rajta a kora. Tündöklô fé-
nyessége, lelkének kisugárzása kedvessé
teszi az angyalok között. A következô
szinten a vezérlô angyalok állnak, közü-
lük a történetben a sárkány formájú Ye-
sod, az elfbôl angyallá lett Nishida és a ki-
váló taktikus Mizar kap fontos szerepet.
Míg az elôbbi kettô szorosan kötôdik
Unikához, utóbbit militáns szelleme
könnyen eltántorítja az örök béke útjáról.
Még lejjebb az erô (harci) angyalai talál-
hatók, a sort a fiatal és tapasztalatlan ta-
vaszangyalok zárják. Ebben a szép rend-
ben él évezredek óta Sefira népe, növe-
kedve szellemi javakban, élvezve az élte-
tô energia áramlását, boldogan.

Egy napon azonban a Hajnali Üstökös
zöld árnya vetül boldogságukra, s kide-
rül, nem sok idô van hátra, hogy megje-
lenjen a Gonosz Sefirában. A számûzött
Ophidiel ugyanis visszatérésére készül, s
arra, hogy a két Alapvetô Létezôt (az Élet
Lángját és a Boldogság Kulcsát) megka-
parintva hatalma alá hajtsa az angyalokat.
A bosszúszomjas angyalt maga Metatron
tette ártalmatlanná korábban, hogy pon-
tosan miért kellett elhagynia az örök bol-
dogság földjét, nem derül ki világosan a
könyvbôl, csupán néhány utalásból sejt-
hetjük, önös érdekei fontosabbak lettek,
mint a közösség boldogulása. Ophidiel

számûzetésében erôt és szövetségeseket
gyûjt, egyelôre azonban Metatron varázs-
lata a távoli Thinkingblu-erdôbe zárja.

Az üstökös fenyegetô közelsége tettekre
sarkallja az angyalokat, minden erejükkel
a két Alapvetô Létezôt védelmezik. Unika
önfeláldozó szeretete, úgy tûnik, biztos
megoldást nyújt: Sefira nagyhatalmú úr-
nôje két alakban születik újjá – Unika és
Uniko szívében ôrzi az Élet Lángját és a
Boldogság Kulcsát. S hogy még biztosabb
legyen a védelem, Unikót az angyalok az
emberek világába viszik, hogy Ophidiel-
nek még kevesebb esélye legyen megta-
lálni ôt. Nem is sejtik, hogy a gonosz an-
gyal mi mindenre képes céljai elérése ér-
dekében, 15 évbe sem telik és nyomára
bukkan Unikónak, aki Joe néven éldegél
egy kisvárosban, Maple Townban.

A regény fikciója szerint az angyalok
feladata, hogy ôrizzék és inspirálják az
embereket. Az embernek szabad akarat
adatott, és munka, hogy munkájának gyü-
mölcsét élvezve a boldogság felé töre-
kedjen. Az út azonban sokszor fárasztó,
hamar elcsügged a halandó, ezért idôrôl
idôre láthatatlan angyalok állnak az em-
ber mögé, hogy új erôvel töltsék el ôket,
hogy segítsék küzdelmeikben. Uniko kü-
lönleges lény, ember formában létezô an-
gyal, ám errôl a kettôs identitásáról mit
sem sejt. Barátai (Eve és Zack) ugyancsak

emberfeletti képességekkel rendel-
keznek, életük kalandos fordulatot vesz,
amikor megsejtik, hogy figyelik ôket. Me-
nekülésükben Craig Walden angyalkuta-
tó professzor segíti ôket, majd hamaro-
san felbukkannak az angyalok is, akik Se-
firába repítik a négy embert, hogy elsô-
nek fajuk képviselôi közül bepillantást
nyerjenek az angyalok életébe.

A fordulatos történetben pergô akcióje-
lenetek és meditatív részek váltják egy-
mást. Nekem úgy tûnt, a szerzônek ez
utóbbiban nagyobb tehetsége van – Sefi-
ra geográfiája és az angyalok életmódjá-
nak leírása hitelesebbre sikerült a harci
jeleneteknél. Ennek titkát maga E. J. Alli-
bis fedi fel, amikor így vall ihletettségé-
rôl: „a könyv az érzéseimrôl szól. A sze-
replôk személyiségem egy-egy részét al-
kotják. Így minden egyes fejezettel egyre
többet tudsz meg az életemrôl és a lel-
kemrôl.” A könyvet elolvasva azonban
nemcsak az álnév mögé rejtôzô mesélô,
de saját lelkünk mélységeinek ismereté-
ben is gazdagodhatunk. Az angyalok is-
meretlen világának feltérképezése köz-
ben fokról fokra erôt gyûjtünk a gonosz
elleni harchoz, amely legalább akkora ve-
szélyt jelent az emberek világában, mint
Ophidiel fenyegetô közelsége Sefirában. 

A történet végén nyitva marad a kérdés:
elpusztul-e a gonosz vagy csak egy kis
idôre távol kerül Sefirától? A válasz vég-
eredményben mindegy is, mert mindig
voltak és lesznek olyan angyalok és em-
berek, akik boldogságukat nem másokkal
együtt, hanem mások élete árán szeret-
nék elérni. Ne legyenek illúzióink: a go-
nosz vissza fog térni az angyalok világá-
ba. Ám az angyalok felkészülten fognak
várni a harcra!

Pompor Zoltán

AAnnggyyaallookknnaakk  hhaannggjjáánn
Sefirában, az angyalok honában még sosem járt ember,
érintetlen szépsége az angyalok szellemi, lelki, fizikai
munkájának eredménye, gyönyörû táj, ahol minden
angyal azzá válhat, amit a szíve diktál. A szív
kulcsfontosságú ebben a világban: Sefirát szív
formában keretezi a Titkos hangok folyója, az
angyalok legfôbb értékeiket a szívükben ôrzik, és ezt
a szervüket kell elpusztítania annak, aki az életükre
tör. De miért is akarna bárki elpusztítani egy angyalt?

KÖNYVRÔL
E. J. Allibis
UNIKA
Az Élet Lángja
Móra Kiadó
512 oldal, 3990 Ft
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Szeretettel várja az érdeklôdôket
a HELIKON KÖNYVESHÁZ
2011. MÁJUS 31-ÉN 16 ÓRA 30-KOR
Találkozhatnak, beszélgethetnek
CSABA TESTVÉRREL, aki dedikálja
megjelent köteteit

IRÁNYTÛ A VÉGTELENHEZ 
Csaba testvér gondolatai
az isteni parancsolatokról
232 oldal, 2990 Ft

Az új kötet Csaba testvér
és Karikó Éva beszélgetését,
közös gondolkodását
tartalmazza a Tízparancsolatról
és a Jézus Krisztus által
megfogalmazott szeretet
parancsáról. Csaba testvér
szívmelengetô történetei
erôt adó tapasztalatai
minden olvasónak
hasznára válnak.

ABLAK A VÉGTELENRE
Csaba testvér gondolatai
Istenrôl, vallásról életrôl,
emberrôl...
256 oldal, 2990 Ft

Csaba testvér minden egyes
szavának súlyt és hitelt ad
élete. Végtelen bölcsességgel
és egyszerûséggel, nemcsak
a hitigazságokat mutatja be,
hanem azok megvalósítását
a több évtizedes lelkipásztori
és nevelôi munka
tapasztalatából merítve. 

ÚT A VÉGTELENBE
Isten iránytûjérôl
és ajándékairól
250 oldal, 2990 Ft 
Csaba testvér rendíthetetlen
hittel, életismerettel és
sok-sok humorral próbálja
mindenki számára vonzóvá
tenni a hit igazságait,
az egyház tanítását.
Böjte Csabával Karikó Éva
beszélgetett. 

HELIKON KÖNYVESHÁZ
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. 
E-mail: konyveshaz@helikon.hu ; Telefon: (06/1) 331-2329
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A magyar irodalom zárolt dokumentumai – az írói naplók. Mit mondanak az írói naplók

olvasóiknak?  Írói napló – életmû vagy magánügy? A magyar irodalom híres naplóírói

és naplókiadásai – aktuális botrányok vagy „békévé oldott emlékezés”? Ki, kivel, mikor,

hol – errôl szól a napló? A könyvkiadás sikerágazata a napló-, memoár-kiadás?

A naplót magának írja az író vagy olvasóinak? Miért ír az író, miért olvas az olvasó naplót?

Móricz, Szentkuthy, Ortutay…

BESZÉLGETÉS A MAGYAR ÍRÓI NAPLÓKRÓL

Beszélgetnek:

CSÉVE ANNA, irodalomtörténész, a Móricz Naplók szerkesztõje 

SZILÁGYI ZSÓFIA, irodalomtörténész

TOMPA MÁRIA,  irodalomtörténész, szerkesztõ

KUKORELLY ENDRE, naplóíró író

Moderátor:

KÔRÖSSI P. JÓZSEF

Könyvhét LapNap
2011. június 1. szerda, 17 óra

Petôfi Irodalmi Múzeum Lotz-terme
(Budapest V., Károlyi Mihály utca 16.)

A Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány
és a Könyvhét szerkesztôsége

szeretettel hívja és várja a Könyvhét minden olvasóját a
Könyvhét LapNap rendezvényre

és a Könyvhét júniusi számának bemutatójára

A MASZRE és a Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány támogatásával

LapNap



Minden év tavaszán gyermek-
könyves zarándoklat indul az árká-
dos Bolognába, amely egy hétre a
gyermekkönyv-biznisz központjá-
vá válik. A világ majd' minden or-
szágából kiadók százai kínálják
szebbnél szebb (vagy legalább is
színesebbnél színesebb), gyerme-
keknek szánt kiadványaik jogait;
reménykedô illusztrátorok a nagy
szerzôdés reményében sodródnak
portfólióikkal kiadótól kiadóig,
mindeközben tartalmas szakmai
programok várják a szerzôket, for-
dítókat, szerkesztôket – a gyer-
mek- és ifjúsági irodalom újdonsá-
gaira éhes kíváncsi szemeket.

Idén már az elsô nap elsô pillanatától ott
voltam a vásáron. Mivel csak másfél napom
volt, igyekeztem minden idôt kihasználni.
A korai kezdés „következménye” némi tár-
sadalmi munka lett: segíthettem berendez-
ni az egyik magyar standot. A Magyar
Gyermekkönyvkiadók Egyesülése a tavalyi
szolid kezdet után (akkor kellemes, zöld
színbe burkolózott a nem túl nagy kiállí-
tóterület) mert nagyot álmodni, és kilépve a
vásári panelek adta szûk keretek közül, egy
Takács Mari tervezte standdal rukkolt elô.
Az alapvetôen narancssárga színben pom-
pázó, két oldalról nyitott építmény sokak fi-
gyelmét felkeltette. A stand hátterét adó 12
méter hosszú molinó kortárs illusztrátorok
munkáit mutatta be, reprezentálva az utób-
bi években megjelent gyermekkönyvek
sokszínûségét. 

Nem messze innen egy másik, hagyomá-
nyosan (immár tizedik alkalommal) jelen lé-
vô szervezet, a Magyar Illusztrátorok Társa-
sága üzemeltetett standot. A klasszikus
mesterek és az utóbbi években mutatkozó
tehetséges fiatalok munkáiból készült kiállí-
tás megtekintése után az érdeklôdôk posz-
tereket, képeslapokat, szakmai kiadványok-
kal is vásárolhattak.

Míg az egyik magyar helyszínrôl átértem a
másikra, volt idôm felmérni, idén sem lesz
egyszerû áttekinteni a gazdag kínálatot, ha
nem találok valamilyen vezérfonalat, amit
követve végigpásztázom a standokat, sosem
fogok eljutni azokra a programokra, amelye-

ket a vásári programfüzetben jó elôre kisze-
meltem. Jelentem: a programokon megje-
lentem, jegyzeteltem – így viszont nem ma-
radt idôm arra, hogy az egész vásárt beba-
rangoljam. Annyi mindenesetre nyilvánva-
lóvá vált, hogy egy év alatt nem sokat vál-
toztak a trendek: gyerekeknek és fiataloknak
szánt könyvsorozatok ezrei, színpompás ké-
peskönyvek a legkisebbeknek, ismerôs ka-
rakterek legújabb kalandjai, no és persze
vámpírok minden mennyiségben. Nem len-
ne egyszerû dolga annak, aki a bolognai
standok alapján szeretne mélyreható elem-
zéseket készíteni napjaink gyermekkönyv-
trendjeirôl. A kínálat gyors feltérképezése
után én is úgy döntöttem, nem fárasztom
tovább a lábam, és beülök néhány, ígéretes-
nek tûnô szakmai programra.

A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsá-
nak (IBBY) bolognai sajtótájékoztatója az el-
múlt év eredményei mellett a közeljövô ter-
veirôl is szólt. A Children in Crisis (Gyere-
kek veszélyben) program keretében olyan
helyekre juttat el a szervezet gyermekköny-
veket, ahová nélkülük nem jutna olvasmány
a gyerekeknek. Idén Bolívia került a közép-
pontba. A sajtótájékoztatón bemutatták
még a Nemzetközi Gyermekkönyvnap pla-
kátját, beharangozták a Bookbird címû gyer-
mekirodalmi folyóirat gyermeklírával foglal-
kozó számát, ezt követôen a 2012-es IBBY-
kongresszus szervezôi kaptak szót, akik
Londonba invitálták a hallgatóságot. A ren-
dezvény plakátját Anthony Browne készí-

tette, a konferencia témája napjaink
közkedvelt kutatási területe a kul-
turális határok átlépése lesz. 

Az idei bolognai díszvendég Lit-
vánia volt, akik igyekeztek minden
alkalmat megragadni arra, hogy fel-
hívják a vásározók figyelmét gaz-
dag gyermekkönyv-kultúrájukra,
mind közül a leglátványosabb az Il-
lustrarium elnevezésû kiállításuk
volt – aki látta, sokáig nem fogja el-
felejteni a fehér fal mögül kikukucs-
káló meseszép képeket.

Az ország gyermekirodalmának
utóbbi évtizedeit bemutató beszél-
getést követôen sikerült megszólíta-
nom a litván gyermekirodalom
egyik legismertebb szerzôjét, a non-

szensz mesék mesterét, Vytautas V. Lands-
bergist. A név ismerôs lehet a litván politikát
figyelemmel követôk számára, az író hasonló
nevû apja ugyanis a független Litvánia elsô
államfôje volt, és már a szovjet érában is be-
lülrôl bomlasztotta a rendszert – esténként
az abszurd valóságból vett történetekkel szó-
rakoztatta fiát és két lányát. A fiút különösen
elbûvölte a mesék titkos, ezópusi nyelvén ki-
mondható igazság, elsô meséi is az igazság és
a hazugság, a kimondható és a kimondhatat-
lan területét közelítik meg sok-sok humorral.
A meseíró, dramaturg Landsbergis újabban
saját kiadót is vezet, amelynek célja tehetsé-
gek felfedezése és gondozása is. Egy tehetsé-
ges illusztrátort már talált is: a kiadó néhány
könyvét a fia képei díszítik.

A bolognai vásár legtöbbek által várt ese-
ménye az Astrid Lindgren-díj nyertesének
kihirdetése volt. Az Illusztrátor Kávézóban
az ausztrál különítmény tapsolt (és hurrá-
zott) a leghangosabban, amikor az emlékbi-
zottság Vimmerbybôl élôben bejelentkezô
zsûrielnöke Shaun Tan nevét olvasta fel pa-
pírjáról. Az 1974-ben született illusztrátor
legutóbb az Oscar-díj átadásán került a fi-
gyelem középpontjába: a The Lost Thing cí-
mû könyvébôl készült animációs film a díja-
zottak között szerepelt. 

Kivételesen örömmel hagytam ott a feszti-
vált, mert tudtam, május végén nekem is
lesz alkalmam találkozni (és talán beszélget-
ni is) a friss díjazottal Saarbrückenben az Eu-
rópai Gyermek- és Ifjúsági Könyvvásáron.

KIÁLLÍTÁS

AA  lliittvváánn  ggyyeerrmmeekkiirrooddaalloomm
aa  kköözzééppppoonnttbbaann
Pompor Zoltán bolognai tudósítása
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Márton vagyok,
alkoholista…
Riportkönyv az Anonim
Alkoholista mozgalom (A.A.)
magyarországi történetérôl

Legtöbbünknek amerikai
filmekbôl ismerôs ez a
mondat. Pedig itthon is el-
hangzik nap mint nap az
A.A.-s gyûléseken, immár
húsz esztendeje. Szász An-
na újságíró 1977 óta foglal-
kozik alkoholistákkal. Ké-
szített riportot a nagyfai
munkaterápiás intézetben
és az A.A. közösségekben
egyaránt.  A kötetben talál-
ható, józanodó alkoholisták
vallomásain, valamint a
szakemberek elemzésén ke-
resztül összefoglalja és be-
mutatja a hazai A.A. mozga-
lom történetét, a nehézkes
indulástól a felvirágozásig.
„Az Anonim Alkoholisták
(A.A.) olyan férfiak és nôk
közössége, akik megosztják
egymással tapasztalatukat,
erejüket és azon reményü-
ket, hogy megoldhatják kö-
zös problémájukat, vala-
mint segíthetnek másoknak
az alkoholizmusból a józan-
ság útjára lépni. A közös-

séghez tartozás egyetlen
feltétele az ivással való fel-
hagyás vágya.” – fogalmazza
meg hitvallását a közösség.
A mozgalom 1935-ben ala-
kult meg az USA-ban és
tagjainak száma 2006-ra
megközelítette világszerte a
kétmilliót.  Itthon mintegy
3000-re becsülik a tagságot.
Van egy Nagykönyvük, és 12
Lépésük, illetve 12 Hagyo-

mányuk, amely lefekteti a
józanodás alapszabályait.
Lényeges jegyük a névte-
lenség, és hogy megosztják
egymással saját alkoholista
életútjukat. Ebbôl építkez-
nek, ebbôl merítkeznek.
Hisznek egy nem  meghatá-
rozott felsô Erôben, egy sa-
ját felfogásuk szerinti Isten-
ben, mégsem vallásos társa-
ság, vagy szekta, nem köve-
telnek meghatározott hitet.
A könyvben megszólalnak a
még élô legrégebbi A.A.-ta-
gok, az alapítók és vallomá-
sukon keresztül kirajzolódik
egy civil mozgalom  kiala-
kulása, amely a klinikai ke-
zelésekben is egyre elis-
mertebb és nagyobb szere-
pet kap.  Míg az alkoholiz-
must a rendszerváltás elôtt
kizárólag életveszélyes
gyógyszeres kezelésekkel,
illetve munkaterápiás reha-
bilitációval orvosolták, és
az alkoholista a bûnbak sze-
repét töltötte be a társada-
lomban, addig az A.A. moz-
galomban részt vevôk meg-
tapasztalhatják, milyen a
gyógyszeres kezelés nélküli
józanodás. Ma nincs köz-
ponti alkoholstratégia, a
társadalom – a politika által

irányítottan – megfeledkez-
ni látszik az alkoholfogyasz-
tókról. Megszûntek a köz-
ponti addiktológiai, alkoho-
lógiai rendelôk, vagy a „Li-
pót” mint csúcsintézmény,
ugyanakkor az alkoholfo-
gyasztás – más szerhaszná-
latokkal kiegészülve – ma is
nô.  Ezért még nagyobb sze-
repe van az A.A.-hoz hason-
ló civil kezdeményezések-

nek, amely visszaadhatja a
közösség tagjainak az em-
beri méltóságot. A magyar
A.A. születésénél több kül-
földrôl hazatért magyar, il-
letve külföldi személy bá-
báskodott, akik a nyugati ta-
pasztalatokra építve elkezd-
ték megtanítani a túlélés
módszereit a hazai józanod-
ni vágyóknak. Nem egy ka-
rizmatikus személy volt
köztük, így a könyvben so-
kat emlegetett Kati Mati,

aki könyvet  írt a történeté-
rôl és anyagilag is nagyban
támogatta a mozgalmat. Az
alapítók kezdeményezték a
rendszeres gyûléseket, ezek
nélkül nincs teljes józano-
dás. Minden józanodónak
van szponzora, akihez bár-
milyen problémájával for-
dulhat, a gyûléseken pedig
olyan mélységben végeznek
önvizsgálatot, ami elképzel-

hetetlen egy orvos-beteg
kapcsolatban.  Az A.A.-ban
nincs hierarchia, nincs igazi
szervezet, hanem rotáció-
san oszlanak meg a felada-
tok.  A volt betegekbôl segí-
tôk lesznek, akik a kórhá-
zakba is bejárnak beszélget-
ni a terápiás betegekkel. A
gyûléseken mindig megün-
neplik a józanodás születés-
napjait, legyen az pár hó-
nap, néhány, vagy sok év. A
kötetben számos tizenéve
józan tag megrázó élettör-
ténetét olvashatjuk, sokuk-
nál az alkoholfogyasztás
nagymértékû gyógyszerfo-
gyasztással járt együtt, so-
kan tönkretették ezzel a
családjukat, anyákról olvas-
hatunk, akik elhagyták a
gyerekeiket. Mindegyik az
utolsó pillanatban, az elálla-
tiasodás legutolsó fázisában
fordult az A.A-hoz és kezd-
te meg az öngyógyítást. Eh-
hez egészen mélyre kellett
ásniuk, belátni a hibáikat,
és szigorú önfegyelemmel
végigvinni a programot,
melynek meglett az ered-
ménye. Az A.A. egyben ön-
ismereti tréning. A könyv-
ben megszólalók ma már
teljes értékû, sôt mintaadó
polgárai a társadalomnak. A
könyv az orvosok oldaláról
is vizsgálja a mozgalmat,
megszólaltatja azokat a
szakembereket, akik támo-
gatták a mozgalmat, vagy
kórházi körülmények kö-
zött maguk is alkalmazzák
az ún. Minnesota-modellt.
Szerencsére egyre több
ilyen hely van az országban.
A mozgalom családterápiát
is magában foglal, létezik
csoport az alkoholbetegek
hozzátartozónak (Al-Anon)
és az alkoholbetegek felnôtt
gyermekeinek (Anonim Fel-
nôtt Gyermekek), mindezek
együttes mûködése hozhat
csak sikert. Szász Anna
könyve hiánypótló, hiszen a
mozgalom történetérôl
ilyen átfogó, dokumentaris-
ta kötet most látott elôször
napvilágot. 

Szénási Zsófia

Szász Anna
BOLDOG JÓZANODÓK
Sík Kiadó
310 oldal, 2700 Ft 
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„Hisznek egy nem  meghatározott felsô
Erôben, egy saját felfogásuk szerinti
Istenben, mégsem vallásos társaság, vagy
szekta, nem követelnek meghatározott hitet.”
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Guest, a vendég
Alain Hollinghurts hangos si-
kert arató regénye a That-
cher-korszak Angliáját, pon-
tosabban a felsô tízezer el-
lentmondásokkal terhelt,
képmutató világát kelti élet-
re, mindamellett viszont – fô-
hôsén keresztül – szokatlan
ôszinteséggel tárja fel a ho-
moszexuális szubkultúrát. A
szépség vonala 2004-ben el-
nyerte az angolok egyik leg-
rangosabb irodalmi díját, a
Man Bookert, míg a BBC mi-
ni sorozatot készített a re-
génybôl. A regény Magyaror-
szágon – Berta Ádám fordítá-
sában – 2011-ben jelent, a
Scolar Kiadónál. 

A szépség vonala úgymond
negatív fejlôdésregény, mely-
ben – a széles körû társada-
lomrajz mellett – mindenek-
elôtt a fôhôs, Nick Guest lel-
ki torzulásait, eredeti énjének
föllazulását követhetjük nyo-
mon. A középosztálybeli, a
szépséghez zsigerien vonzó-
dó, esztétikai disszertációján

dolgozó Nick a regény kezde-
tekor visszahúzódó, lelkileg
kifinomult, anyagi nehézsé-
gekkel küzdô bölcsész, aki a
négy évet felölelô regényidô
során maga is élvhajhász, gát-
lásait és szorongásait kokain-
nal elûzô, pénzsóvár ember-

ré válik. Igaz, a gazdagsághoz
való vonzódása, illetve ezzel
összefüggésben, egykori di-
áktársának, arisztokrata-kon-
zervatív családja iránti rajon-
gó odaadása már a regény
elején zavarba ejtô. Ez a ra-
jongás elôre vetíti a késôbbi
(lelki) tragédiákat, hiszen az
igazi dráma mindenekelôtt
Nick lelkében játszódik le.
Nick az egyetem után költö-
zik barátja, Toby Fedden csa-
ládjának fényûzô házába. A
tory képviselôként induló
családfô politikai karrierjét
építgeti, többek közt látvá-
nyos partik és fogadások se-
gítségével. Nick pontos sze-
repe nem tisztázott a család-
ban; családtagnál kevesebb,
idegennél több, és – feltehe-
tôen gyávaságból és konfor-
mizmusból – saját magában
sem feszegeti e kérdést.
Mint ahogy a neve is elárulja,
vendégként érkezik, és ven-
dég is marad e számára egy-
szerre vonzó és ironikusan
észlelt miliôben, ahol – dacá-
ra minden beilleszkedési kí-

sérletének – egy fokon min-
dig kívülálló marad. Sajátos
helyzetébôl adódóan, az ô
szemszögén keresztül látta-
tott, arisztokrata világ met-
szô élességgel és tárgyilagos-
sággal rajzolódik ki. Az, hogy
e kívülállása mennyire adó-
dik eltérô társadalmi helyze-
tébôl, és mennyire homosze-
xualitásából, érdekes kérdés,
melyben az író nem foglal ál-
lást. Nick szexuális „mássá-
gának” megítélése szintén ér-
dekes módon jelenik meg a
Fedden család részérôl. A
család már-már a tolerancia
mintaképének tûnik, mely a
lehetô legnagyobb diszkréci-
óval és megértéssel kezeli e
tényt, ám e látszat tolerancia-
buborék hirtelen szétpukkan,
mikor a sajtó – melynek fi-
gyelmét Gerald Fedden
egyéb botrányai vonják ma-
gukra – Nick szexuális orien-
táltságát is célba veszi. A tel-
jes összeomlásig eljutó Nick
szembenéz az elutasítással, a
halállal és az AIDS-sel. 

Maczkay Zsaklin

Töretlen hittel
Fenyvesi Félix Lajos sokköte-
tes költô új, változatos temati-
kájú versgyûjteménye, mely-
ben három rövid esszé is he-
lyet kapott, a Luther Kiadó
gondozásában jelent meg
2010-ben. 
A kötet alcíme: Istenes ver-
sek, ám az istenes jelzô –
ahogy a költô utalt rá egy nyi-
latkozatában – tágabban értel-
mezendô. Az Istenhez fordu-
ló, hozzá szóló versek mellett
istenes versként szerepelnek
az olyan, emberfeletti küzdel-
meket, tragédiákat idézô köl-
temények is, ahol az iszonyú
szenvedéseket épp az isteni
jelenlét, a töretlen hit tette
túlélhetôvé. (Malenkij robot,
Három töredék, Fehér gyász)
Másutt az Istennel perlekedô,
békéért fohászkodó, s szünte-
len harcban álló emberóriás
jelenik meg, Bibliát tûzbe vetô
Ady és a „nyugtalan szívû”
Bessenyei Ferenc. És végül

helyet kapnak személyes, csa-
ládi tragédiájának, mindenna-
pos küzdelmeinek és néhanap
feltûnô fáradtságának tanúi,
az Istennél menedéket keresô,
benne megújuló, és új erôt
merítô versek és imák. Ezek
sorából kiemelkedik a tíz rö-
vid ciklusból álló Testvérsira-
tó, melyet 31 évesen politikai
kínhalált halt bátyja, Fenyvesi
László evangélikus lelkészhez
írt. Az évtizedek óta, súlyos
teherként hordozott fájdalom
és kín mintha ebben a testvér-
búcsúztató-elengedô versben
oldódna föl valami mély, vég-
sô megbékélésben. „Az alkony
mögött feketerigódal./ Már
kétszer annyit éltem,/ elen-
gedlek Isten nevében.”    
Fenyvesi Félix Lajos számára
a szülôföld, a szûkebb pátria
az a forrás, melyhez versei-
ben újra meg újra visszatér.
Hódmezôvásárhely szellemi-
kulturális közege, s a költô
számára kedves helyszínei
ezúttal négy verset ihlettek.

(Ôszi város, A Bethlen Gá-
bor Gimnázium ünnepére,
Ótemplomi zsoltár, Kökény-
dombi Vénusz)

A képzômûvészet, melynek
értô szeretete szintén a szülô-
földig, a festôiskolájáról is hí-
res Vásárhelyig nyúlik vissza,
a korábbi kötetekhez hasonló-
an az új gyûjteményben is
hangsúlyos szerepet kap; fest-
mények, szobrok szolgálnak
mély inspirációként, és válnak
versek és esszék témájává. E
mûvek egyik legfôbb értéke az
a hihetetlenül erôs, „láttató”
vizualitás, mellyel a költô
megfesti a megidézett képzô-
mûvészeti alkotásokat, Edvard
Munch ‘A kiáltás’-át, Mako-
vecz Imre siófoki templomát
vagy akár Csi Paj-si tusfest-
ményét. E mûvészek, csakúgy,
mint a megidézett költôk,
gondolkodók – Hamvas Bélá-
tól és József Attilától kezdve
Pilinszky Jánosig és Németh
Lászlóig – szellemi társak, utat
mutatók, akik hitükkel, em-
berségükkel adnak erôt. Feny-
vesi Félix Lajos ezekkel a ver-
sekkel adózik emléküknek.

Maczkay Zsaklin 

Fenyvesi Félix Lajos:
EGY RÉGI TEMPLOMRA
Istenes versek
Luther Kiadó
184 oldal, 1290 Ft

Alain Hollinghurts
A SZÉPSÉG VONALA
Scolar Kiadó
488 oldal, 3450 Ft
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Lázadj velünk!
A francia szerzô-trió (Anne
Blanchard – Francis Mizio –
Serge Bloch) Rebellisek en-
ciklopédiája címû ismeret-
terjesztô kiadványa roppant
tiszteletlen könyv, egyben
zseniális telitalálat is, hiszen
mind vizuálisan, mind nyel-
vileg a célközönség (a kama-
szok) világát jeleníti meg.
Kicsit olyan, mintha egy
lángész, ámde unatkozó ka-
masz összefirkálta volna va-
lamelyik könyvét történe-
lemórán. Megesik az ilyen, ki
ne érzett volna ellenállhatat-
lan késztetést arra, hogy az
unalmas portrékat kicsit fel-
dobja, vagy a tanárok mono-
ton magyarázataiba humort
csempészve bálványokat
döntögessen.

A francia szerzôk könyve
azonban korántsem bálvány-
döntögetô céllal íródott, ép-
pen ellenkezôleg: olyan, az
emberi gondolkodás szem-
pontjából kiemelkedô egyé-
niségeket gyûjtöttek egy cso-
korba (Ehnatontól Thomas

Sankaráig), akikrôl gyermek-
korukban kevesen gondolták
volna, hogy felnôve ekkora
hatással lesznek szûkebb-tá-
gabb környezetük sorsára.

A könyv magyar alcíme
(ádáz kölykökbôl lázadók) fél-
revezetô, ugyanakkor nagyon

hatásos is. Az életrajzokat
böngészve gyorsan rájöhe-
tünk arra, hogy szó sincs itt
lázadó kölykökrôl, sokkal in-
kább arról, hogy normális
gyerekbôl is lehet lázadó fel-
nôtt – ha éppen úgy hozza a
történelmi helyzet. Az életraj-
zok – szerencsére – nincsenek
kihegyezve hôseink gyermek-
korára, az életutak a maguk
összetettségében mutatkoz-
nak meg. Van, hogy maga a
szereplô meséli el az életét
(George Sand, Marie Curie)
van, hogy versbe szedve is-
merjük meg az életrajzot
(Rimbaud) és olyan is elôfor-
dul, hogy mélyinterjú formá-
jában tárul elénk a nagy em-
ber élete (Freud). 

A könyvben bemutatott
példaképek közül egy a mi
Petôfink, akinek rebellis éle-
te legalább olyan ismeretlen
lehet egy francia olvasó szá-
mára, mint a magyaroknak
Marcel Duchampé. Ám az,
hogy ott van a könyvben (mi
az, hogy ott van, beszél,
megszólítja az olvasót!), bi-
zonyítja, a magyar legalább

olyan szabadságvágyó nép,
mint bármely más a világon.

Ismert, kevésbé ismert és is-
meretlen hôsöknek állít emlé-
ket a könyv, de talán az em-
lékállítás mégsem a legmeg-
felelôbb szó, nem mozdulat-
lan emlékmûvek a négyolda-
las bemutatkozások, hanem
élettel teli, pergô eseményso-
rok, egy életút legfontosabb
és legérdekesebb mérföldkö-
vei. A sokszor oly távolinak
tûnô szellemóriások sorsában
napjaink kamasz olvasója ma-
gára ismerhet, a róla, hozzá
szóló szövegek nem nyo-
masztják, hanem bátorítják új
dolgok megismerésére, felfe-
dezésére, vagy csak éppen
önmaga jobb megismerésére.

A könyv párja (Mihasznák
enciklopédiája – Komisz
kölykökbôl zsenik) hasonló-
an kreatív vizuális világgal
és szemtelen életrajzokkal
jól kiegészíti a rebellisek
arcképcsarnokát, akár isko-
lai dolgozathoz, akár pad
alatti olvasmányként ha-
szonnal forgatható.

Pompor Zoltán

Ôszök jötte,
október
Ismét egy költô, s több mint
féltucatnyi megjelent tanul-
mánykötete alapján, egy
esszéíró, irodalmár fordult a
prózaíráshoz, s szórta világgá
lírikus-melankolikus céduláit.
Közép-európai szplín – hang-
zott el a kötet bemutatójakor
is, hiszen Budapest, Nagyka-
nizsa és Prága egyaránt fon-
tos városi tájak számára. No
és persze itt van a természet,
az ismétlôdô szuggesztivitás-
sal megjelenô októberi ôsz.
De hogyan is írta ? „Hagyta
becsapni magát …, pedig eb-
bôl a nulla helyzetbôl kimoz-
díthatta volna az, hogy tudta,
az „örök béke”, a Kádár-éra
történése, csakis az ôszök jöt-
te volt.” (144. o.) és „Minden
októbere fölzaklatta és meg-
változtatta addigi életét” (145.
o.). Nem állóképek sorozatá-
ról van tehát szó, a feledés és

az emlékezés, a maradás és az
„innen el” vagy a halál és az
írás, a magány és a szerelem
feszültsége tartja fenn ezeket
az írásokat. Hogy ismét idé-
zettel világítsunk rá a legelsô-
re: „… ahhoz életünk kritikai
kiadására volna szükség, hogy
utólag ráismerjünk cseleke-
deteink vég nélküli és oktalan
mozgatóira. Ez azonban nem
lehetséges, csak a feledés.”
(65. o.) – olvashatjuk, majd ké-
sôbb: „Ez az én bélyegem: el-
ûzni semmit sem tudok ma-
gamtól, mert szívem vissza-
ránt a feledéstôl” (69. o.). A
mindenütt otthontalanná váló
számára lassan így válik vég-
leges otthonná az emlékezés.
Hiszen az „innen el” sem más,
s itt Kafkát idézi szövegébe a
szerzô, mint maga a cél. Itt
nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy Mohai emlé-
kezéseinek és szövegeinek
szerves részét képezik
Chandler és a már említett

Kafka írásai, vagy megidézô-
dik a lírikus és melankolikus
természetû Krúdy alakja is.
A kötet talán legszebb írása

A kishitûség kötelékei címû,
amely nyugodtan nevezhetô
ars poeticának is. Bizonyos,
életünk végéig kitörölhetet-
len emlékekrôl van szó, ame-
lyeket nem gyûrhet le a ta-
pasztalat, s bármikor készek
arra, hogy visszatérjenek és
sorsunkat alakítsák. Halálun-
kig nyitott kérdés marad
azonban, hogy figyelmeztet-
nek-e valamire is ezek az em-
lékek? Az emlékezés egyszer-
re csapda, amely elbódíthat,
de tévedéseinkre is figyel-
meztethet és „az a ház, amely
végleges otthonunkká válik,
hogy megleljük a magunk út-
ját.” (15. o.). Nem tudni, hogy
Mohai hogyan leli meg a ma-
ga útját és otthonát az epiká-
ban. Csak kívánni tudjuk,
hogy erôteljes képisége talál-
ja meg a maga epikus kerete-
it és sokszor inkább kibeszé-
lônek tûnô prózája a megjele-
nítô erejét. 

Hudra Árpád

Mohai V. Lajos
AZ EMLÉKEZÉS
MELANKÓLIÁJA
PRAE.HU
177 oldal, 2190 Ft

Anne Blanchard –
Francis Mizio –
Serge Bloch:
REBELLISEK
ENCIKLOPÉDIÁJA
Sanoma Budapest Kiadó
98 oldal, 3300 Ft
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Bibó István születésének századik évfor-
dulója alkalmából a Pro Pannonia Kiadó
jóvoltából a filozófus-politikust eddig is-
meretlen – vagy alig ismert – oldaláról
mutatja be a Bibó István, a könyvtáros cí-
mû kötet. Bár épp e kevésbé ismert voná-
sokat felvillantó, Rejtett arcok címû gyûj-
teményes kötetében (Scolar Kiadó, 2009)
Csiffáry Gabriella író-levéltáros már be-
mutatta Bibót, a könyvtárost, ott a terje-
delem adta keretek miatt nem volt lehetô-
ség részletesen kibontani a pályarajzot. 

Kereszturi József, aki a pécsi Városi
Könyvtár igazgatójaként 2008-ban vehet-
te át a jelentôs munkát végzô könyvtáro-
soknak adományozható Szinnyei József-
díjat, most egy újabb fontos mûvel gyara-
pította nem csak a könyvtári állományo-
kat, de a Bibó-szakirodalmat is.

Kereszturi korábban sok érdemet szer-
zett már egy másik jelentôs könyvtáros
személyiség és gondolkodó, Várkonyi
Nándor életmûve feldolgozásában is. Bár
Bibó nem kötôdött Pécshez, és a könyvtá-
rosi lét is egészen más szerepet töltött be
életében, ha a szellemi hagyatékra tekin-
tünk – s e hagyaték feldolgozásában-meg-
jelentetésében jelentôs szerepet tölt be a
Pro Pannonia Kiadó, ahol a Bibó István, a
könyvtáros címû kötet is megjelent – va-
lamint a könyvtár menedék szerepére, ak-
kor a két gondolkodónak több ponton is
találkozik eszmeisége.

A rendszerezés mint a könyvtárosi
munka legfontosabb pillére egyfelôl Bibó
István szellemi „ketrecét” jelentette (aho-
gyan a kötetben Kosáry Domokos vissza-
emlékezik: „szorgalmasan végezte a
könyvek besorolását az egyetemes tize-
des osztályozás elôírt rendszerébe”),
ugyanakkor képes volt inspiratív keret-
ként szolgálni olyan mûvek megszületé-
séhez, mint a Jogtudományi bibliográfia,
vagy a Kézirattárosok szerzôi jogi problé-
mái címû tanulmány.

Hogy hogyan került Bibó István könyv-
tári alkalmazásba (mondhatni: mit kere-
sett ott), az a korszak sajátosságaiból
egyenesen következik. Kereszturi József
kötete bevezetôjében hangsúlyozza Bibó
legfontosabb vonását, a „vállalt feladat
teljesítése iránti alázatot”, elôször az
Egyetemi Könyvtárban majd börtönévei
után a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtárában.

Nem kérdés, és ezt a szerzô
is tisztázza, hogy Bibó mun-
kásságában a könyvtári te-
vékenység nem tartozik az
emlékezetesen jelentôs idô-
szakokhoz. Talán épp emi-
att nem kutatták még Bibó
múltjának ide vonatkozó
emlékeit, irodalmát. Ke-
reszturi József a levéltári
hagyatékok segítségével
számos dokumentummal,
napló-, levélrészlettel,
írásos és szóbeli vissza-
emlékezéssel alátá-
masztva járja körül ezt
az idôszakot.

Mint az életrajzból kiderül: édesapja,
idôsebb Bibó István személyében már
volt elôzménye a családban a könyvtáros-
ságnak: a Nemzeti Múzeum könyvtárá-
ban gyakornokoskodó idôsebb Bibót
1920-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium könyvtárosának nevezték ki,
négy évre rá pedig a Szegedi Egyetem
könyvtárának igazgatójává, ahol munkájá-
nak köszönhetôen óriási gyarapodás volt
megfigyelhetô az állományban.

Fiát, Bibó Istvánt 1951 januárjában neve-
zik ki az ELTE Egyetemi Könyvtárának
„önálló könyvtáros elnevezésû munkakö-
rébe” 1200 forintos havi fizetéssel, majd
„ugyanebben az évben, szeptember 26-án
átsorolták az 1. fizetési fokozatba, 1300 fo-
rintos javadalmazással.” A fennmaradt do-
kumentumok alapján, amelybôl Keresztu-
ri József ki is emel egy-két jellemzô epizó-
dot, kiviláglik, hogy milyen rideg-hivata-
los, a mániákusságig pontoskodó-fontos-
kodó légkörben kellett itt Bibónak értel-
mes létmódot találnia, amit a maga csen-
des módján meg is lelt. Hogy miképp, ar-
ról inkább az 1963. március 27-i szabadulá-
sát követô idôszakból, azaz immár a Köz-
ponti Statisztikai Hivatalból maradtak

fenn visszaemlé-
kezések, például
Perjés Gézáé:
„…hol a folyosón
viharzott át kék
köpenyében –
mely valahogy so-
ha nem illett terme-
téhez, és egyszerre
hatott szûknek és
bônek, rövidnek és
hosszúnak – iratok-
kal és könyvekkel
megrakodva, hol a
kartotékszekrényben
keresgélt, hogy pár
perc múlva már egy
létra tetején lássam.

(…) Hogy eközben hivatalos munkakörét
látta-e el, vagy csupán kedvtelésbôl olva-
sott, eldönteni nem lehetett. A könyvtár
szerencséjére senki nem firtatta ezt. A
dolog ugyanis úgy állt, hogy az a tudás-
többlet, amit teljesen privát böngészései
közben egyik nap megszerzett, az rövid
idô múlva a könyvtár számára reális ha-
szonként jelentkezett…”

Nyugdíjas éveiben a településhálózat fej-
lesztésérôl ír tanulmányt és felkérésre
szakértôi véleményt – Kereszturi József
aláhúzza, mennyire idôtállóak még ma is
Bibó koncepciói, javaslatai. Mégis, függet-
lenül attól, hogy a legnagyobb alázattal tel-
jesített minden vállalást, az olvasó gyakor-
ta összerezdül, hogy e – Kodolányi Gyula
szavaival – „nagy politikai és lelki elemzô”
élete során mikre fordította szellemi erô-
tartalékait, s mikre fordíthatta volna…

Mint a kötet záró fejezetébôl kiderül,
1979-ben Bibó temetésén a kormány nem
biztosította a hangosítást, így néhányakat
leszámítva senki nem hallhatta Illyés
Gyula és Kenedi János búcsúztató szavait.
A rendszerre jellemzô sunyi ravaszságot
ekkor már örökké elcsendesedve vehette
csak tudomásul a regulák közé szorított
szellemi nagyság.

A kötetnek a fejezetekkel egyenértékûen
tartalmas részét jelentik a Bibónak dedikált-
ajánlott kötetlapok fotókópiái, ahol többek
között Borbándi Gyula, Cs. Szabó László,
Donáth Ferenc, Eörsi István, Göncz Árpád,
Karinthy Ferenc és Száraz György kézírásos
ajánlását is olvashatjuk.

Laik Eszter

BIBÓ CENTENÁRIUM

KÖNYVRÔL
Kereszturi József
BIBÓ ISTVÁN,
A KÖNYVTÁROS
Pro Pannónia Kiadó
160 oldal, 1900 Ft
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A regényben egy izgalmas, fordulatos
nyomozás és egy valódi történelmi krimi
bontakozik ki az olvasó elôtt. Megelevene-
dik a Szent Lepel közel 2000 éves hiteles
története: a Szent Lepel kalandos útja Jeru-
zsálemtôl, Edessán, Konstantinápolyon,
Franciaországon, Spanyolországon és Skó-
cián át. Újszerû és meglepô választ ad a re-
gény a Szent Lepel kormeghatározásával
kapcsolatos dilemmára is.

Feltárul az olvasó elôtt sok eddig titokza-
tos esemény, a lepel csodával határos meg-
maradása, ôrzôi és támadói kiléte, az érte
folyó szakadatlan harc Jézus halála óta. Az
egyház, a templomosok, világi uralkodók és
hatalmasságok, szekták mind a lepel egyedü-
li jogos tulajdonosának vallják magukat a
múltban és a jelenben egyaránt.

(Részlet)
És most újra itt volt, hogy a torinói székesegyház újabb tûzesetét
vizsgálja. Még két éve se múlt, hogy a betörési kísérlet ügyében
nyomozott ugyanitt. A véletlennek köszönhetô csak, hogy sike-
rült elfogniuk a betörôt. Egy pap, aki a katedrális közelében járt,
gyanakodni kezdett a férfire, aki rémülten futásnak eredt a riasz-
tót meghallva, ami harangzúgásnál is hangosabban sivított. Utá-
na eredt, és közben kiabált „Tolvaj! Tolvaj!”, hála két ismeretlen
gyalogos, két fiatal segítségének, némi erôfeszítéssel sikerült el-
kapnia a férfit. Semmit sem tudtak azonban kideríteni. A tolvaj-
nak nem volt nyelve, mert kivágták, és nem volt ujjlenyomata
sem: az ujjbegyek helyén csak behegesedett égési sérüléseket ta-
láltak; egy származás nélküli, névtelen férfit ítéltek el, aki most is
a torinói börtönben ül, és akibôl sohasem szedtek ki semmit.

Nem, egyáltalán nem hitt a véletlen egybeesésekben, nem
lehetett ugyanis véletlen, hogy a torinói székesegyház tolvajai
közül egynek sem volt nyelve, és az ujjbegyek helyén csak
égési sebeket találtak.

A lángok mintha mindig a Torinói Lepel nyomában lettek volna.
Meghatározták egész múltját, megtudta, hogy mióta a Savoyai-ház
birtokában volt, a Lepel több tûzvészbôl is sértetlenül került ki.
Így esett ez1532. december harmadikáról negyedikére virradó éj-
szaka, amikor kigyulladt a kápolna sekrestyéje, ahol a Savoyai csa-
lád a Leplet ôrizte, és a lángok elérték a relikviát is, amelyet akko-
riban az Ausztriai Margit ajándékozta ezüst kazettában ôriztek.

Egy századdal késôbb a következô tûzvész majdnem elérte a
helyiséget, ahol a Szent Leplet tartották. Két férfit leptek meg,
akik mivel vesztüket érezték, a tûzbe vetették magukat, némán
tûrve a borzalmas kínokat.

Talán nekik sem volt nyelvük? Sohasem tudta meg.
Mióta 1578-ban a Savoyai-ház a torinói székesegyházban helyez-

te el a Szent Leplet, egyre szaporodtak a különös balesetek. Nem
múlt el egy század sem betörési kísérlet vagy tûzvész nélkül, és
az utóbbi években sem jutottak közelebb a megoldáshoz az elkö-
vetôk kilétét illetôen, leszámítva az egyetlen aprócska adatot,
hogy egyiknek sem volt nyelve.

Vajon a hullaházba küldött tetemnek van?
Éles hang zökkentette vissza a jelenbe.
– Fônök, a bíboros már itt van; éppen most ér-

kezett, tudja, eddig Rómában volt… Beszélni
akar veled, nagyon megrázták az események.

– Azt nem is csodálom. Rájár a rúd, nincs
még hat éve se, hogy kigyulladt a katedrális,
két éve megpróbálták kirabolni, és most ez az
újabb tûzeset…

– Így van, megbánta már, hogy belekezdett a
felújításokba, azt mondja, ez az utolsó alka-
lom, a székesegyház sok száz éve áll már, és
most a sok újítgatással, meg az ostoba változ-
tatásokkal tönkreteszik.

Marco belépett az egyik oldalkapun, ahol a
kiírás szerint a hivatalok voltak. Odabenn
három-négy pap rohangált fel-alá izgatottan
vitatkozva; két idôsebb hölgy látszólag
gondterhelt tekintettel hajolt egyetlen asz-

taluk fölé egy apró irodában, miközben az ügynökei ki-be jár-
káltak, utasításait követve megvizsgálták a falakat, és nyomokat
kerestek. Egy fiatal, harminc év körüli pap lépett hozzá. Kezet
nyújtott neki. Határozott volt a kézfogása.

– Yves atya vagyok.
– Én pedig Marco Valoni.
– Igen, tudom. Jöjjön velem, ôeminenciája már várja.
A pap benyitott a súlyos ajtón, ami a rezidencia egyik termébe

vezetett, egy értékes fával borított dolgozószobába, melynek fa-
lán reneszánsz festmények lógtak, egy Madonna, egy Krisztus, az
Utolsó vacsora… Az asztalon finoman megmunkált ezüstkereszt
feküdt. Marco becslése szerint úgy háromszáz éves lehetett. A
bíboros szívélyes tekintetû férfi volt, de látszott rajta, hogy felka-
varták az események.

– Foglaljon helyet, Valoni úr.
– Köszönöm, eminenciás uram.
– Mesélje el, mi történt. Tudják már, hogy kié a holttest?
– Még nem tudjuk teljes bizonyossággal, eminenciás uram. Egy-

elôre minden arra mutat, hogy rövidzárlat következett be a felújí-
tási munkálatok miatt, és ez okozta a tüzet.

– Már megint!
– Igen, eminenciás uram, már megint… de ha megengedi,

alaposabban kivizsgáljuk az ügyet. Egy pár napig itt mara-
dunk, a pincétôl a padlásig át akarom kutatni a katedrálist,
nem maradhat ki egyetlen szeglet sem, az embereimmel
együtt ki fogunk hallgatni mindenkit, aki az elmúlt órákban,
vagy akár napokban, a székesegyházban járt. Teljes együttmû-
ködést kérek eminenciádtól…

– Mindent megkap, Valoni úr, természetesen mindent, így volt
ez az eddigiekben is, vizsgálódjon csak, amennyit szeretne. Ka-
tasztrófa történt, egy ember meghalt, pótolhatatlan mûkincsek
égtek meg, és a lángok kis híján elérték a Szent Leplet; nem is tu-
dom, mi lett volna velünk, ha elég!

Julia Navarro: A SZENT LEPEL TITKOS SZÖVETSÉGE 2. kiadás
Kiss József Könyvkiadó, 358 oldal, 3540 Ft

Julia Navarro
AA  SSzzeenntt  LLeeppeell  ttiittkkooss  sszzöövveettssééggee
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A dedikálás az író és az olvasó közötti kapcsolat

létesülésének közvetlenül vagy közvetve szemé-

lyes mozzanata. Még a formális (udvariassági

stb.) dedikálás is nyomot hagy(hat) a két fél vi-

szonyában, s befolyásolhatja a mû sorsát. A

könyvpéldány aláírása – fôleg ha pár szavas szö-

veget követ a kézjegy – általában kivételes ese-

mény: ünnepi pillanatként marad meg a könyv-

barát (és/vagy esetleg az író) emlékezetében. De

egy postán érkezô dedikált példány is megszépí-

ti a hétköznapot. 

Akik a XVIII. Budapesti Nemzetkö-

zi Könyvfesztiválon látták a díszven-

dég svéd író, Per Olov Enquist aszta-

la elôtt kanyargó hosszú sort, tudják,

milyen sokan vannak, akik szívesen

vállalnak áldozatot is egy dedikáció

megszerzéséért. Korántsem sznobiz-

musból vagy a kötet pénzbeli értéké-

nek növeléséért. Közeledik az ünnepi könyvhét:

ott sem lesz hiány hasonló látványban, alkalom-

ban. A dedikált kiadvány különleges érték, a de-

dikációk pedig – különféle, az irodalomszocioló-

giához közelítô vizsgálódási formáknak engedve

– sajátos tanúságtételek könyvrôl és írójáról. Jó-

magam régóta érdeklôdöm a dedikálás „poétiká-

ja” iránt. Valamennyi nekem dedikált könyv (s

örömömre akad mintegy ezernégyszáz) megfe-

lelô oldalát fénymásolom, hogy a dedikálók neve

szerint ábécé-sorrendbe rakott lapok a teljes és

gyors járhatóságot biztosítsák könyvtáram kü-

lönféle megközelíthetôségei közül ennek az ös-

vénynek is.

Örömmel és érdeklôdéssel szereztem tudo-

mást Bíró-Balogh Tamás fiatal szegedi irodalom-

történész barátom megélénkülô dedikáció-kuta-

tásairól, illetve most

Radnóti Miklós dedikációi
címû gyûjtésének megjelenésérôl (A Móra Fe-
renc Múzeum Évkönyve – Irodalom- és Mûvé-
szettörténeti Tanulmányok; a Múzeum mellett a

Bába Kiadó vállalt részt a közrebocsátásból).

Radnóti dedikációi jól körülhatárolható és anali-

zálható szigetet képeznek. Számuk nem túl nagy

(a jelenlegi ismeretek szerint, az aláírt példányok-

kal és a kéziratokkal együtt: 414), címzettjeik az

esetek nagy részében azonosítható és nem ér-

dektelen személyek. Bíró-Balogh általánosságban

is szól arról, miféle jellegzetességekkel bír a te-

nyérnyi helyre rótt pár szó, miként változhatnak

az író dedikációs szokásai – az elsô egy-két-há-

rom kötet bôségesebb, célorientáltabb, büszkébb

bejegyzéseitôl a késôbbi elnagyoltabb szavakig,

dátumozástól a datálatlanságig és így tovább –, és

mi olvasható ki egy kötet összegyûjtött dedikáci-

óiból, az egy ismerôsnek ajánlott mûvek sorából.

A szerzô gyûjtése a Petôfi Irodalmi Múzeumban

2009-ben centenáris Radnóti-kiállítást

rendezô Varga Katalin kézirattár-vezetô

nagyvonalú segítsége révén egészült ki.

A dedikációk címzettjeinek életrajzai

számos újdonsággal szolgálnak. A bejegyzések

tömörsége folytán minden szó, minden keltezés

érdekes lehet, különösen azoknak az összefüggé-

seknek a fényében, melyeket e füzetnyi kiadvány

tár fel módszerességével, érzékeny figyelmével.

Inkább utalások, iránymutató ajánlások rajzolód-

nak ki, mintsem summázatok. Vibrál a

személyességtôl – Radnóti és a dedikáci-

ók címzettjei közötti viszonylatoktól – a

gyûjtemény. Érdekes, hogy legelsô kézje-

gyes, forró hangú ajánlása késôbbi fele-

ségének szólt, utóbb azonban egyetlen

példányba sem írta be nevét Fanni szá-

mára. Németh Lászlónak tudomásunk

szerint két kötetét dedikálta Radnóti

Miklós, meleg, de sablonos szavakkal. Németh

egyes eszméit ugyanakkor – pontosabban: kissé

késôbb – súlyos, ironikus kritikával (is) illette

Naplójában. Külön csoportot képeznek a Szegedi

Fiatalok Mûvészeti Kollégiumában megismert

barátok számára ajánlott-aláírt kötetek; ezek egy

része lappang, netán örökre megsemmisült.

Nagy András

„Dráma van”
címû, A kortárs drámairodalom arcai alcímû

könyvecskéje tenyérnyi méretû, nyolcvan lap ter-

jedelmû (a Gondolat Kiadónál, egyben az Uni-
versitas Pannonica sorozatba illeszkedve jelent

meg). Alkalmi szövegek (könyvbemutató, vita-

hozzászólás, nekrológ) karakteres könyvvé állhat-

nak össze, ha a megszólalások alkalmait a szavát

hallató szakember komolyan vette és eredeti ész-

revételekkel töltötte ki. Nagy Andrást, a dráma-

írót, egyetemi oktatót, színháztudóst, esz-

tétát e komolyság messzemenôen jellem-

zi, bár eredendô iróniájából és szójátékos

természetébôl sem enged soha. A kétez-

res évek elején felhalmozódott, a tárgyba

vágó írásait három fejezetbe rendezte. Az

elsôbe a drámamûfaj általános kérdései, a

másodikba négy drámaíróportré, a har-

madikba két dramaturg-teoretikus emlé-

kezetének ôrzése került. Mindehhez összegzô

elôszót írt. A személyiségrajzok a kollegiális kö-

zelítés értô mûhelyszerûségét elegyítik az apolo-

getikus mû-bemutatással, Egressy Zoltán, Ham-

vai Kornél, Tasnádi István és Filó Vera esetében

is mély beleérzéssel, frappáns elemzéssel. Bécsy

Tamásra és Fodor Gézára emlékezve az érzékeny
hang sem takargatja magát, sôt a legendaképzés

kezdetének is tanúi lehetünk, ami egyáltalán nem

baj, noha Bécsy nem volt legendabarát alkat, és

Fodor is valószínûleg kaján kuncogással nyugtáz-

ná, hogy ô „legendás dramaturg” lett

volna. Mindkettejük életmûve rá-

szolgál az újragondolás, ébrentartás

azon formájára is, amely a búcsúzta-

tás stiláris tárházából nyitható meg.

A „Dráma van” kijelentés/kérdés

Nagy Andrásnál a „színház van”

(van magyar színház) kortársi igen-

lését is magában foglalja, szemben a kortárs ma-

gyar színház gyengeségét, gyarlóságát, „gyávasá-

gát” hangsúlyozó nézetekkel (utóbbira Esterházy

Péter is reflektált Én vagyok a Te címû legújabb

színmûvében). A szerzô Halász Péterrôl, Jeles

Andrásról, részint Schilling Árpádról és mások-

ról szólva azt a színházi melegágyat járja körül,

amelyben a mai magyar dráma megteremhet. Ér-

dekes párhuzam a Nyugat folyóirat egykori vitá-

jának „újrázása”: ama berkekben akkor esett szó

„a dráma nemlétérôl”, válságáról, amikor Füst

Milán, Molnár Ferenc, Szép Ernô, Szomory De-

zsô, Lengyel Menyhért – és még néhány kartárs

– szinte egyszerre volt a porondon! Nagy András

nem mondja, de szeretné, ha a mai válságra vagy

„válságra” is ilyen bôség nyugtázásával tekinthet-

ne vissza a jövô dráma- és színháztörténésze.

A Tekintet címû folyóirat alapító fôszerkesztô-

je, Ördögh Szilveszter egykor az

Új Írás
közösségében is dolgozott. Annak a szerkesztô-

ségnek a mindenese volt az idén augusztusban

nyolcvanadik születésnapját ülô Farkas László, ki

most a Tekintetnél tevékenykedik. A lap összeál-

lításban emlékezik meg az ötven esztendeje in-

dult Új Írásról. Kenyeres Zoltán történeti ívû

esszétanulmányban tárja fel, miért és miként lé-

pett színre a fôleg a fiatalok folyóiratának szánt

orgánum. Szakonyi Károly személyes sorokkal,

Farkas a lap „kritikai hadjáratának” (irodalombí-

rálói gyakorlatának, az írókkal folytatott, nem

mindig sikeres párbeszédének) ismertetésével

járul hozzá az emlékezéshez. Az Új Írás – a hat-

vanas-hetvenes években a fôvárosi

irodalmi lapok sorában a Kortárs és a

Nagyvilág mellett – igen magas pél-

dányszámban is elfogyott; a beavatot-

tak néha leplezetlen türelmetlenség-

gel várták irodalmi csemegét hozó új

számának megjelenését. Orbán Ottó

a három évtizedet megért, majd 1991-

ben megszûnésre kényszerült lapot a

Tordal az Új Írás temetésére címû versében bú-

csúztatta, többek között a prominens szerzô

Nagy Lászlóra és a fôszerkesztô Juhász Ferencre

utalva: „Kortynyi sem marad a percbôl, / Laciká-

ból és Ferencbôl, / csak az ifjú hit. / Csak a ver-

sük dudorássza, / hogy miféle áram rázta / szár-

nyas lényük, hogy mégiscsak voltak valakik”.

A Tekintet röpke emlékoldalai is segítenek ab-

ban, hogy az Új Írás ne süllyedjen el az idôben.

Maradjon belôle tenyérnyi, kortynyi.

Tarján Tamás  
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
HHaarrggiittttaaii  IIssttvváánn: Út Stockholmba: tudósok és Nobel-díjak.
Bp.: Galenus 360 p., [22] t. Kötve 1990 Ft
NNyyeerrggeess  MMaaggddoollnnaa: Magyar feltalálók és tudósok. Bp.:
Széphalom Kvmûhely 95 p. (Magyar példaképtár)
Kve 2000 Ft

Írás. Jelek és szimbólumok
MMaannddiiccss  GGyyöörrggyy: Róvott múltunk. 2. köt. Arad: Concord
Media 611, [2] p. Kve 6999 Ft

Könyvtárügy. Könyvtártan
VVooiitt  KKrriisszzttiinnaa: Tudományos és szakkönyvtárak
Magyarországon. Bp.: OSZK: Gondolat 285 p. (Nemzeti
téka) Fûzve 1850 Ft

Enciklopédiák, általános lexikonok
NNaaggyy  kkééppeess  lleexxiikkoonn: [felkutatni, rácsodálkozni, megérteni].
[Szeged]: Novum 95 p. Kve 2700 Ft

Múzeumok
AAzz  II..  OOrrsszzáággooss  MMúúzzeeuummaannddrraaggóóggiiaaii  KKoonnffeerreenncciiaa  vváállooggaattootttt
aannyyaaggaa: a Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, 2009.
május 11–12. Miskolc ; Szentendre: BAZ M. Múz. Ig.:
Szabadtéri Néprajzi Múz. 309 p. (Múzeumandragógia, 1.)
Fve 1364 Ft
AA  HHeerrmmaann  OOttttóó  MMúúzzeeuumm  éévvkköönnyyvvee: tanulmányok a 60 éves
Veres László tiszteletére. Miskolc: HOM 584 p. 1875 Ft
TTöörrttéénneett  ––  mmuuzzeeoollóóggiiaa: tanulmányok a múzeumi
tudományok körébôl a 60 éves Veres László tiszteletére.
Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén M. Múz. Ig.: ME BTK
Történettud. Int. 498 p. Kve 2727 Ft

FILOZÓFIA
IIsszzttrraayy  SSiimmoonn: Nietzsche: filozófus születése a tragédia
szellemébôl. Bp.: L’Harmattan : M. Filozófiai Társ. 215 p.
Fve 2300 Ft
LLiibbeerraa,,  AAllaaiinn  ddee: A középkorban gondolkodni. Bp.:
L’Harmattan: SZTE BTK Filozófia Tanszék 336 p. (Rezonôr)
Fve 3500 Ft
NNéémmeetthh  AAnnddrrááss: Emberi idôvilágok: pedagógiai
megközelítések. Bp.: Gondolat 168 p. Fve 3490 Ft
NNiieettzzsscchhee,,  FFrriieeddrriicchh  vváállooggaattootttt  íírráássaaii. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 310 p. Fve 2311 Ft

Pszichológia
AA  bbeelléénnkk  ééggeetttt  mmúúlltt::  eelleennggeeddééss,,  mmeeggbbooccssááttááss,,  úújjrraakkeezzddééss.
Bp.: Kulcslyuk K. 170 p. (Nyitott Akadémia) Fve 1990 Ft
CCsseerrnnuuss  IImmrree: A férfi. Bp.: Jaffa 290 p., [11] t.fol. Kve
3990 Ft
CCsseerrnnuuss  IImmrree: A nô. Bp.: Jaffa 245 p., [15] t.fol. Kve 3490 Ft
FFrreeuudd,,  SSiiggmmuunndd: Az álomról. [Miskolc]: Belsô EGÉSZ-ség
86 p. Fve 1750 Ft
KKüüllöönnbbeenn  jjóóll  vvaaggyyookk: Popper Péter emlékére. Bp.: Saxum
173, [2] p. Kve 2500 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Kiadatlan írások. Bp.: Saxum 149, [2] p.
Fve 1680 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Lélekrágcsálók: válogatás Popper Péter
legjobb elôadásaiból. Bp.: Kulcslyuk K. 269 p. Kve 3490 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Popper-parádé ‘77. Bp.: Saxum 31 p. Fve
1479 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Felnôttnek lenni...: a „létezô” és a „készülô”
ember. Bp.: Saxum 159 p. (Az élet dolgai) Fve 1481 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: A meghívott szenvedély. Bp.: Saxum 186 p.
(Az élet dolgai) Fve 1481 Ft

PPsszziicchhooaannaalliittiikkuuss  ffooggaallmmaakk  mmaaggyyaarráázzaattaa. [S.l.]: [s.n.]
182 p. Fve 2949 Ft
VVáárrkkoonnyyii  ZZssuuzzssaa,,  FF.: Sors és sérülés. Bp.: Mérték K. 286 p

Logika
SSáánntthhaa  KKáállmmáánn: Abdukció a kvalitatív kutatásban: bizonytalanság
vagy stabilitás?. Bp.: Eötvös J. Kvk. 124 p. Fve 1833 Ft

VALLÁS
Dogmatika. Teológia
NNaaggyy  VV..  RRiittaa: Teológia és antiszemitizmus. Bp.: Jószöveg
Mûhely 218 p. Fve 2790 Ft

Kereszténység. Keresztény egyházak
FFiiddeelliiss: Gyökerekig ható vallomás. Pécs: IDResearch Kft.:
Publikon K. 151 p. Fve 2390 Ft
FFrraakknnóóii  VViillmmooss: Pázmány Péter. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 344 p., [24] t.fol., [12] t. Kve 4400 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
AAllssóó--  ééss  FFeellssôôsszzeellii  aa  2200..  sszzáázzaaddbbaann..  11.. Somorja: Fórum
Kisebbségkut. Int. 214 p. (Lokális és regionális
monográfiák, 6.) Kve 3400 Ft
AAzz  iiddeeggeenn  MMaaggyyaarroorrsszzáágg: bevándorlók társadalmi
integrációja. Bp.: ELTE Eötvös K.: KI 295 p. Fve 2800 Ft
FFééll  EEddiitt  ––  HHooffeerr  TTaammááss: „Mi, korrekt parasztok...”:
hagyományos élet Átányon. Bp.: Korall 479 p. (Korall
társadalomtörténeti monográfiák, 1.) Kve 5500 Ft
AA  ffooggyyaattéékkoossssáággggaall  ééllôô  ffiiaattaall  ffeellnnôôtttteekk  ttáárrssaaddaallmmii
iinntteeggrráállóóddáássáánnaakk  eessééllyyeeii  ééss  lleehheettôôssééggeeii  aa  mmaaii
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn: kutatási zárókötet. Bp.: L’Harmattan 230
p. Fve 3800 Ft
TTuuddoommáánnyyooss  eemmlléékküüllééss  EErrddeeii  FFeerreenncc  sszzüülleettéésséénneekk
cceenntteennáárriiuummáánn. Makó; [Szeged]: Erdei F. Társ.: Bába 92
p. (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei, 22.) Fve 764 Ft

Politika. Politikatudomány
BBóókkaa  ÉÉvvaa: Az európai föderalizmus alternatívája Közép-
Európában, 1849-1945. Bp.; Pécs: Dialóg Campus 143 p.
(UNI könyvek) (Dialóg Campus szakkönyvek) Fve 2480 Ft
HHeessss,,  MMoosseess: Róma és Jeruzsálem. Bp.: Múlt és Jövô K.
327 p. (Múlt és Jövô cionista könyvtár, 1.) Fve 3800 Ft
LLaattiinn--AAmmeerriikkaa: a függetlenség útjai: bicentenario, 1810-
2010. Szeged: [SZTE] 159 p. Fve 1800 Ft
MMaarrttoonn,,  KKaattii: Halál Jeruzsálemben. Bp.: Corvina 310 p.
Fve 3500 Ft
SScchhlleetttt  IIssttvváánn: A politikai gondolkodás története
Magyarországon. 2. Bp.: Századvég 906 p. Kve 5775 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány. Pénzügy
AAggrráárrttáámmooggaattáássookk ... Bp.: Mezôgazd. K. 236 p. Fve 2700 Ft
AA  gglloobbáálliiss  ééss  rreeggiioonnáálliiss  iinntteeggrráácciióó  ggaazzddaassáággttaannaa. Bp.: Akad.
K. 386 p. (Nemzetközi gazdaság szakkönyvtár) Fve 4750 Ft

Jog. Jogtudomány
SSoommooddyy  BBeerrnnaaddeettttee: Az ombudsman típusú jogvédelem.
Bp.: ELTE Eötvös K. 158 p. (ELTE jogi kari tudomány, 11.)
Kve 3200 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
DDrrooggpprreevveenncciióó  ééss  eeggéésszzssééggffeejjlleesszzttééss  aazz  iisskkoolláábbaann. Bp.:
L’Harmattan: NDI 338 p. (Szakmai forrás sorozat, 15.) Fve
3500 Ft
GGeelleennccsséérr  KKaattaalliinn,,  BB.: A tudás, a megismerés és a társas
megértés öröme. Bp.; Gödöllô: Tinta: ELTE Az Élethosszig
Tartó Mûvelôdésért Alapítvány: Mûvészetek Háza 471 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 115.)
Kve 4499 Ft
KKoovvááccss  BBaarrbbaarraa: A zenei fejlesztô játékokról. [Szeged]:
Novum 120 p. Fve 1990 Ft
OOrrttnneerr,,  GGeerrlliinnddee: Gyógyító mesék avagy  Hogyan segítsen
a szülô a gyermeknek a félelem és agresszió
leküzdésében. Bp.: Móra 189 p. Kve 1990 Ft

SSttaaaall,,  DDaavviidd: Kincset érô szavak. Debrecen: Új Remény
Alapítvány 150 p. Fve 1820 Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
AAzz  EEttnnoollóóggiiaaii  KKöözzppoonntt  éévvkköönnyyvvee. Komárom; Somorja: Fórum
Inst. 214 p. (Acta ethnologica Danubiana, 12.) Kve 2800 Ft
HHaalláásszz  PPéétteerr: Növények a moldvai magyarok
hagyományában és mindennapjaiban. Bp.: General Press
515 p., [16] t. Fve 3200 Ft
JJuuhháásszz  AAnnttaall: Parasztok, pásztorok, kézmûvesek. Szeged:
Bába 189 p. Fve 1718 Ft
MMóósseerr  ZZoollttáánn: Névviseletek. 7. Szent idô: karácsonyról –
karácsonyra. Csíkszereda: Pro-Print Kvk. 322 p. Kve 2940 Ft
RRééssôô  EEnnsseell  SSáánnddoorr: Magyarországi népszokások.
[Miskolc]: Pythia [185] p. Fve 2500 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Az erdélyi magyar népmûvészet eredete és
értelmezése. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 45, [3] p.
Kve 2000 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Válogatott magyar mondák és népmesék.
Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 153 p. (Wass Albert
életmûve, 5.) Kve 1880 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Környezetvédelem. Környezettudomány
SSiippooss  LLáásszzllóó: Zöld könyv. Nyíregyháza: Örökségünk 167
p. Fve 1600 Ft

Matematika
RReeiimmaann  IIssttvváánn: Matematika. Bp.: Typotex 609 p.
(Kézikönyvek) Kve 5900 Ft

Geodézia. Geológia
AAllllaabbyy,,  MMiicchhaaeell  ––  CCuurrttiiss,,  NNeeiill: A Föld. [Szeged]: Novum 88
p. (Novum tudástár) Kve 2200 Ft
TTéérrkkééppéésszzeett  ééss  ggeeooiinnffoorrmmaattiikkaa..  11. Bp.: ELTE Eötvös K. 364
p. Kve 4001 Ft

Növénytan
GGoommbbaabbiioollóóggiiaa,,  ggoommbbaatteerrmmeesszzttééss. Bp.: Mezôgazda 350
p., XVI. t. Kve 4900 Ft
JJoohhnnssoonn,,  OOwweenn: Európa fái. Bp.: Kossuth 463 p. Kve
6990 Ft
VVáállooggaattootttt  ttaannuullmmáánnyyookk. Kaposvár: Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága 339 p. (Natura Somogyiensis,
17.) Fve ingyenes

Állattan
AAzz  éénn  kkiisseenncciikkllooppééddiiáámm::  mmaaddaarraakk. [Debrecen]: Patricia Kv.
48 p. Kve 1890 Ft
AAzz  éénn  kkiisseenncciikkllooppééddiiáámm::  vvíízziiáállllaattookk. [Debrecen]: Patricia
Kv. 48 p. Kve 1890 Ft
BBoonnddaarreennkkoo,,  BBiirrggiitt: Gyere velünk az állatkertbe! Bp.:
Tessloff és Babilon Lapozó (14 p.) (Mi micsoda mini, 7.)
Kve 1990 Ft
EEbbeerrhhaarrdd,,  IIrrmmggaarrdd: Mi csúszik, mi mászik itt? Bp.: Scolar
Lapozó (16 p.) (Scolar mini, 9.) Kve 2250 Ft
EEmmllôôssöökk..  22.. Fôemlôsök, nagytestû növényevôk. [Szeged]:
Novum 290-577, XVI. p. (Novum állatvilág enciklopédia,
2.) Kve 7900 Ft
EEmmllôôssöökk..  33.. Kisebb növényevôk, rovarevôk és
erszényesek. [Szeged]: Novum VII., 578-910 p. (Novum
állatvilág enciklopédia, 3.) Kve 7900 Ft
HHoorrvváátthhnnéé  CCzzeennttyyee  IIbboollyyaa: Meghökkentô tények az állatok
világából. [Debrecen]: Graph-Art 63 p. + 3D-s szemüveg
(3D-s könyvek) Kve 2709 Ft
MMaaddaarraakk..  22.. [Szeged]: Novum IX, 322-656 p. (Novum
állatvilág enciklopédia, 5.) Kve 7900 Ft
MMoorrrriiss,,  PPaatt  ––  BBeeeerr,,  AAmmyy--JJaannee: A fenséges vadászok.
[Szeged]: Novum 63 p. + DVD (A vadon világa) Kve
2200 Ft
MMoorrrriiss,,  PPaatt  ––  BBeeeerr,,  AAmmyy--JJaannee: Nagymacskák. [Szeged]:
Novum 63 p. + DVD (A vadon világa) Kve 2200 Ft
PPrreeddááttoorrookk.. Bp.: M. Természettud. Múz. [16] t. 1000 Ft

FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. MÁRCIUS 26. – 2011. ÁPRILIS 21.

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 módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elô-
fizetés 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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ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
DDooiiddggee,,  NNoorrmmaann: A változó agy: elképesztô történetek az
agykutatás élvonalából. Bp.: Park 400 p.
Kve 3900 Ft
MMaajjoorrooss  IIllddiikkóó: Soha fel nem adni! Bp.: Aposztróf K. 144
p. Fve 2100 Ft
OOrrvvoossii  lleexxiikkoonn  aa  ccssaallááddnnaakk..  11--22..  kköött. [Szeged]: Excalibur
300 + 300 p. Kve 5700 Ft

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
GGooddiinn,,  SSeetthh: A holtponton ne add fel! Bp.: HVG Kv. 101 p.
Kve 3200 Ft
RRoosseerr,,  BBrriiggiittttee: Vége a kifogásoknak! Bp.: Édesvíz 359 p.
(Lélekgyógyászat) Kve 3990 Ft

Természetgyógyászat. Terápiák
FFeellddmmáárr  AAnnddrrááss: Szégyen és szeretet. Bp.: Jaffa 168 p. Fve
2790 Ft
HHiiggggyyüünnkk  aa  sszzeemmüünnkknneekk!! : kognitív viselkedésterápiás
esettanulmányok. Bp.: ELTE Eötvös K. 334 p. Fve 3600 Ft
IIyyeennggaarr,,  BB..  KK..  SS.: Pránájáma új megvilágításban. Bp.:
Filosz 350, [2] p. (Jóga vidjá) Fve 3600 Ft

Technikatörténet
CCoorrbbeettttaa,,  LLuuiiggii: Legendás motorok 1884-tôl napjainkig.
Bp.: Kossuth 298, [2] p. Kve 8900 Ft

Mezôgazdaság. Növénytermesztés. Kertészet
EEnnggeellkkee,,  RReeggiinnaa: Kertészkedés a Holddal. Bp.: Mérték K.
120 p. Kve 2999 Ft
NNöövvéénnyyvvééddôô  sszzeerreekk,,  tteerrmmééssnnöövveellôô  aannyyaaggookk..  11--22. Bp.:
Agrinex BT 567 + 488p. Fve 3900 Ft

Közlekedés
AA  mmaaggyyaarr  rreeppüüllééss  cceenntteennáárriiuummaa: 100 év eredményei. Bp.:
MRT 320 p. Kve 4400 Ft

Számítástechnika
DDoommsscchheeiitt--BBeerrgg,,  DDaanniieell: Wikileaks: a leleplezés. Bp.:
Nyitott Kvmûhely 325 p. Fve 2980 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet kérdései általában
HHaarrggiittttaaii  MMaaggddoollnnaa  ––  HHaarrggiittttaaii  IIssttvváánn: Képes szimmetria.
Bp.: Galenus 215 p. Kve 2490 Ft
NNaaggyy  JJóózzsseeff: A színek harmadik világa. Pozsony: Median
199 p. Fve 4001 Ft

Építészet. Urbanisztika
AAzz  ééppííttéésszzeett  ccssooddááii: ókortól napjainkig. Pécs: Alexandra
319 p. Kve 4999 Ft
BBeennééccss  JJóózzsseeff: Mielôtt passzívház építésébe kezd! Bp.:
Fenntartható Fejlôdés Nonprofit Kft. 30 p. (Fenntartható
fejlôdés, 1.) Kve 1497 Ft
SSzzaabbóó  VViirráágg: Szeretettel vár az Iparmûvészeti Múzeum. Bp.
: Foto-Book Kvk.: Iparmûv. Múz. 96 p. (Szeretettel vár:
minikönyv sorozat, 51.) Kve 2200 Ft

Szobrászat
BBéérreess  KKlláárraa  ––  BBéérreess  MMeelliinnddaa  ––  BBúúzzaa  BBaarrnnaa: Az üstökös
csillagot hozott. Bp.: Akovita Kft. 229, [2] p. Kve 3599 Ft
Képzômûvészet
DDiivvaalldd  KKoorrnnééll: Magyarország mûvészeti emlékei. Hasonmás
kiad. [Somorja]: Méry Ratio 255 p. Kve 5900 Ft
MMaaggoonnyy  IImmrree: Bory Jenô. Székesfehérvár: Lénia 2 Reklám
és Médiaügynökség 307 p. Fve 2980 Ft

Kerámiamûvészet
CCssuuppoorr  IIssttvváánn: Az Alföld népi kerámiamûvészete. Bp.: Novella
271 p. (A Kárpát-medence kerámiamûvészete, 3.) Kve 7500 Ft

Iparmûvészet, díszítômûvészet, ipari formatervezés
BBaannddii  KKaattii. Csíkszereda: Pallas-Akadémia 32 p., [28] t.
(Mûterem) Fve 1800 Ft
BBllüücchheerr,,  LLaauurraa: Húsvéti díszek és ajándékok. Bp.: Cser K.
30, [2] p. + mell. (Színes ötletek, 89.) Fve 995 Ft
EErrnnyyeeyy  GGyyuullaa: Muchától Rubikig. Bp.: Ráday Kvház 503 p.
Fve 4500 Ft
GGrrooßßmmaannnn,,  JJaannjjaa: Csillámos arcfestés. Bp.: Cser K. 32 p.
(Színes ötletek, 87.) Fve 995 Ft
KKööllllôô  MMaarrggiitt. Csíkszereda: Pallas-Akadémia 27 p., [30] t.
(Mûterem) Fve 1800 Ft
NNeeuubbaacchheerr--FFeesssseerr,,  MMoonniikkaa  ––  BBuusscchh,,  MMaarrlliieess: Örömöt
szerez az aprónép. [Szeged]: Novum 111 p. + 1 mell.
Kve 3300 Ft
SSoommmmeerr,,  EEvvaa: Csak kalózoknak! Bp.: Cser K. 32 p. + mell.
(Színes ötletek, 103.) Fve 995 Ft

Festészet
FFaazzaakkaass  TTiibboorr. Csíkszereda: Pallas-Akadémia 29 p., [30]
t. (Mûterem) Fve 1800 Ft

JJuuddiitt  RReeiiggll..  VVooll..  11.. [Pomáz]: Makláry Artworks Kft. 299 p.
Kve 10000 Ft
SSáárroossii  CCssaabbaa. Csíkszereda: Pallas-Akadémia 23 p., [36] t.
(Mûterem) Fve 1800 Ft
ZZssiiggmmoonndd  MMáárrttoonn. Csíkszereda: Pallas-Akadémia 26 p.,
[30] t. (Mûterem) Fve 1800 Ft

Zene
PPhhiilllliippss,,  MMaarrkk  ––  CChhaappppeellll,,  JJoonn: Gitár. Bp.: Panem XVIII,
396 p. + CD-ROM (Tantusz könyvek) Fve 3400 Ft

Filmmûvészet
110011  ggeennggsszztteerrffiillmm,,  aammiitt  llááttnnoodd  kkeellll,,  mmiieellôôtttt  mmeegghhaallsszz.
Bp.: Gabo 416 p. Fve 3990 Ft
IIrrzzyykkoowwsskkii,,  KKaarrooll: A tizedik múzsa. Bp.: Brozsek: M.
Képzômûv. Egy. Doktori Isk. 218 p. Fve 2480 Ft
KKiirráállyy  JJeennôô: Mágikus mozi. Bp.: Korona 276 p. Fve 1090 Ft
MMuurrcchh,,  WWaalltteerr: Egyetlen szempillantás alatt. Bp.: Francia Új
Hullám K. 111 p. (Szerzôifilmes könyvtár, 1.) Fve 1980 Ft

Sport
CCooookk,,  MMaallccoollmm: 101 focigyakorlat 7–11 éveseknek. Pécs:
Alexandra 128 p. Fve 1499 Ft
CCooookk,,  MMaallccoollmm: 101 focigyakorlat 12–16 éveseknek. Pécs:
Alexandra 128 p. Fve 1499Ft
KKaammlleerr  JJáánnooss: A Bajnokok Ligája legjobb 50 mérkôzése.
Bp.: Aréna 2000 103 p. (Híres játékosok, felejthetetlen
meccsek) Fve 2500 Ft
NNaaggyy  JJáánnooss: Hogyan válasszak sportágat? Bp.: SportVital
Kft. 623 p. Kve 11990 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
HHeellttaaii  PPááll: Fordítás az angol nyelvvizsgán. Bp.: Holnap
131 p. Fve 2100 Ft
SSiimmoonn  SSzzaabboollccss: Nyelvi szondázások. Dunaszerdahely:
Lilium Aurum 219 p. Kve 2951 Ft
Irodalomtudomány
CCzzaappiiññsskkaa,,  WWiieess??aawwaa: Az irodalmi Európa mágikus
városai. Bp.: Gondolat 194, [2] p. Fve 2700 Ft
MMaarrggóó: írások a fordításról és a kétnyelvûségrôl.
[Pozsony]: AB-Art 231 p. Fve 1901 Ft
VVaarrggaa  PP..  IIllddiikkóó: Hiisi szarvasától a csodaszarvasig.
Kolozsvár: EME 231 p. (Erdélyi tudományos füzetek,
266.) Fve 1800 Ft

Magyar irodalom
AAddyy  EEnnddrree  lleevveelleeii..  11. Bp.: Fapadoskonyv.hu 308 p. Fve 2015 Ft
AAddyy  EEnnddrree  lleevveelleeii..  22. Bp.: Fapadoskonyv.hu 268 p. Fve 1738 Ft
AAddyy  EEnnddrree  lleevveelleeii..  33. Bp.: Fapadoskonyv.hu 207 p. Fve 2004 Ft
AArrddaayy  GGéézzaa: Ami a tankönyvekbôl kimaradt. Bp.: Nyitott
Könyv 142, [3] p. Fve 2000 Ft
BBuuddaa  AAttttiillaa: Magyar irodalmi repertórium. Bp.: Ráció K.:
Szépirodalmi Figyelô 338 p. Fve 2200 Ft
DDéézzssii  LLaajjooss: Tinódi Sebestyén, 1505?-1556. [Repr. kiad.]
Bp.: Históriaantik Kvház K. 229 p., [14] t.fol. Kve 3400 Ft
KKmmeecczzkkóó  MMiihháállyy: Leépülésem naplója. 1. 1998-2001.
Dunaszerdahely: Lilium Aurum 281, [2] p. Kve 2900 Ft
KKoozzáákk  PPéétteerr: Doktor Szélpál Margit. Bp.: Gabbiano Print 48
p. Fve 1830 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Ady Endre éjszakái. Bp.: Fapadoskonyv.hu
164 p. Fve 1738 Ft
SSzzaabbóó  EEddee: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 203, [2] p. Fve 2100 Ft
VVaassss  JJuuddiitt: Novellaelemzô. Bp.: Corvina 168 p. Fve 1990 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
CCaattttaanneeoo,,  MMaarrccoo  ––  TTrriiffoonnii,,  JJaassmmiinnaa: A világ nagyvárosai.
Pécs: Alexandra 319 p. Kve 4999 Ft
FFeeddeelleess  TTaammááss: „Eztán Pécs tûnik szemünkbe”. Pécs: Pro
Pannonia 198 p. (Pannónia könyvek) (Pécsi
tudománytár) Kve 2800 Ft
FFiilleepp  TTaammááss  GGuusszzttáávv: Fôhatalomváltás Pozsonyban,
1918-1920. Pozsony: Kalligram 176, [9] p. (Pozsony
város történetei) Fve 2300 Ft
KKoovvááccss  IIssttvváánn,,  BB.: Rimaszombat. 1. köt.
Rimaszombat:Patrióta 202, [2] p. Kve 6900 Ft
MMeezzôôsséégg::  történelem, örökség, társadalom. Kolozsvár:
Mûvelôdés 476 p. Fve 3818 Ft
RReeiitteerr  LLáásszzllóó: Emlékezetül adjuk mindenkinek...
Balassagyarmat: Madách I. Vár. Kvt. 272 p. Fve 2000 Ft
SSzzaabbóó  VViirráágg: Szeretettel vár Gyôr, a találkozások városa.
Bp.: Foto-Book Kvk. 96 p. (Szeretettel vár: minikönyv
sorozat, 50.) Kve 2200 Ft
SSzzaabbóó  VViirráágg: Szeretettel vár Pécs, a mediterrán hangulatok
városa. Bp.: Foto-Book Kvk. 96 p. (Szeretettel vár:
minikönyv sorozat, 52.) Kve 2200 Ft

TTaarrkkaabbaarrkkaa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg: honismereti olvasókönyv.
[Szeged]: Novum 95 p. Kve 1990 Ft
WWiillhheellmm  ZZoollttáánn  ––  KKiissggyyöörrggyy  PPéétteerr  ––  DDéérrii  IIvváánn: Nepál.
[Pécs]: IDResearch Kft.: Publikon K. 144 p. (Keleti
kiskönyvtár, 5.) Fve 3980 Ft

Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
AAppppoonnyyii  HHeennrriikk: Úti- és vadásznaplóm.
[Pusztazámor]:DNM 266 p., [136] t. (Magyar vadászok
Ázsiában) Kve 6199 Ft
BBaauusseennhhaarrddtt,,  HHaannss: Szicília, Lipari-szigetek. Bp.: Corvina
135 p. (Marco Polo) Fve 1990 Ft
BBeecckkeerr,,  KKaatthhlleeeenn: London. Bp.: Corvina 151 p. (Marco
Polo) Fve 2490 Ft
BBoorrmmaannnn,,  AAnnddrreeaass: Koppenhága. Bp.: Corvina 131 p.
(Marco Polo) Fve 2490 Ft
BBööttiigg,,  KKllaauuss: Görögország: a szárazföld. Bp.: Corvina 187
p. (Marco Polo) Fve 2490 Ft
BBuullggáárriiaa. Bp.: Kossuth 304 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft
GGuuggggeerr,,  EEllssbbeetthh: Hollandia. Bp.: Corvina 139 p. (Marco
Polo) Fve 1990 Ft
HHoollllaannddiiaa. Bp.: Kossuth 361 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft
IInnddiiaa. Bp.: Kossuth 488 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft
JJoonneess,,  MMaatttt: Dubaj. Bp.: Kossuth 144 p. (Berlitz
zsebkönyv) Fve 1590 Ft
KKrroohhnntt,,  KKnnuutt: Varsó. Bp.: Corvina 129, [3] p. (Marco
Polo) Fve 2490 Ft
PPuusskkááss  GGyyuullaa  IIssttvváánn: Svájc. Bp.: Panoráma 496, [3] p.
(Panoráma országkalauzok) (Panoráma nagyútikönyvek)
Fve 4600 Ft
WWeeiissss,,  WWaalltteerr  MM.: Velence. Bp.: Corvina 135 p. (Marco
Polo) Fve 2490 Ft
WWiillssoonn,,  NNeeiill: Isztambul és az Égei-tenger partvidéke. Bp.:
Kossuth 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve 1590 Ft
WWiillssoonn,,  NNeeiill: Marokkó. Bp.: Kossuth 144 p. (Berlitz
zsebkönyv) Fve 1590 Ft

Életrajzok. Családtörténet
MMoollnnáárr  IIssttvváánn: Elsuhant idôk mesélô emlékei. 1. köt.
Sopron: Novum Pro 250, [3] p. Fve 4430 Ft
MMoollnnáárr  IIssttvváánn: Elsuhant idôk mesélô emlékei. 2. köt.
Sopron: Novum Pro 197, [5] p. Fve 4430 Ft

Mûvelôdéstörténet. Történettudomány
BBiisscceegglliiaa,,  AAlleessssaannddrraa: Drakula. Bp.: Ventus Libro 121, [6]
p. (Titkok, tények, talányok) Fve 2800 Ft
JJóózzssaa  LLáásszzllóó: Szex a középkori Magyarországon.
Bp.:Históriaantik Kvház K. 242 p. Kve 3400 Ft
RRáátthh--VVéégghh  IIssttvváánn: Szerelem, házasság. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 562, [7] p. Fve 2787 Ft
RRáátthh--VVéégghh  IIssttvváánn: Tarka históriák. 1. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 317, [4] p. Fve 2311 Ft
RRáátthh--VVéégghh  IIssttvváánn: Tarka históriák. 2. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 311, [6] p. Fve 2311 Ft
RRóómmeerr  FFllóórriiss  ––  IIppoollyyii  AArrnnoolldd  ––  FFrraakknnóóii  VViillmmooss: Egyház,
mûveltség, történetírás. Bp.: Fapadoskonyv.hu 401 p. Fve
2176 Ft
ZZiimmaa  SSzzaabboollccss: Sokszínû emberiség. [Debrecen]: Graph-Art
111 p. Kve 3636 Ft

Európa (és az európai államok) története
AA  rreennddsszzeerrvváállttááss  ééss  aa  ccsseehhsszzlloovváákkiiaaii  mmaaggyyaarrookk,,
11998899––11999922..  22. Somorja: Fórum Kisebbségkut. Int. 479 p.
(Elbeszélt történelem, 2.) Kve 7200 Ft
GGaazzddaagg  FFeerreenncc: Franciaország története, 1918–1995. Bp.:
Kossuth 239 p. (A rövid XX. század) Kve 2600 Ft
SSiimmoonn  AAttttiillaa: Egy rövid esztendô krónikája: a szlovákiai
magyarok 1938-ban. Somorja: Fórum Kisebbségkut. Int.
319 p. (Nostra tempora, 16.) Kve 3800 Ft

Magyarország és a magyarság története
AAbblloonncczzyy  BBaalláázzss: Trianon-legendák. Bp.: Jaffa 158 p. Kve
2940 Ft
BBeerrzzeevviicczzyy  AAllbbeerrtt: Beatrix királyné. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 695 p., [23] t.fol. Kve 6500 Ft
FFrraakknnóóii  VViillmmooss: Erdôdi Bakócz Tamás élete. [Repr. kiad.]
Bp.: Históriaantik Kvház K. 220 p., [13] t.fol., [4] t. Kve
3500 Ft
GGiinnddeellyy,,  AAnnttoonn  ––  AAccssááddyy  IIggnnáácc: Bethlen Gábor és udvara.
[Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 294 p., [14.]
t.fol. Kve 3700 Ft
HHeeggeeddûûss  SSáánnddoorr: Történelmi miniatúrák. 4. Bp.: Szerzô 84
p. (Z-füzetek, 134.) Fve 250 Ft
OOrrttvvaayy  TTiivvaaddaarr: Mária, II. Lajos magyar király neje. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. 458 p., [17] t.fol. Kve
4900 Ft
PPóórr  AAnnttaall: Trencsényi Csák Máté. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. [4], 170 p. Kve 3100 Ft
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Más földrészek története
BBúúrr  GGáábboorr: A szubszaharai Afrika története, 1914–1991.
Bp.: Kossuth 215 p. (A rövid XX. század) Kve 2600 Ft
TTöörröökk––mmaaggyyaarr  ookklleevvééllttáárr::  11553333––11778899. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 416 p. Kve 4400 Ft

SZÉPIRODALOM
AA  HHoolldd  kkeerrttjjee. [Szeged]: Novum 167 p. Kve 1200 Ft
AA  lleeggsszzeebbbb  AAnnddeerrsseenn--mmeesséékk. Pécs: Alexandra 220, [3] p.
Kve 3499 Ft
AAiicchh  PPéétteerr: Torony. [Pozsony]: AB-Art 175 p. Kve 1901 Ft
AAmmaaddee  LLáásszzllóó  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
336, [7] p. Fve 2071 Ft
AAnnddeerrssoonn,,  CCaatthheerriinnee: Felkelô nap. Bp.: General Press 347
p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
AArraannyy  LLáásszzllóó  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
147, [2] p. Fve 1700 Ft
AAsszzlláánnyyii  KKáárroollyy: Elôszó egy házassághoz. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 210 p. Fve 1814 Ft
AAsszzlláánnyyii  KKáárroollyy: Szélhámosok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 137
p. Fve 1680 Ft
AAsszzlláánnyyii  KKáárroollyy: Szilveszter. Bp.: Fapadoskonyv.hu 150 p.
Fve 1700 Ft
BBaaccssiikk  KKaattaalliinn: Kallódó jegyzetek. Balassagyarmat:
Madách I. Vár. Kvt. 80 p. Fve 800 Ft
BBaaccssiikk  KKaattaalliinn: Körök a homokban. Balassagyarmat :
Madách I. Vár. Kvt. 78 p. Fve 1000 Ft
BBaajjzzaa  JJóózzsseeff  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
174, [13] p. Fve 1776 Ft
BBaalláázzss  FF..  AAttttiillaa:: Minimál. [Pozsony]: AB-Art 87 p. Kve
1901 Ft
BBaarrrryy,,  SSeebbaassttiiaann: Messze, messze. Bp.: General Press 346
p. Fve 2800 Ft
BBaattssáánnyyii  JJáánnooss  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
167, [8] p. Fve 1747 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Katalin. Bp.: Olvasók Háza 196 p. (Az
ifjúsági irodalom csillagai) Fve 1999 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Mi van a ládikóban? [Szeged]: Novum 119
p. (Magyar meseírók) Kve 2200 Ft
BBeesssseennyyeeii  GGyyöörrggyy  öösssszzeess  vveerrsseeii. Bp.: Fapadoskonyv.hu
132, [8] p. Fve 1814 Ft
BBíírróó  LLaajjooss: A diadalmas asszony. Bp.: Fapadoskonyv.hu
92 p. Fve 1891 Ft
BBíírróó  SSzzaabboollccss: Az ötödik parancsolat és egyéb történetek.
Pozsony: Median 134 p. (Sanguis rosae sorozat, 1.) Kve
BBoolleemmaanntt  ÉÉvvaa: Pozsonyi ész-lelések. Pozsony: Median
117, [2] p. Fve 2100 Ft
BBoollyyaaii  FFaarrkkaass: A párisi per. Bp.: Fapadoskonyv.hu 172 p.
Fve 1738 Ft
BBööllll,,  HHeeiinnrriicchh: Katharina Blum elveszett tisztessége. Bp.:
Metropolis Media 266, [3] p. (Irodalmi Nobel-díjasok
könyvtára, 6.) Kve 2990 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Nini, egy bébiboszi! Bp.: Egmont-
Hungary 180 p. (Fiúk kizárva!, 20.) Fve 1499 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Segítség! Bosziseprû a tanteremben! Bp.:
Egmont-Hungary 109, [2] p. (Vigyorboszi Klub, 2.) Fve
1499 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Elvarázsolni a tanár urat? – Nem gond!
Bp.: Egmont-Hungary 159 p. (Fiúk kizárva!, 4.) Fve 1499 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Legyen anyu a legmenôbb! Bp.: Egmont-
Hungary 156 p. (Fiúk kizárva!, 5.) Fve 1499 Ft
BBrriiggggss,,  PPaattrriicciiaa: Megszólít a hold. Bp.: Agave Kv. 265 p.
Fve 2880 Ft
BBrroonnttëë,,  AAnnnnee: Agnes Grey. Szeged: Lazi 219, [2] p. Kve 2400 Ft
BBrroowwnn,,  SSaannddrraa: Vihar az édenkertben. Bp.: Maecenas 279
p. Fve 1350 Ft
BBrróóddyy  SSáánnddoorr: A tanítónô. Bp.: Fapadoskonyv.hu 101 p.
Fve 1738 Ft
BBuuccaayy,,  JJoorrggee: Nyitott szemmel szeretni. Bp.: Európa 241
p. Kve 2800 Ft
BBüükkkkeerrddôô  GGeerrggeellyy: Ölelô mancsok. Bp.: da Vinci Inspiration
[84] p. Kve 2200 Ft
CCaarrvveerr,,  RRaayymmoonndd: Befognád, ha szépen kérlek? Bp.:
Magvetô 280, [4] p. Kve 2989 Ft
CChhaappmmaann,,  GGaarryy  DD..  ––  PPaallmmeerr,,  CCaatthheerriinnee: Tavaszi történet.
Bp.: Harmat 279, [4] p. Fve 2900 Ft
CChhiilldd,,  LLeeee: Megérte meghalni. Bp.: General Press 349 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
CCooooppeerr,,  JJaammeess  FFeenniimmoorree: A vörös kalóz. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 93, [2] p. Fve 1603 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: Sharpe bosszúja. [Debrecen]: Gold
Book 319 p. Kve 2999 Ft
CCrreeeecchh,,  SShhaarroonn: Rubin-völgy. Bp.: Ciceró 263 p. Kve 2490 Ft
CCsseehhoovv  AAnnttoonn  PPaavvlloovviiccss:: Cseresznyéskert. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 84 p. Fve 1584 Ft

CCsseehhoovv  AAnnttoonn  PPaavvlloovviiccss: Három nôvér. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 96 p. Fve 1603 Ft
CCssiinnggiilliinngg  nnaaggyykköönnyyvv  22. Bp.: Egmont-Hungary 48 p. Kve
2399 Ft
CCzziiggáánnyy  ZZoollttáánn: Csoda és Kósza körül a Föld. Bp.:
Pozsonyi Pagony 110, [3] p. Kve 2690 Ft
DDaayykkaa  GGáábboorr  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
94, [6] p. Fve 1613 Ft
DDeelliinnsskkyy,,  BBaarrbbaarraa: Dacszövetség. Bp.: Gabo 446 p. Fve
2490 Ft
DDiicckkeennss,,  CChhaarrlleess: Copperfield Dávid élete és
viszontagságai... Bp.: Fapadoskonyv.hu 307, [3] p. Fve
1832 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FFjjooddoorr  MMiihhaajjlloovviiccss: A félkegyelmû. 1. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 373, [2] p. Fve 2424 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FFjjooddoorr  MMiihhaajjlloovviiccss.: A félkegyelmû. 2. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 343, [2] p. Fve 2367 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FFjjooddoorr  MMiihhaajjlloovviiccss: A kamasz. 1. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 329 p. Fve 2329 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FFjjooddoorr  MMiihhaajjlloovviiccss: A kamasz. 2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 338 p. Fve 2349 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FFjjooddoorr  MMiihhaajjlloovviiccss:: Ördögök. 1. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 533, [2] p. Fve 2731 Ft
DDoosszzttoojjeevvsszzkkiijj,,  FFjjooddoorr  MMiihhaajjlloovviiccss.: Ördögök. 2. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 242 p. Fve 2176 Ft
DDuuvveerrnnooiiss,,  HHeennrrii: Edgár. Bp.: Fapadoskonyv.hu 247 p. Fve
2176 Ft
EEööttvvööss  JJóózzsseeff: Gondolatok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 214 p.
Fve 1832 Ft
EErrddôôss  RReennééee: Édes Rosamunda. Bp.: Fapadoskonyv.hu
125 p. Fve 1947 Ft
EErrddôôss  RReennééee  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  vveerrsseeii. Bp.: Fapadoskonyv.hu
288, [7] p. Fve 2273 Ft
EErrddôôss  RReennééee: Nyírfaerdô. Gyermekkor. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 175 p. Fve 2044 Ft
EErrddôôss  RReennééee: Õsök és ivadékok. 1. r. Az új sarj. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 275 p. Fve 2234 Ft
EErrddôôss  RReennééee: Õsök és ivadékok. 3. r. Berekesztett utak.
Bp.: Fapadoskonyv.hu 429 p. Fve 2502 Ft
EErrddôôss  RReennééee: Õsök és ivadékok. 4. r. Ave Roma! Bp.:
Fapadoskonyv.hu 377 p. Fve 2424 Ft
EErrddôôss  RReennééee: Santerra bíboros. Bp.: Fapadoskonyv.hu 323
p. Fve 2311 Ft
EErriikkssoonn,,  SStteevveenn: A kaszás vihara. Pécs: Alexandra 1252,
[3] p. Fve 3999 Ft
FFaarrkkaass  PPéétteerr: Johanna: cold song. Bp.: Magvetô 119 p.
Kve 2290 Ft
FFááyy  AAnnddrrááss: Attila. Bp.: Fapadoskonyv.hu 303, [2] p. Fve
2004 Ft
FFááyy  AAnnddrrááss: A Bélteky ház. Bp.: Fapadoskonyv.hu 525 p.
Fve 2424 Ft
GGaaaall  MMóózzeess: Münchhausen: az igazmondó német báró
csodálatos kalandjai. Bp.: Fapadoskonyv.hu 130, [4] p.
Fve 1680 Ft
GGáábboorr  EEmmeessee: Röppentô. [Budakeszi]: Táltoskönyvek 60,
[3] p. Kve 1490 Ft
GGaajjddaa  LLáásszzllóó: Zenész Murphy törvénykönyv.  Bp.: Idea
Time Kft. 110 p. Fve 1289 Ft
GGaarraayy  ZZssuuzzssaannnnaa: Zaklatás. Bp.: Rím Kvk. 164 p. Fve
2500 Ft
GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: Hosszú búcsú. Bp.: Gabo 326 p. Fve
1990 Ft
GGlluuhhoovvsskkiijj,,  DDmmiittrriijj: Metró 2033. Bp.: Európa 436, [3] p.
Fve 3800 Ft
GGrriimmmm--mmeesséékk. [Debrecen]: Graph-Art 207 p. Kve
7256 Ft
HHaaaass,,  WWoollff: Silentium!: [Brenner nyomozó történetei]. Bp.:
Scolar 229 p. (Scolar krimik) Fve 2450 Ft
HHaarraasszzttii  MMáárriiaa: Maty Rógyina nagylábujja. Pozsony:
Median 138 p. Fve 2000 Ft
HHaasssseell,,  SSvveenn: Eltörölni Párizst! Bp.: Partvonal 318 p. Fve
2990 Ft
HHaasssseell,,  SSvveenn: SS-tábornok. Bp.: Partvonal 382 p. Fve
2990 Ft
HHaauuffff  lleeggsszzeebbbb  mmeessééii. Bp.: Fapadoskonyv.hu 263, [2] p.
F 2214 Ft
HHeecchhlloovvsszzkkyy  KKrriisszzttiinnaa: Momó és a manótitok. [Szeged]:
Novum 111 p. Kve 1800 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Az a májusi riadó. Bp.: Fapadoskonyv.hu
102 p. Fve 1909 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Az egyetlen út. Bp.: Fapadoskonyv.hu 307,
[2] p. Fve 2291 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: A fekete ember históriája. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 132 p. Fve 1967 Ft

HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Az írnok és a fáraó. Bp.: Fapadoskonyv.hu
249, [2] p. Fve 2176 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: A milétoszi hajós. Bp.: Fapadoskonyv.hu
248, [2] p. Fve 2176 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Valló Bonifác történetei. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 263, [3] p. Fve 2214 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Várj, madár, várj... Bp.: Fapadoskonyv.hu
248, [2] p. Fve 2176 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Földönjáró csillagok. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 291, [2] p. Fve 2272 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: Kettesben a tragédiával. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 402 p. Fve 2482 Ft
HHeeggeeddüüss  GGéézzaa: A világosság gyermekei. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 287 p. Fve 2252 Ft
HHooaagg,,  TTaammii: Elhantolt igazság. Pécs: Alexandra 492 p. Fve
2999 Ft
HHoolllliinngghhuurrsstt,,  AAllaann: A szépség vonala. Bp.: Scolar 487 p.
Kve 3450 Ft
HHoorrvváátthh  MMaarrii: Összecsengô. [Siófok]: [Szerzô] 64 p. Kve
1800 Ft
IInnddrriidd--aassoonn,,  AArrnnaalldduurr: Hideg nyomon. Bp.: Animus 240 p.
(Skandináv krimik) Fve 2490 Ft
IInnddrriidd--aassoonn,,  AArrnnaalldduurr: Vérvonal. Bp.: Animus 239 p.
(Skandináv krimik) Fve 1980 Ft
IIrrvviinngg,,  JJoohhnn: Árvák hercege. Bp.: Cartaphilus 572 p. Kve
3490 Ft
JJaakkuubbeecczz  MMáárrttaa: Csendbe rejtett kulcsszavak. Pozsony:
Median 133, [2] p. Kve 2400 Ft
JJaannkkoovviicchh  FFeerreenncc: Összegyûjtött versek. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 263, [15] p. Fve 2234 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Az arany ember. [Szeged]: Novum 480 p. Kve
1990 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Egy az Isten. [Szeged]: Novum 480 p. Kve
1990 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Erdély aranykora + A kétszarvú ember.
[Szeged]: Novum 480 p. Kve 1990 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: És mégis mozog a föld! [Szeged]: Novum 480
p. Kve 1990 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Fekete gyémántok. [Szeged]: Novum 480 p.
Kve 1990 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: A janicsárok végnapjai + A fehér rózsa + A
hadak útja. [Szeged]: Novum 480 p. Kve 1990 Ft
JJóókkaaii  MMóórr: Török világ Magyarországon. [Szeged]: Novum
480 p. Kve 1990 Ft
KKaaffkkaa,,  FFrraannzz: A per. Bp.: Fapadoskonyv.hu 184 p. Fve
2062 Ft
KKaarrááccssoonnyyii  ZZssoolltt: Ússz, Faust, ússz! Csíkszereda: Pallas-
Akadémia 46 p. Kve 1600 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess  öösssszzeess  kköölltteemméénnyy. Bp.: Fapadoskonyv.hu
271, [10] p. Fve 2252 Ft
KKeellllaawwaayy,,  LLuuccyy: Forró túlórák. Bp.: Athenaeum 399 p. Fve
3490 Ft
KKeelllléérr  AAnnddoorr: Író a toronyban. Bp.: Fapadoskonyv.hu 219,
[2] p. Fve 2120 Ft
KKeesssslleerr,,  LLiizz: Emily és a mélység szörnyetege. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 188 p. Kve 2300 Ft
KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd: Három kópé. Bp.: Holnap 258, [2] p.
(Ifjúsági könyvek) Kve 2300 Ft
KKiirrsscchh  ÁÁkkooss: A halál ékköve. Bp.: Aposztróf K. 271 p. Fve
2500 Ft
KKoorrmmooss  FFrraanncciisskkaa: Magánkeringô. Bp.: Aposztróf K. 143 p.
Fve 1995 Ft
KKoovvááccss  AAnnddrrááss  FFeerreenncc: Alekszej Pavlovics Asztrov
hagyatéka. Csíkszereda: Bookart 128, [3] p. Kve 2890 Ft
KKööllccsseeyy  FFeerreenncc: Országgyûlési írások. 3. Országgyûlési
dokumentumok: [1832-1835]. Kritikai kiad. Bp.:
Universitas 967 p. Kve 5250 Ft
KKrriizzaa  JJáánnooss: A fortélyos lány. [Szeged]: Novum 118 p.
(Magyar meseírók) Kve 1800 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Kossuth fia. Bp.: Fapadoskonyv.hu 313 p.
Fve 2023 Ft
LLaaggeerrllööff,,  SSeellmmaa: Nils Holgersson csodálatos utazása. Bp.:
Olvasók Háza 407 p. (A gyermekirodalom kincsei) Fve
3980 Ft
LLáásszzllóó  GGáábboorr: Életem és a székelyföldi faipar. Csíkszereda:
Pallas-Akadémia 298 p. Fve 1600 Ft
LLeebbllaanncc,,  MMaauurriiccee: ArseÌne Lupin, a nôk lovagja. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 175 p. Fve 1756 Ft
LLeennggyyeell  DDáávviidd  ––  KKuubbaa  RRiicchháárrdd: Holtak világa. [1]. A jóslat.
Bp.: Ad Librum 252 p. Fve 2290 Ft
LLoorree,,  PPiittttaaccuuss: A negyedik: a Lorieni Krónikák elsô könyve.
Bp.: Cartaphilus 346, [14] p. (Carta light) Fve 2490 Ft
LLoovváásszzyy  MMáárrttoonn: A nagy kísérlet. Bp.: Fapadoskonyv.hu
287 p. (Fantasztikus magyarok) Fve 1967 Ft
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LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: Négy fekete koporsó. Bp.: Gesta 258,
[3] p. (Leslie L. Lawrence életmû-sorozat) Kve 2500 Ft
LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: A sólyom kinyújtja karmait. Bp.: Studium
Plusz 388, [3] p. Fve 1499 Ft
MMaaccddoonnaalldd,,  RRoossss: A barbár part.  Bp.: Európa 343 p.
(Európa krimi) Fve 2200 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Harminc ezüstpénz. Bp.: Helikon 233, [2]
p. Kve 2990 Ft
MMaarrttíínneezz,,  GGuuiilllleerrmmoo: Luciana B. lassú halála. Bp.: Európa
193 p. Fve 2600 Ft
MMccKKaaiinn,,  KKeellllyy: Flóra és Fényes. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 102 p. (Pónitábor naplók, 4.) Kve 1499 Ft
MMeerreezzsskkoovvsszzkkiijj  DDmmiittrriijj  SSzzeerrggeejjeevviiccss.: Elsô Sándor. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 222 p. Fve 1832 Ft
MMeerrllee,,  RRoobbeerrtt: Francia história. 5. Szenvedélyes szeretet.
Bp.: Európa 592 p. Kve 3500 Ft
MMiicchheellaannggeelloo  BBuuoonnaarrrroottii: Még ha kôbôl lennél is... Bp.:
Fapadoskonyv.hu 157 p. Fve 1718 Ft
MMiikkeess  KKeelleemmeenn: Törökországi levelek. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 52 p. Fve 1471 Ft
MMiillttoonn,,  JJoohhnn: Az elveszett Paradicsom. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 398 p. Fve 2176 Ft
NNaaggyy  BBaannddóó  AAnnddrrááss: Ízes beszéd: beszédes ízek ételekrôl –
életekrôl. Pécs; Orfû: Szamárfül 270 p. Kve 2500 Ft
NNaaggyyoonn  ssaajjnnáálloomm!! Bp.: Egmont-Hungary [32] p. (Bölcs
mesék a Százholdas Pagonyból, 5.) Kve 1899 Ft
NNaavvaarrrroo,,  JJuulliiaa::  A Szent Lepel titkos szövetsége. Bp.: Kiss
József Kvk. 357 p. Kve 3540 Ft
NNee  llééggyy  hhaarraaggttaarrttóó! Bp.: Egmont-Hungary [32] p. (Bölcs
mesék a Százholdas Pagonyból, 6.) Kve 1899 Ft
NNeemmeess  LLáásszzllóó: Cezúra. Bp.: Szerzô 54 p. (Z-füzetek, 135.)
Fve 250 Ft
NNöössttlliinnggeerr,,  CChhrriissttiinnee: A cseregyerek. Bp.: Animus 144 p.
(Andersen-díjas írók) Kve 1979 Ft
NNöössttlliinnggeerr,,  CChhrriissttiinnee: Szép kis család.  Bp.: Animus 151 p.
(Andersen-díjas írók) Kve 1979 Ft
NNaaggyyáállmmooss  IIllddiikkóó: Randevú.[Pozsony]; [Nagyvárad]: AB-
Art: Várad 71 p. Kve 1901 Ft
NNyyeerrlluucczz  JJáánnooss: A hadnagy keresztje Kiáltás a pokolból.
[Sopron]: Novum Pro 325 p. Fve 4550 Ft
NNyyíírrôô  EErrzzsséébbeett  ––  JJuuhháásszz  FFrruuzzssiinnaa: Húsvéti ajándék. Pécs:
Alexandra 47 p. Kve 999 Ft
PPaalláássttii  LLáásszzllóó  ––  EErrnnyyeeii  FFrriiggyyeess: Aeropolis. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 180, [2] p. (Fantasztikus magyarok)
Fve 1756 Ft
PPaalloottaaii  BBoorriiss: Anyák. Bp.: Fapadoskonyv.hu 78, [3] p. Fve
1851 Ft
PPaalloottaaii  BBoorriiss: Péter. Bp.: Fapadoskonyv.hu 105 p. Fve
1909 Ft
PPaalloottaaii  BBoorriiss: Ünnepi vacsora. Bp.: Fapadoskonyv.hu 178
p. Fve 2044 Ft
PPaannttiiææ,,  MMiihhaajjlloo: Ha ez szerelem. Üllô: Timp 215 p. (Timp
világtár, 1.) Fve 2989 Ft
PPaassssuutthh  LLáásszzllóó: Tíz esztendô, tetô alatt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 165 p. Fve 2023 Ft
PPeett,,  JJeerreemmyy: Tündérmese. Sopron: Novum Pro 629 p. Fve
5750 Ft
PPeettôôffii  SSáánnddoorr: János vitéz. [Debrecen]: Graph-Art 95 p.
Kve 4364 Ft
PPeettrroovviiccss  MMaarriiaannnn: Aranyország. Sopron: Novum Pro 358,
[2] p. Fve 5690 Ft
PPiiccoouulltt,,  JJooddii: Házirend. Bp.: Athenaeum 594, [2] p. Fve
3490 Ft
PPiirraannddeelllloo,,  LLuuiiggii: A kitaszított.  Bp.: Metropolis Media 249,
[2] p. (Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára, 7.) Kve 2990 Ft
PPooee,,  EEddggaarr  AAllllaann: Túl életen és halálon. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 285, [2] p. Fve 1967 Ft
PPoorrttiiss,,  CChhaarrlleess: A félszemû. Bp.: Cartaphilus 189 p. Fve
2900 Ft

PPuu  SSoonngg--lliinngg: A Csevej-lak hihetetlen története. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 172, [4] p. (Kelet klasszikusai) Fve
2044 Ft
RRaakkuussaa,,  IIllmmaa: Rengeteg tenger. Bp.: Magvetô 307, [4] p.
Kve 3490 Ft
RRaallssttoonn,,  AArroonn: 127 óra a kanyon fogságában. Bp.:
Cartaphilus 337, [2], [16] t. Fve 2590 Ft
RReeggéénnyyii  IIllddiikkóó: Megállított pillanatok. Bp.: Uránusz 238 p.
Fve 2995 Ft
RReevviicczzkkyy  GGyyuullaa  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
545, [15] p. Fve 2491 Ft
SSaaffiieerr,,  DDaavviidd: Jézus szeret engem. Bp.: Ulpius-ház 350 p.
Fve 3499 Ft
SSaanndd,,  GGeeoorrggee: Consuelo. 1. Bp.: Fapadoskonyv.hu 472 p.
Fve 2616 Ft
SSaanndd,,  GGeeoorrggee: Consuelo. 2. Bp.: Fapadoskonyv.hu 434 p.
Fve 2540 Ft
SSáánnddoorr  GGyyöörrggyy: A gaz Mocsolay! Bp.: Fapadoskonyv.hu
180, [6] p. Fve 2062 Ft
SSáánnddoorr  GGyyöörrggyy: Nézeteltérítés. Bp.: Fapadoskonyv.hu 192
p. Fve 2071 Ft
SSaayylloorr,,  SStteevveenn: Róma. Bp.: Agave Kv. 488 p. Kve 3680 Ft
SSccaarrrryy,,  RRiicchhaarrdd: Tesz-vesz a világ: [33 izgalmas történet].
Bp.: Móra 87 p. Kve 2990 Ft
SScchhmmiiddtt,,  AAnnnniiee  MM..  GG..: Macskák társasága. Bp.: Animus
167 p. (Andersen-díjas írók) Kve 1979 Ft
SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm: Hamlet, dán királyfi. Bp.: Nemz.
Tankvk. 223 p. (NTK-klasszikusok) Fve 950 Ft
SShheelllleeyy,,  DDuunnccaann: Amer és az amazonok. [Törökbálint] :
Brooks K. 95 p. Fve 1300 Ft
SSiimmeennoonn,,  GGeeoorrggeess: Maigret gyanút fog .Bp.: Agave Kv.
171 p. Fve 2280 Ft
SSiimmeennoonn,,  GGeeoorrggeess: Maigret nyaralni megy. Bp.: Agave Kv.
165 p. Fve 2280 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti iskolai rémtettei. Bp.:
Animus 159 p. Kve 1980 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti otthoni rémtettei. Bp.:
Animus 191 p. Kve 1980 Ft
SSiimmoorr  AAnnddrrááss: Vicsorogjunk, hû farkasok. Bp. : Szerzô 81,
[3] p. (Z-füzetek) Fve 500 Ft
SSoommllyyóó  ZZoollttáánn  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
575 p. Fve 2711 Ft
SStteepphheennssoonn,,  NNeeaall: Gyémántkor. 1-2.  Bp.: Metropolis
Media 295 + 286, [3] p. Fve 4990 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Az élet egy rodeó! Pécs: Alexandra 104,
[15] p. (Mulatságos történetek, színes kalandok) Fve
1299 Ft
SSttiillttoonn,,  TTeeaa: A szerelem színre lép Cinnfordban! Pécs:
Alexandra 117, [11] p. (Tea angyalai) Fve 1299 Ft
SStteennddhhaall: Armance: jelenetek egy párizsi szalonból 1827-
bôl. Bp.: Fapadoskonyv.hu 187 p. Fve 2062 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo  ––  LLoorriinnii,,  MMaarrttaa: A nagy jégkorszak. Bp.:
Cartaphilus 48 p. Kve 1901 Ft
SSttoorrmm,,  TThheeooddoorr: A viharlovas. Heinz, a matróz. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 188 p. Fve 2062 Ft
SSttyyrroonn,,  WWiilllliiaamm: Házam lángra gyullad. Bp.: Európa 717
p. Kve 4500 Ft
SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Az elsodort falu. 1. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 299, [2] p. Fve 2291 Ft
SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Az elsodort falu. 2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 305, [2] p. Fve 2291 Ft
TTaarrccssaaii  SSzzaabbóó  TTiibboorr: Micsoda város! Bp.: Ciceró 150 p.
Kve 1899 Ft
TTaarrjjáánnyyii  PPéétteerr  ––  DDoosseekk  RRiittaa: A Balkán angyalai. 2. Az
ördögi kötelék. Bp.: Lama Plus 653 p. Kve 3490 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Az amerikai nagynéni. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 138 p. Fve 1967 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Angéla. Bp.: Fapadoskonyv.hu 179 p. Fve
2044 Ft

TThhuurryy  ZZssuuzzssaa:: Mostohatestvérek. Bp.: Fapadoskonyv.hu
209 p. Fve 2100 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Amerikából jöttem. Bp.: Fapadoskonyv.hu
187 p. Fve 2062 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Barátok és ellenfelek. Bp.: Fapadoskonyv.hu
266 p. Fve 2214 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Családi dolgok. Bp.: Fapadoskonyv.hu 239
p. Fve 2158 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: A fivér. Bp.: Fapadoskonyv.hu 533 p. Fve
2731 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: A jó fiú. 1. köt. Bp.: Fapadoskonyv.hu 380
p. Fve 2424 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: A jó fiú. 2. köt. Bp.: Fapadoskonyv.hu 365
p. Fve 2405 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Októbertôl februárig. Bp.: Fapadoskonyv.hu
149 p. Fve 1985 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Rossz emberek, jó emberek. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 276, [3] p. Fve 2234 Ft
TToollsszzttoojj  LL..  NN.: Háború és béke. 1. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 412 p. Fve 2502 Ft
TToollsszzttoojj  LLeevv  NNyyiikkoollaajjeevviiccss: Háború és béke. 2. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 426 p. Fve 2520 Ft
TToollsszzttoojj,,  LLeevv  NNyyiikkoollaajjeevviiccss.: Háború és béke. 3. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 459 p. Fve 2578 Ft
TToollsszzttoojj,,  LLeevv  NNyyiikkoollaajjeevviiccss:: Háború és béke. 4. köt. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 401 p. Fve 2464 Ft
TToorrmmaayy  CCéécciillee: Görög mesék. Bp.: Fapadoskonyv.hu 89,
[2] p. Fve 1871 Ft
TToorrmmaayy  CCéécciillee: Megállt az óra. Álmok. Bp ve.:
Fapadoskonyv.hu 197, [2] p. Fve 2082 Ft
TTóótthh  ÁÁrrppáádd  öösssszzeess  vveerrssee..  11. Bp.: Fapadoskonyv.hu 311,
[17] p. Fve 2044 Ft
TTóótthh  ÁÁrrppáádd  öösssszzeess  vveerrssee..  22. Bp.: Fapadoskonyv.hu 273,
[16] p. Fve 1976 Ft
UUjjjj  GGyyuullaa: A rádiumkirály. Bp.: Fapadoskonyv.hu 318 p.
(Fantasztikus magyarok) Fve 2023 Ft
UUrrbbáánn  GGyyuullaa: Szupermanus. Bp.: Littera Nova 86 p. Kve
1691 Ft
VVaajjddaa  JJáánnooss  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee..  11. Bp.: Fapadoskonyv.hu
478, [14] p. Fve 2367 Ft
VVaajjddaa  JJáánnooss  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee..  22. Bp.: Fapadoskonyv.hu
311, [4] p. Fve 2023 Ft
VVeennttuuss  IIzzaa: A magyar Sztárszki és Hács. Bp.: Aposztróf K.
146 p. Fve 2100 Ft
VVeerrnnee,,  JJuulleess: Véres dráma Livóniában. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 211 p. Fve 1756 Ft
VVeerrsseesskköönnyyvv  aazz  áállllaattookkrróóll.. [Debrecen]: Graph-Art 103 p.
Kve 4364 Ft
VViiggyyééll  áátt,,  rréévvéésszzeemm.. Bp.: Liget 354, [19] p. Kve 5000 Ft
VViirráágg  BBeenneeddeekk  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
250, [7] p. Fve 1909 Ft
WWaallllaaccee,,  LLeewwiiss: Ben-Húr. Bp.: Fapadoskonyv.hu 355, [2]
p. Fve 2100 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Elvásik a veres csillag. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyes. 230 p. (Wass Albert életmûve, 6.) Kve 1880 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Farkasverem. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes.
194 p. (Wass Albert életmûve, 4.) Kve 1780 Ft
WWeeiinneerr  SSeennnnyyeeyy  TTiibboorr: A vándorló királyság. Arad: Concord
Media Jelen 187 p. (Irodalmi jelen könyvek) Kve 2500 Ft
WWhhaarrttoonn,,  WWiilllliiaamm: Srapnel. Bp.: Cartaphilus 201, [3] p.
Kve 2490 Ft
WWiiggggss,,  SSuussaann: A szépség iskolája. Bp.: Harlequin 445 p.
(Arany széphistória) Fve 1495 Ft
WWiillddee,,  OOssccaarr: Dorian Gray arcképe. Kétnyelvû kiad. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 443 p. Fve 2262 Ft
ZZeeaa  LLoovvee  SSooffiiaa: Halhatatlan csók. Sopron: Novum Pro 462
p. Fve 3690 Ft
ZZrríínnyyii  MMiikkllóóss  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyee. Bp.: Fapadoskonyv.hu
324, [2] p. Fve 2044 Ft
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FELVIDÉK

A Nyugat egyik 1926-os számában Elek
Artúr méltatta a korszak legjelentôsebb
mûvészettörténész-fotográfusát, Divald
Kornélt, aki magát „mûtörténeti detek-
tívnek” nevezte, de földijei gyakran em-
legették a „szentek fuvarosának” is. 
A munka, amelyet Divald elvégzett a
maga korában, ma már elképzelhetetlen
lenne jelentôs technikai apparátus és
„emberi erôforrás” nélkül. A mûemlék-
topográfiához, a fényképezéshez, a mû-
vészettörténeti anyaggyûjtéshez napja-
inkban adottak mindazok a feltételek,
amelyek híján Divald egymaga vasúton,
lovaskocsin, gyalog tett meg sok száz
kilométert, és térképezte fel egy-egy
tájegység, de legfôképpen a Felvidék
mûvészeti emlékeit. A mûemlékek do-
kumentálására akkoriban még a szabad-
kézi rajz volt az elfogadott módszer, Di-
vald nem kis ellenállást váltott ki a
szakmájában forradalmian újnak számí-
tó fényképezéssel.  

A kezdetben orvosi pályára készülô,
majd mûvészettörténészként és álné-
ven szépíróként is publikáló Divald
munkássága a 21. században már legin-
kább csak a szakemberek számára élô,
holott e sokoldalú tudós valóban utazó
kincsestár volt maga is, nem csak az ál-
tala múzeumokba szállított mûemlékek
okán. A rendkívül hangulatos Felvidéki
sétákat már több kiadásban is kézbe ve-
hette az olvasó, s most eljött az ideje a
„nagyobb falatnak”: a Méry Ratio Kiadó
hasonmás kiadásban jelentette meg a
Magyarország mûvészeti emlékei címû
albumot. Az eredeti mû 1927-ben jelent
meg, mint az Ajánlásból kiderül, a Kirá-
lyi Magyar Egyetemi Nyomda 350 éves
fennállása alkalmából. Valóban alkalom-
hoz méltó, ünnepélyesen szép kötet
született 1927-ben és most 2010-ben is:
a szerzô óriási vállalkozása méltó for-
mában öltött testet e közel háromszáz
oldalas, hatalmas képanyaggal, kötetvé-
gi – az olvasást nem megzavaró – jegy-
zetapparátussal kiegészített albumban.
Divald legnagyobb erénye a sallangok-
tól mentes, tisztán történeti szemléle-
tû, világos írásmód, amelynek követhe-
tôségét segíti a jól felépített kronológia,
a fejezetegységekben és a kötet egészé-
ben is megvalósuló könnyû kereshetô-
ség. A regionális jellegzetességeket

nemzetközi össze-
függésben is meg-
világítja, például a
külhonba kiván-
dorló, vagy épp
hozzánk beáramló
mesterek, vándor-
kômûvesek, kôfa-
ragók útját, hatá-
sait követve. Mû-
ve korabeli lélek-
tani jelentôsége
volt, hogy néhány
évvel a trianoni
tragédia után
egységben tudta
láttatni a hajdani
M a g ya ro r s z á g
területének kul-
turális öröksé-
gét, kincseit. Di-
vald szépírói érdemei
mellett elsôsorban tudós volt, s ez kivi-
láglik tényekre alapozó, szakmájából fa-
kadóan a tényeket látvánnyal alátá-
masztó igényessége. A korabeli fotográ-
fiák az élességhez, nagy felbontáshoz,
tûéles kontúrokhoz szokott mai szemet
egy egészen másfajta vizuális élmény-
ben részesítik: a mûemlékek fotói ma-
guk is festményszerû fény-árnyék vi-
szonyokkal jelennek meg a lapokon.
Nem egy közülük – freskórészletek,
szentélykorlátok, párkányok, oszlopfôk
– ma már bizonyosan nem láthatók az
akkor rögzített állapotukban.

A kor szokásainak megfelelôen a kép-
anyag összegyûjtésérôl is a szerzônek
kellett gondoskodni, így az ôskortól a
„klasszicizáló stílû emlékek”-ig ívelô,
nyolc nagy korszakra osztott mû egésze
Divald munkája, bár kötetvégi jegyzeté-
bôl kiderül, hogy segítségére volt töb-
bek között a Mûemlékek Országos Bi-
zottsága, a Szépmûvészeti, a Nemzeti

és az Iparmûvé-
szeti Múzeum is. 

Divald kutatói
és feldolgozói-í-
rói öröksége nem
maradt folytatás
nélkül, többek kö-
zött épp a Méry
Ratio Kiadó gon-
dozásában megje-
lent köteteknek
k ö s z ö n h e t ô e n .
Jankovics Marcell
és Méry Gábor kö-
zös mûvészettör-
téneti vállalkozása
A bártfai Szent
Egyed bazilika, va-
lamint A szepeshe-
lyi Szent Márton
székesegyház címû
kötetek, amelyek-

ben Divald szellemében dolgozzák fel e
két jelentôs felvidéki város illetve mû-
emlékeik történetét. Bártfa helyreállí-
tott történelmi belvárosa, körülvéve a
középkori városfalakkal és bástyákkal
2000 óta a Világörökség része. A fôté-
ren álló háromhajós gótikus Szent
Egyed-templom és szintén gótikus vá-
rosháza Bártfa történetének kôben rög-
zített lenyomatai – e történetet követik
végig a szerzôk négy korszakra tagolva.
A Szepeshelyrôl szóló ikerkötet a „szlo-
vák Vatikánként” ismert Szent Márton-
dombi városkába kalauzol, amely a „jó-
részt a XV. században fölemelkedô Zá-
polyáknak, szepesi grófoknak majd az
ország nádorainak köszönhetôen telis-
tele van mûkincsekkel”. Hajdani tizen-
három gótikus szárnyas oltára közül ma
már csak négyet láthatunk többé-kevés-
bé eredeti formájában, és fôoltára is
csak részleteiben idézi meg a fényes
múltat, de egyedisége kiemeli a szepes-
ségi környezet kulturális emlékei közül.
Végül a könyves „hármasoltárt”, vala-
mint a történelmi felvidéki városok sorát
teszi teljessé Jankovics Marcell A lôcsei
Szent Jakab templom szárnyasoltárai cí-
mû albuma, amely Európa legmagasabb
gótikus szárnyasoltárát mutatja be gaz-
dag képanyaggal, feltárva a korabeli szim-
bólumrendszer sokféleségét.

Laik Eszter

MMûûttöörrttéénneettii  ddeetteekkttíívvmmuunnkkáákk
Divald Kornél öröksége

KÖNYVRÔL
Divald Kornél
MAGYARORSZÁG
MÛVÉSZETI EMLÉKEI
Méry Ratio Kiadó
256 oldal, 5900 Ft
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A tudományos mûhelyek évkönyvei arra hiva-
tottak, hogy tájékoztassanak a szóban forgó in-
tézményekben folyó kutatásokról és a megszü-
letett részeredményekrôl. A szegedi Móra mú-
zeum most megjelent annalesét ugyan tekinthe-
tem ilyen soros beszámolónak, ám az összeállí-
tás több szempontból egyedi. Egyrészt a megke-
rülhetetlen forrásközlései okán (errôl késôbb
részletesebben), másrészt meg azért, mert alig-
hanem a 60 évesen munkaereje teljében nyug-
díjba tessékelt Lengyel András fômuzeológus
évkönyvszerkesztôi búcsúszámát tartja, tarthat-
ja kezében az olvasó. Már aki, merthogy a más-
fél hónappal korábbi megjelenést, lapzártánkig
még a múzeum honlapja sem regisztrálta… Eb-
bôl a szempontból tehát ezen írást magam infor-
mációhézag-pótlónak is szánom. 

No meg a bíbelôdés dicséretének. Ebben az
évkönyvben ugyanis annyi, de annyi a tudósi
alázattal elvégzett szöszmötölôs munka, annyi a
muszájherkulesi gyürkôzés, mint amennyi a
nagy, a szenzációs találat. Vegyük elsôként azo-
kat az 1908 és 1916 közötti leveleket, melyeket
Balázs Béla írt Juhász Gyulának. A húsz publiká-
latlan szöveget Lengyel szakszerûen eligazító,
ugyanakkor tömör irodalmi-históriai olvas-
mányként is élvezetes végjegyzetekkel tette
közzé. A Balázs-opusok nemcsak két pályakez-
dô mûvész diákkorban gyökerezô barátságának
dokumentumai, hanem a múlt századelô irodal-
mi életének, szokásrendszerének, valamint az
az idô tájt körvonalazódó, s egyébiránt máig
nyúló „szegediségnek” is. A kezdetben még Ba-
lázs Herbertként jegyzett levelek számos per-
döntô irodalmi faktummal és tengernyi érde-
kességgel szolgálnak. Az elôbbire pregnáns pél-
da, hogy a magyar líra történetében forduló-
pontot jelentô 1908-as Holnap címû antológiá-
ban közölt Balázs-versek úgymond „teli van-
nak” nyomdahibával, merthogy a „Borult az éj-
szaka. Elborul az élet”-sor költôileg helyesen,
ahogy azt levelében Balázs rögzíti: „Borul az éj-
szaka. Elborul az élet”. Vagyis egyetlen plusz be-
tûcske a gondolatiságot, költôiséget átértelme-
zi, már annak, akinek van füle erre. 

Ugorjunk most a kötet egyharmadát kitevô,
lenyûgözô forrásközléshez, melyet az évkönyv
szerkesztésében is közremûködô irodalomtör-
ténész, a szegedi tudományegyetem oktatója
Bíró-Balogh Tamás jegyez. A Radnóti Miklós
dedikációi cím egyrészt hajszálpontos, hisz' va-
lóban az következik, amit a cím ígér (a könyv
lapzárta pillanatáig): 414 ismert Radnóti-kézje-
gyet, illetve ajánlás szöveget, másrészt viszont
ugyanez a tartalmilag helytálló cím – ha nincs
az olvasó kezében az évkönyv – nem jelzi azt az
elképesztôen izgalmas háttérvilágot, amelyet a
közreadó a dedikációk nyomán, kapcsán tár fel

és oszt meg az olvasókkal. A múzeumokból, ké-
zirattárakból, magángyûjteményekbôl, évtize-
dekre visszalapozott árverési katalógusokból,
könyvek, sajtócikkek nem ritkán csak odavetett
utalásaiból kinyert, s buldog szorgalommal egy-
bekazlazott Radnóti-ajánlások elsô pillantásra
talán egyhangúnak tûnhetnek. Legtöbbjükben a
„barátsággal”, a „szeretettel”, a „tisztelettel” szó-
fordulat dominál, az ettôl eltérô dedikációk ese-
ményszámba mennek. A parádés gyûjtés azon-
ban csak irodalomtörténeti ugródeszka, hiszen
a dedikációk együtt és külön-külön „megfaggat-
hatók”: események sorrendje, történések ideje,
helye, kapcsolati hálók tisztázhatók általuk.
Megint csupán egy, ezúttal az érdeklôdésemhez
igen közelálló példa: 1941. október 28-án József
Attila „özvegye”, Szántó Judit fél évtizedes „ké-
séssel” kapott egy példányt a Járkálj csak halál-
raítélt! címû verseskönyvbôl, mikor is – ahogy
Radnóti naplójában olvasható – a „ragyogó me-
sélô, színészkedô” nô meglátogatta ôket. A Rad-
nóti által egyébként nem kedvelt Judittal való,
meglepetésre jól sikerült találkozás után két
nappal – erre Bíró-Balogh hívja fel a figyelmet –
a költô megbízást kapott József Attila hátrama-
radt verseinek sajtó alá rendezésére. A Cserép-
falvi Kiadóval kötött szerzôdés pedig végiggon-
doltatta vele a költôi sorsot, s ennek nyomán
pedig a mellbevágóan gyönyörûséges megálla-
pítás vetett papírra, mely szerint a Szárszón ön-
gyilkossá lett József Attilán kívül „ilyen termé-
szetes halált csak egy költô halt még a magyar
irodalomban, Petôfi Sándor, a magyar szabad-
ságharc költôje a segesvári csatatéren. Nem
bírta volna elviselni azt, ami utána következik.”
S bár csak egy példát ígértem, nem állom meg,
hogy fel ne idézzek még egy kedves korfestô
morzsát, a Radnótihoz több szálon is kapcsoló-
dó Szalai Józsefnek szóló dedikációk hátterét. A
tornász, mûugró és nem utolsósorban jogász
egyebek mellett azzal érdemelte ki a névre –
„Jóska bátyámnak” – szóló ajánlást, hogy elsimí-
totta a kerületi elöljáróságon a költô és szerel-
me, felesége Fifi közszerméremsértési ügyét,
merthogy egy parkban egy rendôr rajtakapta
ôket, mikor csókolóztak…

A már fentebb említett „szegediség” témakö-
réhez csatolható Lengyel András másik, úgy-
mond „kisebb közleménye”, amely iskolapéldája
az általa ûzött irodalomtörténeti vonulatnak. Le-
tétként bekerült a múzeumba egy látszólag szá-
raz irategyüttes, Móra Ferenc 1920-as versgyûj-
teményének, a Könyes könyvnek nyomdai
számlákból és elôfizetési ívekbôl álló dokumen-
tációja. Ebbôl egy irodalomtörténész, úgy általá-
ban, alighanem felcsillanó szemmel mazsolázná
ki a Tanácsköztársaság után félreállított író-köl-
tô elôfizetô felhívásának keservesen szép szava-

it („Most olyan világ van, hogy mindenki, ma-
gamsorsú ember, eladogatja, amit eddig való
élete munkájával szerzett.”), valamint azt a
tényt, hogy a bibliofil kötetet 420 példányban
nyomták ki. Ehelyett, pontosabban: emellett mit
csinált Lengyel András? Górcsô alá vette az elô-
fizetési íveket, az elôfizetéseket gyûjtô szemé-
lyeket és a megrendelôket, feltételezvén, hogy a
fennmaradt papírok segítségével nemcsak Móra
meglepôen izgalmas „network”-jét lehet feltér-
képezni, de a megrendelôk akkurátus számba-
vételét a várostörténeti mikrokutatás is haszno-
síthatja. A 25 elôfizetés-gyûjtô többségét Len-
gyel sikerrel „identifikálta”, s ezzel nemcsak sze-
mélyüket azonosította, de azt a mozgékony és
aktív kört is, amely Szeged kulturális életében
meghatározó szerepet játszott. Az elôfizetôi
ívekbôl kigyûjtött további kétszáz név feldolgo-
zásra vár. „Sziszifuszi munka lenne ez, de sze-
rencsére van olyan kutató, akit tájékozottsága és
szorgalma erre a munkára alkalmassá tesz” –
jegyzi meg dolgozata végén Lengyel. Kiszemelt-
je nevét ugyan nem árulja el, de azt  azért hozzá-
teszi, hogy egy ilyen adattár páratlan várostörté-
neti szociológiai elemzést tenne lehetôvé. 

Méltatlanul kevés helyet hagytam a többi iro-
dalmi, mûvészeti fegyvertény-dolgozatra, ame-
lyek pedig az említettekhez hasonló bíbelôdé-
sekkel születtek. Az ugyancsak két közle-
ménnyel szereplô, s mostanában leginkább
Kosztolányiban „utazó” Bíró-Balogh fôhôse szá-
nalmas szélsôjobboldali korszakának egy elke-
rült sajtóperét kutatta ki, Apró Ferenc az évtize-
dek óta tervezgetett Szegedi Életrajzi Lexikonba
szánt 12 mûvészportréval emlékeztet a hiányra,
T. Knotik Mária a Tisza-parti város szerkesztô-
ségeinek, kiadóhivatalainak és nyomdáinak hely-
színeit összesítette. Az évkönyvet két teljességre
törô bibliográfia zárja: az egyik a Szegedrôl in-
dult irodalomtörténész, a Kassák-kutatást meg-
alapozó, négy éve elhunyt Csaplár Ferenc mun-
kásságát összegzi, a másik a város képzômûvé-
szeti életét találó írásaival alakító Szuromi Pál
eddigi tevékenységét lajstromozza. Ez utóbbi lis-
ta, szerencsére lezárhatatlan, így nem szerepel
benne az a Sorvadó szempárok címû, a látáskul-
túrára leselkedô veszélyeket taglaló friss eszme-
futtatás sem, amely éppen e tárgyalt évkönyv
nyitótanulmányaként jelent meg. 

Murányi Gábor

AA  bbííbbeellôôddééss  ddiiccsséérreettee

KÖNYVRÔL
IRODALOM- ÉS
MÛVÉSZETTÖRTÉNETI
TANULMÁNYOK, 5.
A Móra Ferenc
Múzeum Évkönyve
Bába Kiadó
232 oldal, ár megjelölése nélkül.
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Görög Sándor:
REPKÉNYSZAGGATÁS
Önéletrajz, családtörténet,
korrajz a 20. századból

A könyv egyszerre memoár, csa-
ládtörténet és korrajz. Görög Sán-
dor gyógyszerkutató, egyetemi ta-
nár, az MTA rendes tagja az 1930-

as években keresztény középosztálybeli családba születik Szom-
bathelyen, ugyanakkor szinte az egész családja elpusztul a holo-
kauszt során. Ô maga egy szerzetesi rendházban vészeli át ezt az
idôszakot, a szombathelyi premontreieknél éli át az egyházi isko-
lák államosítását. Ekkoriban pap szeretne lenni, sôt egyenesen
missziós pap… Késôbb nagy hatással van rá a természettudomá-
nyok racionalizmusa, ami megváltoztatja a világnézetét.

A szerzô a szülei gyermekkorától napjainkig terjedô évszázad
tablóját festi meg személyes emlékek és rengeteg kordokumen-
tum segítségével. Az olvasó bepillantást nyerhet egy vidéki, ke-
resztény középosztálybeli, értelmiségi családnak, majd a szerzô
életét megmentô szerzetesháznak az életébe, a szerzô által láto-
gatott iskolák, egyetemek világába. Képet kaphat a közelmúlt ma-
gyar társadalmának néhány szegletérôl, az ipari kutatás, a tudo-
mányos élet, az MTA dolgairól, de nyomon követheti a szerzô vi-
lágnézetének, identitástudatának kialakulását is.

(X)
A/5, kötve, 3465 Ft

Cseke Ákos:
A KÖZÉPKOR ÉS AZ ESZTÉTIKA

A középkori esztétikának szentelt
tanulmányok a 19. század második
felétôl fogva egyre nagyobb helyet
foglalnak el az esztétikatörténeti
kutatásokban, magyarul azonban
még soha nem jelent meg egy ki-
fejezetten ennek a kérdésnek
szentelt összefoglaló munka. Cse-
ke Ákos könyve ebben a tekintet-
ben hiánypótló mû. A középkor és
az esztétika ugyanakkor nem

pusztán az ebben a témában született külföldi szakirodalom is-
mertetésére vállalkozik, hanem a szakirodalom közmegegyezé-
sen alapuló belátásainak újragondolását is elvégzi. A könyv töb-
bek között a következô kérdésekre keresi a választ: Milyen szere-
pet tölt be a mûvészet és a szépség a középkori gondolkodásban?
Mennyiben módosítja – vagy inkább ássa alá – a középkori szer-
zôk tanulmányozása a modern esztétikai tapasztalatot? Mit jelent
a szépséget észlelni a világban és önmagamban? Létezik-e érzék-
feletti szépség? És vajon szép-e a szerelmes, széppé tesz-e a sze-
retet, a szerelem világa? A könyv többek között Tertullianus,
Ágoston, Eriugena, Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, Aquinói Ta-
más, Eckhart mester és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutat-
ja be az esztétika történeti vizsgálatának szempontjából.

(X)
A/5, kartonált, ragasztókötött, 3500 Ft

Balassi Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 21.
T: 483-07-50, F: 266-83-43
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu
www.szakkonyv.hu

TANULMÁNYOK
A HOLOKAUSZTRÓL V. 

A sorozat új kötete, a New York-i
City University Graduate Cente-
rének keretében mûködô Holo-
kausztkutató Intézet támogatásá-
val jelenik meg. E kötet szerzôi-

nek többsége is az Intézet J. and O. Winter Fundjának ösztöndí-
jasa volt. Néhányan közülük a közelmúltban fejezték be tanulmá-
nyaikat különbözô magyarországi felsôoktatási intézményekben,
ôk a Magyarország 20. századi történelmének kutatása iránt elkö-
telezett fiatal tudósok generációjához tartoznak. A kötet tizenegy
írást tartalmaz, amelyek mindegyike a holokausztkutatás egy-egy
érdekes, eddig kevéssé vizsgált nézôpontját képviseli. Az idô-
rend szerint csoportosított tanulmányok a háború elôtti, alatti és
utáni helyzetet elemzik választott szempontjuk alapján, amely az
európai és magyarországi nagypolitika folyamataitól egy-egy vi-
déki zsidó közösség végzetének aprólékos feltárásáig terjed. A
sorozat szerkesztôje az Egyesült Államokban élô történészpro-
fesszor, Randolph L. Braham, a magyarországi holokauszt avatott
szakértôje, akinek e kötetben három, eddig nem publikált tanul-
mányát olvashatjuk. 

(X)
B/5, 412 oldal, kartonált, 3000 Ft

X ÚR A KH-BAN
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Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA

Dr. Danima Damdindorj
„Az éltetô étkek arany

szutrája” címû könyve egy
különleges egészségfilozófiai
írás. Rendkívül sajátosak és

tanulságosak a mongol
fekete asztrológia összefüg-

gései a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.

Aki tiszteletben tartja saját
életét, annak tiszteletben kell

tartania a Természetet és
annak törvényeit, mert az

egészség boldog életalapja
a Természet teljes körû

tisztelete.

Geomantika Bt. 426 oldal, ára: 3500 Ft

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.
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TATIOSZ ÉLETBÖLCSESSÉGEK
„Bölcsességek Kincsestára” sorozat

Bölcsességek az élet minden helyzetére,
avagy hogyan tegyünk szert mindennapi
bölcsességre.

„Keresd a szépet, az egyszerût, a tisztát – megtalálod.”

– Téged hallgatva, Tatiosz, örülök, hogy embernek születtem –
mondta a kortárs és tanítvány Kalimonasz. – Ha azt kérném tô-
led, mutasd be magad, mit mondanál?
– Minden dolgot két oldalról szemlélj: ha az egyik fele lehúz, a
másik felemel.
– Ha azt kérném tôled, mesélj a munkádról, mit mondanál?
– Mindannyiunkat egy bölcs vezet: hívd elô magadból a benned
élô mestert. 
– Ha azt kérném tôled, mesélj nekünk az életrôl, mit mondanál?
– Sorsunkat magunk teljesítjük be. Ha azt akarod, hogy az élet
problémái porszemmé zsugorodjanak, melyet könnyen vállára
kap a szél, élj a benned lakó bölcs tudásával: senki sem más, mint
a többiek; senki sem több, vagy kevesebb a másik embernél.

(X)
B/6, 112 oldal, ezüst bôrkötés, 1490 Ft

VÉNUSZ KÓDEX
A Szépség és a Szeretet könyve
„Évezredek Bölcsessége” sorozat

„A szeretet olyan, mint az élet.
Igen, a szeretet maga az élet.
És ki ne szeretné az életét?”

Milyen nehéz beszélni arról, amire nin-
csenek szavaink. Ilyen a jóság, a szép-
ség és a szeretet, hiszen ezek a csodák
mindenkinek mást jelentenek. Az idô is

megtréfál bennünket: az, ami ma szép, az, ami ma szeretet,
holnapra megszokottá lesz, és az emberi vágy új utakat keres
ismeretlen szépségek felé. 

A Vénusz kódex végigvezet bennünket az idôn, ami nem más,
mind a földi élet. Itt kérdés a rokonszenv és az ellenszenv, a be-
csület és a becsvágy, a derû és a keserûség, a barátság és a go-
noszság, a megbocsátás és a harag, a bizalom és a gyanakvás, az
elfogadás és a kárhoztatás, a hit és a hitetlenség. Itt kérdés az ön-
magunkhoz való hûség is, amiként a lelki béke és az emberi tü-
relem zúgolódik sokszor, és téblábol az idôben. Éltek azonban
mesterek, akik ismerték a bölcsesség idôtlen koronáját, nem az
aranyfoglalatú és gyémántkövekkel kirakott ékszert, a földi hata-
lom jelképét, hanem azt az idôk felett álló tudást, amely az em-
ber születésével érkezik a földre. A nap, a hold és a csillagok
öröktôl fogva arra várnak, hogy lássák ôket, és megértsék ôket.
Az emberek öröktôl fogva arra várnak, hogy lássák ôket, és meg-
értsék ôket. A feladat óriási, és a gyôzelem édes.
Ez a Vénusz kódex.

(X)
A/5, 208 oldal, keménytáblás, 2900 Ft

XIX. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT

2011. MÁJUS 16–21. BUDAPEST V., FERENCIEK TERE

2011-ben, a Szent István Társulat szervezésében tizenkilencedik
alkalommal kerül megrendezésre a Szent István Könyvhét,  a
magyar keresztény könyvkiadók hazai seregszemléje.

A rendezvény 2011. május 17-én – rendhagyó módon kedden –
11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudo-
mányi Karának dísztermében tartandó ünnepi megnyitóval veszi
kezdetét (Budapest VIII. Szentkirályi u. 28. II. emelet). A könyv-
hetet Dr. ERDÕ PÉTER bíboros, prímás, Esztergom-budapesti ér-
sek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Szent Ist-
ván Társulat fôvédôje nyitja meg. A megnyitón bemutatásra ke-
rülnek a könyvhét újdonságai, s ERDÕ PÉTER valamint SPÁNYI
ANTAL székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány
elnöke, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója átadják a 2011.
évi Stephanus-díjakat, teológiai és irodalmi kategóriában.

A megnyitón közremûködik két elôadómûvész és a Budapesti
Vonósok vonósnégyese.

A könyvhétre ellátogató olvasókat közel nyolcezer kiadvánnyal,
várhatóan 62 könyvheti újdonsággal várják a Kiadók. Újdonság-
ként irodalmi, lelkiségi, teológiai, történeti és filozófiai mûvek
egyaránt megjelennek. 

A rendezvény hagyományainak megfelelôen hétfôtôl péntekig
ismét találkozhatnak az olvasók és a szerzôk. Naponta 15-18 órá-
ig a téren felállított asztaloknál várják az érdeklôdôket.

DEDIKÁLÁSOK: 
Május 16., hétfô
14–15 óra Seregély István püspök
16–18 óra Bolberitz Pál
16–17 óra Kozma László, Czigány György
17–18 óra Freund Tamás, Beer Miklós püspök, Spangel Péter

Május 17., kedd
14–15 óra Reinhard Marx (Stephanus-díjas)
14–15 óra Hárs Ernô (Stephanus-díjas)
15–16 óra Czigány György, Ritoók Zsigmond, Simon Erika, Beran Ferenc
16–17 óra Gyürki László, Rumszauer Miklós, Lôrincz Sándor, Süle Ferenc
17–18 óra Csókay Károly, Dávid Katalin

Május 18., szerda
15–17 óra Kopp Mária
15–16 óra Veres András püspök, Haider Márta
16–17 óra Olofsson Placid OSB, P. Kercza Asztrik OFM,

Hager Ritta, Csernóczky Judit
17–18 óra Nemeskürty István, Tímár Ágnes

Május 19., csütörtök
15–16 óra Cselényi István Gábor
16–17 óra Várnai Péter, Kék Emerencia, Takách Gáspár, Dutka Judit
17–18 óra Somos Róbert, Mácz István, Szabó Ferenc SJ

Május 20., péntek
16–17 óra Dér Katalin, Jorsits Attila, Tóth Sándor
17–18 óra Lukács László

A Ferences templom elôtt felállított színpadon – az elôzetes ter-
vek szerint szombaton – folyamatosan kulturális mûsorok, gyer-
mekprogramok, koncertek, könyvbemutatók zajlanak. 

A XIX. Szent István Könyvhéten elôször lesz felállítva egy
KÁVÉZÓ-SÁTOR-TALÁLKAPONT amelyben mindenkit, – aki
könyvet vásárol bármelyik pavilonnál – meghívunk egy csésze
kávéra, vagy teára. A sátornál a HÁLÓ (Katolikus Közösségek
Hálózata) munkatársai várják az olvasókat, hogy kötetlenül elbe-
szélgessenek. Célunk, hogy a Szent István Könyvhét ne csak a
vásárlásról, hanem a könyvek, az irodalom és az olvasás szerete-
térôl, annak közösségformáló erejérôl is szóljon. 

A Szent István Társulat által 2010. október és 2011. május között
havonta megrendezésre kerülô KONTRASZTOK- irodalmi kávé-
ház záró találkozója a Szent István Könyvhéten lesz. 

KÖNYVHÉT
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ostanában dokumentumfilmeket nézek rossz játékfil-
mek helyett. Tanulságosak. Nemrég a Diagnosis Un-
known sorozat egyik folytatásában egy fiatalasszony-

ról volt szó, aki a második gyerekét várja, közben furcsa neuro-
lógiai tüneteket észlel magán. Az orvosok azt mondják, a terhes-
ségtôl van, ha a baba megszületik, el fog múlni. De nem múlik el,
sôt, a tünetek súlyosbodnak. Nem feszítem az olvasó idegeit: va-
lami rendkívül ritka, genetikus nyavalya, amit a terhesség hozott
elô (de miért a második, miért nem
hozta elô az elsô terhesség, ezt nem
tudni); van szép hosszú latin neve is,
a folyamat nagy nehezen megállítha-
tó, de vissza nem fordítható. Az
asszony a padlón van. Tolószék, fél
oldala kicsit béna marad, de mellette
áll a családja, szeretô férje, a gyerekei,
a nagyszülôk, a szomszédok, ismerô-
sök: a fiatalasszony boldog. Hálás az orvososoknak, az Istennek
és a családnak, barátoknak, és ha már ô így járt, gondolja, leg-
alább mások profitáljanak az ô esetébôl, és egyesületet alapít a
hasonló helyzetûek támogatására, a ritka betegség fölismerésé-
nek és gyógymódjainak kutatására. 

Nem egy, legalább tizenöt hasonló amerikai dokumentumfilmet
láttam az utóbbi idôben. 

Nincs vesztett helyzet. Minden helyzetnek van pozitívuma. A
test a padlóra kerülhet, a lélek nem. 

Nem szeretjük Amerikát. Európa az elbukó hôsök földje. Ham-
leté. Ádámé. Otellóé. Amerika a bunkók világa – mondogatjuk –,
ahol csak a gyôztes lehet hôs. Amerika ötször mentette meg Eu-
rópát: az elsô és a második világháborúban, utána a Marshall
tervvel, aztán megnyerte nekünk a hidegháborút, és rendet csi-
nált a béna Európa helyett a délszláv háború idején. Illene hálás-
nak lennünk ennek a nagy és gazdag nemzetnek… hát minden
okunk megvan rá, hogy ne szeressük! Igaz? 

2001. 09. 11. óta jobban odafigyelek erre az országra. Imponáló
volt, ahogy helytálltak. Közvetlenül a terrortámadás pillanatában,

és utána is. Európából a bátrak, a gyôzelemre születettek vándo-
roltak ki. Afrikából a szívósak, az erôsek, a túlélôk maradtak meg.
Ezek utódaiból áll a népesség. 

Ezek nem kerülhetnek úgy a fölre, hogy ne tudjanak fölállni. S
ha mégse, a földön fekve is megtalálják a helyzet pozitív oldalát.
Akkor egyesületet alapítanak a többi földre került megsegítésére.
A megerôszakolt nôk anonim egyesületét. Az anonim alkoholis-
ták önsegítô csoportjait. A családon belüli erôszakkal nehezen

boldogul az igazságszolgáltatás, mert
a meggyalázott, megkínzott asszonyok
nem mernek a szörnyeteg férjek ellen
vallani. A távolságtartó végzéseket
nehéz betartatni az elmebeteg, hata-
lommániás és szadista férfiakkal
szemben. Hát megteremtették a titkos
menedékek hálózatát, ahová az erô-
szaknak kitett anyák gyerekeikkel

együtt menekülhetnek. És hogy ne találják meg ôket, a hallgatás
törvénye erôsebb köztük, mint a maffiózók között… 

Aki elvesztette hozzátartozóját légi katasztrófában, egyesületet
alapít a légi katasztrófák áldozatainak a családjai részére. Közö-
sen lépnek föl a kárpótlásért. Közösen lépnek föl, hogy a légitár-
saság ne úszhassa meg a biztonsági berendezések telepítését,
még ha egy vagyonba kerülnek, akkor se! Hogy a veszélyes gépe-
ket kivonják a forgalomból, ha a légitársaság tönkremegy belé, ak-
kor is. Az emberélet mindennél többet ér. 

Mert vesztes helyzet nincs, csak vesztes ember van, de ez belsô
tartás kérdése, és akiben tartás van, annak ereje is lesz, hogy ne
roppanjon össze, hogy visszájára fordítsa a bajt, hogy kiutat találjon. 

Keep smiling – mondják, de ne csak vigyorogj, mint a fakutya,
ne csak kifelé játszd meg magad. Belülrôl is mosolyogj, csak így
gyôzhetsz. A küzdelmet nem megúszni kell, hanem vállalni, és
nem akkor gyôztünk, ha az ellenfelünk torkára léphetünk, hanem
akkor, ha megôrizzük magunkban az embert, aki nem arra szüle-
tett, hogy legyôzzék. 

Mi, a balsors népe, tanulhatnánk tôlük. 

A nevetés tudománya
Beck Mihály a tudomány humoráról szóló kö-
tete az Akadémiai kiadó Új Polihisztor c. so-
rozatában látott napvilágot. A szerzô egyfajta
kézikönyvet írt, mely rendszerét adja ennek a
területnek. Tudományos igénnyel szedi ele-
meire a választott témakört. Elsôként a neve-
tés lehetséges forrásait közli, majd szisztema-
tikusan, fejezetrôl fejezetre kifejti az elsô fe-
jezetben leírtakat. Nyelve könnyed, szórakoz-
tató és közérthetô. Csupán egy-egy részlet
humorának megértéséhez szükséges némi
szakmai, tudományos ismeret. Nemcsak a tu-
domány mûvelôit, hanem a széles nagykö-
zönséget szólítja meg.

A szöveget olvasva megismerkedhetünk a tudo-
mányos élet humoros folyóirataival, ál-tudomá-
nyos, vagy nevetséges kutatási eredményeket
közre adó kutatókat illetô díjakkal, a tudományos
tévutakkal, koholmányokkal, híres tudósokról
szóló anekdotákkal és a tôlük származó aforizmákkal, érdekes és
ôrült találmányokkal, és nem utolsó sorban a tragikus, tragikomi-
kus tudóssorsokkal. A szöveg bepillantást nyújt laboratóriumok,

konferenciatermek és egyetemek tanári szobái-
nak ajtaja mögé. A kötetet három szépirodalmi
szöveg zárja: Jonathan Swift Gulliverjének a La-
putai Egyetemen tett látogatása, valamint Mik-
száth Kálmán és Karinthy Frigyes tudománnyal
és humorral foglalkozó szövegei. Ezek egyfajta
szépprózai összegzését adják a korábbiaknak.

A szerzô ironikusan mutatja be ezt a világot.
Maró szatíráját adja a tudós társadalomnak a
nyolcadik fejezet elsô két alfejezete, melyek-
bôl „megtudhatjuk” miként írjunk tudomá-
nyos közleményt, illetve, hogy hogyan tart-
sunk tudományos elôadást. Mivel a szerzô
maga is aktív tudós, kémikus, egyetemi tanár,
sôt az MTA rendes tagja, ez igencsak önkriti-
kus gesztus. Beck Mihály miközben nevettet,
egy kicsit közelebb hozza az olvasót, a tudo-
mány merevnek és száraznak hitt világához.
A tudósok megelevenednek a könyv lapjain,
és hús-vér emberként látjuk ôket, gyarlósága-
ikkal, gyengeségükkel és zsenialitásukkal

együtt, a tudomány pedig akár egy krimi megoldhatatlannak
látszó rejtélye, olyan izgalmassá válik.

Hományi Péter

Kertész Ákos
AA  tteesstt  ffööllddrree  kkeerrüüllhheett,,

aa  lléélleekk  nneemm

M
KERTÉSZ ÁKOS
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Beck Mihály
HUMOR A TUDOMÁNYBAN
(Új polihisztor)
Akadémiai Kiadó
206 oldal, 3150 Ft



Christian Morgenstern:
AKASZTÓFA-ÉNEKEK
ÉS MÁS KÖLTEMÉNYEK
152 oldal, 2700 Ft
Az akasztófa-költészet: egy
darabka világnézet. A zárójel-
be tett, anyagtalan dolgok
korláttalan szabadsága. Ez az,
ami szóhoz jut benne. Az
akasztófáról másként tekin-
tünk a világra; s mást látunk
meg benne, mint mások.

Szerencsés Károly:
ELTÉKOZOLT ÉVTIZED
Adalékok a Kádár-korszak
hetvenes éveinek történetéhez
252 oldal, 3200 Ft
Egyre több jel mutat arra,
hogy a 21. század politikai,
gazdasági, társadalmi és kultu-
rális folyamataira nem a „le-
gendás hatvanas évek”, vagy a
szocialista rendszert megbuk-
tató nyolcvanas évek vannak
döntô hatással, hanem sokkal
inkább a szívósan máig ható
hetvenes évtized. 

Hankiss János:
ÖZÖNVÍZ A SZAHARÁBAN
400 oldal, 3300 Ft
Amióta egyik áltudós a föld ki-
száradásától, a víz eltûnésérôl
handbandázik, a másik meg

özönvízzel fenyegetôzik, amió-
ta a párhuzamosok találkoznak
is a végtelenben meg nem is,
azóta csak egy biztos pont ma-
radt: az emberi összetartozás
és közös védekezés – ilyen gon-
dolatok mozgatják e modern
regény cselekményének szálait.

Morris L. West:
AZ ÖRDÖG ÜGYVÉDJE
320 oldal, 3200 Ft
Monsignor Blaise Mereditnek
döntenie kell az operálás és
gyorsabban bekövetkezô vég,
vagy hosszabb élet, ám fájdal-
mas kimúlás között. S ekkor
kapja meg bíborosától élete
legkeményebb feladatát, egy
szentség hírében álló férfi bol-
doggá avatásának perében, az
„ördög ügyvédjének” szerepét.

A HALHATATLANSÁG
VIRÁGFÜZÉRE
Részletek a Jóga Vászisthából
256 oldal, 2900 Ft
Buji Ferenc fordításában
adunk közre részleteket az in-
diai védánta-bölcselet klasszi-
kus, szépirodalmi rangú mûvé-
bôl, mely az ember örök kérdé-
seire keresi a választ, s ezer év
távlatából is van mondanivaló-
ja a ma embere számára.

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

A Jó könyv – szolgálat

A Kairosz Kiadó ajánlata
www.kairosz.hu



BLUEBIRD READER’S ACADEMY Kötetenként 990 Ft
Könnyített olvasmányok 
Ismert magyar irodalmi mûvek rövidített változatainak
angol fordításai három nyelvi szinten. 

AKADÉMIAI KIADÓ
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D.
Telefon/Fax: +36 1 464 8201
www.akademiaikiado.hu



– Kezdjük azzal, hogy mivel foglalkoztok,
hogyan találtatok a témára, és hogyan ta-
láltatok egymásra? Mikor és milyen körül-
mények között született meg a Nôírók és
írónôk címû kötetnek az ötlete?
Szilágyi Judit: – Mi tulajdonképpen két kü-
lön szakmából jövünk, Anna pszichológus,
jómagam irodalomtörténész vagyok.
2008-ban egy pozsonyi Lesznai Anna kon-
ferenciáról hazafelé jövet a vonaton vetô-
dött fel az ötlet, mi lenne, ha írnánk egy
könyvet a Nyugat nôíróiról.
Borgos Anna: – Judit ötlete volt ez a válo-
gatás, hirtelenjében húsz nevet állítottunk
akkor össze. Valahogy félúton találkoztak a té-
máink. Én nyugatos írófeleségekkel, nôtörténe-
ti kutatásokkal foglalkoztam korábban, Judit pe-
dig Lesznai Annával, Füst Milánnal, meg a
Nyugattal általában. 
Szilágyi Judit: – 2008-ban volt 100 éves a
Nyugat. Akkor nyitottuk meg a PIM-ben a
jubileumi kiállítást, tulajdonképpen ebbôl
nôtt ki az ötlet.
– Hogy ment a közös munka? Volt-e köztetek
szemléletbeli különbség?
Szilágyi Judit: – Az a tíz portré, ami a kötetbe
került, mutatja a kettônk nézôpontja közti kü-
lönbséget. Míg Anna a társadalmi, lelki, család-
történeti, nôtörténeti háttereket erôsebben fi-
gyelembe vette, én inkább a mûvek felôl köze-
lítettem, a mûvek értelmezése, az irodalmi tel-
jesítmények elhelyezése volt a fô szempont
számomra. Emiatt aztán nem feltétlenül pár-
huzamosak ezek a portrék, de nyilván az alap-
vetô struktúrájuk ugyanaz.
– Miként osztottátok fel egymás közt a szerzôket?
Borgos Anna: – Volt egy-két szerzô, aki adta
magát, Lesznai például egyértelmûen Judithoz
került, Török Sophie hozzám, de volt néhány
zsákbamacska… Aztán a végén észrevettük,
hogy majdnem az összes költôt Judit kapta, s
nagyrészt hozzám kerültek a prózaírók.
Szilágyi Judit: – Mintha nekem jutott volna
több olyan szerzô, aki ismeretlen volt, és teljes
hagyatékokat kellett elôbányászni. Ilyenkor tel-
jesen másfajta módszertant kell alkalmazni.
Borgos Anna: – Az én nehézségem inkább ab-
ból adódott, hogy például lehet-e még bármi
újat mondani Kaffka Margitról, hiszen már
rengeteg tanulmány és több monográfia szüle-
tett róla. Találnom kellett egy olyan nézôpon-
tot, ami újszerû. Ez a nézôpont esetünkben a
Nyugathoz való kapcsolódás, illetve a nôiség
szempontja volt, s ebben talán lehetett valamit
hozzátenni még Kaffkához is. 

– Milyen szempontok alapján választottá-
tok ki azt a tíz szerzôt, akik végül bekerül-
tek a kötetbe?
Szilágyi Judit: – A Nyugatban leggyakrab-
ban közölt tíz nôt választottuk ki részletes
vizsgálatra.

Volt egy nagyon fontos mozgatója ennek az
egész ötletnek: Reichard Piroska egyik levele,
amelyet Elek Artúrnak írt, s amelyben hossza-
san fejtegeti, hogy a Nyugat milyen jelentôsen
elômozdította a nôk szereplését. A kiindulás
az volt, hogy megszámoltuk, körülbelül hány
nô publikált a Nyugatban.  Olyan 60–70 körü-
li szám jött ki, ami 2–3 %-a az összes szerzô-
nek, ez nem túl sok. Eközben pedig az a tév-
hit él a köztudatban, hogy a nôk túlreprezen-
táltak a Nyugatban, és túl sok dilettáns alkotó
van köztük. Ennek az állításnak szerettünk
volna utánajárni, vajon igaz-e? Mennyiségileg
nem tûnik igaznak, vagy csak a korszakhoz ké-
pest. Másrészt minôségileg sem, hiszen ez a
tíz nô, ha nem is egyenletes színvonalon, de
mindenképpen maradandót alkottak.
Borgos Anna: – Sôt, úgy tûnik, hogy arányai-
ban több dilettáns férfit közöl a lap. A Nyugat-
antológiákban például sokkal magasabb a nôk
aránya (kb. 10%), mint a lapban, tehát ahol ér-
vényesült egy szelektív válogatás, oda több nô
került be, mint a Nyugat egészébe.

Szilágyi Judit: – Azt még fontos megemlí-
tenünk, hogy a kötet végén bemutattunk
még további negyven nôírót, tehát össze-
sen ötven nôrôl esik szó a könyvben. Az
utolsó negyvenrôl persze csak lexikonsze-
rûen, de legalább megvillantva, hogy ki
mindenki volt még fontos a Nyugat törté-
netében.
Borgos Anna: – Van olyan is a lexikonban
szereplôk között, aki ma sokkal ismertebb,
mint az általunk tárgyalt tíz nô közül
egyik-másik. (Ilyen például Hajnal Anna,
Sziráky Judit, Várnai Zseni.) A válogatás
tehát az akkori tendenciákat rögzíti.

– Hogyan épül fel, milyen a tanulmánykötet
szerkezete?
Borgos Anna: – A szerzôk többé-kevésbé idô-
rendben kerültek bele a kötetbe. Az egyes ta-
nulmányok is nagyjából az életrajzi kronológi-
át követve épültek fel; de az ismertebb szer-
zôknél nem kezdtük el a nulláról az ismerte-
tést, hanem a Nyugattal való találkozás körül-
ményeire koncentráltunk. Elemeztük a Nyu-
gattal, a szerkesztôkkel való kapcsolatuk alaku-
lását, a mûvek fogadtatását, más szerzôkkel va-
ló kapcsolattartásukat. Fontos szempont volt a
többi nôvel való viszonyuk.
– Milyen volt az egymás közti kapcsolatrend-
szerük?
Szilágyi Judit: – Ez az egyik legérdekesebb ve-
tülete lett a könyvnek. Azt hiszem, hogy ez a
tíz nô is, de ha tágítanánk a kört, még több is,
egy sajátos nôi hálózatot hozott létre. Ahogy
például Kaffka Margit és Lesznai Anna is igen
szoros barátságban voltak, a fiatalabbak közül
Reichard Piroska és Gyulai Márta között ala-
kult ki baráti kapcsolat.
Borgos Anna: – Lányi Sarolta és Kaffka Margit
kapcsolatát inkább a mester-tanítványi vi-
szony jellemezte.
Szilágyi Judit: – Török Sophie-hoz például na-
gyon sokan kötôdtek úgy is mint a Nyugat fô-
szerkesztôjének a feleségéhez. Ebben a szerep-
ben Török Sophie egyfajta „anya-figuraként” is
funkcionált ebben a nôi közegben.
– Mi volt a legizgalmasabb momentuma a ku-
tatásaitoknak?
Szilágyi Judit: – Ami ebben a témában minket
a leginkább érdekelt, az a pillanat, amikor ép-
pen megtörténik valami átbillenés. Az az iro-
dalomtörténeti szituáció volt az érdekes, ami-
kor éppen átszakad valami. A kezdet, amikor a
nôk egyre magától értetôdôbben szerepelnek
az irodalmi közegben. 

Illényi Mária

INTERJÚ

KÖNYVRÔL
Borgos Anna – 
Szilágyi Judit
NÔÍRÓK ÉS ÍRÓNÔK
Irodalmi és nôi
szerepek a Nyugatban
Noran Könyvesház
492 oldal, 3499 Ft
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AA  nnôôkk  aa  NNyyuuggaattbbaann  
Beszélgetés Borgos Annával és Szilágyi Judittal

Borgos Anna Szilágyi Judit



Az eredetileg angol kiadvány rögtön fontos kérdéssel indít,
vagyis hogy mit is tekinthetünk egyáltalán kincsnek. A régé-
szek nem szívesen használják ezt a fogalmat, a laikusok számá-
ra viszont már maga a szó is vonzerôvel bír – talán éppen ezért
születhetett meg ez az impozáns kötet. Elsôként mindenkinek
az arany vagy az ezüst, esetleg más drágaság juthat eszébe, de
még rengeteg képzet kapcsolódhat ehhez a szóhoz, minden-
képpen valami különlegeset, értékeset, ritkaságot értünk alatta.
Nemegyszer elôfordul, hogy maga az
anyag, melybôl az adott tárgy készül,
értéktelen, a tárgy maga mégis jelen-
tôs értéket képvisel. 

Néhány esetben nem teljesen vilá-
gos számomra, az adott lelet milyen
kritériumok alapján került be a kötet-
be, hiszen kincsnek még kincs, de
egyáltalán nem veszett el. Pedig a
könyv még a kincsek eltûnésének
módjait is kategorizálja, megállapítva,
hogy egy kincs eltûnhet véletlenül,
ellophatják, eláshatják, eltemethetik,
használhatják áldozati tárgynak, illet-
ve vannak olyan kincsek, amelyek
nincsenek is, vagyis soha nem is lé-
teztek. A következôkben aztán e hat
kategória mentén tárgyalja az elve-
szett kincsek történetét, természete-
sen csodálatos képek társaságában. 

Egészen különbözô kincsekkel talál-
kozhatunk a könyv lapjain, mint a vala-
ha talált leghatalmasabb római arany-
és ezüstlelet, mely a hoxne-i kincs ne-

vet viseli, vagy a cuerdale- kincs, mely az Oroszországon kívül ta-
lált legnagyobb viking ezüstlelet, több ízben is olvashatunk El Do-
rado legendájáról is. Szó esik még Salamon király bányáiról, a Be-
ale- titkosírásról, különbözô kalózkincsekrôl, Tutanhamon sírjában
talált leletekrôl, János király koronaékeszereirôl, Dzsingisz kán el-
veszett zsákmányáról, az azték Montezuma aranyáról, a frigyládá-
ról, az olümpiai Zeusz-szoborról, az ôsi csillagászati géprôl: az an-
tiküthérai mechanizmusról, a bagdadi elemrôl, a viking visbyi len-

csékrôl, a Lewis-szigeti gyönyörû sakkfi-
gurákról, a rodoszi Kolosszusról, a ten-
ger mélyén pihenô hajóroncsok leletei-
rôl, így a Titanic kincseirôl is.

A Seuso-kincset 1980-ban két bécsi ke-
reskedô kínálta eladásra, az ezüsttálakat
és -kancsókat a 4-5. századi Rómából
származtatva. Egy brit márki vette meg,
bízva benne, hogy hamarosan továbbad-
hatja. Ám ez a terve kútba esett, mivel
kiderült, hogy a tárgyak eredetét igazoló
okiratok hamisak. Így a megélhetési
gondokkal küszködô márki hiába pró-
bált a milliókat érô tárgyakon túladni,
mivel úgy tûnt, valójában Magyaror-
szágról származnak. Egy fiatal bányász
találta meg ôket, majd a feketepiacon ér-
tékesítette, késôbb pedig a bányász rej-
télyes körülmények között életét vesz-
tette. A magyar kormány viszont beje-
lentette igényét a Sesuso-kincsre, mi-
közben úgy tûnik, a márki hosszadalmas
jogi procedúra árán elérte, hogy jogos
tulajdonosnak tekintsék.
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KKiinnccsseekk  kköözzeellrrôôll

Ismét nagyalakú, szemet
gyönyörködtetô kötettel

örvendeztette meg olva-
sóit a Kossuth Kiadó.

Ám ezúttal kevéssé
feltárt témát járhatunk

körül: az elveszett
kincsekét a világ minden

tájáról. A rejtélyes, titokzatos tárgyakhoz
nem egy ízben vér tapad, nem csoda, hogy

lebilincselô történetük nemegyszer megihlette
már a regényírók és a filmesek fantáziáját.

ALBUM



Tutanhamon sírjának felfedezése mellett a világ egyik legismer-
tebb régészeti eredménye, hogy Schlieman megtalálta az egykori
Trója helyét. 1874-ben a mûkedvelô régész óriási szerencséjének és
merészségének, és nem utolsó sorban kitartásának köszönhetôen
tárhatta fel a homéroszi eposz színhelyét. Az ásatás során már nem
volt ekkora szerencséje, az a réteg, amelyet ô a homéroszi Trójának
hitt, valójában egy ezredévvel korábbi. Ebben a rétegben találta
meg az általa Priamosz kincsének nevezett leletegyüttest. A könyv
meglehetôsen elmarasztalóan tárgyalja Schlieman tevékenységét,
megfeledkezve róla, hogy valószínûleg ha ô nincs, ma sem tudnánk
biztosan, hogy Trója létezett. Az, hogy kissé dilettáns módon bo-
nyolította az ásatást, egyrészt annak köszönhetô, hogy nem volt hi-
vatásos régész, másrészt azért ne felejtsük el, hogy a korabeli régé-
szet korántsem állt olyan magas fokon, mint manapság. 

Priamosz király kincsének sorsa a továbbiakban is figyelmet ér-
demel, hiszen Schlieman kicsempészte Görögországba, mivel nem
akarta beszolgáltatni a törököket jogosan megilletô részt. Végül
Schlieman a lelet nagy részét Berlinbe szállíttatta, ahol ki is állítot-
ták ôket. A második világháború során aztán, amikor a Vörös Had-
sereg vészesen közeledett Berlin felé, egy parancsnoki bunkerbe
rejtették. Viszont a kincsnek Berlin eleste után rejtélyes módon
nyoma veszett. Senki sem tudott a hollétükrôl, az egyedüli bizo-
nyítékot létezésérôl Sophia Schlieman egykor velük készült fotói

jelentették. A rendszervál-
tás után azonban kiderült,
hogy a nagyrészt sértetlen
kincseket a moszkvai Pus-
kin Múzeumban ôrizték. Je-
lenleg az érintett országok
még tárgyalnak a tulajdon-
jogról. Ma már az is bizo-
nyosnak tûnik, hogy Schlie-
man tódított a kincs megta-
lálásának körülményeirôl
és nem egyszerre, és nem
egy helyen találta meg a kü-
lönbözô darabokat.

Érdekes, olvasmányos kö-
tetet lapozgathatunk, ha az
Elveszett kincsek atlaszát
választjuk, és ami nem
utolsó szempont, olvasása
során rengeteg ismerettel
gazdagodhatunk.

Jolsvai Júlia
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Joel Levy
ELVESZETT KINCSEK ATLASZA
Mesés kincsek, rejtélyes
mûtárgyak, izgalmas
legendák, felfedezések
Kossuth Kiadó
176 oldal, 6990 Ft



A gyerekek nagyon szeretik az állatokat, ezért nekünk, szülôknek kell egy képzeletbeli utazást biztosítanunk
az állatok csodás világába, ahol számos értékes ismeretre tehetnek szert. Ezek a könyvek a legelsô információkat

tárják fel gyermekük számára a víziállatokról, a háziállatokról, a vadállatokról, a madarakról és a bogarakról.
A kisenciklopédiát 5 éven felüli gyermekeknek ajánljuk. 

MEGTALÁLHATJÁK A KÖNYVESBOLTOKBAN!

5 ENCIKLOPÉDIA A PATRÍCIA KÖNYVEK KIADÁSÁBAN,
MELYEK NEM HIÁNYOZHATNAK AZ ÖN GYERMEKE KÖNYVESPOLCÁRÓL SEM!

CSOKONAI ATTILA

HÓFEHÉRKE ÉS
A BERLINI FIÚK

Egy hivatásos olvasó kalandozásai
a gyermek- és ifjúsági irodalomban

Függelék
Gyermek- és ifjúsági mûvek
annotált bibliográfiája

(Könyvhét Könyvek)
Kiss József Könyvkiadó
268 oldal, fûzve 2640 Ft

Csokonai Attila mûelemzései,
publicisztikai írásai, interjúi
klasszikusok, klasszicizálódott
kortársak mûvei mellett magyar
szerzôket, mûhelyeket mutatnak
be, a függelékben több száz mû
annotációjával.

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Csak kérni kell – a könyvesboltokban



– Miért lett A másik ország az új regénye
címe?
– Bizonyos értelemben balladisztikus
hangvételû szerelmes regényt írtam. A
középpontban Mozik Károly elsô szerel-
mének története áll, az ô sorsát követhet-
jük végig a hetvenes évektôl a kilencve-
nes évek legelejéig, a rendszerváltás utá-
nig. A fiú ebben a „másik országban” az-
tán rádöbben, hogy a sorsa csak részben
volt az övé, tulajdonképpen mindent
meghatározott az a másik világ, amelyben
élt, minden lépését befolyásolta vagy irá-
nyította az a rendszer. De nemcsak ilyen
értelemben kapta a regény A másik or-
szág címet, hisz a történet alföldi kistele-
püléseken játszódik, amelyek a fôváros-
hoz képest tényleg másik országnak tûn-
nek. A legmeghatározóbb azonban mégis-
csak az, hogy a fôhôs rögtön a regény ele-
jén elveszíti szüleit, ettôl kezdve tehát
egyfajta transzcendens viszonyban áll ve-
lük. A fiút nagyszülei nevelik, így lehetô-
séget teremtettem arra is, hogy Mozik Ká-
roly mindazon hagyományok szûrôjén ke-
resztül gondolkodjon az „alföldi ország”
és a „mennyország” kapcsolatáról, ame-
lyeket a nagyszüleitôl örökölt. De a szö-
veg táplálkozik például a néhány évtized-
del ezelôtt ezen a vidéken a mainál még
sokkal erôsebben élô hiedelemvilágból is. 
– Egészen váratlan fordulattal ér véget a
regény, de hogy mi az, azt inkább nem
árulnám el.
– Megpróbáltam az olvasói elvárásokkal
szemben alakítani a cselekményt, kerülni
a jól bejáratott sémákat. Reménykedem,
hogy sikerült olvasmányos regényt írni,
olyat, amelyet nehéz letenni. Ehhez per-
sze kellettek a váratlan fordulatok, a meg-
lepô történetvezetés. 
– Miért pont egy paraszti származású fi-
út tett meg fôszereplônek?
– Elsô regényem, a Szövetek fôhôsei falu-
si állami gondozott diákok a '60-as évek-
bôl, a másik kötet, a Javrik könyve egy kis-
városban élô, értelmiségi családban ne-

velkedô fiú életének alakulásrajza a '70-
80-as évekbôl. A másik országban az a fél-
paraszti világ szolgál a történet hátteréül,
amely a rendszerváltás elôtt jellemezte a
magyar vidéket. Szerettem volna ezt a
szegmensét is megmutatni ennek az idô-
szaknak, erre építettem fel azt a történe-
tet, amely mindnyájunkkal megeshetett
volna. Úgy gondoltam, a három könyv így,
együtt talán már átment valami fontosat
ebbôl az egykori alföldi világból.
– Van-e a regény fô helyszínének, Citkó-
nak mintája?
– Citkó fiktív falu, ahogy a regény másik
helyszíne, Vánkosd is. Citkóhoz, illetve az
ott élô szereplôkhöz Battonyán töltött
gyerekkoromból merítettem, vettem köl-
csön történeteket, karaktereket, habituso-
kat. Vánkosdot pedig többnyire békéscsa-
bai és gyulai helyszínekbôl raktam össze. 
– Költôként indult. Tisztán, világosan, eg-
zaktan adja vissza a mondanivalóját.
Költôi ez a nyelv prózában is. 
– Örülök, ha ilyennek látszik. Tulajdon-
képpen ez egy végletekig leegyszerûsített
nyelv, itt-ott bizonyos értelemben „költôi”
is, máshol épp ellenkezôleg. Nem akar-
tam könnyû olvasmányt írni, de pontos és
könnyen olvasható szöveget igen. Nagyon
sokáig kerestem azt a hangot, amelyen hi-
telesen meg tudom szólaltatni a fôszerep-
lômet, több tízezer karaktert kidobáltam,
mire úgy éreztem, megvan. 
– Rengeteg gyerekverset jegyez. Ha va-
lakinek nincs gyereke, akkor is tud gye-
rekverseket írni?
– A kislányom közel öt hónapos, tehát
nemrég változott a helyzet, de valóban:
néhány évtizeddel ezelôtt, amikor gyerek-
verseket kezdtem írni, még nem voltak
ilyen irányú tapasztalataim. Idôben vi-
szont akkor még jóval közelebb álltam a
gyerekkorhoz, viszonylag könnyen sike-
rült hát visszahelyeznem magam a gyer-
meki nézôpontba, a szabad versekhez ez
elengedhetetlen, hisz egyes szám elsô
személyben szólnak. 

– Mik a további tervei?
– A prózaírást egyelôre szüneteltetem,
legalábbis a nagyobb lélegzetû epikát. A
várakozás, az anyag- és erôgyûjtés idôsza-
ka következik, de gyerekkönyvek azért
készülnek majd. Néhány éve elôkerestem
régebbi, kötött formában írt gyerekverse-
imet, illetve azóta írtam jó néhány újat is,
és az anyagot leadtam a Móra Kiadónak.
Ha minden a terv szerint alakul, kará-
csonyra megjelenhet a kötet. Egyébként,
mintegy elôlegként, Takács Mari zseniális
illusztrációival megjelent belôlük két la-
pozó a Könyvfesztiválra, az Állatos album
és a Barni világot lát. De más könyvek is
tervben vannak, egy „igazi” mesekönyvön
dolgozunk Szabó Leventével, egy másik
illusztrátorral, Kárpáti Tiborral pedig a
Liliputi trónkövetelôk címû, mesenovellá-
kat tartalmazó köteten. Egy-két éven be-
lül talán mindkettô megjelenhet. 

Jolsvai Júlia

INTERJÚ

„„NNaaggyyoonn  ssookkááiigg  kkeerreesstteemm  aa  hhaannggoott””
Beszélgetés Kiss Ottóval
A Könyvfesztiválra jelent meg Kiss Ottó legújabb
prózakötete, A másik ország. A szerzôvel a most
megjelenô regényérôl, a gyerekverseirôl és a terveirôl
beszélgettünk.

KÖNYVRÔL
Kiss Ottó
A MÁSIK ORSZÁG
Palatinus Kiadó
326 oldal, 2900 Ft
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. március 16. – 2011. április 15.

Szépirodalom
1. Mark Logue, Peter Conradi:

A király beszéde
Gabo Kiadó

2. Paulo Coelho: Alef
Athenaeum Kiadó

3. Paul Wm. Young: A viskó 
Immanuel Alapítvány

4. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Könyvkiadó

5. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-ház Könyvkiadó

6. Agatha Christie: A pollensai probléma
Európa Könyvkiadó

7. Wilbur Smith: Afrika szarva
Delej Kiadó

8. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó

9. Lôrincz L. László:
A sólyom kinyújtja karmait
Studium Plusz Kiadó

10. Elizabeth Gilbert:
Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország

Noran Libro Kiadó
2. Rhonda Byrne: Az Erô

Édesvíz Kiadó
3. Müller Péter: Isten bohócai

Alexandra Kiadó
4. Popper Péter: Lélekrágcsálók

Kulcslyuk Kiadó
5. Bárdos András:

Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó

6. Szendi Gábor: Paleolit szakácskönyv
Jaffa Kiadó

7 Feldmár András:
Szabadíts meg a Gonosztól!
Jaffa Kiadó

8. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely 

9. Böjte Csaba: Iránytû a végtelenhez
Helikon Kiadó

10. Bagdy Emôke:
Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Nyírô Erzsébet: Húsvéti ajándék

Alexandra Kiadó
2. Bartos Erika:

Bogyó és Babóca kertészkedik
Pozsonyi Pagony 

3. Tea Stilton: A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó

4. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó

5. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!
Alexandra Kiadó

6. Geronimo Stilton:
Az Óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó

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

8. Bartos Erika:
Hoppla meséi – Kirándulás Pécs városába
Alexandra Kiadó

9. Geronimo Stilton:
Egy extraegeres bajnokság
Alexandra Kiadó

10. Mesélô könyv alapkészlet (+ L'ecsó)
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2011. március 16. – 2011. április 15.

Szépirodalom
1. Fejôs Éva: Dalma

Ulpius-ház Kiadó
2. Coelho, Paulo: Alef

Athenaeum Kiadó
3. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Ulpius-ház Kiadó
4. Harris, Charlaine: Véres tavasz

Ulpius-ház Kiadó
5. Mead, Richelle: Örök kötelék

Agave Könyvek
6. Santos, J. R. dos: A hetedik pecsét

Kossuth Kiadó
7. Logue, Mark – Conradi, Peter:

A király beszéde
Gabo Kiadó

8. Smith, Wilbur: Afrika szarva
Delej Kiadó

9. Cast, P.C. – Cast, Kristin: Ébredés
Kelly Kiadó

10. Christie, Agatha: A pollensai probléma
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország

Noran Libro Kiadó
2. Böjte Csaba: Iránytû a végtelenhez

Helikon Kiadó
3. A belénk égett múlt 

Kulcslyuk Kiadó
4. Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék

Móra Kiadó
5. Popper Péter: Lélekrágcsálók

Kulcslyuk Kiadó
6. Bagdy Emôke:

Hogyan lehetnénk boldogabbak?
Kulcslyuk Kiadó

7. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit 
Animus Kiadó

8. Frost, Jo: Szuperdada 2.
Park Kiadó

9. Frost, Jo: Szuperdada
Park Kiadó

10. Byrne, Rhonda: Az Erô
Édesvíz Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik

Pozsonyi Pagony 
2. Bartos Erika: Anna és Peti – Irány az óvoda!

Alexandra Kiadó
3. Clare, Cassandra: Üvegváros

Könyvmolyképzô Kiadó
4. Zelk Zoltán: A három nyúl

Móra Kiadó
5. Stilton, Geronimo: Az élet egy rodeó!

Alexandra Kiadó
6. Bartos Erika: Bogyó és Babóca süteményei

Pozsonyi Pagony Kiadó
7 Móricz Zsigmond:

A török és a tehenek – Kis Bence
Pro Junior Kiadó

8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony 

9. Lévai Júlia (szerk.): Agyafúrt betûrejtvények
Tessloff és Babilon Kiadó

10. Cremer, Andrea:
Nightshade – Az ôrzôk
Egmont Hungary Kiadó

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2011. március 1. – március 31.

Szépirodalom
1. Brown, Sandra: Vihar az édenkertben

Maecenas Kiadó
2. Picoult, Jodi: Házirend

Athenaeum Könyvkiadó
3. Delinsky, Barbara: Dacszövetség

Gabo Kiadó
4. Anderson, Catherine: Felkelô nap

General Press Kiadó
5. Child, Lee: Megérte meghalni

General Press Kiadó
6. Indrinason, Arnaldur: Hideg nyomon

Animus Kiadó
7. Logue, Mark – Conradi, Peter

A király beszéde
Gabo Kiadó

8. Garwood, Julie: Hosszú búcsú
Gabo Kiadó

9. Fejôs Éva: Dalma
Ulpius-ház Kiadó

10. Wiggs, Susan: A szépség iskolája
Harlequin Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Vass Judit: Novellaelemzô érettségizôknek

Corvina Kiadó
2. Dozvald – Megyesi:

Budapest – egy nagyváros apróságai
Well-Press Kiadó

3. Takács Erika: Budapest a legszebb fôváros
Galut Kiadó

4. Barta Györgyi – Sipos András:
A világváros Budapest két századfordulón
Napvilág Kiadó 

5. Köteles Viktória: 88 magyar találmány
Sanoma Budapest Kiadó

6. A belénk égett múlt
Kulcslyuk Kiadó

7. Thrash, Calvin L.: Jó hír a cukorbetegségrôl –
meglepô tények, természetes gyógymódok
Bibliaiskolák Közössége Kiadó

8. Móser Zoltán: Névviseletek VII.
Xantusz Kiadó

9. Cook, Malcolm:
101 focigyakorlat 12–16 évesek
Alexandra Kiadó

10. Ranschburg Jenô: A serdülés gyötrelmei
Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik

Pozsonyi Pagony 
2. Nöstlinger, Christine: Szép kis család

Animus Kiadó
3. Stilton, Geronimo: Az élet egy rodeó!

Alexandra Kiadó
4. Stilton, Tea:

A szerelem színre lép Cinnfordban
Alexandra Kiadó

5. Stilton, Geronimo: A nagy jégkorszak
Alexandra Kiadó

6. Brezina, Thomas: Nini, egy bébiboszi!  
Egmont Hungary Kiadó

7. Brezina, Thomas: Vigyorboszi 2. Segítség!
Egmont Hungary Kiadó

8. Stilton, Geronimo:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó

9. Delahaye, Gilbert: Márti védi a természetet
Holló és Társa Kiadó

10. Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék
Móra Könyvkiadó

György Péter:
Apám helyett
Líra sikerlista,

szépirodalom, 9.

A Könyvhét elô-
zô számában je-
lent meg
György Péterrel
interjú errôl a
kötetrôl, amely-
ben a szerzô
édesapja külön-
leges történetét
tárta az olvasó
elé. Most öröm-
mel állapíthat-
juk meg: a kötet
sikerlistás lett.

Paul Lendvai:
Az eltékozolt
ország
Libri sikerlista,

ismeretterjesztô, 1.

Az elmúlt egy hó-
napnak egyértel-
mû könyvsikere
az ismert publicis-
ta szerzônek el-
múlt húsz évünk
politikai-történeti
elemzését nyújtó
kötete: három lis-
tán az elsô he-
lyen, a negyedi-
ken a második
helyen áll.
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Libri sikerlista
2011. március 1. – március 31.

Szépirodalom 
1. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Ulpius-ház Kiadó
2. Logue, Mark – Conradi, Peter:

A király beszéde
Gabo Kiadó

3. Lôrincz L. László:
A sólyom kitárja szárnyait
Studium Plusz Kiadó

4. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-ház Kiadó

5. Fejôs Éva: Cuba Libre
Ulpius-ház Kiadó

6. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz
Magvetô Kiadó

7. Kiss Ádám: Szütyiô
Ulpius-ház Kiadó

8. Vass Virág: Franciadrazsé
Ulpius-ház Kiadó

9. William P. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány

10. Carlos Ruiz Zafón: A szél árnyéka
Ulpius-ház Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország

Noran Libro 
2. Popper Péter: Lélekrágcsálók

Kulcslyuk Kiadó
3. Rhonda Byrne: Az Erô

Édesvíz Kiadó
4. A belénk égett múlt

Kulcslyuk Kiadó
5. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit

Animus Kiadó
6. Bárdos András:

Vágó István – Kinyitom a számat!
BBMS Kiadó

7. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely

8. Köteles Viktória: 88 magyar találmány
Sanoma Budapest Kiadó

9. Böjte Csaba – Karikó Éva:
Iránytû a végtelenhez
Helikon Kiadó

10. Feldmár András
Szabadíts meg a Gonosztól!
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik

Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!

Alexandra Kiadó
3. Tea Stilton

A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó

4. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít
Pozsonyi Pagony Kiadó

5. Bartos Erika: Bogyó és Babóca ünnepel
Pozsonyi Pagony Kiadó

6. Fejôs Éva: Dalma
Ulpius-ház Kiadó

7. Rajzolj tavaszi–nyári cuccokat!
Móra Könyvkiadó

8. Színezd ki és számolj te is!
Göncöl Kiadó

9. Rajzolj lovakat
Móra Könyvkiadó

10. Tavaszi mondókák
Manó Könyvek

Líra sikerlista
2011. március 16. – április 15.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Alef

Athenaeum Könyvkiadó
2. Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

Magvetô Kiadó
3. Leslie L. Lawrence:

A sólyom kinyújtja karmait
Studium Plusz

4. Conradi – Logue: A király beszéde
Gabo Kiadó

5. Jodi Picoult: Házirend
Athenaeum Könyvkiadó

6. Wilbur Smith: Afrika szarva
Delej Kiadó

7. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben
Ulpius-Ház Kft.

8. Cormac McCarthy: Vad lovak
Magvetô Kiadó

9. György Péter: Apám helyett
Magvetô Kiadó

10. WM Paul Young: A viskó
Immanuel Alapítvány

Ismeretterjesztô 
1. Magyar nyelv –

555 gyakorla megoldásokkal 
Corvina Kiadó

2. Paul Lendvai: Az eltékozolt ország
Noran Libro Kiadó

3. F. Horváth Ilona: 90 napos diéta
Totem Kiadó

4. Rhonda Byrne: A Titok
Édesvíz Kiadó

5. Házi receptjeim
Corvina Kiadó

6. Rhonda Byrne: Az Erô 
Édesvíz Kiadó

7. Popper Péter: Lélekrágcsálók
Kulcslyuk Kiadó

8. Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Magvetô Kiadó

9. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könyvmûhely

10. Claudia Graf: Holdkalendárium
Magyar Könyvklub

Gyermek, ifjúsági 
1. Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertészkedik

Pozsonyi Pagony
2. Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!

Alexandra Kiadó
3. Tea Stilton:

A szerelem színre lép Cinnfordban!
Alexandra Kiadó

4. Tavaszi mondókák
Manó Könyvek

5. Geronimo Stilton:
Patty Spring megérkezett!
Alexandra Kiadó

6. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda
Alexandra Kiadó

7. Bartos Erika: Hoppla meséi
Alexandra Kiadó

8. Geronimo Stilton:
Az óriáscsontvázak völgye
Alexandra Kiadó

9. Varró Dániel: Akinek a lába hatos
Manó Könyvek

10. Sarah Gibb: Aranyhaj
Manó Könyvek

Böjte Csaba:
Iránytû a
végtelenhez
Bookline sikerlista,

ismeretterjesztô, 2.

Csaba testvér –
ahogyan az
egész ország is-
meri – már har-
madik kötetében
beszél arról, ho-
gyan találhatjuk
meg az utat a
hithez. Az új kö-
tetének megjele-
nése alkalmából
vele készített in-
terjút e számunk
218. oldalán ol-
vashatják.

Zelk Zoltán:
A három nyúl
Bookline sikerlista,

gyermek, ifjúsági, 4.

Most áprilisban
volt harminc
éve, hogy el-
hunyt Zelk Zol-
tán, a magyar
költészet egyik
klasszikusa, aki-
nek – s ehhez
talán a Húsvét-
nak is volt köze
– A három nyúl
c. verse Reich
Károly illusztrá-
cióival a  siker-
listára került.

Aggasztó jövôkép

„Dos Santos regénye nem a kitalált
izgalmak miatt érdekfeszítô olvas-
mány, ami engem személy szerint
megdöbbentett a könyvben (s lett
ezzel letehetetlen olvasmánnyá), az a
való világunk pusztulásáról felvázolt
vízió volt. A tényekkel és elméletek-
kel alátámasztott fejtegetések, napja-
ink külpolitikai eseményeit (például
az arab országok „demokratikus” tö-
rekvéseit) látva, többnek tûnnek
összeesküvés-elméleteknél. Az apa-
dó olajkészletek, az emelkedô átlag-
hômérséklet, a szén-dioxid kibocsá-
tás mértéktelensége mind abba az
irányba mutatnak, hogy hamarosan
komoly társadalmi és civilizációs
problémákkal kell szembenéznünk.

Mi lehet a megoldás? Míg a könyv
kellô alapossággal fejti ki a jelenle-
gi állapotok tragikus voltát, a sa-
nyarú helyzetre adott választ túl
egyszerûnek érzem: az energia-
szükségletre a víz jelenti a megol-
dást, a jövô energiáját a hidrogén
adja majd. A lírai lecsengésû törté-
net – Tomás és a szociális otthon-
ban élô, múltjába zárkózott anyjá-
nak beszélgetése –, nem ad választ
az olvasót érdeklô kérdésekre: és
mi lesz a tengerszint-emelkedéssel,
az egyre fokozódó élelmiszerhi-
ánnyal vagy a sivatagosodással? 

Vagy talán mégis…”
(Részlet Pompor Zoltán áprilisi szá-
munkban megjelent recenziójából.) 

José Rodrigues dos Santos: 
A hetedik pecsét
Bookline sikerlista, szépirodalom, 6.

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN

Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu





Zsolnay Judit –
Szentpétery Melitta:

REPETA 3.
A Repeta sorozat legújabb

része, a 3. osztályosok
részére készült. A szerzôk

sokéves tanítói tapasztala-
tukat felhasználva állították

össze a tananyagra
épülô feladványokat.

A gondolkodtató
feladatok,  rejtvények

megoldását Laár Györgyi
illusztrációi teszik még

élvezetesebbé.

A SANTOS Kiadó ajánlja

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu

Juhász Magda:
EGY KISAUTÓ NAGY KALANDJA
Kedves gyerekek! Most egy világraszóló
autóversenyre hívlak meg benneteket.
A mese hôse Pirinkó, a kis piros autó,
aki csodálatos módon került be a
Száguldó Autók Versenyére. A sok erôs
autó nevetve fogadja. Azonban Bobó
bohóc csapata; a gyerekek, Rufusz, a
tigris, Roxa, az elefánt és Robik, a majom,
bíznak a gyôzelmében. Kísérjétek el
ti is Pirinkót, élvezzétek végig ezt a
mesebeli autóversenyt. Foglaljatok
helyet Gergô pilóta mellett, hogy
érezzétek a verseny izgalmát.
Indulhatunk? Akkor rajta!
Illusztrálta: Vass Richárd

A RÓKA ÉS A HOLLÓ
La Fontaine meséje alapján

írta Juhász Magda 
Rajzolta: Kecskés Anna

Leporelló
620 Ft

Mentovics Éva: KALANDOS UTAZÁS 
Rajzolta: Eszes Hajnal
Leporelló
620 Ft



A hazai értelmiség képviselôi
negyedszer veselkednek neki
a kérdésnek: Mi a magyar
most? A válaszokat elôször,
1937 júniusában a Szép Szó
kutatta, majd az 1939-es, Szek-
fû Gyula-féle kötet, amelynek
a vitatott nemzet-karakteroló-
gia állt a középpontjában, az-
után 2005-ben a Romsics Ig-
nác és Szegedy-Maszák Mi-
hály szerkesztette hasonló
kérdésfeltevésû könyv; ebben
Gerô András írta: érdemes a
témát hatvan-nyolcvan éven-
ként újra körüljárni, hogy
meglássuk, miben vagyunk
mások, mint egykori elôde-
ink. Nos, mindössze hat esz-
tendô telt el e kijelentés óta, s
máris itt az újabb esszéfüzér,
a Kalligram gondozásában,
Sándor Iván összeállításában
és külön tanulmánynak szá-
mító elôszavával.

Hogy nem elsietett az újabb
helyzetelemzés, azt az Írók
Boltjában megtartott könyv-
bemutatón okolta meg a szer-
kesztô: a tudományos kurzu-
sokon jó ideje tárgyalt gyorsu-
ló idô jeleként rövid interval-
lumban olyan változások tör-
téntek, amelyekre a szellem-
nek kötelessége rámutatni.
Sándor Iván úgy találja, Ralf
Dahrendorf két évtizedes el-
mélete megvalósulásának va-
gyunk a tanúi: a szociológus
már akkor jelezte, hogy átala-
kulóban vannak az európai
demokráciák, új és új formáci-
ói fognak megjelenni, találha-
tunk majd közöttük a korsze-
rût és a történeti múltat is
magába olvasztó jellegzetes-
ségeket, vagy akár parlamen-
táris antidemokráciát is. 

A hiteles nemzeti önismeret
elengedhetetlensége immár a
magyar történettudomány-
nak is egyik központi témája.
Sándor Iván fájlalja, hogy az
errôl szóló párbeszéd tudós
körökbôl nem ér el a nép sok
millió, magára hagyott Tibor-
cához. Szerkesztôként ezért
azt a szándékát nyilvánította

ki, hogy a kötetben „az egy-
mással összehangzó, néhol vi-
tázó megközelítések a fúga
szerkezetéhez hasonlóan a
különbözô témák belépteté-
sével mutassanak rá az elôz-
ményekre és a jelenre, az év-
százados traumák, áthárítá-
sok, fantomeszmék mai kö-
vetkezményeire”. Célként
tûzte ki, hogy a történészbôl,
közgazdászból, alkotmányjo-
gászból, mentalitáskutatóból,
szociológusból, íróból, eszté-

tából verbuválódott szerzô-
gárda „új fogalmakat keresve
ajánljon új cselekvési alterna-
tívákat a jelen helyzetben,
amikor egyértelmûnek tûnik:
az Európai Unióhoz nemrégi-
ben csatlakozott államok nem
tudták behozni évszázados
történelmi, gazdasági, állam-
szerkezeti lemaradásukat”. 

A könyvbemutatón a kötet
szerzôi közül többen meg-
osztották a közönséggel el-
gondolásukat.

– Nem mint író közelítet-
tem meg a kérdést, hanem
mint külpolitikai újságíró,
ugyanis ezzel kezdtem a pá-
lyámat, csak gyorsan vissza-
vonultam a szépirodalomba,
mivel nem akartam hazudni
– mondta az Áfium címû ta-
nulmányt jegyzô Spiró
György. – Azért próbáltam
külpolitikai szempontból
vizsgálni a kötet felvetette
problémát, mert nem tartom
szerencsés kérdésnek a „Mi a
magyar?”-t. Magyarország
egy a kelet-európai nemzetek
közül, nekem pedig amiatt ki-
emelkedôen fontos a sorsa,
mert magyar vagyok. Noha a
kötet többi szerzôjével elôze-
tesen nem egyeztettük az el-
képzeléseinket, mégis sok
közös van az elemzéseink-
ben. Siránkozó magyar szem-
lélet például nincs bennük,
viszont mindenhol fellelhetô
a magyarság féltése, és az Eu-
rópáért való aggódás. Külpo-
litikusi szemmel a fundamen-
talizmus terjedését szemlél-
tem, és furcsa következtetés-
re jutottam.

– Az identitástudat, a nem-
zetkép felôl közelítve néztem
meg a kérdést és azt, hogy
most milyen a viszonyunk e
fogalmakhoz – vette át a szót
Gyáni Gábor, a Sorskérdések
és az önmegértés címû érte-
kezés szerzôje. – Az ataviszti-
kus hozzáállás sok veszélyt
és kárt rejt magában. Tria-
nonnal gondolatilag elsza-
kadtunk Európától, és úgy
látszik, soha nem térünk oda
vissza.  1989 ígéretet látszott
felcsillantani, de a helyzet
most újra problematikus.
Már-már patologikus a sér-
tettségben, üldözöttségérzet-
ben megragadt nemzeti lelkü-
let, amely abban a hitben él,
hogy a magyarságot fátum-
szerûen követi a legyôzött-
ség, hogy „egyedül vagyunk”,
hogy „lenéznek bennünket”.
Ez a szemlélet a múltba terel-
get, passzivitásra késztet, és
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mint szöges ellentéte a népek
együttmûködésére törekvô
nemzetközi környezetnek,
nem készít fel a jövôre. 

–  Ebbôl nem következik,
hogy negatívan viszonyulok a
nemzeti identitáshoz – foly-
tatta Gyáni Gábor –, mert
anélkül elképzelhetetlen a
nemzettudat. De köteten be-
lül is tisztázatlan, hogy vajon
miként fogható meg a nemze-
ti létezés. Kulturálisan? Vagy
nyelvében? Történelmi emlé-
keiben? Ezek mind szférák, ki
így, ki úgy értelmezi a definiá-
latlan kifejezéseket. A mosta-
ni könyvben, nézetem szerint,
az érzelmi identitás jellegû
felfogás dominál.

Závada Pál utolsóként csat-
lakozott a kötet szerzôgárdá-
jához, s tette le az asztalra
Írok haza címû, a köztársaság-
hoz intézett levelét. A miértre
így adott magyarázatot:

– Az aggodalom, a félelem
vitt rá arra, hogy kibeszéljek
a munkapadom mellôl, ahol
írom a 20. századi témájú
történelmi regényeimet és a
drámáimat, amelyek bizo-
nyos dimenziókban hozzá-
szólnak a nemzeti vagy sors-
kérdésekhez  Rossz érzéseim
kiindulópontja az, hogy az
utóbbi években a magát kon-
zekvensnek nevezô jobbol-
dali politika érdekeit kiszol-
gálók próbálják kisajátítani a

válaszadás jogát a kérdések-
re: mit értünk magyarság
alatt, mi nemzeti ügy, a múl-
tunkból mi pozitív példa, mi
érték, mi elítélendô. Eszerint
csak akkor mondhatja magát
bárki joggal „nemzetinek”, a
hagyományok ápolójának, ha
nem feledkezik el a nemzetet
ért sérelmekrôl. Szerintem
katasztrofális állapot, hogy
az irodalomban, a tudo-
mányban is politikai hasadás
mentén alakulnak szekértá-
borok. A sorskérdés fogalom
meghatározását aktuálpoliti-
kai térrôl történészi körbe
utalnám. Nemzetközi példák
is akadnak erre. Például az
Open Society a második bé-
csi döntés hetvenedik évfor-
dulójára Visszacsatolás –
Észak-Erdély 1940 címmel
kiállítást szervezett, amely-
nek megrendezésén román
és magyar történészek teljes
egyetértésben dolgoztak
együtt azon, hogy tárgyila-
gos, elkendôzésektôl mentes
áttekintést nyújtsanak az
egykori eseményekrôl. Nem
csupán a hivatalos propagan-
dagépezet által közvetített
képet vázoltak fel, hanem ad-
dig be nem mutatott amatôr
filmrészleteket, számos ama-
tôr fotót és korabeli napló-
jegyzetet is, érzékeltették,
hogyan élték meg akkoriban
a mindennapi emberek a má-
ig feldolgozatlan traumákat
okozó döntést. 

A szerzôket, az eddig meg-
szólaltakon kívül Bauer Ta-
mást, Halmai Gábort, Pataki
Ferencet, Poszler Györgyöt,
Ungváry Rudolfot, Vásárhelyi
Máriát összefogó szerkesztô,
miközben összeállította a kö-
tetet, maga is az I. világhábo-
rú öt európai színterén játszó-
dó regényén dolgozott, amely
a mai helyzet kiindulásának
tekinthetô, száz évvel ezelôtti
világba vezet vissza. A napja-
inkra háruló egyik fô feladat
Sándor Iván szerint: illúziók
nélkül szembenézni a hatal-
mas változásokkal, amelyek
Európát és a mi országunkat
megrázkódtatják. 

Mátraházi Zsuzsa

TUDÓSÍTÁS

KÖNYVRÔL

MI A MAGYAR MOST?
Szerkesztette Sándor Iván
Kalligram Könyvkiadó
218 oldal, 2400 Ft

KÖNYVHÉT



Vajon mi az író szerepe a történelem-
könyvekben, és azon kívül? Erre a kér-
désre kereste a választ az idei irodalmi
fesztivál alapötlete, a „Hozz magaddal
egy másik írót egy másik országból”, s a
kérdés már elsô hallásra is izgalmasnak
bizonyult. Amikor két ember beszélget,
ott két élet találkozik. Most pedig nem-
zetek, eszmék, világnézetek találkoztak
és néha bizony ütköztek is, vagy éppen
mûvészi gyengédséggel oldottak meg
olyan történelmi kérdéseket, amelyeken
az átlag politikusok esetleg csupán
hosszasan civódnának, s a végén csöp-
pet sem közeledne az álláspontjuk. Az
idei tavasszal, április második hétvégé-
jén megrendezett irodalmi fesztiválon a
cél éppen az volt, hogy találkozzanak,
beszélgessenek a környezô országok
szépírói, s vitatkozzanak a világról, múlt-
ról, történelemrôl, a részletekre amúgy
is érzékeny szemükön, lelkükön átszûrve
az európai történelmet. Vendégek szép
számmal érkeztek, s mindenki egy kül-
földi kollégáját hozta magával, barátját a
környezô országok valamelyikébôl. Kon-
rád György a fiatal német írónôt, Terezia
Mora-t invitálta nyilvános eszmecserére,
Végel László pedig Radoslav Petkovicot,
Szerbiából. De érkeztek a találkozóra író-
társak Romániából, Szlovákiából is, s
hozták a mûveiket is magukkal felolva-
sásra, a hangulatot pedig mindkét nap
magyar zenészek tették teljessé. 

A fent említett országokban akad bi-
zony közös pont. Mégpedig a történel-
mük. A különbség mindössze abban áll,
hogy melyik nemzet hogyan szemléli a
maga és a történelmében vele osztozó
többi nemzet múltját. Az errôl való be-
szélgetéseket kifejezetten érdekes és
nem kevésbé tanulságos volt végighall-

gatni, hiszen nem csak személyes érin-
tettségrôl beszélhetünk a vendégül lá-
tott és vendégül látó írók kapcsán: min-
degyikôjük mûvészi témái közt is több-
szörösen fellelhetô, központi kérdés
volt a viharos európai múlt. Sôt, a szerb
esszéista Petkovic, maga is politikus
Belgrádban. 

Az európai és a hazai kulturális életre
gyakorolt hatása is fontos a nemzetközi
irodalmi találkozóknak. „Sokkal több
ilyen beszélgetésre lenne szükség, és
akkor nem volna ennyi konfliktus sehol
sem. Ezek a viták ugyanis tökéletesek
arra, hogy megismerjük, s ezáltal meg-
értsük és elfogadjuk a távolról érkezôt,
vagy azt, aki egy kicsikét is más, mint
mi. Az irodalom a mûvészet, ezt külö-
nösképpen jól szolgálja, hiszen a szavak
eszközével dolgozik és mindenféle
konfliktust eszmecsere tud enyhíteni,
elvégre sok mindenre a megfelelô kom-
munikáció a kulcs” – fejtette ki vélemé-
nyét a mostani fesztiválra csak érdeklô-
dôként érkezett írónô, Noth Zsuzsánna. 

Kulturális találkozások és elágazások
pedig akadtak a két nap beszélgetései
folyamán. „A világnézeti különbségek
nagyon eltérôek. Teljesen más például a
német és a magyar realitás. Hogy hol
mi a kifejezésmód, és hol mi számít ér-
téknek, mit tartanak fontosnak az ott
élôk, az rengeteg konfliktust szülhet. Az
igazi kihívás azonban a történelem el-
hallgatott része”- hangzott el Földényi
F. László és a német vendég, Ingo
Schulze nyitóbeszélgetésében. Szó
esett holokausztról, háborúellenesség-
rôl, és Schulze volt NDK-s emlékeirôl is
mesélt. „Tizennégy évesen már biztos
voltam benne, hogy író szeretnék lenni,
mégpedig azért, hogy híres legyek, mi-

nél hamarabb megismerjenek világ-
szerte, hátha így megmenekülök bármi-
féle háború fenyegetésétôl. Késôbb az-
tán már íróként sem volt könnyû meg-
találni a saját hangomat az akkori Né-
metországban. Egyfajta disszidensnek
számítottam, aki azt merte gondolni,
hogy az igazságot kell szembehelyezni a
hazugsággal.” 

Az írói élettörténetekbôl amolyan élô,
elgondolkodtató regények kerekedtek.
Talán részben az egyik beszélgetésen
elhangzott nagy kérdést is sikerült
megválaszolni a fesztivál végére, hogy
vajon lehet-e változtatni a gyermekko-
runkban, szocializálódásunk alatt ránk
ragadt, kultúránk által velünk élô, hoz-
zánk tapadt történelem-képzetünkön.
Ennek a mostani nemzetközi irodalmi
találkozónak a tapasztalatai alapján,
valamennyit mindenképpen változhat a
személyes világképünk, ha akarjuk a
változást, és ha meghallgatjuk, és elfo-
gadjuk mások véleményét is. 

„Irodalmi téren sem hátrányos, ha az
alkotók találkoznak, beszélgetnek egy-
mással néha. Az ilyen eszmecserék,
egymás történeteinek, véleményének
meghallgatása, és az errôl való vitatko-
zás, rengeteg gondolatot mozgat meg az
ember fejében, amibôl aztán késôbb na-
gyon jó regény- vagy esszétémák szü-
lethetnek meg. Végül pedig az iroda-
lom és a történelem kapcsolatára
visszatérve, kifejezetten elônyös a tör-
ténelemkönyveken kívül a szépirodal-
mat is tanulmányozni a múltunk zava-
ros, vitatott kérdéseire választ keresve.”
– egészítette ki az elôtte elhangzó véle-
ményeket Radoslav Petkovic magyar fo-
gadója, Végel László, író. 

Kurcz Orsi

FESZTIVÁL

„„HHoozzzz  mmaaggaaddddaall  eeggyy  mmáássiikk  íírróótt……””
Szépírók fesztiválja kultúráért, szabadságért…
A mûvészet, az irodalom, és maga az író is
híd, ha baj van, ha segíteni kell. Híd az
emberek és kultúrák közt, amolyan biztos
kapcsolódási pont. Többek között ezért
szervezték, és errôl szólt az idén áprilisban
már hetedik alkalommal megrendezett
Szépírók Nemzetközi Irodalmi Fesztiválja
a Petôfi Irodalmi Múzeumban.
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