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Kertész Ákos
Akik túllépnek
e mai kocsmán
Murányi Gábor
Pestet látni és…
Tarján Tamás
Félközép,
féltávol

„Magam persze
erôsen kilógok
a nô írók közül”
Berniczky Éva
„Zalai nagyapám
azt mondogatta,
csak az számít,
amit cselekszel”
Matkovich Ilona

Fotó: Szabó J. Judit

„A kötet nem csupán a cikkek összefûzött változata, sokkal
több annál. És nem babanapló, hanem egy nemzetközi
család önmagunkkal szemben is kíméletlenül ôszinte, igaz
meséje szeretetrôl, elfogadásról, problémákról, fájdalomról,
sikerrôl és még sok minden másról.”

D. Tóth Kriszta
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Lapunk megjelenését támogatja
a Nemzeti Kulturális Alap.

Magunkat
ajánljuk
Könyvhét, 2008. szeptember
■ Itt látható a hét mérföld hosszú óriáskígyó, helyhiány miatt csak másfél
métert mutatunk be belôle – itt olvasható a magunkat ajánljuk, helyhiány miatt csak röviden. Szeretjük
a nôket, emiatt aztán a Könyvhét
minden száma szólhatna róluk,
szeretjük a könyveket, emiatt a
Könyvhét minden száma azokról
szól. Nôk és könyv, nagyon sokféle összefüggésben tárgyalható téma, mi most csak töredékekben
villantjuk fel a sokszínûségét. A
nô maga, a nôség mint téma könyvekben, errôl szól Laik Eszter írása. A nô mint író, errôl szólnak író
nôk: Berniczky Éva és Matkovich
Ilona. A nô mint anya, errôl szól
D. Tóth Kriszta. Dolgozó nô mint
dolgozó nô: Ballér Judit és Maróti Katalin. A nôi lélek rejtelmeirôl
különleges
megközelítésben:
Pompor Zoltán írása. A nôk a lányokból lesznek: mit kínál a lányoknak egy könyvkiadó? Válaszol Merényi Ágnes.
Elmúlt a nyár, noha lapzártánk
idején még hétágra ragyog a nap:
jön szeptember, a tanévkezdés hava, e számunkban azért esik szó
tankönyvekrôl is, és hogy a nôi témánál is megmaradjunk, Szénási
Zsófia összefoglalta pedagógiai
szakírók megállapításait arról, hogyan jelenik meg a nemiség a tankönyvekben, milyen módon írhatók le azok a nemi szerepek – fiú,
lány – amelyekre a tankönyvek (is)
szocializálják a gyermekeket. A
Dinasztia Kiadó vezetôje a vele
készített interjúban a tankönyvkiadás mai gondjairól is beszél.
Természetesen e számunkban
sem csak a tematikához illeszkedô
könyvekrôl olvashatnak tudósítást, beszámolót, cikket, interjút:
Varga Dániel elmondja, hogy a
metaforában hisz, Murányi Gábor
egy különleges fotóskönyvrôl ír,
Kertész Ákos az egészségbiztosításról mondja el véleményét, Tarján Tamás az írásában ismertetett
mûvek egyikének kapcsán hiányolja a nôket.
Íme, szeretjük a nôket és a könyveket, s ezzel nem vagyunk egyedül.
A Szerk.

www.konyv7.hu

■ Amikor Jane Austen halhatatlan regényében, a Büszkeség és balítéletben a csípôs nyelvû és kellemetlenkedô Miss
Bingley szarkasztikus megjegyzéssel akarja lejáratni a kártyázó férfiak elôtt a bájos és eszes Lizzyt, ezt a megjegyzést
teszi: „Miss Eliza Bennet megveti a kártyát. Rengeteget olvas, az olvasás az egyetlen öröme.” – Laik Eszter: Nô a
könyvben, nô a könyvvel
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Nô a könyvben,
nô a könyvvel
(Laik Eszter)

481. oldal

PANORÁMA
Dobozi Eszter:
Túl a rákbarakkon
Ételszótár
Étlapírás hét nyelven
A Balaton és környéke
(Vendégváró Útikönyvek)
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„kiki nyúgalomba”
(Székely János)
Nagy emberek asszonykái
(Sz. J.)

484. oldal

Megjelent könyvek
2008. július 10. – augusztus 9.
A forgalomba került könyvek válogatott listája a
Könyvtárellátó
adatbázisa alapján.
A teljes lista és a mûvek további adatai a Könyvtárellátó
honlapján (www.kello.hu) tekinthetôk meg.
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LAPMARGÓ
Murányi Gábor

Pestet látni és…
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KÖNYVBÖLCSÔ
Tarján Tamás

Félközép, féltávol
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GYERMEK, IFJÚSÁGI

Vidám meséktôl
többféle regényig
(Cs. A.)

■ A nôalakjaim nem éppen olyanok, mint
amilyeneket az olvasmányaimból ismerek.
Hogy is fogalmazzak? Bonyolult, érzékeny lelkek, partvissal a kezükben. „Az én
konyhai gôzökben élô nôimben” folyton
bennük van a kétely, például arról, élhete egy nô teljes életet férj és gyerek nélkül,
illetve létezhet-e személyes szabadság a
családban. – Matkovich Ilona
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■ Ahogyan természetes neki, hogy az
édesanyja a tévében szerepel, azt is
magától értôdônek tartja, hogy otthon
két nyelvet használunk. Amióta csak
beszélni tanul, duplán dolgozik. Ez
egyrészt mulatságos, másrészt viszont
lenyûgözô. Egy apró ember, aki mindenféle erôlködés nélkül lavíroz két
nagyon különbözô nyelv és kultúra
között. Az angol nyelvben mindig egy
lépéssel hátrébb jár. – D. Tóth Kriszta
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Lolával és írással
az élet

507

498. oldal

Friss és retro –
nôktôl lányoknak

Beszélgetés
D. Tóth Krisztával
(Laik Eszter)

■ Végzettségét, hivatását tekintve nem irodalmár,
hanem orvos. Hangoztatja, hogy annak idején az
utcáról sétált be az ôt végül is szárnyai alá vevô kiadóba, és mindmáig kívülálló az irodalomban.
Ami a percepció hiányának elviselését is természetessé teszi számára. – Varga Dániel
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(Pompor Zoltán)

A kontrolling, mint
a sikeres vezetés eszköze
(Dr. Bódis Béla)

Jin és Jung – Megismerhetô-e a nôi lélek?
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A metaforák
és a spirálfüzetek

494. oldal

Bûvös irodalmi
Bermuda-háromszög

Beszélgetés
Varga Dániellel
(Csokonai Attila)

508. oldal

Láthatatlan nôk
Lányregények a Móránál
Beszélgetés
Merényi Ágnessel
(Szénási Zsófia)

Érzékeny lelkek
partvissal
Beszélgetés
Matkovich Ilonával
(Illényi Mária)

Megelevenedett betûk
(K. S. A.)

512. oldal
KERTÉSZ ÁKOS

Akik túllépnek
e mai kocsmán

Sikerlista

518. oldal

Tankönyvek listája
és ami mögötte van
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500. oldal
Távbeszélgetés
Berniczky Évával
(Mátraházi Zsuzsa)

Kontrolling elemek
a könyvkiadásban

A boldog ember

Tanévkezdés a Dinasztiával –
Ballér Judit

505. oldal

Iskolakezdés elôtt
a tankönyvpiacról
Beszélgetés egy XVI. kerületi
általános iskola alsós
tanítójával
(Maczkay Zsaklin)

Az iskolai tankönyvek
újratermelik a nemi
egyenlôtlenségeket
(szénási)

Beszélgetés
Maróti Katalinnal
(K. J.)
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Könyv

nô és könyv
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Nô a könyvben, nô a könyvvel
■ Amikor Jane Austen halhatatlan regényében, a Büszkeség és balítéletben a
csípôs nyelvû és kellemetlenkedô Miss
Bingley szarkasztikus megjegyzéssel
akarja lejáratni a kártyázó férfiak elôtt a
bájos és eszes Lizzyt, ezt a megjegyzést
teszi: „Miss Eliza Bennet megveti a kártyát. Rengeteget olvas, az olvasás az
egyetlen öröme.” A férfiak csodálkozva
veszik tudomásul, hogy egy nô jobban
szeret olvasni, mint kártyázni. S akkoriban ez csakugyan meglepô szokás volt.
Sokan gondolták úgy, hogy az olvasó
nôk veszélyesek. E gondolat immár
könyvcímmé lett Stefan Bollmann különleges kötetében (Scolar Kiadó, megjelenik 2008. október) – alcíme szerint Az
olvasás története képekben a XIII. századtól
a XXI. századig –, amit egészen biztosan
nem fognak tudni letenni a kezükbôl
sem nôk, sem férfiak. A Bellák Gábor
mûvészettörténész magyar vonatkozású
kiegészítésével – végre erre is gondol egy
kiadó, nemcsak a szolgai átültetésre –
megjelent kötet egyszerre festészettörténeti album, mûvelôdéstörténeti összefoglaló, olvasásszociológiai tanulmány
és megannyi érdekesség tára. Már a bevezetô is rabul ejti az olvasó (nô) figyelmét, milyen szignifikáns különbség mutatkozott meg az évszázadok során nô és
férfi között a mûveltség birtoklásában.
Elke Heidenreich számos elgondolkodtató, és egyben kacagtató példával színezi
bevezetô szavait, hogy az egyáltalán
nem olvasó korszak után máig mennyire beskatulyázzák a nôket az Emma Bovary-féle lektûrolvasó kékharisnya szerepkörébe. S ezután beszélni kezdenek
maguk a festmények.
A kötet a képeket tematikus fejezetekbe rendezi, ám nem a megszokott mûvészettörténeti kategóriákkal operál: a hívô, az elmélyült, az öntudatos, a frivol,
a magányos, és a modern olvasó nô ábrázolásait veszi sorra a keresztény mûvészettôl a modern, média-közeli alkotásokig, s végül az olvasó magyar nôk történetét, azaz ami festészeti vonatkozásait illeti. Nehéz elfogultság nélkül szólni
e könyvrôl – nemcsak annak okán, hogy
a recenzens maga is nô, olvasó is, és szívesen besorolja magát fenti kategóriák
valamennyiébe, ezáltal haszonélvezôje
annak a több száz éves kulturális hozadéknak, amely a könyv lapjain feltárul
–, de csakugyan egy különösen igényes
és átgondoltan szerkesztett mû született
itt kép és szó, látvány és gondolat megkapó egységében. Michelangelo, Elinga,
Rembrandt, Vermeer, Fragonard, Manet
világhírû mûvei mellett olyan kincsekre

lelhet a könyvet lapozó-szemlélô, mint
Gustav Adolph Hennig klasszicista lipcsei festô Olvasó lány címû festménye,
Hugo van der Goes oltárképe vagy Matisse Felolvasása.
Azt sugallja ez az album minden lapjával, hogy a könyvvel kontaktust teremteni ezerféleképpen lehet. A legintimebb
viszonyulástól az anya–gyermek kapcsolat meghittségéig az olvasás mindmáig a
titkos elvonulás, a szellemvilág birtokbavételének szimbóluma. Lapozgatva a kötetet, az olvasó belsô tekintete egyszercsak magasba emelkedik, és óhatatlanul
is meglesi önmagát e titkos pillanatban.
Az író, irodalomtörténész Darabos Enikô a megítélés szerint minden bizonnyal
a kétszeresen veszélyes nôk közé soroltatott volna a letûnt idôkben, ugyanis
nemcsak olvas, de ír is: mi több, a korábbi olvasatok tapasztalatait, különbözôségeit veti össze Nem-játék. Nyelv, nemi szerepek, pszichoanalízis címû kötetében.
(Jószöveg
Mûhely,
2008)
Nietzsche, Freud, Lacan, Derrida „nôszövegeit” értelmezi számos nézôpontból, a filológia, az irodalomelmélet, a filozófia, a nyelvészet és pszichológia tudományos eszköztárát egyaránt bevonva. Ne számítson könnyû olvasmányra,
aki belevág e szövegelméleti utazásba a
szerzôvel: minden egyes mondat súlyos
szaknyelvi apparátust mozgat, számos
helyen túlontúl súlyosat is, igen magas
szintû felkészültséget igényelve olvasói
részrôl is. Ahogy az utószóban kitér rá a
szerzô, mûve nem a feminista kritika –
vagy az annak nevezett irányzat – sodrába sorolható, amennyiben nem célja
megváltoztatni a nemi különbözôségen
alapuló hagyományos ellentétpárokat,
avagy nem kíván a nôk jogaiért harcolni. Darabos sokkal inkább a freudi és a
Freud utáni szövegekben igyekszik fülön csípni a nemi szerepek (a férfi–nôin
túl úgy is mint apa és anya) felcserélhetôségének, definiálhatóságának vagy
épp félre-definiáltságának mozzanatait.
Kezdve attól, hogy valamennyi elemzett
szöveg szerzôje férfi, egészen Jacques Lacan híres-hírhedt kijelentéséig, miszerint
„a nô nem létezik”, a 20. századig a nôrôl szóló elméleteket maguk a nôk soha
nem értelmezhették. Darabos Enikô
munkája azonban messze nem csak e feminista, történeti szempontból jelentôs.
Mindvégig hangsúlyozva az olvasás és az
értelmezés sokszempontúságát, csupán
lehetséges olvasatokat kínál azokhoz a
tudósi életmû-darabokhoz, amelyeket
annyiszor tettek már kategorikus értelmezések bálványává.

Talán abban is a nemi különbözôség mozzanatai munkálkod- képpen e fejezetben kap magyarázatot Szendi egész könyvénak, hogy Darabos Enikôhöz képest jóval kevésbé bánik kesz- nek jelentôsége, amely a freudi világképpel áthatott gondolkotyûs kézzel a freudi elméletekkel Szendi Gábor A nô felemelkedé- dás helyrezökkentését tûzte ki célul –, elmosta a nôiség valóse és tündöklése címû kötetében (Jaffa Kiadó, 2008). Szendi Gá- di és élvezhetô, tanulható és alakítható tartalmának lényegét.
bor matematikusként kezdte pályáját, majd az agy és a lélek „Freud maga volt az, aki hol így, hol úgy, de szellemileg megkapcsolatát vizsgáló pszichológia lett a szakterülete. A nô fel- erôszakolta pácienseit” – fordítja a tudós ellen saját vesszôpaemelkedésé…-ben az evolúciós pszichológia és biológia szem- ripáját Szendi Gábor. S nem rest leleplezni ennek kapcsán a
szögébôl vizsgálja a nôi sorsot, a kezdetektôl, azaz a nemek modern pszichiátria durva visszaéléseit sem. Könyve erénye
szétválásától az élet minden bizonnyal kifinomultabb kérdése- ugyanaz, mint problémája: nem törekszik kiegyensúlyozottiig, úgymint a flörtölés vagy a
ságra vagy gondos mérlegelésre,
szépítkezés. Kit ne érdekelne,
harcosan védi elméletét és igahogy valójában miért és hozát, kizárólagosan leteszi a vokgyan is alakult ki a két különsát saját nézôpontja mellett.
bözô nem, s hogyan kezdôdik
Szókimondásban volt már elôa homoszexualitás? Miért és
futára a Jaffa Kiadónál Szendi
miként különböznek alapvetô
Gábornak: Dr. Csernus Imre, a
dolgokban (térérzékelés, metelevízióból is ismert pszichiáter
mória, verbalitás, finommozépp e nyers, keresetlen ôszinteségások, képzelet) férfiak és nôk?
gével vált ismert személyiséggé.
Miért fáradtak és lehangoltak
Akire a média eltávolító hatással
többnyire a depresszióra hajlavolt, most kötet formájában is
mosak, és miért aktívak a kakezébe veheti Dr. Csernus Imre A
landkeresôk? A tudományos
nô címmel megjelent beszélgetôsalapvetés után tér rá Szendi a
addikciós-életre nevelôs-bátorító,
nôi szerepkör áldásaira és átkaés fôként elgondolkodásra serira (lám: az is kiderül, csak a
kentô kötetét, tapasztalatösszegszemélyiség függvénye, áldászését. A nô messze nem csak a
ként vagy átokként mûködnek
nôrôl szól, de elsôsorban a nôkszemélyes adottságaink). Sorra
höz. Mindaz a nemi sajátosság,
veszi a szépség közismert téamit Szendi Gábor igen alaposan
nyezôit (arc, bôr, mell, hang
felvázolt könyvében, magával
stb.), hogyan és miért hatnak
hozzá azt a problémahalmazt,
ránk és az ellenkezô nemre e
amire Csernus doktor kínál meg„kellékek”. Az evolúciós pszioldási javaslatokat. Csakhogy
chológia egyik alapvetô tézisét
„aki rájött arra, hogy ô vakon él,
fogalmazza meg szellemesen a
annak az egyik alaptörvény, hogy
szerzô „a nôi szépség a termécsak a saját szemét nyithatja ki! A
Franz Eybl: Olvasó lány, 1850
kenység reklámja” mondatászemkinyitás
veszélyekkel jár”.
Az olvasó nôk veszélyesek c. kötet illusztrációja
ban, hogy átevezve kalandoAzaz a kötet veleje: számos hasabb vizekre, a flörtökhöz, tozugsággal bástyázzuk körül mavábbfejlessze e gondolatot azzal, hogy „a flört pedig a reklám- gunkat, és az ôszinteség a fürdôszobatükör elôtti magányban
hadjárat.” Ugyan ez a fajta tudományos megközelítés messze kezdôdik. A pszichológus ôszintesége pedig veszélyes fegyver
nem forradalmi, kiváló mûvek jelentek meg e tárgyban magya- – mondja a szerzô –, rombolni nem nehéz vele, de alternatírul is (például Geoffrey Miller pszichológus professzoré, aki vákat nyújtani igen rövid alatt annál inkább. Csernus számos
Richard Dawkins és Steven Pinker nyomdokaiban jár), de évszázados tabut ledönt a nôi szerepekkel kapcsolatban, példáSzendi Gábor kiegészíti az evolúciós pszichológia eredménye- ul a csak gyermekéért élô nôét, aki valójában nem létezik, forit több egyedi témával is. Így például a férfi–nô barátság léte- rása mindig valamilyen önbecsapás. A „vak vezet világtalant”
zésének kérdésével (az igen–nem szavazatok után olvassák el játszmák elvén mûködô párkapcsolatokat, a felnôni nem merô
a vonatkozó fejezetet, tanulságos lesz!) vagy a meddôségipar gyermeteg irigykedôkét, a magukat szerelmesnek mondó bolelemzésével (a szó maga is Szendi találó találmánya). De hogy dogtalan nôkét, és így tovább. Csernust lehet szeretni és nem
is jön mindehhez Freud, akit, mint említettük, a szerzô alapo- szeretni, inni szavait vagy megbotránkozni rajta, a könyv azonsan „elintéz”, ám tökéletesen megtámogatott érveléssel. A ban mint hívogató és bensôséges tárgy az önmagunkba és ön„Zsiga, te kis hazudós!” címû záró fejezetben Szendi épp a magunkkal való elvonuláshoz immár ott hever utána az aszta„mester” saját nyelvi eszköztárával építi le Freud mítoszát, a lon, csábítón és érdekfeszítôn, rejtekezôn és feltárulkozón,
„nôgyûlölô antipszichológusét”, aki „jól szervezett mozgal- okosan eligazítón és kételyeket hagyva – mert hiszen sem telemával eluralta a 20. század elsô felének klinikai pszichológiá- vízió, sem internet, csak a könyv tudja úgy a szomjat csillapíját.” Freud nô-képe ugyanis egy végletesen narcisztikus, auto- tani, ahogyan egy igazi nô.
riter és paternalisztikus férfiagy szüleménye volt – tulajdonLaik Eszter
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A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA
Daniela Marcu Istrate:
A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI
KATOLIKUS SZÉKESEGYHÁZ
ÉS PÜSPÖKI PALOTA
RÉGÉSZETI KUTATÁSA (2000–2002)
Teleki László Alapítvány, 2008
672 oldal, keménytáblás, 6800 Ft
Daniela Marcu Istrate régész által
vezetett, változó összetételû
kutatócsoport által eddig elvégzett,
jelenleg is folytatódó ásatások
elsô szakaszának az eredményeit
rögzíti ez a kötet.

Nyírfás Pyrker Dezsô:
A ZRT.
Politikai krimi
Ad Librum, 2008
380 oldal, kartonált, 2990 Ft
Egy oknyomozó újságíró az
egyik vállalat ügyei után járva ráakad
egy vidéki temetôre, ahol ötven
évvel azelôtt több halottat is
eltemettek ugyanazon a napon.
Kutatása során kapcsolatot talál
a vizsgált vállalat tulajdonosa és az
elhunytak egyike között.

Sebestyén Ádám:
GYÓGYÍTÓ PRAKTIKÁK
Magánkiadás, 2008.
168 oldal, keménytáblás, 4170 Ft
Néprajzi gyûjtés a bukovinai
székelyeknél

A KÖTETEK MEGVÁSÁROLHATÓK:
BUDAPESTI TELEKI TÉKA
1088 BUDAPEST, BRÓDY S. U. 46.
TELEFON: 787-5661; FAX: 266-0857
E-MAIL: OTKONYV@CHELLO.HU
WWW.TELEKITEKA.COM

Magyar irodalom
A rákbarakk lakói

magyar irodalomban külön válfaj, méghozzá nagy, erôteljes
vonulat – nem dombok sora, de
merész magashegység. Példaképpen elegendô olyan szerzôkre hivatkoznunk, mint Karinthy
Frigyes (Utazás a koponyám körül), Devecseri Gábor (A hasfelmetszés elônyei), Parancs János
(Tôletek távolodóban). A Túl a
rákbarakkon súlyos vallomásaival Dobozi Eszter ehhez a veretes névsorhoz csatlakozik – Istennek hála, túlélôként.
Zsille Gábor
Dobozi Eszter:
Túl a rákbarakkon
Magyar Napló Könyvek
245 oldal, 2690 Ft

■ Dobozi Eszter öt verseskötet
és két, szociológiai érzékenységû dokumentumkönyv után
most szépprózát helyez az olvasó asztalára, Túl a rákbarakkon címmel. E regényt az élet
(és a halál) ihlette, mondhatnánk. Alcíme szerint Angelika
naplóját vesszük kézbe – ám
idôvel megfejthetô, hogy a fôhôs Angelika asszony kitalált
személy, csakúgy, mint az elôés utószót jegyzô szerkesztô,
bizonyos B. D. A kerettörténet
szerint az írónô egy onkológiai
rendelôintézet folyosóján találkozik Angelikával, ahol mindketten ugyanarra a kezelésre várakoznak… A továbbiakban e
rejtélyes, összetett személyiségû nô feljegyzéseit kapjuk, melyekben bátor szókimondással
vall életérôl és fenyegetett helyzetérôl. Megfigyelhetjük, a gyilkos kórral való szembesülés milyen fordulatokat idézhet elô
személyiségünkben, olykor
kedvezô irányban is, a megtisztulás, a nemesedés felé. Témájából adódóan felkavaró, nehéz
olvasmány ez, mert nem csupán egy idegen tapasztalatairól
van szó, hanem fôként a saját
viszonyunkról sorsunkhoz, betegségeinkhez, szeretteink elmúlásához. Ezért is zárulhat
hitvallás értékûen e fiktív napló: „De nem! Nem fogom menekülôre! Akkor sem, ha küldenek! Ha ki akarnának taszítani
innen. Nekem itt dolgom van
továbbra is.”
A halálos kórral folytatott küzdelem személyes krónikája a

Szótár
Hét nyelven beszél

A forrásmunkák felsorolásából kiderül, hogy a „hétnyelvûnek” már vannak magyar
szerzôktôl négy- és öt nyelvû
elôdei 1966-ból, 1975-bôl és
1990-bôl, de ez az elsô ilyen
bôséges éttermi szótár.
A „fontossági” sorrendet az
határozza meg, milyen gyakran fordulnak meg egyes ételek hazai étlapjainkon. Az alapot az étlap szerkezete adja:
hideg elôételek, levesek, meleg elôételek, tojás-, hal-, hús-,
vegetáriánus ételek, a Konyhafônök ajánlja, a Ház különlegessége, készételek, frissensültek, szárnyasok, vadhúsból készült ételek, saláták, mártások,
köretek, fôzelékek, tészták,
cukrászkészítmények, befôttek, gyümölcsök, sajtok, napi
menü. A szerzô segítséget ad a
dátumok helyes írásához is.
S hogy „magyarosan” is végzôdjék e rövid ismertetô, álljon itt egy olyan étek, ami, ha
jól készítik el, hét nyelven beszél – s nem csak papíron.
Eszterházy rostélyos / Rostbraten nach Eszterházy Art
(De) / Eszterházy Style Roast Beef (En) / Rosbif à la
Eszterházy (Fr) /Braciola di
manzo alla Eszterházy (It) /
Rosbif a la Eszterházy (Es)
Hegedûs Eszter
Ételszótár. Étlapírás hét nyelven
Mezôgazda Kiadó
241 oldal, 4900 Ft

■ Bármily elcsépelten hangzik, tényleg hét nyelven beszél
Galla György minap megjelent ételszótára. A szerzô célja
is ez, hiszen „…idegenforgalmunk bôvülésével színvonalas éttermeink étlapjain is a
szó szoros értelmében meg
kell valósítani a »hét nyelven
beszélést« külföldi vendégeink
kulturált ellátása érdekében” –
írja elôszavában. És elragadtatásunkban is hallathatjuk ezt a
kifejezést, hiszen különleges
és bizonyára óriási munkát
igénylô kötetet tarthatunk a
kezünkben (már ha étteremtulajdonosok vagy -fônökök
vagyunk). A mintegy ezer ételnév magyar, német, angol,
francia, olasz, spanyol és
orosz nyelven szerepel.

Útikönyv
Balatoni nyár

■ Bár országszerte egyre több
helyen lehet jó körülmények

között fürdeni és strandolni,
gombamódra szaporodnak az
élmény- és gyógyfürdôk, a Balatoni nyaralásnak ma is utolérhetetlen vonzereje van. Nem
csoda hát, hogy a Well-PRess
Kiadó Vendégváró útikönyvek
sorozatában a Balaton is helyet kapott Eger és környékét,
valamint Debrecen és környékét megcélzó köteteik után. A
kiadó nagy hangsúlyt fektet a
belföldi turizmusra (is), Vendégváró sorozatuk részeként
kiadták pl. Szabolcs-Szatmár,
Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Nógrád megye látnivalóiról szóló útikalauzukat és van
egy Magyarország látnivalóit
általánosságban bemutató kiadványuk. Balatoni kalauzuk a
magyar tenger teljes széltét és
hosszát, illetve a környék látnivalóit ismerteti. Olyan költôi
fejezetcímekkel irányítják az
olvasót a nevezetességekhez,
mint a Félsziget levendulaillatban (Tihanytól, Balatonfüredig), Ahol a szürkebarát terem
(Badacsonytól, Szigligeten át,
Tapolcáig), Tündérrózsa a tavon (Keszthelytôl, a Kis-Balatonon át Hévízig), Sziget a berekben (Fonyódtól, Nagyberekig és a Krisna-völgyig), vagy
A „Magyar Tenger” (Siófok és
a déli partszakasz). Minden fejezetben vannak kiemelt látnivalók, amelyeket részletesen
és fotókkal gazdagon illusztrálva mutatnak be, és vannak
rövid ismertetôk is az „Ezt érdemes megnézni” rovatban.
Jótanácsaikat és a praktikus ismereteket (címek, nyitva tartás, elérhetôség) külön keretbe
foglalják. Nagyon jó utaló
rendszert találtak ki, ezért
könnyen lehet tájékozódni a
látnivalók tengerében. Külön
fejezetben összefoglalják a
gyerekes családoknak szóló
látnivalókat, gyalogtúrákat
ajánlanak a sétálni vágyóknak,
és lovas útvonalakat a lovaglóknak. A rendszeres évi fesztiválokra és programokra szintén felhívják a figyelmet. És
ami még fontos: a kötet mérete lehetôvé teszi, hogy bármely táskában könnyûszerrel
magunkkal vigyük!
(Sz. Zs.)
A Balaton és környéke
Well-PRess Kiadó, 3200 Ft
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„kiki nyúgalomba!”

■ Sok történetünk van a
családról, sok
kontextussal.
A családnál
nincs virulensebb közössége (szociológiai értelemben:
csoportja) az
emberi társadalmaknak. Érthetô: a fajfenntartásnak, az utódokról való
hosszas gondoskodásnak meglehetôsen adekvát kerete ezen
létforma. Kaleidoszkóp ám a javából: a legstatikusabb képletek
egyike, formáit tekintve mégis
igen változatos históriájú, s egyúttal a legtöbb kihívás „elszenvedôje” korunkban – is.
Hogy tulajdonképpen mi a
család definíciója, legyen fôleg az etnográfusok s egyéb
szakértôk kalandos terepe, mi
érjük be itt annyival, hogy
mindenütt az, ami.
Könnyen belátható, hogy a
család többféleképpen megközelíthetô entitás. Vizsgálhatjuk történetiségében, elmélyülhetünk
struktúrájában, szemlélhetjük a
„külvilággal” való kapcsolatrendszerét illetôen is, egyik eredményesebb (lehet), mint a másik.
Vegyük hát sorjában. A funkció
felôli megközelítés tûnik talán a
leggyümölcsözôbbnek, nem véletlenül nyert teret a családkép,
illetve a szimbolikus család fogalma. Ahhoz viszont, hogy érvényes következtetéseket vonhassunk le minderrôl, rengeteg
empírikus adat avatott feldolgozása szükségeltetik; ezt teszi Boreczky Ágnes és „csapata”. Ôk
nem csupán valaminô statikus
rajzolatot vizsgáltak, a magyarországi változásokat ráadásul egybevetették az európai trendekkel

is – talán nem meglepô, hogy ekvivalenciák és eltérések szövevényes rendszerére bukkantak (pl.
arra, hogy a nukleáris család térhódítása egyelôre kisebb, a hibriditás
nagyobb nálunk,
mint a Lajtától
nyugatra.) A szerzôk tudják, hogy
„számtalan variáció és képlet létezik” a vizsgált témát illetôen, a kötetük kétharmadát
kitevô esettanulmányok ékesen példázzák
ezt. Ami alapvetô és
így megkerülhetetlen:
mindenütt a kontinuitás és a modernizáció
koránt sem idilli dialektikájáról van szó.
Boreczky Ágnesnek a
szimbolikus családról
szóló mûve csöppet sem felesel
a fentiekkel. A fô hangsúly itt
is értelemszerûen a történetiségen és a komplexitáson van: a
családom több, mint a velem
egy háztartásban élô, illetve a
velem effektív kapcsolatban lévô rokonaim összessége, ezért
lehet szimbolikus családról beszélni. Itt is a módszertanilag
fölényes biztonsággal kezelt
empírikus anyag a bázis, a szerzô szemléletmódjának koherenciája e kötetben sem bicsaklik meg, a többlet horizontálisnak mondható leginkább: a
családi narratívák és az iskolai
oktatás vizsgálatát magyar–
amerikai kontextusba (is)
ágyazva ejti meg. Megközelítését mindenestre – némileg elnagyoltan – „induktív-deduktívempírikusnak” nevezhetjük, éspedig ebben a sorrendben.
Lehet persze másként is. Lôcsei
Pál útja és módszerei markánsan
eltérôek, ôt a „mai magyar társadalom” (1945–1985) érdekelteizgatta alapvetôen, és mintegy
gombhoz a kabátot, választott
olyan „altémát”, amely relatíve
kevésbé lévén átpolitizált, némi
kutatási és publikációs lehetôségeket biztosított neki. Élt is vele:
hangyaszorgalommal és néhol
máig érvényesen vette sorra kora honi közegének történéseit a
családdal és a családban. Nem
„az elméletek embereként” ve-

tette magát a munkába, a rögvalóság volt az ô közege. Szemlélete tán nem túl komplex,
amúgy is alapvetôen a párkapcsolatok felôl közelített a témájához, ám munkái ma is informatívak – és nem csak a kortörténész számára.
Székely János
Boreczky Ágnes – Földes Petra
– Gyebnár Viktória –
Solymosi Katalin: Családok
távolból és félközelbôl
Gondolat Kiadó, 251 oldal, 2950 Ft
Boreczky Ágnes:
A szimbolikus család
Gondolat Kiadó, 148 oldal, 1650 Ft
Lôcsei Pál: Emberpár és család
az államszocializmusban
1945–1985
Gondolat Kiadó, 206 oldal, 2200 Ft

Nagy emberek
asszonykái

■ Hiszen az Elnökök – legyenek amerikaiak
vagy éppen franciák – státusukból adódóan, mondhatni
ab ovo Nagy Emberek, honuk, sôt sok esetben a világtörténet eseményeit befolyásoló Tényezôk lehetnek,
mondhatnók. A feleségek esetében – szintén ab ovo –
Ádám és Éva óta más a helyzet. Miheztartás végett: Elsô
Hölgy vagy sem, „Oldalbordáról” van szó, a szerepeket,
azok határait a Történelem, a
férfiszíveknek oly kedves Hagyományok, jószerével a Teremtô rajzolta meg.
Ám a Feleségek fôleg és néha
szinte tolakodóan – emberek,
személyiségek, akik a vágyott
vagy éppen utált pozícióba kerülvén tényezôkké válnak maguk is, midôn a férj „megkoro-

náztatik” – vagy éppen eme felemelô aktus után bútoroznak
össze a férfival. Sajátos kettôsség ez: a struktúra által kínált játéktér szûkös és behatárolt, ennek a térnek betöltése, tágítása
egyszerre hordozza magában a
konzerválás és a meghaladás, de
legalábbis az adott keretek feszegetésének potenciálját.
Az Egyesült Államok jelenleg 43. elnökét nyûvi, a feleségeikrôl szóló kiadvány 47 személyt vesz számba, megemlítvén a „nemförsztlédi-házastársakat” is. Nicolas Sarkozy „regényében” ugyancsak jelen
van az elôzô feleség is, nem
csupán Bruni, a pacsirta.
Milyenek ezek a könyvek?
Mindenekelôtt olvasmányosak,
szórakoztatóak. Ha az embernek nincs kapása a vízparton a
kánikulában, vagy éppen a hirtelen jött vihar kergeti be a horgásztanyára, adekvát idôtöltés
lehet bármelyikük böngészése.
„Carla rövid, fehér báránybundát viselt (…) Nicolas dzsekiben van, nyaka
köré csomózott
fekete sállal”, VISZONT
Lady
Bird Johnson a
párolt rizst is szakácskönyvbôl
kotyvasztotta.
…És
persze
megint a média, a
hozzá fûzôdô viszony az, ami igazán érdekessé teszi mindkét dolgozatot. Hogy
mennyire statikusnak mondható a „paparazzo-státus” (Cleveland elnök nászútját már szétfényképezték 1885-ben), s hogy
pl. Sarko a nevezetthez képest
mennyire más viszonyt alakított ki a nyilvánossággal… Ez a
két könyv igazából nem a nôkrôl szól, igaz, a férfiakról sem,
de a mindenkori közegrôl váltig
mesél.
Sz. J.
Cormac O’Brian:
Elnökfeleségek titkos élete
Intimitások a Fehérházból
Jószöveg Mûhely Kiadó
240 oldal, 2500 Ft
Alain Perceval: Carla és Nicolas
Az Élysée-palota házaspárja
Ringier Kiadó Kft
159 oldal, 2490 Ft

Félközép, féltávol
■ Az olvasó ember legkellemesebb érzéseinek
egyike, ha a kézbe vett könyvnek az elsô oldalnál, az elsô kinyitásnál nyert ügye van:
azonnal elragad belôle valami. Tôzsér Árpád

Szent Antal disznaja
címû kötete (Kalligram), mely a Naplók naplója mûfajjal jelöli magát, nyilalló ténnyel, de
ragyogó képpel indít: „…fáj a fogam! Az
alatt a korona alatt, amelyik nagyapám gyûrûjébôl készült. […] Elmondhatom, amit kevesen: úgy szeretem a nagyapámat, hogy a
számban hordom. […] Ezt a vad, muzsikás
életet viszem én most a fogaim között. S ez
nem ellágyulás, nem nosztalgia, hanem a
legnaturalistább valóság: csupa háború, verekedés van a
számban, minden gyûrûbôl csinált fogam külön fáj”. Egyszerre mutatkozik a legelsô oldalon a nagyszerû költô és a
virtuóz esszéista – hogy régebbi (1992–1997), átfésült naplók
keretei között idézze meg a féltávoli múltat. Tôzsér szívesen
stilizálja magát bánatos öregfiúnak (dehogy „stilizáció” ez!,
mondaná nyilván ötvenes-hatvanas életéveinek betegségektôl sem mentes fordulójáról), s így még inkább magával sodor egyszerre érzéki és literátus életszemléletének dinamikája, kendôzetlenségében is kifinomult írásmódja. Vegyes benyomásokat keltô utazások, rosszkedvvel is küzdô otthonlétek, olvasónaplóba
illô találó jegyzetek, a szarkasztikus-rezignált önképen átütô humorosabb futamok váltogatják egymást a töredékekbôl
mûegésszé formált könyvben. (A nem
hétköznapi könyvcím az írói igazmondással áll összefüggésben.)
Parti Nagy Lajos vissza-visszatérô alakja a
fenti szövegeknek. Tôzsér, aki rendre tudósít az ünnepi könyvhetekrôl és könyvvásárlásairól is, nyilván beszerezte már a

Tükördara
címû összeállítást, a Kijárat Kiadó roppant hasznos Kritikai
zsebkönyvtárának 10. kötetét, mely PNL költészetérôl, prózájáról és drámáiról közöl írásokat. Nem lehetett könnyû
a válogató-szerkesztô Németh Zoltán dolga, hiszen már az
ô 2006-os Parti Nagy-kismonográfiája is mintegy kétszáznegyven bibliográfiai tételt sorakoztatott. Nem egészen értem, miért nem jutott hely a PNL-jelenségrôl és -mûvekrôl
legalább tíz alkalommal értekezô Kálmán C. György valamelyik dolgozatának, továbbá (Payer Imre és Borbély Szilárd mellett) legalább még egy-két írótárs (elsôsorban Márton
László) észrevételeinek. De nincs mit elégedetlenkedni az arányos gyûjtemény olvastán. A pályakezdés, a poétikai önállósulás, a „nyelvhús”-kérdés, a mûnemek összefüggése és egyéb
fontos pálya-összetevôk egyként elnyerik az értelmezô kritikai
figyelmet, fôleg Mészáros Sándor, Margócsy István, Thomka
Beáta, Keresztesi József, Szilágyi Márton, Balassa Péter és Dérczy Péter beválogatott textusainak köszönhetôen. S persze
frekventált a mindig elôtérben levô Sárbogárdi Jolán-kérdés is
(e szerzôi névrôl, illetve ilyen nevû szereplôjérôl maga PNL állította, hogy „nem adekvát önmagával”, azaz mintha két SJ
lenne – legalábbis: két test, egy lélek, vagy két lélek, egy név).
Az életmû áttekintését nagyban megkönnyíti e kötet.

Szemelgetve, bakugrásokkal keresgéltem – fôleg a szép
címek után szökkenve – Tóth Erzsébet

Könyv

könyvbölcsô

Szívhangok
címû – tárcákat, elbeszéléseket tartalmazó – könyvében
(Kortárs). Jobbára ôszintén elismerô jegyzeteim zöme így
már készen állt, amikor örömmel fedeztem fel: a szerzônek rólam is van jó szava. Tóth Erzsébet, a költô egyébként is a jó szó embere. A kemény, tisztességes, fényes jó
szóé. A „Semmi nem olyan már, mint régen” magányos
alapszólamából írja a kötetben a hangnem által egységesülô életképeit, az egyes szám második
személyû felütést kiaknázó sajátos párbeszédeit, emlékezéseit, recenzióit, alak- és
könyv-fényképeit. Ért a lehetetlenhez: a
szavak révén történô feltámasztáshoz, az
elhunytak és elmúltak egy intenzív pillanatot átvilágító „visszahívásához”. Nem
siratás, nem nosztalgia, nem szkepszis vezeti tollát, hanem annak az értékrendnek
az ôrzése, amelyet számára többek között
Nagy László, Kormos István, Nagy Gáspár, a részben már tovatûnt „arctalan
nemzedék” testesített meg, illetve a világirodalom nem kevés remekmûve és az élô
magyar irodalom több nagysága közvetít
ma is. Mint mondja, a tárca mûfaját az
agy „félközép” tartományából hívja elô –
fájó öniróniája ellenére láthatóan korántsem pusztán azért,
hogy ne legyen üres a tárcája. Nemegyszer erôsen átpolitizálódik az intenzív szív-szöveg, de az írásfolyam, a markáns stílus,
a sok ezüstlô fordulat felissza a publicisztikus kiszólásokat. Kivéve a befejezô pártszónoklatot, amely alulmarad a jelzô-közhelyekkel, a részigazságokkal szemben, mert nem a beszélô
egyszeri megszólalása által telített irodalom, hanem alkalmi, üres retorika:
nincs jegye, amelybôl kitalálnám, hogy
ezt Tóth Erzsébet írta.
Mostanában épp annyi ráérô idôm
akadt, hogy a Forrás folyóirat

Ráérô idô
címen összefogott beszélgetés-számával (2008. július–augusztus) „eldiskuráljak”. „Mi jut eszedbe, ha azt mondom: ráérô idô?” – a kérdezô, Molnár
Csaba mindannyiszor így indít, s természetesen mindannyiszor más – egymással mégis dialogizáló – válaszokat
kap. Furcsállom, hogy tizenegy megszólaltatott sorában egyetlen nô sincs, aki esetleg a manapság az irodalomban kulcspozíciókat elfoglaló laza közösséget, az írónôket is képviselhetné a
saját álláspontjával. Nem is csupán az irodalom „ráérô ideje”, az
írói aspektusból szemügyre vett idô nyílik meg a folyóirat lapjain: például Fliegauf Benedek, Szabados Árpád, Sári László, Pethô Sándor más mûvészeti ágakat, szakmai szférákat jelenít meg.
A Szellemkép Szabadiskola fotó szakos hallgatóinak munkáival
illusztrált Forrásban számomra Németh Gábor, Kôrösi Zoltán és
Kukorelly Endre talált rá a legmélyebb megfogalmazásokra. Ki
ne hangolódna rá Kukorelly meditációjára, mely így kezdôdik:
„Nekem komoly meccseim vannak az idôvel…”
Tarján Tamás
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Megjelent könyvek

2008. július 9. – augusztus 10.
Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.
ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
Könyvtárak. Könyvtárügy. Könyvtártan
Az Egyetemi Könyvtár története és gyûjteményei . Bp.: ELTE Eötvös K. 312 p. Kötve
2200 Ft

FILOZÓFIA
Borbély Gábor : Civakodó angyalok: bevezetés a középkori filozófiába. Bp.: Akad. Kve
379 p. Fûzve 3880 Ft
Cassirer, Ernst : Rousseau, Kant, Goethe. Bp.: Atlantisz. 181 p. (Mesteriskola) Kve
2695 Ft
Földesi Tamás : Mikor igen, mikor nem?: gondolatok az engedelmességrôl és az
engedetlenségrôl. Bp.: Papirusz Book. 228 p. (Bibliotheca iuridica, 44.) Fve 1950 Ft
Hét kérdés : kortárs filozófiai írások. Pozsony: Kalligram. 251 p. (Memento könyvek, 5.)
Fve 2200 Ft
Kierkegaard, Søren : Az ismétlés. Bp.: L’Harmattan. 123 p. Fve 1800 Ft
Nietzsche, Friedrich válogatott levelei : 1861. január – 1889. január. Bp.: Holnap. 267 p.
Kve 2500 Ft
Perecz László : Nemzet, filozófia, „nemzeti filozófia”. Bp.: Argumentum: Bibó I. Szellemi
Mûhely. 286 p. (Eszmetörténeti könyvtár, 7.) Kve 2800 Ft
Platón : Az állam. Bp.: Cartaphilus. 466 p. Kve 2900 Ft
Shaftesbury, A. A. C., Earl of : Sensus communis: esszé a szellem és a jó kedély
szabadságáról. Bp.: Atlantisz. 211 p. (Mesteriskola) Kve 2895 Ft
Erkölcs. Etika
Etchegoyen, Alain : A hûség ereje egy hûtlen világban. Bp.: Háttér. 150 p. (Lélek kontroll)
Fve 2480 Ft

PSZICHOLÓGIA
Derrida, Jacques – Ernst, Wolfgang : Az archívum kínzó vágya: freudi impresszió.
Archívumok morajlása. Bp.: Kijárat. 184 p. (Figura, 3.) Fve 2400 Ft
Goleman, Daniel : Érzelmi intelligencia. Bp.: Háttér. 453 p. (Lélek-kontroll) Fve 2990 Ft
Kappéter István : A konstruktív agresszió és a jövô formálása. Bp.: Püski. 156 p. Fve
1400 Ft
Kovács Mónika Erika : Pártalálás. Bp.: Semmelweis. VIII, 220 p. (Korrektúra sorozat, 1.)
Fve 2800 Ft
Lohmann, Hans-Martin : A huszadik század Ödipusza: Sigmund Freud élete és
munkássága. Bp.: Háttér. 235 p. (Háttér kismonográfiák) Fve 2490 Ft
Pléh Csaba : A lélek és a lélektan örömei. Bp.: Gondolat. 703 p. Kve 4500 Ft
Szendi Gábor : A nô felemelkedése és tündöklése. Bp.: Jaffa. 332 p. Fve 2940 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
Megyesy Jenô : Hit és értelem. Bp.: Püski. 131 p. Kve 1800 Ft
Biblia. Bibliamagyarázatok. Jézus élete
Dér Katalin : A Biblia olvasása. Bp.: Kairosz. 351 p. Kve 5200 Ft
Dogmatika
Berger, David : Találkozás Aquinói Szent Tamással. Bp.: Kairosz. 186 p. Fve 2900 Ft
Hajnal Róbert : „Hogy életük legyen...”: misekatekézisek fiatalok számára. Bp.:
Hungarovox. 380 p. Fve 1800 Ft
Puskely Mária : A keresztény Európa szellemi gyökerei: az öreg földrész hagiográfiája.
Bp.: Kairosz. 736 p., [56] t. Kve 6500 Ft
Morális teológia
Bernard de Clairvaux : Az alázat és a gôg fokairól. A megtérésrôl. Bakonybél ; Bp.: Szt.
Mauríciusz Monostor: L’Harmattan. 116 p. (Lectio divina, 8.) Fve 1250 Ft
Erkölcsteológiai tanulmányok: 8 . [Részcíme: A szabadság] Bp.: Jel. 172 p. Fve 1500 Ft
Grün, Anselm : A válaszok könyve. Bp.: Jel 252 p. Kve 2200 Ft
Hámori Antal : A humánembrió védelme erkölcsteológiai nézôpontból. Bp.: Jel. 151 p.
(Erkölcsteológiai könyvtár, 6.) Fve 1400 Ft
Kereszténység. Keresztény egyházak
Márton Áron : Bilincs és glória: részletek Márton Áron püspök beszédeibôl, leveleibôl.
Bp.: Jel. 55 p. + mell.: 1 CD Kve 2500 Ft
Általános és összehasonlító vallástudomány.
Nem-keresztény vallások. Mitológia
Gold, Judy – Ryan, Kate Moira : Jiddise máme: túlélôkönyv. Bp.: Ulpius-ház. 238 p. Kve
2999 Ft
Goldziher Ignác : Elôadások az iszlámról. Bp.: Katalizátor Kvk. 338 p. Fve 3500 Ft
Kiss Irén – Tábori László : Napistenünk: Krisztus: válogatott írások. Bp.: Püski. 214 p. Fve
1980 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Bevezetés a jövôbe : [reform vagy hanyatlás]. Bp.: Gondolat. 231 p. (Demos könyvek)
Fve 2390 Ft
Szociológia. Társadalmi kapcsolatok és folyamatok. Szociográfia
Az esélyteremtés új útjai : kortárs és sorstárs segítéssel szerzett tapasztalataink. Bp.:
L’Harmattan: NDI. 178 p. (Szakmai forrás sorozat, 9.) Fve 2000 Ft
Az evolúció és a társas megismerés . Bp.: Kairosz. 361 p. Fve 4200 Ft
Gulyás Miklós : Gyülevész történetek. Bp.: Noran. 157 p. Kve 2699 Ft
Huxley, Aldous L. : Visszatérés a Szép új világhoz. Bp.: Cartaphilus. 153 p. Kve 2900 Ft
Kozák Ákos : Kincskeresôk: pillanatfelvétel a magyar fogyasztóról. Bp.: HVG Kv. 269 p.
Fve 2900 Ft
Rácz Lajos : Sárkány új tükörben: Kína a 21. században. Bp.: Novella. 282 p. Fve 2490 Ft
Utasi Ágnes : Éltetô kapcsolatok: a kapcsolatok hatása a szubjektív életminôségre. Bp.:
Új Mandátum. 231 p. Fve 2480 Ft
Statisztika. Demográfia
A halandóság területi különbségei Magyarországon, 2000-2006 . Bp.: KSH. 153 p. Fve
1901 Ft
Magyar statisztikai zsebkönyv : 2007 . Bp.: KSH. XXVIII, 231 p. Fve 2200 Ft
Makrogazdaság, 2004–2007 . Bp.: KSH. 48 p. Fve 1200 Ft
Politika. Politikatudomány
Czettler Antal : Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939-1941. Bp.: Kairosz. 345 p. Fve
3200 Ft
Eckhardt Tibor : Visszaemlékezések, 1941–1943. Bp.: L’Harmattan. 528 p. Fve 4001 Ft
Lukacs, John : Demokrácia és populizmus: félelem és gyûlölet. Bp.: Európa. 220 p. Kve
2600 Ft
Rainer M. János : Jelentések hálójában: Antall József és az állambiztonság emberei,
1957–1989. Bp.: 1956-os Intézet. 295 p. Fve 3500 Ft
Sárközi Mátyás : Micsoda életek!: emigránsok Angliában. Bp.: Noran. 233 p. Kve 2499 Ft
Széchenyi Kinga : Megbélyegzettek: a kitelepítések tragédiája. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyesület. 614 p. Kve 3500 Ft
Gazdaság. Közgazdaság-tudomány
A foglalkoztatási, jövedelmi és fogyasztási jellemzôk regionális különbségei . [Debrecen];
[Szeged]: KSH Debreceni Igazgatóság: KSH Szegedi Igazgatóság. 48 p. Fve 2500 Ft
A globalizáció és hatásai, európai válaszok . Bp.: Napvilág: Politikatörténeti Alapítvány.
XII, 377 p. Fve 3400 Ft
Greenspan, Alan : A zûrzavar kora: kalandozások az új világban. Bp.: HVG K. 620 p.,
[32] t. Kve 6900 Ft
Kostolany, André : Mesterfokon a pénzrôl. Bp.: Perfekt. 208 p. Kve 3500 Ft
Pokol Béla : Globális uralmi rend. 2. Bp.: Kairosz. 180 p. Fve 2600 Ft
Ritoók Magda : Pályafejlôdés, pályafejlôdési tanácsadás. Bp.: ELTE Eötvös K. 103 p. Fve
1800 Ft
Stanyer, Peter : Befektetés: biztonságos megoldásoktól a magas kockázatig. Bp.: HVG K.
304 p. Kve 5500 Ft
Jog. Jogtudomány. Igazságszolgáltatás
Alkotmány a gyakorlatban : kommentár a gyakorlat számára: 2. sz. pótlap. Bp.: HVG K.
[428] p. Fve 15400 Ft
Rawls, John : A népek joga: visszatérés a közös gondolkodás eszméjéhez. Bp.:
L’Harmattan. 220 p. (Oxfordi tanulmányok a filozófia körébôl) Fve 2200 Ft
Varga Katalin, S .: Az 1674-es gályarabper jegyzôkönyve: textus és értelmezés. Bp.:
Universitas. 295 p. (Historia litteraria, 24.) Kve 2415 Ft
Szociális gondoskodás és gondozás
Egresi Katalin : Szociálpolitika Magyarországon: nézetek, programok és törvények:
1919–1939. Bp.: Napvilág. 372 p. Fve 3100 Ft
Heckl, Reiner W. – Ade, Gisela – Schell, Werner : Rehabilitáció és betegápolás. Bp.:
Medicina. X, 200 p. Fve 1400 Ft
Néprajz. Etnológia. Folklór
Gráfik Imre : Céhemlékek. [Magyar és angol nyelvû tanulmánnyal] Bp.: Néprajzi Múz.
263 p. (Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai, 12.) Fve 7450 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természetvédelem. Természetrajz. Környezetvédelem
Környezeti helyzetkép, 2006 . Bp.: KSH. 79 p. Fve 1901 Ft
Sokszólamú újjászületés . Bp.: Természetbúvár Alapítvány. 319 p. (Útravaló a tudás
birodalmából, 2.) (Természetbúvár kiskönyvtár) Fve 2940 Ft
Fizika
Öveges József : Kísérletezzünk és gondolkozzunk! 2. Hôtan és fénytan. Bp.: Móra. 125 p.
Kve 2190 Ft
Kémia
Zrínyi Miklós : A fizikai kémia alapjai. 3. Bp.: Mûszaki Kvk. 168 p. Fve 4590 Ft
Meteorológia
Klíma . Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 5.) (Metro könyvtár) Kve
1490 Ft
Mészáros Ernô : A levegô megismerésének története. Bp.: MTA Törttud. Intézet. 195 p.
(Természettörténelem, 2.) Fve 2200 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
Bálint Géza : Artrózis: ízûleti porckopás. Bp.: SpringMed. 135 p. (SpringMed
betegtájékoztató könyvek) Fve 1980 Ft
Coeliakia: a közös kihívás . Bp.: Semmelweis. 153 p. Fve 1500 Ft
Idôskori depresszió és szorongás . Bp.: Springer Tud. K. 208 p. Fve 1999 Ft
Klinikai farmakológia a gyakorlatban . Bp.: Springer Tud. K. 510 p. Kve 6800 Ft
Nemes Attila – Acsády György : Hasznos tanácsok verôérbetegeknek: megelôzés,
kezelés, gondozás, életmód, életminôség, életkilátások. Bp.: Springer Tud. K. 112 p.
(Betegoktató könyvek) Fve 1300 Ft
Romics Imre – Fekete Ferenc : Urológia mindenkinek: megelôzés, kezelés, gondozás,
életmód, életminôség, életkilátások. Bp.: Springer Tud. K. 91 p. (Betegoktató könyvek)
Fve 2090 Ft
Szalai Zsuzsanna – Rónai Zoltán : Az inhalációs eszközök használata
tüdôbetegségekben. Bp.: SpringMed. 176 p. (SpringMed betegtájékoztató könyvek) Fve
2480 Ft
Szekanecz Zoltán : Reumatoid artritisz: sokízületi gyulladás. Bp.: SpringMed. 126 p.
(SpringMed betegtájékoztató könyvek) Fve 1980 Ft
Waktare, Johan – Camm, John : Pitvarfibrilláció. Bp.: Springer Tud. K. 131 p. Fve 2000 Ft
Mezôgazdaság
Növénytermesztés. Kertészet
Bálint György : Szívügyünk a kert. Bp.: Sanoma. 110 p. (Nôk lapja mûhely) Kve 1901 Ft
Wehmeyer, Wota – Hackstein, Hermann : Balkon- és terasznövények: edénykertek
stílusosan. Bp.: M-érték K. 302 p. Kve 2699 Ft
Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
Herriot, James : Kutyák a rendelômben. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 255 p. Kve 1960 Ft
Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
Buzan, Tony – Israel, Richard : A sikeres eladás trükkjei: kommunikációs technikák a
hatékony eladás szolgálatában. Pécs: Alexandra. 302 p. Kve 4500 Ft
Csath Magdolna : Interkulturális menedzsment: vezetés eltérô kultúrákban. Bp.: Nemzeti
Tankvk. 335 p. Fve 3700 Ft
Dinya László : Szervezetek sikere és válsága. Bp.: Akad. K. 362 p.
Fve 4410 Ft
Little, Ed – Marandi, Ebi : Kapcsolati marketing. Bp.: Akad. K. 224 p. (Marketing
szakkönyvtár) Kve 4200 Ft
O’Neill, Mary Beth : Coaching: a vezetôi szerep és feladat tudatosítása. Bp.: HVG Kv.
336 p. Kve 5500 Ft
Könyvnyomtatás. Könyvkiadás
Heltai János : Mûfajok és mûvek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában,
1601–1655. Bp.: OSZK : Universitas. 376 p. (Res libraria, 2.) Fve 3990 Ft
Közlekedés. Szállítás
March, Peter R .: A repülés története: a Wright fivérektôl a Concorde-ig. Bp.: Zrínyi: HM
Zrínyi Kht. 213 p. Kve 5990 Ft
Építôipar
Balázs György : Beton és vasbeton. 7. Mit alkottak a magyarok külföldön. Bp.: Akad. K.
424 p. Kve 5400 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
A mûvészet általános kérdései. Mûvészetesztétika. Mûvészettörténet
Csáky Károly : Szakrális emlékeink nyomában. 1. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 133 p.
Kve 2800 Ft
Marosi Ernô: A gótika Magyarországon. Bp.: Corvina. 143 p. (Stílusok – korszakok) Fve 3990 Ft
Padberg, Martina : Párizs. Bp.: Vince. 479 p. (Mûvészeti kalauz) Kve 5996 Ft
Rényi András : Az értelmezés tébolya: hermeneutikai tanulmányok. Bp.: Kijárat. 384 p.
Fve 2590 Ft
Kert- és parképítés
Howcroft, Heidi : Burkolatok a kertben: utak, lépcsôk, teraszok. Bp.: Terc. 152 p. Kve
5900 Ft
Építészet. Építészettörténet. Urbanisztika
Cséfalvay Zoltán : Kapuk, falak, sorompók: a lakóparkok világa. Bp.: Gondolat: Marina
Part. 300 p. Fve 3000 Ft
Scotti, Rita A .: A Szent Péter-székesegyház: pompa és botrány: így épült a Vatikán
jelképe. Bp.: General Press. 335 p., [16] t. (Különleges könyvek) Kve 3500 Ft
Rajzmûvészet
Pápai Gábor : Fejtágító: arctéri jelentések. Bp.: Editorial Kft. 153 p. Fve 2880 Ft
Festészet
Guarnieri, Luigi : Vermeer kettôs élete. Bp.: Geopen. 258 p. Fve 2890 Ft
Mengyán András . Bp.: Vince. 199 p. Kve 4495 Ft
Szabadi Judit : A modernizmus sorskérdései: válság és megújulás a 19. és a 20. század
festészetében. Bp.: Fekete Sas. 328 p. Fve 3200 Ft
Grafikai mûvészetek
Halász Géza : Retusált mûvészettörténet. Bp.: Mundus. 103 p. (Mundus – karikatúrák)
Kve 4500 Ft
Zene
Bartók Béla : Írások a népzenérôl. Bp.: Kortárs. 204 p. (Magyar nézô) Fve 2300 Ft
Cairns, David : Mozart és operái. Bp.: Park. 392 p. Fve 4500 Ft
Elmer István : Madrigáltörténet: a Budapesti Madrigálkórus ötven éve, 1957–2007. Bp.:
Holnap. 148 p. Kve 3900 Ft

Ô volt Weimar napja : Liszt-olvasókönyv kezdôknek és haladóknak. Bp.; Göppingen:
Balassi: Liszt Ferenc Archívum. 206 p. Kve 2600 Ft
Színházmûvészet
Cohen, Robert : A színészmesterség alapjai. Pécs: Jelenkor. 228, [10] p. (Theatrum
mundi) Fve 2500 Ft
Koltai Tamás : Színház a parcellán: esszék, kritikák. Bp.: Palatinus. 339 p. Kve 3200 Ft
Majláth Mikes László : Egy depressziós humorista vallomásai. Bp.: Glória. 285 p. Fve
2790 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

Megjelent könyvek

Ôslénytan
A dinoszauruszok világa . Bp.: Nemz. Tankvk. 31 p. (Állatokról kicsiknek) Kve 2490 Ft
Az élet keletkezése. Származástan. Genetika
Boda László : A programozott evolúció: az ember megjelenéséig. Bp.: L’Harmattan. 198
p. Fve 2200 Ft
Növénytan
Eisenreich, Wilhelm – Handel, Alfred – Zimmer, Ute E .: Állatok és növények kézikönyve.
Bp.: M-érték K. 558 p. Kve 4999 Ft
Növények és gombák . Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 6.) (Metro
könyvtár) Kve 1490 Ft
Állattan
Révai Gábor – Csányi Vilmos – Lukács Béla : Beszélgetések nem csak tudományról. Bp.:
Corvina. 266 p. Fve 2690 Ft

Nyelvtudomány
Holló Dorottya : Értsünk szót!: kultúra, nyelvhasználat, nyelvtanítás. Bp.: Akad. K. 263 p.
Fve 3600 Ft
Magyar nyelv
Benyhe János : Új dohogó: nyelv-ôr-járat. Bp.: Kortárs. 346 p. Kve 3000 Ft
Nádasdy Ádám : Prédikál és szónokol: újabb írások, beszélgetések a nyelvrôl, 20032007. Bp.: Magvetô. 345 p. Kve 2990 Ft
Szabó Edina : A magyar börtönszleng szótára. Debrecen: Kossuth Egyetemi K. 231 p.
(Szlengkutatás, 5.) Fve 3100 Ft
Irodalomtudomány
Bojtár Endre : „Hazát és népet álmodánk...”: felvilágosodás és romantika a közép- és
kelet-európai irodalmakban. Bp.: Typotex. 330 p. Fve 2800 Ft
Domokos Mátyás : A metafizikus költészetrôl: rádióelôadás. Bp.: Nap. 39 p. Kve 2000 Ft
Halasi Zoltán : Isten a malomban: íróportrék. Bp.: Palatinus. 309 p. Kve 2900 Ft
„Jó Dobó miatt sok terekök vesznek”: 16–17. századi költôk és krónikások az 1552-es
egri ostromról. Bp.: Eötvös J. Kvk. 276 p. (Eötvös klasszikusok, 86.)
Fve 3780 Ft
Kristeva, Julia – Navarro, Marie-Christine : Adalék a gondolkodás tétjéhez. Bp.: Napkút.
78 p. Fve 1290 Ft
Kundera, Milan : A függöny. [Válogatott esszék] Bp.: Európa. 177 p. Kve 2200 Ft
Matuschek, Oliver: Stefan Zweig: három élet – egy életrajz. Bp.: Európa. 497 p. Kve 3200 Ft
Menyhért Anna : Elmondani az elmondhatatlant: trauma és irodalom. Bp.: Anonymus:
Ráció K. 237 p. Fve 2800 Ft
Zweig, Stefan : A tegnap világa. Bp.: Európa. 551 p. Kve 3200 Ft
Magyar irodalom
Ágh István : Fénylô parnasszus: Balassi, Csokonai, Ady. Bp.: Nap. 322 p. (Magyar
esszék) Kve 2500 Ft
Bella István . Bp.: Napkút: Cédrus Mûv. Alapítvány: PIM. 156 p. + mell.: 1 CD
(Hang-kép-írás, 3.) Kve 2980 Ft
Bohár András : Poétikák és világlátások. Dunaszerdahely: Nap K. 214 p. (Kaleidoszkóp
könyvek, 10.) Fve 990 Ft
„de sosem mondta: most már elég”: ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára. Bp.:
Ráció K. 394 p. Fve 2600 Ft
Harkai Vass Éva : Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben: bírálatok, szövegértelmezések.
Újvidék: Forum. 149 p. Fve 2000 Ft
Hornyik Miklós : Fénykörben: esszék, tollrajzok, beszélgetések. Bp.: Masszi. 257 p. Fve
2200 Ft
Kerényi Ferenc : Petôfi Sándor élete és költészete. Bp.: Osiris. 539 p., [24] t. (Osiris
monográfiák) Kve 4500 Ft
Láng Zsolt : Tója vagy tottja?: „a” „romániai” „magyar” „irodalom” „története”. Kolozsvár:
Koinónia. 203 p. Kve 1980 Ft
Lengyel András : József Attiláról: életrajzi „aprólék”. Szeged: Bába. 291 p., [4] t. Fve
2500 Ft
Nyelvi álarcok : tizenhárman a fordításról. [Interjúk] Bp.: Balassi. 268 p. (Pont fordítva, 6.)
Fve 2600 Ft
Pompor Zoltán : A hétfejû szeretet: hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélô
mûvészetében. Bp.: Kiss J. Kvk. 231 p. Fve 2280 Ft
Sárközi Mátyás : Liliom öt asszonya. Bp.: Noran. 177 p., [16] t. Kve 2500 Ft
Szabó László, Cs .: A magyar költészet századai: tanulmányok. Marosvásárhely: Mentor.
301 p. Kve 2520 Ft
Szabó Lôrinc : Vallomások: naplók, beszélgetések, levelek. Bp.: Osiris. 935 p. (Osiris
klasszikusok) Kve 5500 Ft
Szegedy-Maszák Mihály : Megértés, fordítás, kánon. Pozsony: Kalligram. 445 p.
(Szegedy-Maszák Mihály válogatott munkái) Kve 3300 Ft
Szindbád titkai : Krúdy Gyula szerelmei. Bp.: Holnap. 301 p. (Szerelmes magyar írók) Fve
2100 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM.
Honismeret. Helytörténet
Dent, Bob : Magyarország kívülrôl, belülrôl. Bp.: Európa. 234 p. Fve 3200 Ft
Koncsol László: Csallóközi merülések. 2. Pozsony: Madách-Posonium. 225 p. Kve 2500 Ft
Földrajztudomány. Expedíciók. Útleírások. Útikönyvek
Albert Ildikó : Egy görög, egy török... Csíkszereda: Pallas-Akadémia 121, [2] p., [14] t.
(Utak, tájak, emberek, 6.) Fve 2600 Ft
Albert Tibor : Alpokalja: barangolások Kôszegen, környékén, Bükön és Burgenland tájain.
Kôszeg: Városkapu. 176 p. Fve 1995 Ft
Bujna Zoltán : A biciklis dervis: két keréken Vámbéry Ármin nyomában Dunaszerdahelytôl
Teheránig. [Útinapló] Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 262 p. Kve 5900 Ft
Fehér Gyula : Bharata Maia: India után minden más. Bp.: Kossuth. 141 p., [64] t. Kve
2800 Ft
Földes László – Halmágyi Péter : Vissza a 66-os úton. Bp.: Cartaphilus. 123 p. + 1 mell.
Kve 3900 Ft
Gyáni Gábor : Budapest – túl jón és rosszon: a nagyvárosi múlt mint tapasztalat. Bp.:
Napvilág. 203 p. Fve 2700 Ft
Palin, Michael : Hemingway nyomában. Bp.: Park. 206 p., [64] t. (Veszélyes övezet) Kve
3900 Ft
Párizs: saját idegenvezetôvel . Bp.: Kossuth 64 p. + mell.: 1 CD-ROM (MP3) (Hangos
útikönyv – kedvenc városom) Fve 3400 Ft
Életrajzok. Családtörténet
Birnbaum, Marianna D .: Gracia Mendes hosszú útja. Bp.: L’Harmattan. 188 p.
(Mikrotörténelem, 2.) Fve 2200 Ft
Értékteremtôk: 2008 . Bp.: Kossuth. 201 p. Fve 1980 Ft
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Megjelent könyvek

Kaiser László : Elfogult beszélgetéseim: 20 interjú. Bp.: Hungarovox. 131 p. Fve 1500 Ft
O’Brien, Cormac : Az elnökfeleségek titkos élete: intimitások a Fehérházból. Bp.:
Jószöveg Mûhely. 240 p. Fve 2500 Ft
Történettudomány. Történeti segédtudományok
Tükörszilánkok : Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Bp.: MTA Szociológiai Kut.
Intézet: 1956-os Intézet. 348 p. Fve 2900 Ft
Világtörténet. Régészet
Malam, John : Eltemetett kincsek. Bp.: Elektra. 32 p. (A történelem rejtélyei) Kve 1190 Ft
Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században . Bp.: Hungarovox. 450 p. Fve 2800 Ft
Mûvelôdéstörténet
Gál Vilmos : Világkiállító magyarok, 1851-2000. Bp.: Holnap. 273 p. Kve 6900 Ft
Hankiss Elemér : Ikarosz bukása: lét és sors az európai civilizációban. Bp.: Osiris. 276 p.
(Hankiss Elemér összegyûjtött munkái) Fve 2980 Ft
Mûvek lexikona. 2. köt . Hi – Pin. Bp.: M. Nagylexikon K. 953 p. Kve 11 900 Ft
Ókori történelem
Assmann, Jan : Uralom és üdvösség: politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben
és Európában. Bp.: Atlantisz. 340 p. (Német szellemtudományi könyvtár) Kve 3595 Ft
Hodossy-Takács Elôd : Móáb: egy vaskori nép Izrael szomszédjában. Bp.: Ú-M-K. 216 p.
(Kréné, 9.) Fve 2380 Ft
Európa (és az európai államok) története
Lendvai, Paul : Az osztrák titok: 50 év a hatalom kulisszái mögött. Bp.: Sanoma. 264 p.,
[32] t. Kve 2900 Ft
Ungvári Tamás : Bûnbeesés után: Európa szellemi élete a két világháború között. Bp.:
Ulpius-Ház. 379 p. Kve 2999 Ft
Magyarország és a magyarság története
1848–1849 : történeti szöveggyûjtemény. Bp.: 1848-as Egy. Könyvbolt. 314 p. Fve 3200 Ft
Asbóth János : Három nemzedék. Bp.: Kortárs. 298 p. (Magyar nézô) Fve 2300 Ft
Batthyány Lajosné Zichy Antónia : Batthyány Lajos emlékezete. Bp.: Jel. 83 p. + mell.: 2
CD Kve 3400 Ft
Bihari Péter : Lövészárkok a hátországban: középosztály, zsidó-kérdés, antiszemitizmus
az elsô világháború Magyarországán. Bp.: Napvilág. 286 p. Fve 2500 Ft
Bourke-White, Margaret – Szerencsés Károly : Magyarország, 1938: egy amerikai
szemével. Bp.: L’Harmattan. 107 p. Kve 3000 Ft
Gerô András : Térerô: a Kossuth tér története. Bp.: Ú-M-K. 217 p. (Habsburg történeti
monográfiák, 3.) Kve 2980 Ft
Kalapis Zoltán : „Negyvennyolcnak nagy idejében”: bácskaiak és bánátiak a
szabadságharcban. Újvidék : Forum. 173 p. Fve 1500 Ft
Katus László : Sokszólamú történelem. [Pécs]: PTE BTK Tört. Tanszékcsop. 461 p. Kve
3500 Ft
Kraus, Georg : Erdélyi krónika, 1608–1665. Csíkszereda: Pro-Print. 1003 p., [40] t. Kve
8900 Ft
A magyar történelem vitatott személyiségei . Bp.: Kossuth. 423 p. Kve 2990 Ft
Méray Tibor : Imre bácsi: Nagy Imre közelrôl és messzeségbôl. Pécs: Alexandra. 194 p.
Kve 2499 Ft
Mindennapok Rákosi és Kádár korában : új utak a szocialista korszak kutatásában. Bp.:
Nyitott Kvmûhely. 375 p. Fve 3980 Ft
Pallai Péter – Sárközi Mátyás : Némi demokráciától a népi demokráciáig: a kommunista
hatalomátvétel története Magyarországon a BBC-archívum tükrében, 1945–1948. Bp.:
Helikon. 201 p. Kve 3490 Ft
A per : Nagy Imre és társai, 1958, 1989. Bp.: 1956-os Intézet: Nagy I. Alapítvány. 430 p.
Kve 4500 Ft
Szekfû Gyula : A magyar állam életrajza: történeti tanulmány. Bp.: Maecenas. 240 p. Kve
2990 Ft
Más földrészek története
Kulcsár Kálmán : India: az útkeresô birodalom. Bp.: Akad. K. 258 p. Kve 3990 Ft
Laird, Thomas : Tibet története: beszélgetések a dalai lámával. Bp.: Trivium. 400 p., [32]
t. Kve 4890 Ft
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Ágoston Vilmos : Lassú vírus. Bp.: Noran. 141 p. Kve 2300 Ft
Altay Margit : Amit az óra mesél. Szeged: Könyvmolyképzô K. 174 p. (Lányszoba) Kve
2300 Ft
Ambrus Lajos : Lugas – more patrio. Bp.: Kortárs. 244 p. (Kortárs esszé) Fve 2300 Ft
Anderson, Catherine : A lélek dala. Bp.: General Press. 341 p. (Romantikus regények)
Kve 2290 Ft
Austen, Jane : Emma. Bp.: Ulpius-ház. 671 p. Fve 3499 Ft
Austen, Jane : Meggyôzô érvek. Bp.: Palatinus. 289 p. Kve 2490 Ft
Bächer Iván : Intôkönyv. Bp.: Ulpius-ház. 230 p. Kve 2999 Ft
Báger Gusztáv : Míg leírom, felébredek. Szeged: Tiszatáj Alapítvány. 140 p. (Tiszatáj
könyvek) Kve 1800 Ft
Bagi Iván : Kiszorított élet. Bp.: Masszi. 240 p. Kve 3000 Ft
Baka István : Mûfordítások. 1. Szeged: Tiszatáj. 482 p. Kve 2951 Ft
Baka István : Mûfordítások. 2. Szeged: Tiszatáj. 455 p. Kve 2850 Ft
Baranyi Ferenc : A keresztesvitéz keresztje. Bp.: Trikolor. 317 p. (Örökségünk) Fve
2000 Ft
Baranyi Ferenc : Örök barátaim: literatúra a vén kontinensen. Bp.: Hungarovox. 223 p.
Fve 1901 Ft
Bárdos Pál : Keresztül-kasul az életen. Bp.: Novella. 431 p. Fve 2490 Ft
Báthori Csaba – Receveur, Jacques : Csapások és csodák. Bp.: Napkút. 125 p. Fve
1490 Ft
Baum, Vicki : Hotel Sanghai. Bp.: Trivium. 683 p. Fve 3990 Ft
Békés Itala : Olvasd a buszon! Bp.: Argumentum. 157 p. Fve 1901 Ft
Benedek Szabolcs : Budapest vôlegényei. Bp.: Pont. 250 p. Fve 2240 Ft
Berendt, John : Velence hulló angyalai. Bp.: Palatinus. 524 p. Fve 3200 Ft
Bíró József : Halálom halála: válogatott és új versek, 1973-2003. Bp.: Hungarovox. 450 p.
Fve 2500 Ft
Boda Edit : Dal születésre és halálra. Kolozsvár: Koinónia. 73 p. (Éneklô borz) Fve
1450 Ft
Bodor Béla : Codex rescriptus: palimpszesztek könyve. Bp.: Animus. 91 p. Kve 1490 Ft
Bodor Béla : Az eszmélet munkái: kísérletek 1988–2008. Bp.: Napkút. 371 p. Fve 3490 Ft
Borbély Szilárd : Árnyképrajzoló: körülírások. Pozsony: Kalligram. 181 p. Kve 2500 Ft

Bordás Gyôzô : Az Úr órája: dokumentumnovellák, tárcák. Újvidék: Forum. 179 p. Fve
1400 Ft
Bosnyák Viktória : Analfa visszatér: Szeged: Könyvmolyképzô K. 180 p. Kve 1999 Ft
Böszörményi Gyula : Árnyvadászok. Szeged: Könyvmolyképzô K. 297 p. (Jonatán
kalandjai, 3.) Kve 2999 Ft
Bradford, Barbara Taylor : A Ravenscar dinasztia. Bp.: Európa. 573 p. Kve 2900 Ft
Brody, Alexander : Hét évtized ízei: pillanatfelvételek. Bp.: Ulpius-ház. 239 p. Fve 2999 Ft
Buòuel, Luis : Forgatókönyvek. 2. Az Egy szobalány naplójától a Tristanáig. Bp.:
L’Harmattan. 339 p. Fve 3400 Ft
Bushnell, Candace : Szex és New York. Bp.: Gabo. 243 p. Fve 2490 Ft
Búzás Huba : Tépd le a napot. Bp.: Orpheusz. 184, [11] p. Fve 1500 Ft
Cabot, Meg : A neveletlen hercegnô naplója. 9. r. Pizsamás hercegnô. Bp.: Ciceró. 261 p.
Fve 1890 Ft
Christie, Agatha : Így éltünk Mezopotámiában. Bp.: Partvonal. 231 p. Fve 2990 Ft
Christie, Agatha : Az órák. Bp.: Európa. 341 p. (Európa krimi) Kve 2000 Ft
Crownvell, Peter : Morphogenezis. Sopron: novum Verlag. 254 p. Fve 3250 Ft
Csajka Gábor Cyprian : Hard-Kier. Pécs: Jelenkor. 138 p. Kve 2100 Ft
Csáky Pál : Harmatos reggelek álmai. Pozsony: Madách-Posonium. 158 p. Kve 2800 Ft
Csányi Vilmos : Kannibálok: történetek a sötét oldalról. Pozsony: Kalligram. 197 p. Kve
2500 Ft
Csáth Géza : Mesék, amelyek rosszul végzôdnek. Bp.: Magvetô. 734 p. Kve 3990 Ft
Cseh Katalin : A Virágárus Bácsi. [Kolozsvár]: Ábel K. 58 p. Kve 2890 Ft
Dalos László : Patikai csöndet kérek. Holnap. 277 p. Fve 1901 Ft
Dalos László : A vén budai hársfák. Bp.: Nap. 125 p. (Különleges könyvek sorozat) Kve
2000 Ft
Dániel Anna : Erzsébet királyné. Bp.: Móra. 141 p. (Pöttyös könyvek) Kve 1390 Ft
Dean, Debra : Leningrádi madonnák. Bp.: Geopen. 196 p. Fve 2990 Ft
Déry Tibor : Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. + Kedves bópeer...! Bp.: Ciceró.
258 p. Kve 3200 Ft
Dietrich, William : Napóleon piramisai. Bp.: General Press. 451 p.
Kve 3500 Ft
Dobai Péter : Emlékek jövôidôben. Bp.: Orpheusz. 112 p. Fve 1700 Ft
Dodd, Christina : Szenvedélyes bosszú. Pécs: Alexandra. 293 p. Fve 1499 Ft
Eckler, Rebecca : Kicsináltak!: élet egy vakarcs diktátorral. Bp.: Európa. 371 p.
(Belladonna) Fve 2000 Ft
Eliza Beth : Három nôvér hálójában. Sopron: novum Verlag. 362 p. Fve 3750 Ft
Az év esszéi: 2008 . Bp.: M. Napló. 361 p. Kve 2730 Ft
Az év mûfordításai: 2008 . Bp.: M. Napló. 311 p. Kve 2730 Ft
Faulks, Sebastian : Az ördög táncba visz. Pécs: Alexandra. 262 p. Kve 2699 Ft
Fazekas István : Kutyafán a fakutya. Bp.: Hungarovox. 55 p. Kve 1500 Ft
Fecske Csaba : Tolvaj szél. Bp.: Holnap. 93 p. Kve 2500 Ft
Fehér Bence : Mégis. Bp.: Orpheusz Kv. 127 p. Fve 1500 Ft
Fejôs Éva : Bangkok, tranzit. Bp.: Ulpius-ház. 310 p. Fve 2999 Ft
Fekete István : Csí és Vit meg az emberek. Bp.: Móra. 138 p. Kve 1691 Ft
Fellowes, Julian : Sznob. Bp.: Ulpius-ház. 533 p. Fve 3284 Ft
Ferrante, Elena : Nô a sötétben. Bp.: Magvetô. 197 p. Kve 2490 Ft
Földényi F. László : Az ész álma: 33 esszé: 2000-2007. Pozsony: Kalligram. 431 p. Kve
3500 Ft
Fukui, Isamu : Truancy. Bp.: Ulpius-ház. 471 p. Fve 2999 Ft
Füst Milán összes versei . Bp.: Fekete Sas. 295 p. Kve 2800 Ft
Gáll István : Vaskor. Bp.: Holnap. 304 p. Fve 1901 Ft
Gazdag Erzsi : Hívogató. Bp.: Holnap. 32 p. Kve 2100 Ft
Gerlóczy Márton : A Szabadok Testvérisége. Bp.: Ulpius-ház. 513 p. Fve 2999 Ft
Gion Nándor : Börtönrôl álmodom mostanában. Bp.: Noran. 617 p. (Életmû, 2.) Kve
3999 Ft
Golding, William : A legyek ura. Bp.: Európa. 251 p. Kve 2500 Ft
Golding, William : Szélcsend. Bp.: Európa. 283 p. Kve 2500 Ft
Görgey Etelka : Csodaidôk. 2. kv. Kiszakadtak. Bp.: Animus. 415 p. Kve 3490 Ft
Görgey Gábor : A homár páncélja: utolsó jelentés Atlantiszról. Bp.: Elektra. 228 p. Kve
2400 Ft
Grushin, Olga : Szuhanov álomélete. Bp.: Geopen. 445 p. Fve 2990 Ft
Halász Margit : Bergengóc balladák. Bp.: Ab Ovo. 171 p. Kve 2690 Ft
Hász Róbert : Sok vizeknek zúgása. Bp.: Kortárs. 199 p. (Kortárs próza) Fve 2200 Ft
Hatvany Lajos : Urak és emberek. 2. Zsiga az életben. Bp.: Ulpius-ház. 405 p. Fve
2999 Ft
Hegyi Gyula : A brüsszeli utas. Bp.: Korona. 163 p. Fve 1750 Ft
Herczegh Géza : Foggal és körömmel. Bp.:Helikon. 231 p. Kve 2990 Ft
Hiaasen, Carl : Surranó. Bp.: Ciceró. 302 p. Fve 2100 Ft
Horváth Dezsô : Hippokratész: kiköpött közhelyek. Szeged: Bába. 372, [12] p. Fve
2500 Ft
Horváth Péter : Kamarambó, a Senki Fia. Bp.: Móra. 136 p. Kve 1980 Ft
Hosszúfény : határon túli magyar írók antológiája. Bp.: Magvetô. 387 p. Kve 2200 Ft
Huston, Charlie : Joe Pitt vámpírkrónikák. 01. Félholtak. Bp.: Ulpius-Ház. 387 p. Fve
2999 Ft
Huxley, Aldous Leonard : Szép új világ. Bp.: Cartaphilus. 317 p. Kve 3000 Ft
Jakab Sándor Pál : Istennek össze nem adható csodája. Kolozsvár: Koinónia. 118 p. Fve
1300 Ft
James, Erica : Mondd el a csillagoknak! Bp.: Ulpius-ház. 542 p. Fve 3490 Ft
James, Peter : A bosszú játéka. Bp.: General Press. 423 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft
Jánosi György : Utóirat. Bp.: Korona. 69 p. Kve 2200 Ft
Jász Attila : Angyalfogó. Kolozsvár: Koinónia. 48 p. Kve 1850 Ft
Jékely Zoltán válogatott versei . Bp.: Holnap. 176 p. Kve 2100 Ft
Jókai Anna : Jákob lajtorjája. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 286 p. Kve 2900 Ft
Jókai Mór : Egy az Isten. Marosvásárhely: Mentor. 511 p. Kve 2790 Ft
Jolsvai András : Ma még csak szerda. Bp.: Ab Ovo. 176 p. Kve 2790 Ft
Juhász Ferenc : Pacsirta a szívben. Bp.: Kossuth. 176 p. Fve 2800 Ft
Kalla Éva : Az álomadás. Bp.: L’Harmattan. 56 p. Kve 2000 Ft
Kálmán C. György : Szóvátétel: mélyenszántók, színvonalasak, rangosak. Bp.: Noran. 260
p. Kve 2600 Ft

ELKEZDÔDÖTT AZ ISKOLA
Kezdje a vásárlást a Kódex Könyváruházban. A közismereti tankönyvek csaknem teljes választékával várjuk Önöket. Kötelezô
olvasmányok, nyelvkönyvek, szótárak, idegen nyelvû könyvek, tanulást, tanítást segítô dokumentumok, pedagógiával kapcsolatos kiadványok és sok más hasznos irodalom
is megtalálható boltunkban.

Pénzes Tímea : Drámák. Pozsony: Median. 111 p. Fve 1400 Ft
Petôfi Sándor : János vitéz. Bp.: Móra. 117 p. (Móra aranykönyvek) Kve 1990 Ft
Pilcher, Rosamunde : Ház a tengerparton. Bp.: Palatinus. 211 p. Kve 2190 Ft
Pilcher, Rosamunde : Nyáridô. Bp.: Ulpius-ház. 367 p. Fve 2999 Ft
Polcz Alain : Kit szerettem? Mit szerettem? Pécs: Jelenkor. 237 p. (Polcz Alaine mûvei,
10.) Fve 2500 Ft
P o r t e r , M a r g a r e t E v a n s : Kártyán nyert szerelem. Pécs: Alexandra. 377 p. Fve
599 Ft
Rammstedt, Tilman : A közelbaradunk. Bp.: JAK: L’Harmattan. 221 p. (JAK világirodalmi
sorozat, 50.) Fve 2100 Ft
Rónay László : Fradi-szívvel hegyen, völgyben. Bp.: Kairosz. 168 p. Fve 2300 Ft
Rumpler György : Harangot öntök a féltésnek. Bp.: Orpheusz Kv. 80 p. Fve 1500 Ft
Sajó László : Öt és feles. Bp.: Osiris: M. Narancs [Szerk.] 351 p. Fve 2980 Ft
Sanguineti, Edoardo : Laborintus. Bp.: Ráció K. 142 p. Fve 1785 Ft
Sánta Ferenc : Farkasok a küszöbön. Bp.: Arión. 228 p. Kve 2390 Ft
Schein Gábor : Bolondok tornya. Pécs: Jelenkor. 61 p. Kve 1800 Ft
Schwartz, Theo : Bibi Blocksberg. 1. Mégis vannak boszorkányok! Bp.: Ciceró Kvstúdió.
115 p. Kve 2100 Ft
Schwartz, Theo : Bibi Blocksberg. 2. Boszorka-szülinap. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 115 p.
Kve 2100 Ft
Sigmond István : Angyalfalva. Arad: Concord Media. 218 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve
2240 Ft
Simon Balázs : A másik mondat. Pécs: Jelenkor. 221 p. Kve 2600 Ft
Simon László, L .: Japán hajtás. Bp.: FÍSZ: Kortárs. 61 p. (Hortus conclusus, 20.)
Kve 1500 Ft
Sulyok Katalin : Elsüllyedt (b)irodalom. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 707 p. Kve
3000 Ft
Szabó Judit, G .: Különös sziget. Bp.: Móra. 172 p. (Pöttyös könyvek) Kve 1490 Ft
Szabó Judit, G .: Mari, ne bomolj! Bp.: Móra. 139 p. (Pöttyös könyvek) Kve 1390 Ft
Szálinger Balázs : A százegyedik év. [Bp.: Magvetô. 201 p. Kve 2490 Ft
Szappanos Gábor : Csôregh Márton válogatott szenvedései. Pomáz: Kráter Mûhely
Egyesület. 133 p Fve 1500 Ft
Szécsi Margit : Tenger véled! Bp.: Holnap. 291 p., [16] t. Kve 2900 Ft
Szép Ernô : Natália. Bp.: Noran. 205 p. Kve 2699 Ft
Szép versek : 2008 . Bp.: Magvetô. 266 p. Kve 2200 Ft
Szolcsányi Ákos : Csehország szép, útjai jók. Bp.: Orpheusz. 80 p. Fve 1500 Ft
Szomory Dezsô : Gyuri. Bp.: Múlt és Jövô K. 366 p. (Szomory Dezsô mûvei, 2.) Kve
2951 Ft
Takács Tibor : Aphrodité bikiniben: a kék országút foglyai. Kiûzetés a Paradicsomból.
Bp.: Trikolor. 371 p. (Örökségünk) Fve 2000 Ft
Tandori Dezsô : Kalandos Angliák: 3 regény. Szeged: Tiszatáj. 359 p. (Tiszatáj könyvek)
Kve 2900 Ft
Tandori Dezsô : Szép Ernô: a titkos világtipp. Bp.: Pro Die. 260 p. (Szalamandra könyvek)
Kve 2600 Ft
Tarján Vilmos : A bedeszkázott riporter. Bp.: Bp-i Városvédô Egyesület. 156 p. (Budapest
könyvek) Kve 1990 Ft
Thury Zsuzsa : Apollónia kisasszony vendégei. Szeged: Könyvmolyképzô K. 219 p.
(Lányszoba) Kve 2300 Ft
Tolnai Ottó : Feljegyzések a vég tónusához. Újvidék: Forum. 275 p. Fve 2500 Ft
Tóth Erzsébet : Szívhangok. Bp.: Kortárs. 363 p. (Kortárs próza) Fve 2500 Ft
Török Sándor : Gilikoti. Bp.: Ciceró. 205 p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 1500 Ft
Turczi István – Eifert János : Erotikon. Bp.: Kossuth. 141 p. Kve 3990 Ft
Varga, Krzysztof : Fejlôdésregény + Tequila. Dunakeszi: Poligráf K. 136, 103 p. Fve
2500 Ft
Vargas Llosa, Mario : Pantaleón és a hölgyvendégek. Bp.: Európa. 419 p. Kve 2500 Ft
Vaszary Gábor : Kislány a láthatáron. Bp.: Helikon. 408 p. Kve 3490 Ft
Verne, Jules : Nyolcvan nap alatt a Föld körül. Szeged: Könyvmolyképzô K. 274 p.
(Jonatán könyvmolyképzô) Kve 2499 Ft
Veszelka Attila : Jet ski, a husky: történetek egy nevetô kutyáról. Bp.: Hungarovox. 166 p.
Fve 1800 Ft
Vian, Boris : Blues egy fekete macskáért. Bp.: Cartaphilus. 255 p. (Szórakoztató
metafizika) Kve 2500 Ft
Viczián Sándor : Arcomon a csönd. Bp.: Hungarovox. 95 p. Fve 1200 Ft
Videcz Ferenc : Gyónás könyve. [Pécs]: Pro Pannonia. 171 p. (Pannónia könyvek) Kve
1750 Ft
Vojnits Imre : Hosszmetszet. Bp.: Orpheusz Kv. 108 p. Kve 2000 Ft
Vonnegut, Kurt : Börtöntöltelék. Bp.: Maecenas Kvk. 303 p. Kve 1950 Ft
Weiler, Peter : A Márai-véletlen. Bp.: Athenaeum. 351 p. Kve 2990 Ft
Wilde, Oscar : A boldog herceg és más mesék. Bp.: Magvetô. 213 p. (Fehér holló
könyvek) (Magvetô remekírók) Kve 2690 Ft
Willocks, Tim : A lovagrend. Bp.: Novella. 670 p. Kve 4990 Ft
Zajc, Dane : Mindegy merre. Bp.: Napkút. 181 p. Fve 1790 Ft
Zalán Tibor : Váz. Bp.: Cédrus Mûvészeti Alapítvány: Napkút. 47 p. (Japán cédrus, 1.)
Fve 1490 Ft
Zelk Zoltán : Szavaseigaz Marci. Bp.: Móra. 96 p. Kve 2490 Ft
Zsolt Béla : Kínos ügy. Bp.: Ulpius-ház 325 p. (Ulpius anno) Fve 2999 Ft

Megjelent könyvek

Kántor Lajos : Szabálytalan félsziget. Bp.: Trikolor. 377 p. (Örökségünk) Fve 2000 Ft
Kányádi Sándor : Egyberostált versek és mûfordítások. 2. Isten háta mögött. Bp.: Helikon.
454 p. Kve 3990, Ft
Kelemen Erzsébet : Viaszpecsét. Bp.: Ráció K. 75 p. Fve 1575 Ft
Kelly, Cathy : A múlt titkai. Bp.: Ulpius-ház. 558 p. Fve 3499 Ft
Kibédi Varga Áron : Történések. Pozsony: Kalligram. 96 p. Fve 1700 Ft
Kipling, Rudyard : A dzsungel könyve. Bp.: Ciceró. 214 p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve
1990 Ft
Kis Antónia : Álmok délutánja. Bp.: Novella. 239 p. Fve 1800 Ft
Kiss Anna : Az úrnô ezüst ujja. Bp.: Kortárs. 176 p. (Kortárs vers) Fve 2000 Ft
Kiss Judit Ágnes : A keresztanya: Szomor Veron történetei. Bp.: M. Napló. 153 p. (Magyar
Napló regénypályázat) Fve 1575 Ft
Kiss László : Árnyas utcai szép napok. Szeged: Tiszatáj Alapítvány. 152 p. (Tiszatáj
könyvek) Kve 1800 Ft
Kóbor Tamás : Ki a gettóból 2.: Hamupipôke ônagysága. Bp.: Múlt és Jövô K. 259 p.
(Magyar zsidó elbeszélés) Kve 2951 Ft
Kondor László : Csak néhány év. Bp.: M. Napló. 188 p. (Magyar Napló regénypályázat)
Fve 1680 Ft
Konrád György : Inga. Bp.: Noran. 251 p. Kve 3490 Ft
Kosztolányi Dezsô : Aranysárkány. Bp.: Európa. 319 p. (Kosztolányi Dezsô mûvei) Kve
2800 Ft
Kölcsey Ferenc összes költeményei . Nemzeti hagyományok + Parainesis. Bp.: Osiris.
407 p. (Osiris klasszikusok) Kve 4500 Ft
Körkép: 2008 . Bp.: Magvetô. 280 p. Kve 2200 Ft
Köves József : Monet kertje – meg minden. Bp.: Papirusz Book. 262 p. Fve 2450 Ft
A közeli más : írások Délkelet-Európából. Pécs: Jelenkor. 324 p. Fve 2900 Ft
Krantz, Judith : Örökölt szerelem. Bp.: General Press. 687 p. Kve 3800 Ft
Kristó Nagy István : Az ám, hazám!: a szerzô válogatása életmûvébôl. Bp.: Trikolor. 365
p. (Örökségünk) Fve 2000 Ft
Láng György : Primavera. Bp.: Glória. 398 p., XXXII t. Kve 3290 Ft
Lázár Ervin : A kalapba zárt lány. Bp.: Osiris. 35 p. Kve 1980 Ft
Leigh, Ana : Mackenzie klán: Jared. Pécs: Alexandra. 382 p. Fve 699 Ft
Leon, Donna : Gyilkosság receptre. Bp.: Geopen. 276 p. Fve 1990 Ft
Lôrincz László : Város a koponyámba zárva. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 412 p. Kve
2800 Ft
Madár János : Hullong az idô. Bp.: Orpheusz. 136 p. Kve 2000 Ft
Magos György : Gramofon. Bp.: Magvetô. 369 p. Kve 2990 Ft
Makkai Sándor : Ördögszekér. Szeged: Aranytoll. 314 p. Kve 2999 Ft
Mándy Iván : Drámák. Bp.: Palatinus. 238 p. (Mándy Iván mûvei) Kve 3100 Ft
Márai Sándor : Béke Ithakában. Bp.: Helikon. 341 p. Kve 3290 Ft
Marklund, Liza : Studio 69. Bp.: Animus. 333 p. (Skandináv krimik) Fve 2490 Ft
Maros András : Limonádé. Bp.: Ulpius-ház. 412 p. Fve 3284 Ft
Matthews, Carole : A Csokoládéimádók Klubja. Bp.: Ulpius-ház. 489 p. Fve 2999 Ft
Maxwell, Robin : Boleyn kisasszony. Bp.: Tericum. 331 p. Kve 3170 Ft
Mérey Katalin : Elszakított föld. Újvidék: Forum. 183 p. Fve 1800 Ft
Mészöly Miklós : Családáradás: beszély. Pécs: Jelenkor. 149 p. (Mészöly Miklós mûvei)
Kve 2400 Ft
Mészöly Miklós : Az istálló. Pécs : Jelenkor. 165 p. (Mészöly Miklós mûvei) Kve 2500 Ft
Mikor felébredtem, nyár volt : nôversek Finnországból. Bp.: Napkút. 97 p. Fve 1290 Ft
Misuta János : Torkolatvidék. Bp.: Cédrus Mûv. Alapítvány: Napkút. 198 p. Kve 1990 Ft
Mizser Attila : Köz. Pozsony: Kalligram. 64 p. Fve 1700 Ft
Móra Ferenc : Csilicsali Csalavári Csalavér. Bp.: Móra. 176 p. Kve 1691 Ft
Moravetz Levente : Argos, Rigó meg a többiek. [Pécs]: Pro Pannonia. 225 p. (Pannónia
könyvek) Fve 1950 Ft
Nagy Gábor : Álmatlanok és álmodozók. Bp.: M. Napló. 113 p. (Magyar Napló
regénypályázat) Fve 1470 Ft
Nehéz Ferenc : Két harangszó ölelkezett... Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 160 p. Kve
2200 Ft
Nemere István : A várúr fia. Szeged: Könyvmolyképzô K. 213 p. (Jonatán
könyvmolyképzô) Kve 2889 Ft
Nemes László : Emberek vagyunk... Bp.: Trikolor. 279 p. (Örökségünk) Fve 2000 Ft
Nemes Nagy Ágnes : Az aranyecset. Bp.: Holnap. 104 p. (Varázslatos mesék) Kve
2500 Ft
Németh István, Z .: Mátyás király Kéménden. Pozsony: AB-Art. 50 p. Kve 1800 Ft
Ogilvy, Ian : Measle és a Mordmágus. Szeged: Könyvmolyképzô K. 211 p. Kve 2300 Ft
Oláh András : Érintetlenül. Bp.: Hungarovox. 85 p. Fve 1200 Ft
„Ôrizem a szemedet”: ôszülô költôk szerelmes versei. Bp.: Fekete Sas. 191 p.
(Öregbetûs könyvek) Fve 1700 Ft
Papp Imre : Papírvesszô. Pozsony: Madách-Posonium. 74 p. Fve 1500 Ft
Pardi Anna : A bánat imádása. Bp.: Kairosz. 254 p. Fve 2700 Ft
Pasolini, Pier Paolo : Amado mio Tisztátalan cselekedetek. Pozsony: Kalligram. 203 p.
(Pier Paolo Pasolini válogatott munkái) Kve 2500 Ft
Paulinyi Tamás : Bólébál. Bp.: Athenaeum 2000. 189 p. Kve 2490 Ft
P é k P á l : Az elmerült sziget. [Pécs]: Pro Pannonia. 78 p. (Pannónia könyvek) Fve
1300 Ft

Áruházunk elfogadja a Top Prémium vásárlási
utalványt is.
Szeretettel várjuk Önöket és ismerôseiket is
boltjainkban:

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ

1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Kazinczy Könyvesbolt
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: 10–18 óra
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Pestet látni és…
■ Úgy esett, hogy errôl a
könyvrôl, errôl a fényképészeti vállalkozásról elôbb
hallottam lelkes beszámolót, mintsem egyetlen
fényképet is láttam volna
belôle. S bár annak, aki valóságos elragadtatással beszélt Pettendi Szabó Péter
lenyûgözô
ötletérôl,
mondhatni adok a szavára,
ezúttal mégis tamáskodtam. Hogy állhat össze
100 oldal egyetlen, nem is
olyan eredeti ötletbôl?
Merthogy – tudtam meg –
a fotográfus azt találta ki,
hogy egy színes-szagosszélesvásznú – kb. 1,70szer 3 méteres – gigantposztert készített az éjszakai kivilágított Lánchídról
és (kissé elmosódott) hátterében a Budai Várról, s ezzel a fémkeretre feszíthetô, strapabíró mûanyagvászonnal (s persze profi
fotóapparátussal, no meg a kalandot mozgóképpel is megörökítô videokamerával) indult az Alföld és a Tiszántúl legszegényebb vidékeire újkori vándorfotográfusként. Merthogy a falvakat járó fényképészmesterek a 19. század második fele óta így
dolgoztak: vitték magukkal az elôre elkészített háttérdíszletet, a
festett polgári szobabelsôt vagy egy asztalkán álló girlandokkal
díszített virágosvázát, ahogy a „kedves vevô” áhította.
Pettendi azonban – elôdeivel ellentétben – nem fizetni hajlandó „megrendelôket” keresett, hanem olyan embereket, akik – s
innen a kötet alcíme – életükben még nem jártak Budapesten.
Ôk álltak – ôket állította – oda a fényképész a Lánchíd-kép elé,
ôk mutatták meg egyedül vagy családosan, baráti kompániásan,
kihúzott derékkal, büszke tartásba helyezkedve üzenô, megörökítendô arcukat, ôk öltöztek tiszta ruhába, fésülködtek meg az
esemény tiszteletére, vagy éppen ellenkezôleg, dacosan maradtak hétköznapiak, kócosak, izzadttrikósok, haskieresztôk.
Mintegy félszáz ilyen mûvi, a fényképészeti alannyal, alanyokkal közösen konstruált – hamis, mert sosemvolt – felvétel adta a
kötet egyik, önmagában is izgalmas felét. A másik fele pedig egy,
még otthon, az „íróasztalnál”, pontosabban a fotótörténeti stúdiumok közepette felfedezett, kifundált ötlet alapján született. A
vándorfényképészeti archívok sorában megôrzôdött ugyanis számos olyan felvétel, amikor a tévedésbôl, technikai hibából következôen a háttérdíszlet mögötti „csendélet” is látható, a vásznat
tartó nô fejének a fele, vagy az, hogy az élethûre pingált szobabelsô a tornác falához van szögelve. Ezt fejlesztette fotósorozati
alapötletévé Pettendi, amikor a vándorfényképészi kistotál látószögû felvétel készítésének pillanatában egy másik fényképezôgép nagytotálban, mintegy a hamisítást leleplezve rögzíti a helyszínt. Ahogy például a kisvarsányi mezôn birkáktól körülvéve áll
a gigant elôtt a juhász, ahogy a fényárban úszó mû-Lánchíd Besencén egy repedt falú, roskatag s jobb napokat talán sosem ért
ház tanyáján hivalkodik, ahogy apa és fia egymással „perlekedô”
felejthetetlen tekintettel – a 71 éves apa megpróbáltatásokba már
belenyugvón, a 44 esztendôs fiú még halvány-reménykedôn –
néznek a kamerába – s akkor a nagytotálban már látható a kilátástalanság „utánpótlása”, a ház töredezett lépcsôjén felnôttesen
kucorgó aggtekintetû három-négyévesforma fiúcska.

Engem, már a könyv lapozgatásakor, ez a képpár gyôzött meg, ez oldotta fel fenntartásaimat, ekkor jutottam arra, hogy az istenkísértés
sikerrel járt. Az önmagukban kissé csináltnak
tûnô
(alap)ötletek
ugyanis koherens mûvészeti filozófiává, a –
könyvhöz szervesen illeszkedô, nem csak háttér információkkal, de
újabb mûvészeti nézôponttal is kiegészítô –
DVD melléklettel együtt
pedig multimédiás konceptté állnak össze.
Olyan
mûalkotássá,
amely
elmélyülést,
együttgondolkodást követel ki magának. Ezáltal pedig – a már felkeltett figyelmû olvasó, nézô – újabb és újabb felfedezett részletekkel, és felzaklató
felismerésekkel gazdagszik. Mert gondoljunk csak bele: Magyarország legtávolabbi zuga is legfeljebb 350 kilométerre esik a magyar lakosság egyötödét sûrítô vízfej-Budapesttôl, ennek ellenére akadnak olyanok, akiknek ez a távolság héthatáron túli, elérhetetlen messziségbe tolja az ország fôvárosát, amelybôl és
amelyrôl egyébként naponta kapnak új és új (tévébeli) híreket,
üzeneteket. Nem tudom, szociológiai, statisztikai értelemben
mennyire különös az, ami Pettendi hôseit összefûzi, nem tudom, készült-e olyan számsor, amelybôl egyáltalán kiolvasható
lenne, hogy hány magyar nem járt Budapesten. Ami számomra
bizonyos: a fényképésznek ez a vállalkozás meghatározó fordulatot hozhatott az életében. Kikövetkeztethetô ez már a kötet
végén található életrajzi ismertetôbôl is, merthogy a 38 éves szabadúszó fotográfus, tanár és operatôr csak nemrégiben vette fel
a „Pettendi”elônevet. (Ugyanis tavaly az egykori mesterével,
Kornis Péterrel közös Parlament címû kötetét még Szabó Péterként jegyezte.) Az e vállalkozáshoz választott elônév több szempontból is árulkodó. A baranyai kisközségnek, a másfélszáz lelkes Pettendnek ugyanis – feltételezésem szerint – aligha van közvetlen kapcsolata a Debrecenben született mûvészhez. A mindennapos – tehát másokkal is összecserélhetô név kiegészítése
egyrészt az útjai során felfedezett, megszeretett és tisztelt fôhôsei sorsához való kötôdés jelzése, másfelôl pedig, azt hiszem, játék is egy kicsit, hiszen a Pettend a Petény földrajzi névbôl származik, az pedig a magyar Pete (Péter) személynév (kicsinyítô-becézô funkciójú) -n(y) képzôs származékából.
Sokadszor is átlapozva, az egyes képpároknál meg-megállva, a
DVD-n található vallomásokon rágódva és sorsok fölött merengve azonban újra és újra visszatérek a már említett apa–fiú
képpárhoz, s közben hallom – már a lemezt sem kell betennem
hozzá – a videokamerába sóhajtott s fülembe fészkelt – mondom, egy 44 éves férfiútól származó – vallomást: „Jó lenne látni a fôvárost, mielôtt meghal az ember…”
Murányi Gábor
Pettendi Szabó Péter: Háttér
Járt-e már Budapesten?
Holnap Kiadó, kötve, DVD melléklettel 4900 Ft
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gyermek, ifjúsági

Vidám meséktôl többféle regényig
Kezdjük vidáman!
Ha vidám olvasmánnyal
akarjuk kezdeni nyár végi
szemlénket, s volna-e okunk
másra, akkor vegyük kézbe A
nevetô Erdély c. antológiát. 87
hosszabb-rövidebb, kivétel
nélkül tréfás mesét tartalmaz
a gyûjtemény. Tulajdonképpen a legcélszerûbb úgy ajánlanom a kötetet, hogy jó elôre közlöm: Arany László, Benedek Elek, Berze Nagy János, Kriza János, Kolozsvári
Grandpierre Emil, Nagy Olga és Szentimrei Jenô magyar
(székely, csángó) népmesegyûjteményeibôl kerültek ide e mesék,
népi elbeszélések és anekdoták, amelyek között külön színfoltot jelentenek a cigány mesék. A különös (úgymond góbés) észjárásról
tanúskodó, ízes nyelven elôadott, szórakoztató, pikáns és elgondolkodtató történetek a legtöbb esetben görbe tükröt tartanak elénk.
Érdemes belenézni! A szövegek jobb megértését szómagyarázat segíti. Innen tudom, hogy a bálmos az juhtúrós puliszka, a huruba
pedig viskó, ha valaki türkelôzik, akkor nekiveselkedik. Néhány jellegzetes cím, ugyancsak kedvcsinálónak, a nagyszerû kötetbôl: Egy
este Bolondfalváról, A vízbe esett Hold, A kántor meg az ördögök,
Fajankó okos felesége, A szabónak vélt rák. A könyv anyagát Kovács Attila Zoltán válogatta. A nagy alakú, albumszerû kiadvány
részben színes, részben fekete fehér, önmagukban is humoros ill.
népi díszítô motívumokat idézô rajzait Barcsa Dániel és Kovács Dániel alkotta.

Természetbúvár

4
9
0

A Tessloff és Babilon Kiadó a két Történelembúvár kötet (Világtörténelem,
Magyar történelem I.) után immáron
második kiadásban jelentette meg az
említettekkel azonos (és praktikus)
formátumban, hasonlóan vonzó külsôvel, valamint megegyezô feldolgozási mód alapján szerkesztett Természetbúvár két remek kötetét.
Rainer Köthe a szerzôje A Föld és
a világûr és A Föld élôvilága c.
mûnek, amelyeken természetesen ott a kiadó tudás logója.
Mindkét kötetben 150–150 érdekes kérdésre kap „a megcélzott korosztály” rövid, könynyen érthetô és megjegyezhetô, szakmailag pontos választ.
Tizenöt témakört ölel föl az elsô kötet, amelyben a világûrt, a
világegyetemet, a Napot, a
Holdat, a bolygórendszereket
és a csillagokat érintô legizgalmasabb kérdések megválaszolása után a szerzô foglalkozik a
hegyekkel, az idôjárással, a hóval és a jéggel, az óceánokkal, az álló- és folyóvizekkel, a tûzhányókkal, a föld mélyének kincseivel is.

Néhány jellegzetes kérdés a 12 témakörrel foglalkozó másik kötetbôl: Hány évig élnek az állatok? (A válaszból kiderül, mi, emberek a leghosszabb életkort elérô állatok közé tartozunk a magunk max. 118 évével!) Mit jelent az
„emlôsállat” szó? Mindegyik madár épít fészket? Miért
brekegnek a békák? Hány rovarfaj létezik a világon? Melyik állat merül a legmélyebbre? Miért haltak ki a mamutok? Hogyan csíp a csalán? Miért színesek a virágok? Hol
„terem” a csokoládé? Azáltal, hogy tanítja, mindkét kötet
közelebb is viszi olvasóit a természethez. A színes fotók és
pontos rajzok ismereteiket gyarapítják, a karikatúrák pedig
egybôl kedvet csinálnak e könyvek lapozgatásához, majd
olvasgatásához, (el)olvasásához. (A fordító Frenkel Éva illetve Németh Mária.)

A fôszerepben lányok
Lányok a játsszák a fôszerepet az
alább következô kellemesnek és
könnyednek mondható, de egyben
humoros és izgalmas olvasmányokban, amelyek három kiadó egy-egy
sorozatát reprezentálják. A Rózsaszín balettcipô-nek ez már az 5. kötete, Beatrice Masini tollából. A balettakadémista Zoe nyár elején otthon, családi körben tudja meg,
hogy Madame Olenska kiválasztotta a londoni szakmai gyakorlatra.
Útitársa azonban a gôgös, szívtelen
Leila, akivel eddig nem voltak jóban. Hogy alakul a két lány kapcsolata? – nagyjából errôl szól a
leendô balerinák világát hitelesen és hangulatosan megidézô
A londoni tánciskola c. Sara Not
illusztrálta kis kötet (Székely
Éva fordításában). S persze arról is, hogy Zoe újra találkozhat Jonathannal, és feltûnik
neki egy zöld szemû francia
srác. Amikor rámosolygott, a
lánynak veszettül megdobbant a szíve. Vajon hívja-e a
srác randira?
A Lódobogás sorozat
Kathleen Duey mûve,
amelynek egy-egy kislány a fôhôse, a Lara és
a szürke kancának a kilencéves
ír Lara, a Katie és a musztángnak pedig az Iowa-i Scott megyében élô tízéves Katie. A
két sorozatban a történeti távlat a közös, a fôszereplôknek
a lovak iránti szeretetén túl,
hiszen az elsô regény a 14.
században játszódik, a második az 1840-es években. Lara
és Katie helyzete azonban
gyökeresen különbözik: elôbbi
családban él, apja a falu veze-

tôje, és miközben az állatokat gondozza, arról ábrándozik, hogy a szürke kanca csikaja egy napon
az övé lesz. Csakhogy tisztában van vele, lovat
tartani a fiúk kiváltsága. Ráadásul a klánt megtámadják, és a kancát ellopják... Az árván maradt
Katie-t befogadták, de nem igazi családba került,
a durva Mr. Stevens legszívesebben agyon dolgoztatná. A gazda azonban nem csak a gyerek
nyelvén nem ért, a hozzá került musztánggal sem
tud bánni. A kislány viszont
fokozatosan elnyeri a veszélyes és megközelíthetetlennek
látszó ló bizalmát. (A fordító
Szûr-Szabó Katalin.)
A harmadik sorozat Dagmar
Hossfeld Rosenberg Lovas Kollégium-a négy barátnô, Bente, a
Karlchennek becézett Karolin,
Kiki és Rebeka (valamint lovaik) kalandjairól szól. Mivel a 3.
kötet címe Halloween a kastélyban, kissé elôreszaladunk most
az idôben, lévén a jelmezes
buli idôpontja november eleje. Ebbôl a részbôl megtudjuk,
örül-e Bente annak, hogy két
öccse is a bentlakásos iskola
tanulója lesz, mivel az ikrek mindig készek a csínytevésre. Továbbá azt is, ki lopkodja a lány által nyert Aranysörény-féle müzlit. A
továbbiakról csak annyit: a parti jól sikerül, legalábbis nagy lesz a
felfordulás. (Fordította Romics Katalin.)
A továbbiakban Rebeka, aki indul az Ifjú Kutatók Versenyén
és szinte állandóan a fizikakönyvet bújná, bizony gondba kerül.
Történt ugyanis, hogy Daniel csôdôre, Mágus észrevétlenül átszökött Rebeka éppen sárló fekete kancájához. Fáni hamarosan
vemhes lesz. Vajon a kiscsikó rendben világra jön? Miközben a
lányok izgatottan várják a nagy eseményt, kiderül, akit ô tüsi hajú új lánynak néztek és Pumuklinak neveztek el, nem más, mint
az új angoltanárnôjük. Miss Wedgewood azonban hamar a szívükbe lopja magát. Nem csoda, hiszen elôdjével ellentétben neki van lova, ugyanúgy szeret lovagolni, mint tanítványai. Nincsenek ilyen jóban az elkényeztetett, manökennek készülô Jamie-vel, akit – talán mert nem is a lovaglás érdekel a legjobban
– váratlanul baleset ér... Az apró csoda fordítója Zsilinszky Fanni.

Nôi sorsok tegnap és ma
A Kertész Erzsébet könyvei sorozatban
nemrég megjelent Szendrey Júlia c. kötet
címszereplôjérôl legtöbben bizonyára
azt gondolnák, hogy nagyon jól ismerik, legalábbis eleget tudnak róla. Bár a
magyar irodalomtörténetírás valóban
sokat kiderített ennek a rendkívüli
asszonynak az életérôl, kérdések még
maradtak bôven. Nem is annyira életének elsô felére vonatkozóan, amelybe
beletartozik megismerkedése Petôfivel,
a lánykérés és az atyai terveket keresztezô esküvô, a nem egészen két évig tartó házasság, amelynek során Júlia ott
van a márciusi forradalom napjaiban
történelmet formáló férje mellett, majd 1848 decemberében
megszületik Zoltán fiuk. Aztán Petôfi hadba száll, és nyoma vész
(egészen biztosan meghal) a segesvári csatában. És Júlia 21 éve-

sen özvegyen marad. Persze hogyan is sejtené, nem csak a boldogsága veszett el mindörökre, életének túljutott már a felén, mert
ez a sokak által irigyelt, sokat által meg nem
értett, sôt megvádolt asszony mindössze
negyven évet élt. Életének második fele homályos és tragikus. Kertész Erzsébet arra vállalkozott, hogy ennek a romantikus életútnak az elsô, fényes felét követi nyomon.
Megismertet bennünket az intézeti kislányként felnôtt Szendrey Júliával, akit jószágigazgató apja a megye elsô gavallérjához akar
feleségül adni. Aki azután kölcsönös szerelemre gyullad az akkor már országosan ismert költôvel, akinek a verseit olvasta. Az elkényeztetett erdôdi várkisasszonynak tartott
Júlia férjétôl mindenekelôtt hírnevet kapott,
de megkapta volna a neki járó polgári jólétet is – csakhogy a Történelem közbeszólt. Egy gyermek-asszony merészen vállalt, drámai sorsa bontakozik ki az olvasmányos, hiteles regény lapjain.
Az író addig a pontig ábrázolja a Petôfi család útját, amíg megszületik a döntés: Mezôberénybôl Erdélybe indulnak, a katona
költônek Bem mellett a helye, s leginkább arrafelé látszik a menekülés útja... (Illusztrálta Békés Rozi.)
Christine Biernath Gólyaregény c. (Schleicher Dóra fordította) regényének fôhôse, az 1,83 magas, vörös hajú és csupa szeplô Nadine is éppen 16 éves, amikor feltûnik az olvasó elôtt. Nagyon jó
tanuló a gimiben, ahol francia fakultációra jár, és ezért minden
vágya az, hogy elmehessen a nyáron Párizsba. Ehhez azonban
meg kell keresnie az útiköltséget. A Dédi veszi észre az újságban
a remek álláshirdetést. Nadine családjában azért él négy nemzedékhez tartozó nô, mivel nagymamája és anyja is tizenéves korában szült gyereket. Nadine
nem magabiztos, amikor munka közben megismerkedik a jóképû Rick-kel, kezdetben alig
akarja elhinni, hogy a srác komolyan vele akar járni. És mert
tisztában van azzal, hogy az
igazi szerelem nemcsak álmodozásból áll, hanem élvezni lehet annak minden szépségét,
azaz felelôsen vállalni a szexet
is, Nadine úgy jár el, ahogy ma
egy felvilágosult, modern lánynak kell: fogamzásgátlót szed,
hiszen nem akar úgy járni,
ahogy anyja, nagyanyja járt.
Csakhogy egy gyomorrontás
közömbösíti a gyógyszer hatását, és Nadine teherbe esik. Nehéz döntés elé kerül, és
nem azért, mert Rick nem vállalja az apaságot, sôt. Vagy
mert ne szeretné nagyon a lányt...
Cs. A.
Biernath, Christine: Gólyaregény. Móra Könyvkiadó, 176
old., 1990 Ft; Duey, Kathleen: Lara és a szürke kanca.
Könyvmolyképzô, 114 old., 1999 Ft, Katie és a musztáng.
114 old., 1999 Ft; Hossfeld, Dagmar: Halloween a kastélyban. Mezôgazda, 117 old., 1800 Ft, Az apró csoda. 119
old., 1800 Ft; Kertész Erzsébet: Szendrey Júlia. Móra, 382
old., 1990 Ft; Rainer Köthe: A Föld és a világûr. Tessloff és
Babilon. 127 old., 2390 Ft, A Föld élôvilága. 127 old., 2390 Ft; Beatrice Masini: A londoni tánciskola. Móra, 122 old., 1390 Ft; A nevetô Erdély. Kráter Mûhely Egyesület, 175 old., 2100 Ft
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Lolával és írással az élet
D. Tóth Kriszta, a Magyar
Televízió egykori brüsszeli
tudósítója, jelenleg a Híradó és a Panoráma szerkesztô-mûsorvezetôje immár kötetben is megjelentette kislányáról, Loláról,
és közös életükrôl szóló
írásait. A Lolával az élet
történetei a Nôk Lapja hasábjain is olvashatók hétrôl-hétre, ám a könyv nem
csupán a cikkek összefûzött változata. D. Tóth
Kriszta arról is mesélt
könyve kapcsán, milyen
volt az élet Lola elôtt, és
mirôl ír még, amikor lefekteti kislányát és épp
nem híradózik.
■ – Milyen visszajelzéseket kaptál a kötet megjelenése
óta? Vannak-e férfi olvasóid is?
– Nagyon szeretik az olvasók, ami azért is nagy ajándék, mert
híradósként ez a fajta kitárulkozás nagyon idegen volt tôlem.
A könyv nem viseli a hetilap múlandóságát, örök darab, legalábbis remélem, hogy sokáig ott lesz a könyvespolcokon. A
Lolával az életnek sok férfi olvasója is van. Egy édesanya
nemrég azt írta nekem,
hogy tizenhét éves morcos kamasz fiának kis túlzással csak akkor derül fel
az arca, amikor a Lolatörténeteket olvassa. És
nemrég hívott föl egy
szerkesztô munkatársam,
aki hálálkodott, hogy milyen jó pillanatokat szerzett neki a könyv.
– Egyéni ötletre, inspirációra kezdted írni a közös életeteket, vagy felkérésre született?
– Maga a sorozat eredetileg az én ötletem volt.
Molnár Gabriella, a Nôk
Lapja fôszerkesztôje elolvasott néhány írást, és
másnap fölhívott, hogy
vágjunk bele. Pedig ez akkor még egy itthon ismeretlen mûfaj volt. Ennek
már két és fél éve… A
könyv felkérésre született. A szerkesztésében,

az illusztrációk, a színvilág kiválasztásában aktívan benne
voltam én is. A kötet nem csupán a cikkek összefûzött változata, sokkal több annál. És nem babanapló, hanem egy nemzetközi család önmagunkkal szemben is kíméletlenül ôszinte,
igaz meséje szeretetrôl, elfogadásról, problémákról, fájdalomról, sikerrôl és még sok minden másról. A cikkek köré írtam
egy kerettörténetet, amelyben helyet kapott jó néhány sztori
elô- és utóélete is. A végeredmény nagyon izgalmas lett, miközben a régi és az új írások
nagyon könnyen egymáshoz simulnak.
– A lányod kezében volt-e a kötet?
– Igen, amikor elhoztam az elsô, szinte még
meleg példányokat a kiadóból, azonnal kezelésbe vett egy példányt. Lelkesen nézegette a rajzolt „Joját”. Egyelôre természetesnek
veszi, hogy illusztrációk készülnek róla,
hogy az édesanyja ír. Még nincs hároméves
– egyelôre jól van ez így. Nem szeretném, ha
azt gondolná, hogy egy ember azért különleges, mert írnak róla.
– Úgy tûnik, az írás eredendôen nem áll
tôled távol.
– Grafomán vagyok, mindig is az voltam. A
gimnáziumi irodalomtanárnôm annak idején úgy bocsátott utamra, hogy szeretné,
ha a jövôben írással foglalkoznék. Úgy tervezem, hogy folytatom is. Évekkel az elôtt,
hogy Lola megszületett, már a fejemben
megíródott egy regény. Egy regény, amelynek alapját az édesanyám rendkívül kalandos, édes-keserû története szolgáltatja. Sajnos már nincs velünk, valószínûleg az írás
is része lesz a feldolgozási-gyógyulási folyamatnak.

– A te lányod életében pedig már egy újabb szál is jelen
van: a magyar–angol kétnyelvûség.
– Ahogyan természetes neki, hogy az édesanyja a tévében
szerepel, azt is magától értôdônek tartja, hogy otthon két
nyelvet használunk. Amióta csak beszélni tanul, duplán
dolgozik. Ez egyrészt mulatságos, másrészt viszont lenyûgözô. Egy apró ember, aki mindenféle erôlködés nélkül lavíroz két nagyon különbözô nyelv és kultúra között. Az
angol nyelvben mindig egy lépéssel hátrébb jár. Most ott
tartunk, hogy magyarul egész mondatokban, egyre választékosabban beszél, angolul pedig most kezdi a mondatok
összerakását. Egy-két hónap és utoléri magát. Az a legfontosabb, hogy egyértelmûek legyenek a szabályok. Én magyarul beszélek hozzá, a férjem angolul, és amikor hárman
együtt vagyunk, akkor a család munkanyelve az angol. Arra nagyon figyelünk, hogy a két kultúra egyenrangúan legyen jelen az életében.
– Egy kívülálló szemével a híradózás egy rövid esti elfoglaltság. Ez nyilvánvalóan nem így van.
– Ha valaki komolyan veszi, hogy a Híradó fôkiadásának
egyik vezetô arca, hogy nem pusztán olvasógép, hanem kreatív, gondolkodó újságíró, hogy adott esetben az ô szakértelmén, személyiségén, lélekjelenlétén múlik nagyjából ötven
ember egész napi munkája, akkor ez a munka sokkal többet
jelent. Szinte huszonnégy órás készültséget. Folyamatosan
naprakésznek kell lenni, és az is fontos, hogy egy szerkesztômûsorvezetô aktívan részt vegyen az adás elkészítésében, a
háttérmunkában is. A Lolával az élet könyv megjelenése óta
eltelt idônek van egy nagyon érdekes tanulsága. Ha egészen
ôszintén akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a képernyô sokszor „kereszt”. Engem hosszú évekkel ezelôtt egy
kereskedelmi csatorna arcaként ismert meg az ország. Szerepeltem a bulvársajtóban. Ennek hiába vetettem véget, hiába
dolgozom komoly mûfajban, a közszolgálati televízióban, és
hiába bizonyítottan sikeres a Lolával az élet rovat a Nôk Lapjában, bizonyos körökben gondolkodás nélkül rásütik a
„sztárkönyv” bélyeget. Van sajtóorgánum, amely csak azért
zárkózik el attól, hogy fellapozza, észrevegye a könyvet, mert
televíziós arc vagyok.
– Angol szakos bölcsészként végeztél. Megvolt az esélye,
hogy egy kis könyvtárszobában Shakespeare-t kutatsz
majd, vagy már az egyetemen tudatosan készültél a média
területére?
– Nem volt esélye, de nem azért, mert ne szeretném Shakespeare-t – jó anglománként ez szinte kötelezô is. Már tizenhat
éves koromban megpecsételôdött a sorsom, amikor 1991-ben
kaposvári gimnazistaként nyertem egy ösztöndíjat, és egy
nyarat az Egyesült Államokban töltöttem. Egy remek iskolába jártam, és egyebek mellett újságírást is tanultam. Elvittek
bennünket a CBS Televízió hírszerkesztôségébe és a New
York Times szerkesztôségébe. Úgy jöttem haza, hogy tudtam,
ezt szeretném csinálni. Az ELTE-n végül angol nyelv és irodalom, valamint média szakra jártam.
– Lesznek-e dedikálások a közeljövôben, ahol az olvasók
találkozhatnak veled?
– Igen, legközelebb szeptember 7-én, a Margit-szigeten, a Nôk
Lapja kulturális fesztiválján. Aztán pedig végre hazamegyek Kaposvárra. Szeptember 12-ére szerveztünk oda író-olvasó találkozót, alig várom! Mindig is büszke voltam a szülôvárosomra, és
minden alkalmat megragadok, hogy mehessek. Ezenkívül még
az ôsszel készülök Gyôrbe és Szegedre is. Lolát sokszor hiányolják ilyenkor, de neki ez még nagyon fárasztó lenne, így hát inkább mindenkinek én adom át az üdvözletét.
Laik Eszter
Fotó: Szabó J. Judit
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Bûvös irodalmi Bermuda-háromszög
Távbeszélgetés Berniczky Évával
A hatvanas évek Beregszászán született
Berniczky Éva, aki egyetemre Ungvárra
került, s azóta is ott él családjával,
így kénytelenek voltunk a modern
technikát igénybe venni távolból
folytatott párbeszédünkhöz.
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■ – Nem titok, hogy Balla D. Károly a férje; közös internetes oldalaik is tanúskodnak errôl. Az
írónô a kilencvenes évektôl publikál. A Bárka,
Esô, Élet és Irodalom, Holmi címû magyar orgánumok rendszeres szerzôje, de internetes oldalakon, például a Teraszban vagy a Literában
is gyakran olvasni írásait. A Magvetô négy éve jelentette meg
elsô novelláskötetét, amelyet tavaly Méhe nélkül a bába címmel regény követett. Elôször arról kérdeztem, miként indult
el az irodalomban.
– Körülöttem semmi sem volt igazi, még az indulásom sem. – Észrevétlenül írtam bele az irodalomba magam. Különösebben nem
zavart, hogy nem számolnak velem. Már régóta életem lényegi részét töltötte ki az írás, amikor 98-ban egy novellám díjazott lett az
ÉS novellapályázatán. Talán innen számíthatnám megkésett indulásomat. Sokat köszönhetek az ÉS-nek, Dérczy Péternek, a prózarovat szerkesztôjének, aki annak ellenére, hogy a teljes ismeretlenségbôl tûntem fel, hozta az írásaimat. Visszaolvasva a novelláimat,
sokat fejlôdtem azok alatt az évek alatt.
– Talán már gyerekkorában is látszott, hogy az irodalomnál
fog kikötni?
– Nincs egyetlen írásos bizonyítékom korai íróságomra. Nem
maradtak meg ügyesebb gyerekkori verssoraim. De arra emlékszem, hogy nagy élvezettel találtam ki éppen soros játékunk történetét. Aztán az utcabeli pajtásaimmal naponta vittük színre kitalált alapmesém számtalan variációját. Mégis jobban élveztem
az egyedül játszást. Mai napig ott ülök a beregardai kukoricásban és kitalálom az aznapi mesét a saját készítésû csuhébabámnak. Csakhogy ez a mostani csuhébaba egyre igényesebb, már
nem éri be akármivel, egyre nagyobbak az elvárásai, nehéz az ízlésével szinten maradnom.
– Életrajzából tudom: tanári diplomát szerzett. Milyen szakon végzett, s tanított-e valaha?
– Magyar nyelv és irodalom tanári diplomámnak nem sok hasznát vettem. Nem tanítottam többet a kötelezô gyakorlatnál.
Friss diplomás voltam, amikor már megszületett a fiam, majd
három évvel késôbb a lányom. Úgyhogy évekre az ô nevelésük
kötött le. Késôbb pedig, mivel a gyerekneveléssel ezt tudtam
összeegyeztetni, a szerkesztés és írás mellôl már nem tértem viszsza tanult szakmámhoz. Lehet, hogy sosemvolt diákjaim szerencséjére. Nem tudom, mire mentek volna az irányításommal, illetve ellenirányításommal, állandó jellegû kételkedésemmel,
megállapításaim folytonos újragondolásával szegények, de fôleg
az iskola tótumfaktumai. A kötelezô irodalom fogalma, például, már saját diákéveim alatt rendre kiverte nálam a biztosítékot.
– Kik voltak, s kik ma a kedvencei az íróelôdök vagy írótársak közül?
– Nincsenek kedvencek, felszínesnek tartom az efféle megközelítést. Valamennyi író beletartozik a fontossági körbe, mindegyik alakított valamit világlátásomon, érték- és stílusrendemen,

akinek valaha a könyvét olvastam. Ezért se
vége, se hossza nem lenne a listának, a
Nagy indián könyvtôl a Gulliverig, Örkénytôl Ottlik Iskola a határon-jáig, a nagy
orosz prózaíróktól Esterházyig, Parti Nagyon keresztül Závadáig, Hrabal, Kundera
regényeinek során keresztül Ferdinandy
György remekbeszabott egyszerûségéig,
egészen Dragomán Gyuri A fehér királyáig.
Ha mégis ki kellene jelölnöm egy bûvös
irodalmi Bermuda-háromszöget, ahol bármikor szívesen elveszek, akkor annak szárait Kafka képtelenségrajza, Dosztojevszkij
delejes érzelmi ôrülete és Thomas Mann lenyûgözôen pontos mondat- és prózaépítkezése között lehetne meghúzni. Miközben az általuk behatárolt mezôt természetesen egyeduralkodóan Bodor Ádám Sinistra körzete töltené ki.
– A pályája elejét jelölô gyerekkönyvek saját gyermekeinek
köszönhetôk? Netán nekik íródtak?
– A gyerekkönyvek elsôsorban egy beregszászi gyereklapszerkesztônek köszönhetôek, másodsorban a gyerekeimnek. A kilencvenes évek elején az élmények, a megfigyelések szállítója,
inspirálója és alakítója valóban a fiam és a lányom volt. De valószínûleg megelégszem az élôszóban meséléssel, és nem jegyzem le képzeletem szüleményeit, ha az Irka c. gyereklap fôszerkesztôje nem kér olyan határozottan tôlem írást. Végtelenül fontos volt számomra a bizalma, hogy hisz bennem, abban, hogy
képes vagyok összehozni egy épkézláb történetet. Nem lehetett
nem mesélni. Hát meséltem a magam módján. Írásaim erôsen
különböztek a nálunk megszokott meséktôl. Jó, jó, csóválták a
fejüket profi meseírók, de értik ezt egyáltalán a gyerekek? Az
igazság az, hogy engem ez akkor önzômód nem érdekelt, csak
az volt fontos, hogy Punykó Marinak, a gyereklap lelkes szerkesztôjének tessen, amit papírra vetek. Aztán késôbb nagyon
meglepett, amikor találkoztam olyan gyerekekkel, akik nemcsak
olvasták a könyveimet, hanem értették is.
– Hisz a nôi irodalom létezésében? Ennek egyik elsô harcos antológiájában, az Éjszakai állatkertben jelent meg írása, folytatásában, a Szomjas oázisban azonban Ön nem szerepelt. Ugyanakkor erôs politikai vagy társadalmi érzékenységet is felfedezek
mûveiben, amelyet inkább férfiszerepnek szokás minôsíteni.
– Az irodalom számomra nemtelen. Bár vitathatatlanul nôk és
férfiak írják. Ennek ellenére úgy érzékelem, hogy az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis jó idôben jelent meg, ment szembe a
becsontosodott, bemerevedett elôítéletekkel, jócskán megkeverte az irodalom beállt vizét. És ez mindenképpen hasznos, a
pezsgés, a friss vér, az új szerzôk, irányok, megfogalmazások.
Míg az Éjszakai állatkert inkább felháborodást keltett, a Szomjas oázist már nemcsak elfogadták, hanem a pozitív szakmai kritikákat is kiérdemelte. A kötet szerkesztôjének, íróinak érezhetôen sikerült valamicskét változtatniuk az irodalmi felfogáson,
szemléleten. Magam persze erôsen kilógok a nô írók közül. Azt
hiszem, mindenhonnan kilógok. Talán azért, mert a hétköznapokban felváltva viszem mindkét nem szerepét. Az életem úgy
alakult, hogy fizikai adottságaimnak ellentmondva a szó legszorosabb értelmében nehéz súlyokat emelgetek. Hol nô vagyok,
hol férfi, hol újra nô, hol meg író.
Mátraházi Zsuzsa
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Érzékeny lelkek partvissal
Beszélgetés Matkovich Ilonával
„A barátnôm egyszer azt mondta,
sosem lesz belôlem rendes író, mert
a rendes írók várják az ihletet. Én meg
sosem érek rá: az ihlet vár rám.”
■ Egy hangulatos kávézóban találkoztam
Matkovich Ilonával, aki riportokat, tárcákat,
novellákat ír a Népszabadságba, Magyar Narancsba, alkalmanként az ÉS-be, és nem utolsó
sorban a Váci Naplóba. 2005-ben elnyerte a
magyarországi EU újságíró díjat. Az újságírás
mellett fordít és szerkeszt, az idei könyvhétre
jelent meg elsô kötete Óriásszekrény címmel.
– Ahogyan a kötet egy bemutatkozással kezdôdik, indítsuk a beszélgetésünket is azzal, ki Matkovich Ilona?
– Egy középkorú nô, szabad ember, aki alig hitte: nagy családja
megengedi, hogy egyszer még kiírja magából a történeteit. Ha másért nem, hát azért, hogy ne csak a környezetét traktálja folyton a
képzeletét bejáró figurákkal, egy kitalált világgal, ahol a dolgok a
maguk természetességében történnek meg, ahol nem léteznek a
szokásokra és a jó erkölcsre hivatkozó ítészek.
– Miféle ítészek?
– Akik folyton folyvást, nagy magabiztossággal megmondják, nôként, anyaként, feleségként, mihez tartsd magad, mi szerint kell élned. Itt dobol a hangjuk hátul az agyamban. Nagyon nehezemre
esett még írás közben is elfelejteni ôket. Menthetetlenül vidéki vagyok ugyanis, a kisvárosi lét léptékével, élményeivel. A legfontosabb helyszíne az életemnek Vác, ahonnan talán csak azért költöztem el néhány évre, hogy megbizonyosodjak, nem élhetem le máshol az életem. Örökös útkeresésben vagyok egyébként. Hiába volt
nálunk divatban a „nicht vor dem Kind!” nevelési elv, kristálytisztán megértettem otthon a családban mindazt, ami a hatvanas-hetvenes években „odakint” zajlott. Anyám szegényparaszti családjának egész mást hozott a Kádár-rendszer, mint apám városi, értelmiségi, polgári családjának. És én persze, mindkettejüket szerettem,
ahogyan ôk is szerettek engem. A nagy elhallgatásokon nevelkedve
formálódtam olyan emberré, aki csak kifelé ismer (el) szabályokat,
belül tökéletes átalakulásokon megy keresztül, amikor kedve tartja.
Zalai nagyapám azt mondogatta, csak az számít, amit cselekszel. Ennél mélyebb igazságot azóta sem hallottam. Manapság
nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy akár hétköznapi hôsök legyünk, nem kell cselekedni, csak kibeszélni. Ez a felfogás nem áll
hozzám közel.
– „Bárhová megyek, mindig Vácról írok, a váciaknak. Itt élek
születésem óta, ez a város belém ivódott, itt az én világom.” –
Érkeznek olvasói visszajelzések?
– Meglepetésemre Vácon mindjárt a könyvhét elsô napján sok
könyvemet elvitték. Volt, hogy megállítottak az utcán és dedikáltatták, ki magának, ki ajándéknak szánva a kötetet. Remélem, hamarosan országosan is hasonlóan jó hírekkel szolgálhatok. Egyik barátnôm szerint például azért is jó a könyv, mert szórakoztató, kicsi,
egy nôi táskába pont belefér, a betûk benne viszont méretesek, így
szemüveg nélkül is lehet olvasni, és az ára is azon a határon van,
amennyiért még szívesen vásárol az ember. Egy fiatal, váci festômûvész, Garay-Nagy Norbert készítette a borítót.
– Hogyan indult el az írás és az újságírás „rögös útján”?
– A rögök hamar elporladtak, szinte csak az elhatározás volt nehéz.
A Bálint György Újságíró Akadémiát látogatva egy ismeretlenismerôs világ tárult fel. A csoporttársakkal közösen végig lehetett

gondolni szociális, politikai, de
akár asszonyi gondokat, és nem
kellett végighallgatni egy fôzôreceptet sem, ami a hosszú „anyáskodás” után igazán üdítôen hatott
rám. A záróvizsgán megismerkedtem Bodor Pállal. Ô volt az, aki az
akkori vizsgadolgozatomat beszerkesztette az akkor még létezô Budapesti Lapba, és akinek ösztönzô
kritikájával felvértezve, elkezdtem
küldözgetni cikkeket és novellákat
különbözô újságokba; hozzáteszem, gyakorlatra a Népszabadsághoz kerültem, ahová azóta is írok
rendületlenül. Bodor Pál lénye, intellektusa, érdes humora olyan nekem, mint egy
útjelzô kô. Neki még azt is elhittem pár
napra, hogy tudok regényt írni. Úgy három éve lehetett, amikor felhívta a figyelmemet az Irodalmi Jelen regénypályázatára. Nekiláttam a feladatnak, azt már rögtön
az elején kisregénnyé redukálva, de abból
sem lett semmi regényileg értékelhetô, ellenben a novelláim szép
számmal összegyûltek, s ebbôl állt össze a most megjelent kötetem.
– Hány év munkáját öleli fel a kötet?
– Formába öntve tulajdonképpen 6 éve gyûlik, de hogy igazából
mióta?! Mondják, a valamirevaló írás nem két vagy három év anyagát foglalja magába, az íróval a születésétôl kezdve azért történik jó
és rossz, hogy majd egyszer egy novellában, regényben megfogalmazódjon. Hát, majd elválik egyszer.
– És hogyan ír le egy meghatározó élményt vagy érzést?
– Amikor elkezdem, még fogalmam sincs, mi lesz a vége. Sokkal
inkább megragad bennem egy arc, egy figura. Az újságírás például
arra is jó, hogy igyekszem nem túlságosan igénybe venni az olvasó
türelmét, és a történetben belátható idôn belül eljutni a-ból bé-be.
De van egy-két lassúbb tempójú írásom is, amiben például egy hangulat dominál, mint például a kötetzáró novella, a Labdakeresôk
mutatja. Két kisgyerek kukucskál befelé egy városszéli öreg kapun.
A kisfiú térdel, a lány kíváncsian leskelôdik elôre. Miért? Nem tudtam ôket kiverni a fejembôl.
– Különbözô hangvételûek és ritmikájúak az írásai, mi volt a
rendezôelv, ami alapján összeállt a könyv?
– Van egy gyerekes, családos vonal, velem, illetve a képzeletemben
megtörtént sztorikkal, egyébként ezeknek a nagy része jelent meg
az újságokban is. Aztán következik egy nôiesebb vonal. A nôalakjaim nem éppen olyanok, mint amilyeneket az olvasmányaimból
ismerek. Hogy is fogalmazzak? Bonyolult, érzékeny lelkek, partvissal a kezükben. „Az én konyhai gôzökben élô nôimben” folyton
bennük van a kétely, például arról, élhet-e egy nô teljes életet férj
és gyerek nélkül, illetve létezhet-e személyes szabadság a családban.
És ha igen, miért nem. Egyébként a novelláim férfialakjai szeretik
ezt bennük.
– Végezetül pedig a hosszabb, mélyebb hangvételû írások. Azok
a történetek valamilyen formában kapcsolódnak Váchoz, vagy
a helyszín vagy egy emlék, ezért Városkép az utolsó rész címe.
– Ezek a történetek arról szólnak, hányfélék vagyunk, akik megférünk egy kisvárosban. Legalábbis az Óriásszekrény kötet oldalain.
Illényi Mária
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Friss és retro – nôktôl lányoknak
Lányregények a Móránál
Ha az ember kislányának vagy kamaszlányának olvasnivalót keres, manapság is óhatatlanul eszébe jut a
Móra Kiadó, a Pöttyös és a valaha
volt Csíkos könyvek, melyeken lánygenerációk nôttek fel. Mi a sorsuk
ezeknek a sorozatoknak? Olvassák
egyáltalán ôket? És milyen nôképet
közvetítenek a ma olvasói felé? Errôl
kérdeztem Merényi Ágnest, a kiadó
fôszerkesztôjét.
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■ – A Móra Kiadó sorozatai ötven éven keresztül meghatározóak voltak a felnövekvô lánynemzedékek olvasmányai
között és – talán nem is tudatosan – nagy befolyással bírtak
a nemi szerepek alakulására. Arra gondolok, hogy mintát állítottak a lányok elé, milyen az ideális család és az ideális nô.
Hogy van ez manapság?
– A Pöttyös Könyvek a Móra Kiadó egyik legrégibb, lányoknak
szóló sorozata, amely túlélte a kiadó átalakítását, sôt ma is a keresett kiadványok közé tartozik. Hogy milyen nôképet mutat az
olvasó számára? Szembetûnô változás, hogy minden sorozat
eggyel fiatalabb korosztályhoz jut el. A régi Pöttyös könyvek a
10–12 éves korosztálynak szóltak, a nagyobbak inkább a Csíkos
könyveket olvasták. Mára a Csíkos megszûnt, illetve átalakult és
a Pöttyöst már 8 éves kortól olvassák a lányok. A Csíkos könyvek utódjának tekinthetô a Móra X sorozat, ami nagyobb kamaszokhoz szól. A Móra X-ben olyan sorozatot valósítottunk meg,
amely nemcsak tartalmában, de már borítójában és megjelenésében is tükrözi az idôsebb korosztályt érintô és érdeklô kérdéseket. Akár tabutémák is megjelennek itt. Érintjük a felnôtté válással kapcsolatos problémákat, mint például a kamaszodást, a
testi- lelki- hormonális változásokat, konfliktusokat a családdal,
a barátokkal, közösséggel, iskolával, a kötelességeket és jogokat.
Felbukkannak akár válsághelyzetek is: az érvényesülés problémái, vagy nem kívánt terhesség, kirekesztés, másság és még sorolhatnám. A közelmúltban tömegessé váló új társadalmi jelenségek is megjelennek a kötetekben, mint az egyedülálló szülô és
a gyereknevelés, a magány, amely abból fakad, hogy a szülôk a
munka mellett nem érnek rá a gyerekeikre, a munkanélküliség,
vagy a hajléktalanság – mindez természetesen a gyerek szemszögébôl. Persze örök dilemma a kiadók életében, hogy a megjelenô irodalmi mûveknek mennyire kell tükrözniük a valós társadalmi helyzetet. Az egyik megfontolás szerint az olvasó az olvasással szórakozik, és ki akar kapcsolni a hétköznapokból. Másfelôl viszont nem lehet elvárni, hogy ne áramoljon be az irodalomba mindaz, ami körülvesz minket. A problémák gyakran humorosan, ironikusan, olykor szarkasztikusan jelennek meg a
könyvekben.
– A sorozatokban vannak olyan szerzôik, mint G. Szabó Judit vagy Kertész Erzsébet. Ôk több évtizede szerepelnek már
az ifjúsági irodalom szerzôi között. Nem képviselnek túlságosan konzervatív vonalat?
– Nem mondhatnám. Igaz, a Pöttyös könyvekrôl általánosságban elmondható, hogy inkább a hagyományos gyerekirodalmi

vonalhoz kapcsolódnak, vannak benne egész régi keltezésû, ám töretlen népszerûségû
mûvek is, mint G. Szabó Judit, vagy Kertész Erzsébet
könyvei (Hárman a szekrény
tetején, A macskát visszafelé
simogatják, vagy Elizabeth).
De a nyolcvanadik évén túllévô G. Szabó Judit ma is évente egy kötetet letesz az asztalra, és az olvasók keresik a regényeit. Könyvei örökzöldek,
mert humoruk friss és aktuális, és kortalanná teszi e mûveket. Kertész Erzsébet egy
korábbi generáció, az ô mûveibôl válogatás-életmûsorozatot is
útnak indítottunk. Kisebbeknek és nagyobbaknak írt híres nôalakokról szóló hagyományos formában megszerkesztett életrajzai (Elizabeth, Szonya professzor, Szendrey Júlia) szintén népszerûek. Még a felnôttek is olvasták ôket – legalábbis régen.
Nyolc-kilenc válogatott mûvet jelentetünk meg tôle 3-4 év alatt.
– A Pöttyös könyvekben mai fiatal szerzôk is szerepelnek.
Rájuk hogy találtak?
– Leginkább úgy, hogy behozzák a kéziratukat. Sohonyai Editnek például már több könyve is megjelent nálunk: Le a pasikkal!, Le a csajokkal!, Jasmine, vagy Engem szeress! címû kötetei
a Móra X-ben, a Macskaköröm címû a Pöttyös sorozatban. Mai
dolgokról ír, mai nyelven. Szellemében és humorát tekintve hasonlít G. Szabóra, de sokkal érdesebb hangon szól, egyébiránt a
nyelvi humorra és szituációs humorra épít a könyveiben. Balázs
Ágnes is a mi felfedezettünk, a Pöttyös sorozatban már a harmadik könyve jelenik meg (Lufi és Szamóca, Lufi és a zûrös vakáció, Lufi és a boszorkányfarsang), szeretik az olvasók.
A Pöttyös könyveknek nagyon erôs hagyománya van, a sorozat
jelleg élteti a könyveket. Mindkét sorozatban 2-3 újdonságot jelentetünk meg évente, és vannak olyanok – pl. G. Szabó Judit
vagy Kertész Erzsébet könyvei –, amelyekbôl minden esztendôben készül utánnyomás. Azt tapasztaljuk, hogy ha egy könyv sorozat részeként jelenik meg, sokkal jobban fogy és a sorozat sikere még a kevésbé sikerült kiadványokat is elviszi.
– A friss és aktuális témák ellenére mondhatjuk, hogy a hagyományos nôkép lassan változik az olvasmányok hatására?
– A nôkép ugyanolyan lassan változik, ahogyan az, mit olvasnak
a gyerekek az iskolában. Az Ablak–Zsiráf, a Gôgös Gúnár Gedeon és a Mosó Masa mosodája még mindig a vezetô kiadványaink közé tartozik. Az Ablak–Zsiráfot most már harmadszorra
újítjuk fel tartalmilag és megjelenésében, hiszen az elsô kiadáshoz képest a benne fellelhetô tárgyi világ jó része már eltûnt, és
a megváltozott környezetet fogja tükrözni az újabb kiadás. A
könyvek és az általuk közvetített értékek és világkép azért is változik lassan, mert a generációk egymásnak adják tovább: az én
generációmnak a Kincskeresô kisködmön volt a kötelezô olvasmánya és a mai gyerekeknek szintén, pedig állítom, hogy a mai
gyerekek vajmi keveset értenek belôle. Nyelvileg és szövegileg is
távol áll a mi világunktól. Nemcsak a szülôk, hanem a tanárok
is konzervatívak. Muszáj új témákat és új tartalmakat közvetíteni a közönség felé.
Szénási Zsófia

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ajánlata
ÉLETMÓDKALAUZ
SOROZAT

CSALÁD ÉS GYERMEK
A tanulmánykötet a Budapesti Pszichológiai Napok c.
tudományos
és kulturális
rendezvény
elôadásait
tartalmazza.
Néhány név
a kötet szerzôi
közül:
Hidas György,
Ranschburg
Jenô,
Vekerdy
Tamás stb.
Kötve,232 oldal
2500 Ft

Dr. Klaus Bielau:
HOMEOPÁTIA
Az öngyógyítás kulcsa
A könyv bemutatja a
homeopátiás módszereket,
segít a szerek kiválasztásának
megértésében, a tünetek
helyes felismerésében.
Sok fotóval és rajzzal illusztrálva.
Kötve, 96 oldal, 2480 Ft
Ernst és Waltraud
Frühmann: ÁJURVÉDA
A harmóniához vezetô út
Az ájurvéda, szó szerinti
fordításban „az élet
tudománya”, az emberiség
legôsibb, holisztikus
gyógyító rendszere, a testileg, szellemileg és lelkileg
harmonikus, hosszú élet
mûvészete.
Sok fotóval és rajzzal illusztrálva.
Kötve, 88 oldal, 2480 Ft
Bernd Milenkovics:
ENZIMEKKEL
AZ ÖREGEDÉS ELLEN
100 évig élni
Az enzimek olyan
nagyaktivitású anyagok, melyek
helyesen alkalmazva számos
betegségnél segíthetnek.
Sok fotóval és rajzzal illusztrálva.
Kötve, 96 oldal, 2480 Ft

AZ ÉLET DOLGAI SOROZAT
Cziegler Orsolya:
ÉN? TE? – MI!
Gyerekekrôl szülôknek
A gyermekek egészséges
személyiségfejlôdésérôl,
a hétköznapi életben
elôforduló szülôi nevelési
gondokról olvashatunk
a kötetben. A könyvhöz
Ranschburg Jenô írt
ajánló elôszót.
Fûzve, 192 oldal, 1150 Ft

Bácskai Júlia:
AKIT A KALAPBÓL
KIHÚZTÁL
A párkapcsolatok
pszichológiája
A mindennapi élet
furcsaságai, érdekes és vicces
esetek – mindez
szellemesen, sok humorral.
Fûzve, 192 oldal, 1150 Ft

A. J. Christian–Mérô László
–Popper Péter–Sas István:
HAZUGSÁG,
ÖNÁMÍTÁS, ÉRDEK
(Mesterkurzus 26.)
A valótlanságok a saját
lelkünket is rombolják.
Miért érdemesebb
az igazságot vállalni?
Fûzve, 192 oldal, 1150 Ft
Pap László:
A LÉLEK IS TUD FÁJNI…
Egy kisvárosi
pszichológus történetei
A szerzô 25 éve kisvárosi
terapeuta. Érdekes eseteket
olvashatunk pedagógusokról,
orvosokról, – és a terápiával
kapcsolatos elôítéletekrôl.
A könyvhöz Popper Péter
írt ajánló elôszót.
Kötve, 192 oldal, 1150 Ft
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Könyvkultúra

nô és könyv

Tankönyvek listája és ami mögötte van
Tanévkezdés a Dinasztiával
A Dinasztia Könyvkiadó
igazgatója, Ballér Judit egyúttal a
Tankönyves Vállalkozók Országos
Testületének elnöke is, s mint anya
szintén megtapasztalja a szakmai
kiadványok közvetlen hatását,
fogadtatását. A tanévkezdés
közeledtén mindenekelôtt arról
kérdeztem, mennyire sûrûsödnek
náluk ilyenkor a feladatok.
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■ – A tankönyvkiadás olyan üzletág, ahol
nincs holtszezon. Most ôsz elôtt a kiadók
és a testület számára természetesen az a
legfontosabb feladat, hogy a tankönyvek
idôben megjelenjenek és megérkezzenek
az iskolákba. Mivel a legritkább esetben történik meg, hogy a kiadók maguk juttatják el a köteteket a tanintézményekbe, a testület tagjai között a terjesztôk ugyancsak ott találhatók. Így nemcsak a kiadói tevékenység végéig kísérjük figyelemmel a munkát,
hanem a szállítás befejezéséig. Idén a jogszabályi környezet változása kötötte le a legtöbb energiát. Folyamatos kapcsolatban
vagyunk az oktatási tárcával.
– Mi a gond a változásokkal?
– Gondolhatnánk nagyszerû minôségbiztosításnak, hogy 2008
januárjától a pedagógusok csak a tankönyvjegyzékben szereplô kiadványok közül választhatnak, s így körülbelül felével
csökkent az oktatásban használható kötetek száma. De soha
nem volt feltétlen fokmérôje a kiadványok minôségének a
jegyzékben való szerepeltetés. A kiadók többnyire tankönyvcsaládokban gondolkodnak, olykor csak a fô tankönyvet minôsíttették, a hozzájuk kapcsolódó gyakorló vagy munkafüzetet
nem, így ezekre nem rakódott rá az a tetemes összeg, amibe a
listára jutás került.
– Hogyhogy nem veszteséges ez az üzletág?
– A nagyobb kiadók könnyebb helyzetben vannak, mint a kisebbek, hiszen a költségeknek csak egyik fele független az eladott példányszámtól. Viszont a könyv majdnem szabott áras,
mivel az oktatási miniszter tankönyv-kategóriánként határozza
meg minden évben a maximált árat. A kis kiadók eddig is majdnem az önköltség szintjén mozogtak. Az új törvény praktikusan
nulla százalékos áremelést fog lehetôvé tenni számukra. Ez ismét
szûkítheti a piacot, ami szerintem nem a minôség érdekében hat,
hiszen az, hogy egy kiadó kicsi, nem feltétlenül jelenti azt, hogy
rosszabb könyveket készít, mint bármelyik nagy kiadó.
– Mi lesz azokkal a könyvekkel, amelyeknek munkafüzetei
és egyéb tartozékai nem kerültek fel a listára?
– A törvény nyomán a kiadók erejükön felül megkezdték kiadványaik hitelesítését. Az idei még türelmi év, amelyben azokat a
könyveket, amelyek változatlan formában be lehetett nyújtani
minôsítésre, még megrendelhették az iskolák. Ebben az a csapda, hogy közben a módosult jogszabály meghatározza, hány leütésbôl állhat egy mondat és hány képnek kell lennie egy-egy
tankönyvoldalon. Ezt változtatás nélkül többnyire lehetetlen
teljesíteni. További nehézséget okoz, hogy az oktatási hivatalnak kilencven napon belül el kellene végeznie a minôsítést, va-

lójában fél évig is elhúzódhat az ügy,
mert ôk sem készültek fel ilyen nagy
mennyiségû könyváradatra. Vagyis bizonyos kiadványok áldozatul esnek a jogszabálynak, illetve késôbb tudnak majd
visszakerülni a jegyzékre. A szabad tankönyvválasztás joga még mindig érvényben van, de átértékelôdik. Az amúgy is
nehéz helyzetû iskolákban a pedagógusok esetleg olyan tankönyvek mellé tették le a voksukat, amelyek most nem
rendelhetôk meg. Az oktatási intézmény
könyvtára nyilvánvalóan ezekbôl a kiadványokból szerzett be több példányt,
vagy a rászorulóknak kínált tartós tankönyveket. Ôk nem fogják tudni használni ezt az állományrészt. Miféle pénzeszközbôl töltik fel majd a hiátust?
– Ennyi gond közepette miért ragaszkodik valaki mégis a könyvkiadásnak ehhez az ágához?
– A tankönyvkiadók zöme, legyen akár a tulajdonos, akár olyan, aki
alkalmazottként vezeti a szerkesztôséget, maga is pedagógus volt valamikor. Van köztük, aki azért tért át erre a pályára az 1990-es években, mert elégedetlen volt a tankönyv-liberalizáció elôtti kínálattal.
Az ilyen múlt jelez egyfajta elkötelezettséget az oktatáspolitikához,
szakmához, közoktatáshoz, ez tart bennünket a pályán. Magam
magyar–történelem szakos tanárként végeztem. Pedagógusként
kezdtem, azután tíz évet dolgoztam a gyermekkönyvkiadásban,
majd rátaláltam erre a számomra tökéletes területre, amelyben ötvözôdik a pedagógia meg a könyvkiadás. Nekem ez a szerelmem,
sôt, olyan, mintha a saját gyermekem lenne, nem hagynám ott a kiadói tevékenység valamely jövedelmezôbb ágáért sem. A Dinasztia
vezetôjeként inkább próbálok olyan típusú fejtörôket, rejtvényfüzeteket, készségfejlesztô kiadványokat megjelentetni, amelyek nem
annyira kiszolgáltatottak az oktatáspolitika viharos, hirtelen változó világának, és jobban tervezhetô bevételeket hoznak.
– Van családja?
– Az én nagy fiam tizenhét éves, a párom két kisgyereke ötéves.
– Egy-egy könyvajánlat kapcsán eszébe jut-e, hogy az Ön gyereke szívesen tanulna ilyen kötetbôl, nosza tehát, adjuk ki a mûvet? Vagy csupán a szigorú szakmai szempontok mérvadók?
– A személyes élményétôl senki nem tudja függetleníteni magát,
talán nem is kellene, hogy megtegye. Számomra az egyik fô válogatási szempont az, hogy örömmel venném-e, ha a gyerekeim efféle könyvbôl tanulnának. De azt is mérlegelem, hogy pedagógusként szívesen tanítanék-e ilyen könyvbôl. Valamennyire ismerem
a jelenleg is pedagóguspályán dolgozókat, keresem azokat a formákat, amelyek nekik is kedvükre valók. Az a tapasztalatunk, hogy
sok tanár kedveli, ha a kiadványok végigvezetik ôket a tanóra folyamatán. Mások a maguk egyéniségét szeretnék hozzátenni a tankönyvhöz. A döntés a kiadó ars poeticáján múlik. Mi a Dinasztiában az igényes és innovatív pedagógust igyekszünk kiszolgálni,
szeretjük tiszteletben tartani az egyéniségét, teljesen természetesnek tartjuk, hogy a könyv csak eszköz a számára. Egyik kiadó sem
hiheti, hogy a bölcsek kövét nyújtja át a pedagógusoknak, hiszen
maguk a tanárok letéteményesei a sikeres oktatásnak. A tankönyv
ebbôl a szempontból csak másodlagos.
(mátraházi)
Fotó: Szabó J. Judit

Lapzárta: 2008. 09. 18.
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Iskolakezdés elôtt a tankönyvpiacról
A nyár a végéhez közeledik, hamarosan becsöngetnek
az iskolákba is. Tanévnyitó elôtt a hazai tankönyvpiac
helyzetérôl és a gyerekek olvasóvá nevelésérôl beszélgettünk egy XVI. kerületi általános iskola alsós tanítójával.
■ – Az utóbbi egy-két évtizedben dömpingszerûen megnôtt a
tankönyvpiac kínálata. Ön, mint pedagógus, hogyan értékeli ezt
a folyamatot; mennyire jelent nehézséget a legmegfelelôbb tankönyvek kiválasztása?
– Több mint három évtizede vagyok a pályán, azóta bizony nagy
változások történtek a tankönyvpiacon. Mára szinte áttekinthetetlenül gazdaggá vált a tankönyvkínálat; az elsô osztályosok több
mint öt tankönyvcsaládból tanulhatnak írni-olvasni. Úgy gondolom, hogy ez a túlkínálat több szempontból is megkérdôjelezhetô.
Ahhoz, hogy az iskola/pedagógus felelôsséggel választhasson az új
tankönyvek közül, mindet alaposan meg kellene ismernie, ami –
szerintem – csaknem lehetetlen. Másrészrôl az egyes tankönyvcsaládok módszerei eltérnek egymástól; különbségek mutatkoznak
például az olvasás-tanítás ütemében. Ez nyilván súlyos gondot jelent iskolaváltás esetén, de iskolán belül is fontos, hogy az alsó és
felsô tagozatos tankönyveket összehangolják a pedagógusok, e nélkül a gyereknek nagyon nehéz lenne a felsô tagozatos váltás. A választás nagy felelôsséget ró a tanárokra, akik a gyerekek ismeretanyagához mérten, saját szakmai tapasztalatuk szerint döntenek. Elsô
osztályban persze ez igencsak problémás, hiszen februárban kell leadnunk a rendelést, amikor még nem ismerhettük meg a leendô elsôsök képességeit.
– Ugyanakkor – gondolom – egy-egy osztályon belül is jelentôs
különbségek mutatkoznak a gyerekek képességeiben.
– Az egyik legsúlyosabb problémát valóban a „gyerekanyag” differenciáltsága jelenti. Sokan úgy kezdik meg az elsô osztályt, hogy folyékonyan írnak-olvasnak, míg más gyerekek épp csak elérik az iskolaérettség szintjét. Szerencsére léteznek olyan tankönyvek, melyek segítenek csökkenteni az egyenlôtlenségeket, elômozdítva a
hátrányosabb helyzetû gyerekek fölzárkóztatását. (Noha teljesen
nem szüntethetôk meg a hozott hátrányok.) Megítélésem szerint az
Apáczai Kiadó tankönyvei különösen nagy hangsúlyt fektetnek erre. Az elmúlt években az Apáczai Kiadónál megjelent egy – tapasztalataim szerint – kiválóan használható ábécéskönyv, Varázs ábécé
címmel, mely a hathetes felkészítô szakaszban, az alapkészségek
gyakorlásában nyújtott segítséget. A dolog szépséghibája, hogy tavaly még használhattuk a könyvet az akkori elsô osztályban, ám
idén erre már nincs mód, mivel nem nyilvánították tankönyvnek.
(Az iskolánk olyan szerencsés helyzetben van, hogy a gyerekek ingyen juthatnak a tankönyvekhez, de így csak a központilag megjelölt listából válogathatunk.) Szinte a pályám kezdetétôl fogva két
tankönyvcsaláddal dolgoztam, az Apáczaival, illetve a Dinasztiával.
Mindkettô az ún. hangoztató-elemzô módszerrel tanít, mely gyakorlatilag a szótagoló olvasás elôkészítôje. Más módszerrel nem kísérleteztem, mivel úgy tanultam a fôiskolán, hogy anyanyelvünk sajátosságait figyelembe véve ez a legmegfelelôbb olvasástanulási
módszer. Kiválónak tartom az Apáczai-könyvek betûtanítás-felépítését, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Úgy gondolom,
hogy a szövegértés-rész a Dinasztiában is nagyon jó, viszont a

nyelvtanjával kevésbé vagyok elégedett, így a magam részérôl mindenekelôtt az Apáczai-könyveket ajánlanám.
– A felmérések szerint egyre több a diszleksziával küszködô gyerek
az iskolákban. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak?
– Egyrészt valóban riasztó méretû a diszleksziás gyerekek száma,
ugyanakkor örömmel tapasztalom, hogy egyre nagyobb figyelmet
fordítunk a korai felismerésre és fejlesztésre. Ez – kellô odafigyeléssel – már óvodáskorban felismerhetô, és szakember segítségével szerencsére viszonylag gyorsan és teljesen gyógyítható. Nálunk egy fôállású logopédus foglalkozik a diszleksziás diákokkal. A gond akkor
van, ha késôn fedezik fel, mikor az írás-olvasáskészség (mely alapfeltétele a további ismeretanyagok megszerzésének) már alapkövetelmény lenne. Tapasztalatom szerint a felsôbb osztályokban felismert diszleksziás gyerekeknél a hátrány már nem hozható be teljesen. Ezért az alsós tanítóknak különösen nagy felelôsségük van a
diszlekszia korai felismerésében, akik szükség esetén javasolják a
szülôknek a nevelési tanácsadó felkeresését.
– Ön szerint mennyire teljesíthetô, hogy a gyerekeknek elsô
osztály végére meg kell tanulniuk írni-olvasni? Gondolok itt arra a nemzetközi felmérésre, mely kimutatta, hogy a magyar középiskolások jelentôs hányada funkcionális analfabéta, azaz,
nem érti, amit olvas. (PISA 2006. felmérés) Nem az a gond esetleg, hogy túlságosan siettetjük a gyerekeket?
– A nemzeti tanterv az elsô két osztályt határozza meg fejlesztési
idôszakként, a gyerekeknek ez idô alatt kell elsajátítaniuk az olvasást. Tapasztalataim szerint egy egészséges gyerek elsô osztály végére – még abban az esetben is, ha a családi háttér kevésbé motiváló
– ezt képes teljesíteni. Természetesen e tekintetben nagyon jelentôs
eltérések mutatkoznak régiónként, intézményenként. A mi iskolánk szerencsés helyzetben van: jó képességû a gyerekanyag, a szülôk többnyire együttmûködôk, ráadásul egy fôállású logopédus és
egy pszichológus segít a fölzárkóztatásban.
– Mennyire olvasnak a magyar gyerekek? Az iskola mennyiben
vállal szerepet az olvasóvá nevelésben?
– Noha a családi minta az elsôdleges, az olvasóvá nevelésben az iskolának is komoly szerepe van. A szociális különbségek itt erôs eltéréseket mutatnak. Az iskolánkban úgy látom, hogy a legtöbb szülô örömmel vásárol könyvet a gyerekeknek. A könyvtár-látogatás
szintén fölkeltheti a gyerekek olvasási kedvét, ezért fontos a jó iskolakönyvtár. A kötelezô olvasmányokkal kapcsolatban – sokakhoz
hasonlóan nekem is vannak averzióim. Természetes, hogy a gyerekeknek ismerniük kell a nagy klasszikusokat, ám sok olyan mû szerepel az olvasmány-listában, melyhez abban az életkorban még
nincs megfelelô háttérismeretük (pl. történelembôl, de elôfordul,
hogy a könyv az archaikus nyelvhasználat miatt nehézkes számukra), ezért azok közül jó néhányat késôbb, akár a középiskolás korban ajánlanám a figyelmükbe. Az is elgondolkodtató, hogy a mai,
felgyorsult világban a kötelezôolvasmány-lista szinte megegyezik
azzal, amibôl én tanultam négy évtizeddel ezelôtt. Talán szerencsés
lenne, ha nem ragaszkodnánk annyira a régi, merev sémákhoz, hanem jobban szem elôtt tartanánk a gyerekek változó igényeit. Hiszen nem annyira a kötelezô olvasmányok elolvastatása, mint inkább az irodalom, az olvasás megszerettetése lenne a cél.
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nô és könyv

Jin és Jung – Megismerhetô-e a nôi lélek?
■ A meséket számos szempontból meg lehet közelíteni: a szülôk és a gyermekek öntudatlan felhasználói az évezredek során egybegyûlt archaikus
mesekincsnek, a pedagógusok öntudatos elemzôi a
mesei struktúráknak, a mese- és folklórkutatók,
pszichológusok és pszichiáterek pedig a mese rejtett szimbólumhálóját felfejtve a mélyebb rétegek
üzenetét keresik, azt, miként jut el az ôsi történet
a jelen befogadójához, hogyan hat a lélekre, milyen útmutatást ad gyermeknek, felnôttnek.
Magam is ezt az – öntudatlantól a tudatosig vezetô – utat jártam be, amikor néhány évvel ezelôtt hivatásszerûen kezdtem el foglalkozni a nép- és mûmesékkel. Az elsô meglepetés a Grimm-mesék és a
kapcsolódó szakirodalom újraolvasása során éppen
a Piroska és a farkas címû mesével kapcsolatban ért.
Ôszintén szólva én sosem féltem a farkastól, végtelen megnyugvást jelentett, hogy a történet végén a
vadász kiszabadítja a farkas gyomrából a kislányt és a nagymamát,
a gonosz ordas pedig elpusztul. Bettelheim, Fromm és más pszichoanalitikus elemzéseit olvasgatva azonban rácsodálkoztam,
hogy a személyiségfejlôdés és a mesék milyen szoros kapcsolatban
állnak egymással. Piroska meséje ugyanis egyes értelmezôk szerint
a lánygyermek felnôtté válásának története. A farkas a férfi, a csábító, Piroska pedig a szexuális öntudatára ébredô, a felnôttkor határát a menstruációval átlépô kislány (piros szín – vér). Az elnyelettetés és a megszabadulás is erre utal: a gyermeki létállapotból a
felnôttségre születik újjá immáron igazi nôvé válva.
A nôi lélek kiismerhetetlen mélysége a férfiak számára évezredes megfejthetetlen rejtély. Antalfai Mária A nôi lélek útja
mondákban és mesékben azonban némi reménysugárral kecsegteti a férfinépet: talán mégis leírható egyszerû matematikai
képletekkel a nôi lélek, lehet, hogy „csak” a meséket kell egy
kicsit más szemmel olvasni, és máris biztos kulcsot kapunk a
nôiség esszenciájához. Ez a gondolat bármennyire is eszementnek tûnik, mégsem újdonság. A meseterápiával is foglalkozó Boldizsár Ildikó Mesék nôkrôl férfiaknak címû könyvében
olyan történeteket gyûjt össze a világ minden tájáról, melyeket a férfi figyelmesen olvasva eljuthat a nô titkához, ami nem
más, mint kettejük közös (páros) titka. Így ír errôl Boldizsár
Ildikó a könyv bevezetésében: „a mesék azt tanítják, hogy nincsenek maguktól jól mûködô párkapcsolatok: mindkét félnek
nagyon sokat kell tennie a boldogságért, amely a mesékben
nem tartós vagy hosszú, hanem kegyelmi állapot. Ennek elsô
lépése, hogy a férfi megértse és elfogadja a nôt, a nô pedig értse és fogadja el a férfit. Még a mesék sem állítják azt, hogy ez
könnyen megvalósítható!”
Antalfai Mária könyve a nôi lélek fejlôdésének rajzát ígéri, ám
ennél sokkal többet nyújt. Archetípusok erdején keresztül vezet
az ember mesei útja, tartja a jungiánus lélektan, melynek hû követôje a kötet szerzôje is. Az archetipikus mintázatok a mesélô lelkének lenyomataiként kerültek bele a mesékbe
és ôrzôdtek meg évezredeken keresztül,
hogy aztán a mesét hallgató tudatalattiját felkavarva a lélek rejtett dimenzióit
nyissák meg. Más kérdés, hogy a felvilágosodás racionalitásával felvértezett
ember mennyire nyitott az ôsi tudás
befogadására. Antalfai Mária szerint:
„jelenünk egyre bonyolultabbá váló világában az eddigi legevidensebb törvé-

nyek, tudományos trendek kérdôjelezôdnek meg, ahogy azt a posztmoderneknél
is olvashatjuk. A bizonytalanság és káoszérzetünk egyre nô. Útmutatóként
szolgálhat ilyenkor a mese mint ôsi bölcsességek tárháza.”
A mese a lélek tükre, a lélek azonban bonyolult mûszer, a tudatos és a tudatalatti
finom összjátékából a személyiségfejlôdés minden egyes szakaszában újra meg
újra áthangolódik. Ezt a dinamikus mozgást feltételezi a könyv szerzôje is, amikor
az egyes személyiségfejlôdési szakaszokhoz meséket kapcsol, hogy ezek hôsnôinek sorsát vizsgálva bemutassa a nôi lélek
összetettségét. Jung szerint a nôi minôség
három ôsi alakban manifesztálódik:
anyai, csábító és démonikus. Ez a rendszer további elemekre bontva a lélek jó és rossz oldala bontakozik ki, úgy, ahogy a mesékben is megjelenhetnek a nô pozitív és
negatív alakmásai.
Nagyon leegyszerûsítve Antalfai Mária elemzését: Piroskában
ott van az anyja, a nagyanyja, sôt a vadász és a farkas is. A mesék szereplôstruktúrája – miként a jin és jang kettôs rendszere –
egyszerre képviseli a nôiben a férfi és a férfiben a nôi princípiumot. Az elméleti lélektani ismereteket és saját terápiás tapasztalatait a szerzô Az istenhegyi székely lány címû monda elemzésében érleli gyakorlattá. A furfangos székely ember elhiteti a világgal, hogy neki valójában két lánya van a vad, férfias Lóna és
a szende, nôies Szendile, holott csupán Ilona az egyetlen gyermeke. Az öreg halála után a két személyiségben megjelenô gyermek veszi át az istenhegyi várbirtok irányítását, ám hamarosan
„mindkét” lánynak kérôje jelentkezik.
Az elemzés szerint a történet egyes cselekménymozzanatai a
nôi személyiségfejlôdés egyes stációira rímelnek, hol a feminin,
hol a maszkulin aspektus kerekedik felül. A személyiség minél
teljesebb kibontakozásához a nôi léleknek ezeken az állomásokon végig kell haladnia úgy, hogy minden egyes lépést a lehetô
legmélyebben átéli. Ez persze nem egyszerû feladat, ám a mesék
archetípusai sokat segíthetnek a felkavarodó tudattalan keltette
érzelmi viharok rendezésben.
A nôi lélek minden tikára A nôi lélek útja mondákban és mesékben címû könyv sem kínál kész válaszokat, ám az elemzéseket figyelmesen olvasva nôk, férfiak egyaránt szembesülhetnek a
tudattalan hatalmával, mely nemcsak saját életünket, hanem
gyermekeink és a jövô számtalan generációjának sorsát titkon
befolyásolja.
Pompor Zoltán
Antalfai Mária: A nôi lélek útja mondákban és mesékben
Új Mandátum, 332 oldal, 2890 Ft
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A metaforák és a spirálfüzetek
Beszélgetés Varga Dániellel
Végzettségét, hivatását tekintve nem
irodalmár, hanem orvos. Hangoztatja,
hogy annak idején az utcáról sétált be
az ôt végül is szárnyai alá vevô kiadóba, és mindmáig kívülálló az irodalomban. Ami a percepció hiányának elviselését is természetessé teszi számára.
Azért legyünk óvatosak, ha valamelyik
könyvének borítóján azt olvassuk tôle:
e könyv szerzôje egyáltalán nem író,
még csak nem is irodalmár..., jobb, ha
gyanút fogunk, ez talán önironikus
idézet egy ironikus gondolkodótól.
■ – Elsô verseskönyved 1987-ben a Magvetônél jelent meg,
Keszthelyi Rezsô szerkesztésében. Ôt mesterednek tekinted-e?
Illetve kiket említenél, akik az élô magyar irodalomból hatottak költészetedre?
– Noha a régen, vagy nemrég elholt költôk meg a kortársak közül nagyon sokaktól kaptam, senkire nem mondanám, hogy a
példaképem. Keszthelyitôl mint költôtôl, mint szerkesztôtôl sokat tanultam, és emberileg is sokat jelent számomra.
– Csak azért nevezem meg, mert játékos fikció keretében név
szerint szerepel tavaly a Fekete Sasnál megjelent Könnyû októberi haldoklástörténetek c. regényedben...
– De csak részben azonos önmagával. Úgy gondoltam, irogató
emberek így tudnak egymásnak emléket állítani. Éppen mert
annyit köszönhetek neki, ez a legkevesebb, hogy – talán helyénvaló módon – néhány oldalt áldoztam az ô konkrét személyének. Az irodalomtól ennél többet érdemelne.
– Elsô, 1988-as A nagy érzelmektôl rugalmasan kell elszakadni c. köteted szerkesztôje mondja: „Varga Dániel lírikusként
jelentkezett, így nem véletlen, hogy a költészet eszközeivel
fölvértezve lép a próza területére.” Úgy vélem, érvényes ez a
kijelentés a Nagy ôszi érzés-kiállításra is, amely elsô változatában az Angyalok országa címet viselte.
– Én nem hiszek elméletekben – érzésekben, nyelvi, gondolati
erôben, és ha költészetrôl van szó, metaforában hiszek. Verstanban és ritmikában kevésbé, talán azért, mert kevéssé gyakorlom.
A metafora adja magát, és azt gondolom, némi képalkotó tehetségem van.
– Bemutatkozásként azt írtad: „Ezek a »versek« évekkel ezelôtt, egy »magánéleti válság« kapcsán keletkeztek.” A késôbbiekben mi volt a „fô ok”?
– Én, sokakkal ellentétben, kamasz koromban nem írtam
verseket. Ellenben egyetemista koromban valóban banális
módon szerelmes lévén, nekem is megvoltak a magam konfliktusai, amik valamiért verbálisan és írásban jöttek ki. Ez a
kötet, amely egyébként öt évet várt a kiadónál, egyértelmûen ennek az idôszaknak a lenyomata. Az utcáról adtam be a
kéziratot és kiadták, akkor még volt ilyen. Aztán ez az egész
egy közlésmód és talán egyfajta szellemi-pszichológiai feldolgozási mód maradt. Onnantól kezdve az írás olyan szokássá vált, amit az ember nem tud nem csinálni. A tematika
persze változik.

– A további verseskötetek: Rogov-elégiák
(1995), elégiák: szürke és ragyogás (2002)
és Stanzák Tatjánának (2007) mind a Fekete Sas Kiadónál láttak napvilágot. Ügyesen játszik rá címében egyik a másikra.
Versvilágod egységességében tudatosságot érzek.
– Tudatos építkezés biztosan nincs bennük.
Nem tudom, hiszek-e abban, hogy emberi
személyiségfejlôdés létezik, de talán van, és
akkor a végén sok minden összeáll. Az elsô
idôszakban jórészt elégiákat írtam, ezek borongós, érzelmileg erôsen áthangolt versek.
Az utóbbi években mindez változott, az idô
múlásával az ember érzései picit fakulnak, a
tapasztalatok meg gyûlnek, s ezekbôl gondolatok állnak össze. És miután esetemben ez
továbbra is – egyébként mindenfajta tudatosságot vagy szándékosságot nélkülözô módon – vers formában
jön ki, ezért a versek is megváltoznak, és már kevésbé elégikusak.
– Elsô regényed fülszövegén még kiemeled, hogy ebben sok
az idézet, sok a beemelt szöveg. Ezt a sok idézôjel is jelzi...
– Csak játszom ezzel. Nem mindig az az idézet, ami idézôjelben van. Persze, a posztmodern idézet-technikának, ha lehet
ilyet mondani, minden eszközét felhasználom a prózában. Nem
tudom, miért, a versben nem. Prózában nem tudom nem használni. Hogy miért, ezt sem tudom. Ezt a vendégszöveg-dolgot
akkoriban nagyon fontosnak tartottam kiemelni. Most is utalok
rá, ha valakinek sok hálával tartozom. Bár azt gondolom, egy
szöveg vagy önálló és szuverén, vagy nem, és innentôl kezdve
jobb, ha a technikai részletkérdések homályban maradnak.
– Elnagyoltan fogalmazva: elsô köteted a 80-as évekrôl szól, a
második látszólag három napról, a Könnyû októberi haldoklástörténetek expressis verbis 2006 októberéhez kapcsolódik.
Ezért tûnik utóbbi nemcsak a legaktuálisabbnak, húsbavágónak
és felkavarónak, hanem a legcselekményesebbnek is.
– Pedig ennek a legvékonyabb a cselekménye. Olvasmányos talán
azért lehet, mert a legkevésbé érzelmes és a leginkább ironikus. Meg
talán erre az idôszakra könnyebben rezonál az ember. Az az ôsz sokakban ébresztette föl az állampolgári pulykamérget, kiben így, kiben úgy. A szövegnek legyen gondolati ereje és érzelmi hitelessége
– nem tudom, hogy ez mennyire volt meg bennem mint fiatal emberben. Ebben a könyvben, ha van, ettôl ironikus és kevésbé érzelmes. Noha nem nevezném fakónak vagy túl tárgyiasnak.
– Ennek a regénynek a korábbiakkal szemben két egyenrangú fôhôse van, még akkor is, ha az egyik azonos a narrátorral.
– A fiatal és érzelmes ember leginkább csak magára tud figyelni.
Abban bízom, hogy eléggé késôn, de egy picit érettebben, a szememet én is jobban ki tudom nyitni, mint korábban.
– Készül-e új versesköteted, vagy még csak gyûlnek a versek?
Illetve dolgozol-e új prózán?
– Vannak sorok, bekezdések, amikbôl egyszer vers lesz, az elkerülhetetlen. És nagy fába vágtam a fejszémet, dolgozom, vacakolok vele kitartóan, és éppen ezért nem szívesen beszélek róla.
Nem tudom nem csinálni. Van egy bizonyos embertípus, akinek, úgy látszik, kell az, hogy leüljön az íróasztalához és szövegeket gyártson. Én az emberiségnek ebbe a relatíve kicsi, de szignifikáns hányadába tartozom. Úgyhogy gyógyíthatatlanul gyûlnek a spirálfüzetek...
Csokonai Attila
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Láthatatlan nôk
Az iskolai tankönyvek újratermelik a nemi
egyenlôtlenségeket
Az általános iskolai tankönyvekben évtizedek óta
közhelyes kép jelenik meg a családról, illetve a
szülôkrôl: anya otthon van, mosogat és fôz, apa
újságot olvas és tévét néz. Hogy ez így volt 20–30
évvel ezelôtt, azon nem csodálkozom, de hogy ma
is ugyanez a kép bukkan fel a kisiskolások tankönyvlapjain, azon annál inkább. Mert ma már azt
hiszem, ritkább nôtípus, aki otthon tölti az életét és
a családjának szenteli minden idejét. Nyoma sincs a
tankönyvekben, hogy a nôk egyszerre dolgoznak,
vezetik a háztartást és gyereket nevelnek, adott
esetben vezetô pozíciókat töltenek be a munkahelyükön, vagy sokan egyedül nevelik csemetéjüket.

A fiú a fontosabb
A hazai szociológiai és pedagógiai kutatások a közelmúltban többször foglalkoztak a nemek reprezentációjával és a nemi szerep
alakulásával a tankönyvekben. Kereszty Orsolya,
Nagy Réka, Czachesz Erzsébet, Lesznyák Márta,
Molnár Edit, Dálnokiné
Pécsi Klára vagy Thun Éva
írásai nem ki meglepetésre
azt tárták fel, hogy bár a kisiskolásoknak tankönyvek sorából lehet választani, a 21. század társadalmi viszonyai, a nôk szerepvállalása és a társadalomban betöltött státusza vajmi kevéssé jelenik
meg a tankönyvekben. Úgy tûnik, hogy semmi sem változott az
elmúlt évtizedek alatt. Az iskola még mindig a fiúknak jelöl ki
fontosabb társadalmi szerepet. A lányokat „rászoktatja”, hogy a
segítô, törôdô attitûdöket gondolják magukénak a kezdeményezés helyett. A nôk általában anyaként, háziasszonyként vagy tanító néniként jelennek meg a tankönyvekben, szerepvállalásuk a
közéletben és a munkában egyáltalán nem reprezentált. A nôk
szinte láthatatlanok a tankönyvekben, számszerûleg is jóval gyakrabban jelennek meg mind a szövegekben, mind az illusztrációkon fiúk, vagy férfiak, mint kislányok vagy nôk.

Az ideál az átlagos középosztálybeli

5
0
8

A hazai vizsgálatok a nemzetközi irodalomra támaszkodva kimutatták, hogy a nemi szocializációban rendkívül fontosak a
tankönyvek. Különösen az alsó tagozatos, alapvetô kézségeket
fejlesztô tankönyvek befolyásolják a gyerekek világképének alakulását, a nemi szocializációt és hatásuk van a nemi sztereotípiák és egyenlôtlenségek újratermelésére. Például ilyen, hogy a férfiak/fiúk agresszívek, objektívek, önállóak, racionálisak és versenyszellemûek, míg a nôk érzelmesek, önállótlanok, háziasak,

gondoskodók, szépségre törekvôk. A nôk terepe a háztartás, a
gyereknevelés és a szabadidôs foglalkozások, míg a férfiaké minden intellektuális tevékenység, kommunikáció és a fizikai munka. A tankönyvekben megjelenô nôi szerepek megerôsíthetik a
már megszokott szerepeket, adott esetben újakat alakíthatnak ki.
A sztereotípiák és az elôítéletek erôsítését szolgálja az a tény is,
hogy a vizsgálatok kimutatták: a tankönyvekben szereplôk
mindegyike fehérbôrû, középosztálybeli, egyféle magasságú és
súlyú, és a fiúk és lányok ábrázolása különválik, azaz jól felismerhetô a nemük. Az átlagostól eltérô, beteg, esetleg fogyatékos
ember biztosan nem szerepel a tankönyvekben.
Jelentôsen befolyásolja a tankönyvíró személye, személyisége,
illetve a kiadók és bírálók nézetei, hogy milyen nemi szerepek
jelennek meg a tankönyvekben. A tankönyvek elsôsorban a férfiak élettapasztalatait jelenítik meg. Figyelemre méltó az is, hogy
elenyészô számban jelennek meg nôi alkotók, történelmi személyiségek vagy mûvészek a tankönyvekben.

A kétgyerekes a modell
A tankönyvekben a nôk általában nôies, míg a férfiak férfias
munkát végeznek. A nôk gyakrabban jelennek meg a privát
szférában, míg a férfiak általában színesebb, mozgalmasabb
és érdekesebb munkát végeznek. Teljességgel hiányoznak a
mindennapi élethez jobban kapcsolódó minták, vagyis nem
nyújtanak kapcsolódási és azonosulási pontot a gyerekek számára. Irreális az ábrázolás, amely a nôket fôként otthon mutatja, és teljesen ellentmond a gyerekek által megszerezhetô
valós tapasztalatoknak. Láthatatlan a nôk kettôs terhe, amely
az otthoni, nem fizetett, privát munkából és a munkahelyen
végzett fizetett munkából tevôdik össze. Egyáltalán nem jelenik meg az egyre növekvô tendencia, hogy sok az elvált
szülô és az egyszülôs család, vagy hogy egyre több a nem házasságból születô gyerek. Nem jelenik meg, hogy a szülôk lehetnek munka nélkül, vagy dolgozhatnak olyan sokat, hogy a gyerekeik szinte nem is látják ôket. Ritkán jelennek meg például a várandós anyák, pedig ebben az életkorban még érkezhet új testvér
a családba. Legtöbbször a szerzôk által ideálisnak tartott, két gyerekes családmodell jelenik meg a tankönyvekben, a sokgyerekes
család, vagy a sok válás és újraházasodás miatt kialakult féltestvérek nagy száma sem kap szerepet a könyvekben. A másság és a sokféleség elfogadása ilyen módon meglehetôsen nehézzé válhat a
gyerekeknek, ugyanakkor rengeteg gyerek van, aki családi körülményeinek köszönhetôen nem tud azonosulni a vázolt ideális családmodellel. Szintén nem sok köze van a valós társadalmi helyzethez
annak a ténynek, hogy a nagyszülôket, ha egyáltalán megjelennek
a család részeként, elsôsorban mint öreg, elesett és ápolásra, gondoskodásra szoruló emberként ábrázolják. Nem kap helyet a tankönyvekben, hogy egyre több az elfoglalt, tevékeny nyugdíjas, aki
netán dolgozik, vagy aktív szerepet vállal a gyerekek nevelésében
és vigyázásában a dolgozó szülôk helyett. Egyszóval, van még mit
tenniük a tankönyvíróknak, hogy a hagyományos sztereotípiáktól
megszabadulva olyan tankönyvi világképet hozzanak létre, amely
jobban illeszkedik a mai valós társadalmi helyzethez, és valóban
segítséget nyújtson az új nemzedékeknek saját nemi szerepük megtalálásában és elsajátításában.
szénási
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Helena Frith Powell:
Az erotikus nô –
Légy hihetetlenül
szexi!

Keresse kiadványainkat a Kiadóban!

■ A hétköznapi életben
egy nônek szinte kötelezô fittnek és szépnek
maradnia. Ez bizony
rengeteg
energiát
emészt fel. A könyv a
„hétköznapi” nôknek
ad flambírozott tanácsokat és trükköket az
élet minden területérôl,
segít újra és újra „elcsá-

■ Egykoron hatalmas, megközelíthetetlen
birodalom, ma függetlenségétôl megfosztott tartománya egy másik országnak…
Hatmillió ember él a felhôk tövében,
akiknek a történelme szorosan összefügg
a vallásukkal…
Ez az érdekfeszítô kötet a szerzônek
több évtizedes kutatásából, valamint
Ôszentségével, a Dalai Lámával 1997 novembere és 2000 júliusa között Indiában folytatott tizennyolc beszélgetésbôl született. Az író harminc évig élt számûzött tibetiek
közelében Nepálban, és az elmúlt húsz évben Tibetet is beutazta.
Ezek az élmények átsejlenek a tudományos igényû munka sorai
mögül – igazi történelmi olvasókönyvvé varázsolva azt. Tegyük
hozzá, Tibet legújabb kori történelmének eseményei az egész világot a tibetiek mellé és az érdeklôdés középpontjába állították. A
napi események a szemünk láttára válnak tanulságos múlttá.
Thomas Laird saját készítésû fotóival és bôséges jegyzeteivel kiegészített, nagy ívû, izgalmas munkája egyaránt fontos olvasmány
lehet a szakemberek, a történelem iránt érdeklôdôk, vagy éppen a
tanulók számára.
(X)
ISBN 978-963-9711-19-8
Kötve, 400 oldal+32 oldal színes képmelléklet, 4890 Ft

bítani” szerelmünket
Ha az olvasó megfogadja a szerzô tanácsait, hamarosan észreveszi, hogy vonzani fogja a csodáló (és irigy) pillantásokat.
Tippek az olvasóknak:
– Hogyan flörtölj és hogyan izgasd fel az embereket ragyogó
beszédkészségeddel;
– Amit minden szirénnek tudnia kell az elragadó kinézetrôl;
– A legszexisebb helyek, melyeket látni kell, és ahol mutatkoznod kell;
– Hogyan használd a zenét, a filmeket és az irodalmat bájital
helyett.
(X)
Puhatáblás, ragasztott, 170x210, 240 oldal, 2495 Ft
ISBN: 978-963-244-021-7

Szüts Miklós –
Vojnich Erzsébet:
Szüts – Vojnich
Igazi kuriózum a kortárs
mûvészet szerelmeseinek!
■ Szüts Miklós és Vojnich Erzsébet a kortárs
magyar festészet legkiválóbb alkotói. Nemcsak
munkásságuk, de életük
is egymásba fonódott –
immáron több mint húsz
esztendeje.
A kötetben azon túl,
hogy átfogó képet adunk a magyar festészet élvonalába tartozó mûvészházaspár életpályájáról, mûvészetérôl, egyéb kuriózumot is kínálunk. Kiállításaik ugyanis igazi mûvészeti csemegék, a képzômûvészet és az irodalom találkozási pontjai. Ennek pedig nem más a magyarázata, mint hogy kiállítás-megnyitóikra barátaikat, az irodalmi-mûvészeti élet legjavát kérik fel.
Így a Szüts – Vojnich album irodalmi ritkaságokat, festészet
ihlette önvallomásokat tartalmaz. Az írások szerzôi közt olyan
nevekre bukkanunk, mint Esterházy Péter, Parti Nagy Lajos,
Spiró György, Závada Pál…
(X)
Keménytáblás védôborítóval, 202 x 253 mm, 6600 Ft
ISBN 978-963-244-049-1

Thomas Laird: Tibet története
Beszélgetés a Dalai Lámával

Könyvismertetô hirdetés

X. úr a KH-ban

Mayank Chhaya: Az ember,
a szerzetes, a misztikus
A dalai láma
■ A dalai láma élete soha el nem évülô
történet, lévén nem más, mint szülôhazája, Tibet története. Azé az országé, melynek múltját sokan próbálják megfejteni, jelenét megmagyarázni, s a jövôjében hinni.
Ezért is volt már idôszerû, hogy megjelenjen egy olyan munka a dalai láma és Tibet
számtalan szállal összefûzôdô történetérôl,
amely az elfogulatlanság, a higgadtság hangján szólal meg.
Hitelességét mindenképpen erôsíti, hogy a szerzô azon ország
szülötte, amely befogadta az emigrációba kényszerült dalai lámát,
s így kevésbé eshetett azon nyugati szerzôk hibájába, akik Ôszentsége személyiségébôl jobbára csak a szerzetest és a misztikust
emelték ki.
Mayank Chhaya számos olyan emberi vonással ismertet meg ebben a munkájában, amelyek közérthetôvé, elfogadhatóvá teszik a
dalai láma Kína-politikáját is. Most, mikor szerte a világon sokan
vádolják a dalai lámát, hogy természetfeletti erejével ô váltotta ki
a kínai földrengést, hogy ô áll a zavargások hátterében, ismerjük
meg hát az embert, a Nobel-békedíjas politikust, az erôszakot elvetô és ezért akár rangjáról lemondani is kész szerzetest.
(X)
ISBN 978-963-9711-35-8
B/5, Kötve, 288 oldal képmelléklettel
Tervezett ára: 3490 Ft
Várható megjelenés: 2008. augusztus 27.
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Kontrolling elemek a könyvkiadásban
A kontrolling, mint a sikeres vezetés eszköze
■ A cikksorozat befejezô részében emelkedjünk felül a kalkuláció, tervezés, számvitel, adózás, és kapcsolódó elemzések részismeretein, és próbáljuk meg az egész gazdasági jellegû információs rendszert a maga komplexitásában értékelni. A kiadókra is
jellemzô csoportosítást tartalmaz az alábbi ábra.
A költségszámítási és teljesítménymérési rendszerek négy szintje Kaplan
és Cooper nyomán:

ABC: tevékenység (termék, költségviselô) alapú költségszámítás
(Activity Based Costing)
ABM: tevékenység alapú költséggazdálkodás és irányítás
(Activity Based Management)
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Az elsô és második szint elsôsorban a mikro vállalkozásnak tekinthetô kiadóknál tapasztalható. Jellemzô a külsô
könyvelô, a tulajdonosi és ügyvezetôi egybeesés, alacsony
tôke és jövedelmezôség. A választott számviteli rendszer a
lehetô legegyszerûbb (csak költségnem szerinti a csoportosítás) és a számvitelbe csak a készletek év végi beállítása
történik. Összevont mérlegbeszámoló, elnagyolt kiegészítô jelentés. A tevékenység folytatása mellett a vezetés/tulajdonosok fô célja az adómegtakarítás és takarékosság a rezsiköltségeken, többek közt az ügyvitelen.
A jelentôsebb és dinamikusan fejlôdô kiadók a harmadik szintû rendszerek alkalmazására törekednek. Saját gazdasági szervezettel rendelkeznek. Tervezés, mérés szerepe a társaság fejlôdésével arányosan nô, a költségviselôre – a termékre, a mûre – elkülönített könyvelés, a naprakész készletnyilvántartás megoldott. A negyedik szint kialakítása ma még túl drága, a minimum
10 M Ft-os nagyságrendû szervezési, szoftver és hardver beruházásokat a kiadók nem vállalják fel (ERP rendszerek).
Az eredményes kontrolling-tevékenység megvalósításához egy
egységes, a könyvárkalkulációt és éves tervezést is magában foglaló ügyviteli információs rendszer kialakítása a célkitûzés. Ebben az alkalmazásra kerülô számviteli
rendszer (könyvelés, és kiemelten a készletnyilvántartás) szerepe információk biztosítása a tényállapotról, és csak másodsorban a külsô elôírások hiánytalan teljesítése, a statisztikai és adókövetelmények kiszolgálása. Élni kell a számviteli törvény adta saját
szabályozási lehetôségekkel. A készletnyilvántartás
fejlettsége döntô szerepet játszik az egész információs rendszeren belül. A mozgások naprakész feldolgo-

zásának bevezetése, a legalább havi zárások elôírása megteremti
az alapot a készletek és az értékesítés elemzéséhez.
A mûködô kontrollingrendszer elemzéseinek típusai a tervtény, terv-várható (tervteljesítési) elemzések, és tény-bázis (növekedési, fejlôdési) elemzések lehetnek. A bevétel, közvetlen
költség, hozam mutatókra termékcsoport és tevékenység mélységû havi elemzések készülhetnek.
Egy ilyen rendszer képes idôszaki mérleg- és cash flow-kimutatást adni, hasonlítva legalább a bázishoz.
A kontrolling megszervezése és rendszeres
mûködtetése persze többe kerül, mint egy
egyszerû könyvelô díja, a mérlegkészítéssel
és auditálással. Kell legalább egy gazdasági
szakember, aki összefogja ezt a rendszert,
másrészt a vezetôknek el kell sajátítaniuk
egy belsô nyelvet, szemléletet, amellyel
megértik és leképezik a kapott információkat. Cserébe az évközi gyorsjelentések azonnali beavatkozási lehetôséget biztosítanak a
vezetôk részére.
Példaképpen bemutatom a Kossuth Kiadó
évközi bevétel-elemzése tábláját, mint egy
évek óta használt és bevált elemzô eszközt.

A „Bevételek elemzése” címû tábla fejléce:

folytatás

folytatás

A táblázat feltételezi a termékcsoportonként és havonta bontott
bázisadatok, valamint tervadatok meglétét, a tényadatok kinyerhetôségét a havi zárás fôkönyvi kivonatából.

Döntéselôkészítés
Nem szabad elfeledni, hogy minden kontrolling-tevékenység a
vezetôi döntések megalapozását hivatott szolgálni. A könyvkiadói tevékenységben talán a legfontosabbak a kiadási döntések
és az értékesítési döntések. A kiadói sajátosságokhoz a kollektív
döntéselôkészítés illik. Ennek példáját a profitorientált könyvkiadás döntési sémája mutatja.

Látni kell, hogy a kiadásra kerülô könyvek tartalmán kívül a könyvek külleme (borító, tipográfia, méret stb.), és
ára is befolyásolja az eladhatóságot. A minôség emelése
rendszerint többletköltséggel jár. De lehet, hogy a kereskedôk ezt kérik, mert magasabb áron lehet eladni a megjelenô terméket. Az eladható mennyiséget nem szabad,
hogy a gyártott mennyiség korlátozza, azaz mindig kell
kalkulálni maradó készlettel is. Egy könyv elôállítása több
hónapos folyamat, ezen belül lehetôség van a döntési folyamat tagolására:
– A kiadási ötlet megtárgyalása, elôzetes kalkuláció, felvétel
a kiadási tervbe;
– Szerzôdéskötések, szerzôi, fordítói munkák, szerkesztés, nyomdai elôkészítés, mellette közbensô kalkulációk, még lehet minôséget, költséget, árat, megjelenést
változtatni;
– Nyomdába adással az ár, az önköltség, példányszám, a
megjelenési dátum véglegesítése, a könyv-árkalkuláció jóváhagyásával.
A döntések másik csoportja általában a meglévô készlet
hasznosításával függ össze. Marketingakciókra, le- és felárazásokra, hirdetésekre, kiajánlásokra, saját honlapokra stb.
vonatkozó döntések tartoznak ide. Kiindulópontjuk mindig a tényállapot (készlet) értékelése, melyet a kontrolling
szolgáltat. A kereskedelmi részleg, marketingesek, a vevôszolgálat, a saját bolt, az informatikusok együttmûködése
természetes, azaz a kollektív döntéselôkészítés elve itt is érvényre jut. A megfelelô idôben történô reagálási képesség,
azaz döntési lehetôség elérése kifejezetten igényli az évközben is mûködô kontrolling rendszer jelentéseit. Mai marketing irányultságú, felgyorsult információjú világunkban ez
egyre fontosabb lesz. Ha azt észleli a kiadó vezetése, hogy
egyik kiemelt termékcsoportjában lecsökkent az értékesítés,
megnôtt a készlet, lemaradás van a tervtôl, rögtön marketingakciót indíthat, leárazhat, csökkentheti az elôállítást,
még a tárgyévben. Az értékesítés elhúzódása egyben pénzhiányhoz is vezethet, külsô forrás bevonására lépéseket lehet tenni, amikor még elfogadható a banki kép.
A jó döntési mechanizmus lényege az iteratív többszöri
tárgyalás, a kiadó különbözô területet képviselô munkatársainak részvételével. Az okos vezetô nem tartja magát a
bölcsek köve birtokosának, hanem állandóan kontrollálja
saját megítélését a rendelkezésére álló összes külsô és belsô
információ alapján. A jól kialakított kontrollingrendszer
elôsegíti a tények gyors észlelését, a tisztánlátást, a megalapozott döntéseket és hozzájárul a vezetés sikerességéhez.
Dr. Bódis Béla
Felhasznált irodalom:
R.S. Kaplan – R. Cooper: Költség & Hatás, Panem 2001

Önhibánkból sajnos elôzô számunkban hibásan, „féloldalasan”
jelent meg dr. Bódis Béla cikksorozatának alábbi táblázata, amely úgy
nem értelmezhetô, a szerzôtôl és olvasóinktól elnézést kérünk, és itt
közöljük helyesen a „kronologikus készletérték számítás” táblázatot:

Megelevenedett betûk
■ A betûszedés egy zárt
szakmai kör kiváltsága
volt, a személyi számítógép elterjedése óta
azonban szinte mindenki által ûzhetô, egyre inkább az általános
kultúra részét képezô
tevékenység. A nyomdai szedés betûje az
1950-es évekig fizikai
valóság volt – manapság a számítógép képernyôjén rendezzük, manipuláljuk, és onnan is
nyomtatjuk a betûket.
A betûkép az ábécé felöltöztetése, s a betûknek éppúgy van divatjuk, mint az öltözködésnek. Nem
mindegy, hogy egy cég logójához milyen tipográfiát választ,
rá kell éreznie a vevô tipográfiai változás iránti vágyára is.
Újabb és újabb betûkre van igény, ami végsô soron az emberi nyughatatlanságból következik.
A jó tipográfia láthatatlan. Olvasás közben általában hajlamosak vagyunk eltekinteni a betûk azon stiláris tulajdonságaitól, amelyek a betûtervezés betûtípusait adják. Simon
Loxley könyve arról szól, hogy különbözô korok eseményei,
gondolatvilága, a technika, sôt a politika is tükrözôdhet egyegy betûben. Az angolszász világra koncentrál, a magyar vonatkozásokat Somogyi Krisztina elôszava tárgyalja vázlatszerûen. (Mindketten megemlítik a Janson-betûként híressé vált
Tótfalusi-antikvát.) Loxley a londoni designközösségbôl tekint témájára, de kitér a Gutenberggel vetekvô holland,
Haarlem városából származó Laurens Janszoon Coster rejtélyére is. A legtitokzatosabb történeti szálakra azonban saját
országában talált rá. A kötet fôszereplôi az angol William
Caslon, John Baskerville, William Morris, Emery Walker,
Edward Johnston, Stanley Morison, Eric Gill, David Kindersley, Neville Brody, az olasz Giambattista Bodoni, az
amerikai Morris Fuller Benton, Frederic Goudy, Frederic és
Beatrice Warde, Herb Lubalin, a német Paul Renner és Hermann Zapf, valamint a németbôl svájcivá lett Jan Tschichold, aki a magyar betûtervezésre is nagy hatással volt.
(Több fontos cikke a Magyar Grafikában is megjelent.)
Loxley személyes ízlésbôl adódó véleménynyilvánításai a tipográfiának az 1980-as években beköszöntött digitális korszakáról is érdekesek, az Apple avagy a Macintosh hozzájárulásának hangsúlyozásával. A digitális kort a történelemnek a Gutenberggel induló második korszaka utáni harmadik koraként
is szokás nevezni. A betûtípusok azonban ebben a korban is
ôrzik jelentôségüket. Páratlan bôséggel és változatossággal készülnek új betûtípusok, immár elsôsorban a képernyôfelbontáshoz alkalmazkodva. Loxley szerint még a mobiltelefonon
történô szöveges üzenetküldés (sms) rövidítései is a betû és írás
tradíciójának fennmaradását szolgálják.
K. S. A.
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Simon Loxley: Betûk. Titkok és történetek a betûk mögötti világból
Fordította Kertész Balázs, Láng Zsuzsa
Akadémiai Kiadó, 272 oldal, 4850 Ft
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igyázz, nem utópia, veled is megtörténhet!
Vége a reformkorszaknak Vetóniában?
Szó nincs róla! Az igazi reformerek most gyürkôznek neki újra. Azok, akik csakugyan szívükön
viselik a beteg emberek dolgát és a még egészségesek dolgát is, sôt az egész ország érdekeit.
Nem a pártok, nem a tizennyolc éve egyhelyben ülô képviselôk, az elaggott rendszerváltó
elit, akiknek már bepállott az ülepük attól,
hogy nem merték fölemelni, nehogy más üljön a helyükre. Hanem azok a derék vetón
emberek, akik valóban akarnak valamit. Akiknek vér van a pucájukban,
agyvelô a fejükben, nem félnek sem az innovációtól,
sem a korszerû megoldásoktól, sem a járatlan utaktól.
Miért kell az egészségügyet
újragondolni? Mert az orvostudomány óriásit fejlôdött.
Elképzelhetetlenül többet tudunk, mint azelôtt, de a korszerû gyógyítás sokszorosába
kerül a réginek, amikor csak aszpirin volt, beöntés, priznic, vakbélmûtét, meg az ima, hogy gyógyítson meg a jóisten. De ha
nincs betegbiztosítás, akkor csak a dúsgazdagok részesülnek a
modern orvostudomány áldásaiban.
A biztosító végsôsoron kockázatvállaló közösség. Például lakik a faluban száz család. Összedugják a fejüket: emberek,
fogjunk össze a tûzesetek, árvízkárok, viharkárok kockázatának a kivédésére. Mindenki befizet havonta száz tallért. Százszor száz az tízezer. Ez egy évben százhúszezer. Na most: ha
valamelyikünk háza leég, az kap ebbôl a százhúszezerbôl (telik rá!) tízezer tallért, amibôl újjá tudja építeni a házát. Egy
évben akár tizenkét ház is leéghet és még a pénzünknél vagyunk. Ha egy évben csak két ház ég le, marad százezer tallérunk. Ha jövôre is ilyen jól megy, akkor a maradékból utat
építünk. Bevezetjük a gázt. Késôbb építünk új iskolát, temp-

lomot, és saját vágóhidat, tûzoltószertárt.
Száz család, mindenki ismer mindenkit, mindenki megbízik a másikban. A dolgot intézni
is kell. Józsi bácsi intézi, Aranka és Ildikó segítenek. Rezsi nincs.
De a ma mûködô valamennyi biztosítóra a tömegesség jellemzô, senki nem ismer senkit, nem
tudom, hová megy a pénzem, nem tudom ellenôrizni. Az ügyeket nagy apparátus intézi, fönntartanak egy hatalmas székházat, mindezt az én
pénzembôl. És ehhez képest szinte mindegy,
hogy a biztosító állami-e, önkormányzati-e vagy
a magántôke kezében van. A magántôke profitot akar. A közszolgálatiak
pedig lopni akarnak. Egyik
korruptabb, mint a másik, és
kéz kezet mos alapon felelôsségre vonás nincs, nem volt
és nem lesz a jövôben sem.
Új modell kellene, ami korszerû, vagyis tömegméretû
biztosítás, mégis azokról szól,
akik a biztosítást megkötötték, akik az egész verklit eltartják, a betegekrôl, akiket eddig minden szisztéma kihagyott.
A kórház szolgáltatásait, gyógyellátási és panziós szolgáltatásokat csak akkor téríti a kórház (e.ü. intézmény) számára a biztosító, ha a beteg visszaigazolja. Igen, megtörtént, megkaptam, elláttak, és meg is voltam mindennel elégedve. Így a biztosított végül is maga rendelkezik a pénzével, hiszen a szolgáltatást visszaigazolja, a kórház pedig érdekelt a minôségi ellátásban.
De ez a modell – ha több intézmény koordinációjáról van szó –:
holding, csak akkor mûködik, ha a betegek és az egész ország érdekei iránt egyaránt elkötelezett emberek csinálják. Ezek természetesen lehetnek vállalkozók, tudósok, elvhû szocialisták vagy jobboldali demokraták. Nem ezen múlik. De ha a tizennyolc éve csak
a saját pozícióját építô rendszerváltó elit kezében marad a kezdeményezés, akkor ugyanúgy besül, mint Vetóniában a többi hamvába holt reform.

Kertész Ákos

Akik túllépnek e
mai kocsmán

Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az Öngyógyítás mûvészete egy Magyarországon
praktizáló mongol orvosnô kutatómunkájának
az összegzése.
Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek illetve betegségek
szerinti bontásban kereshetjük benne a megfelelô
gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy
példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft Belsô Ösvény Kiadó
Telefon: 06-20-427-4220. E-mail: ddanima@yahoo.com
Honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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Sikerlista

Bookline sikerlista
2008. július 16. – augusztus 15.

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája

2008. július 18. – 2008. augusztus 19.
Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Élet – Válogatott idézetek
Alexandra Kiadó
2. Ken Follett: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó
3. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.
Gesta Könyvkiadó
4. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. John Grisham: A fellebbezés
Geopen Könyvkiadó
6. Amanda Quick: A folyó titka
Maecenas Könyvkiadó
7. Agatha Christie: Lord Edgware meghal
Európa Könyvkiadó
8. Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Jane Juska: Szex és Nyugdíj –
Egy hatvanhat éves nô memoárja
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Vavyan Fable: Kedves, mint egy kéjgyilkos
Fabyen Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-Ház Kiadó
2. Lette, Kathy: Hogyan öljük meg a férjünket
Ulpius-Ház Kiadó
3. Juska, Jane: Szex és Nyugdíj
Ulpius-Ház Kiadó
4. Gilbert, Elizabeth Eat, Pray:
Love – Ízek, imák, szerelmek
Ulpius-Ház Kiadó
5. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
I.A.T. Kiadó
6. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó
7. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó
8. Ward, J. R.: Síron túli szeretô (Fekete Tôr Testvériség 2.)
Ulpius-Ház Kiadó
9. Tolkien, J. R. R.: Húrin gyermekei
Európa Könyvkiadó
10. Christie, Agatha: Lord Edgware meghal
Európa Könyvkiadó

Szépirodalom
1. Roberts, Nora: Lezáratlan ügy
Harlequin Kiadó
2. Bradford, Barbara Taylor:
A Ravenscar dinasztia
Európa Könyvkiadó Kft.
3. Macomber, Debbie: Futórózsa utca 204.
Harlequin Kiadó
4. Macomber, Debbie: Világítótorony út 16.
Harlequin Kiadó
5. Szabó Judit, G.: Különös sziget
Móra Kiadó
6. Roberts, Nora: Halálos idegen
Gold Book Kiadó
7. James, Peter: A bosszú játéka
General Press Kiadó
8. Roberts, Nora: Nézd meg az anyját!
Harlequin Kiadó
9. Szép versek 2008
Magvetô Kiadó
10. Roberts, Nora:
Virágok szigete – Merész vállalkozás
Harlequin Kiadó

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

Ismeretterjesztô
1. Kepes András: Matt a férfiaknak
Alexandra Kiadó
2. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
I.A.T. Kiadó
3. Rhonda Byrne: The Secret / A titok
Édesvíz Kiadó
4. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
5. Étterem- és borkalauz 2008
Alexandra Kiadó
6. Melinda Blau, Tracy Hogg: A suttogó titkai I.
– A csecsemô gondozása és nevelése
Európa Könyvkiadó
7. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó
8. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó
9. Robert O. Young, Shelley Redford Young:
A PH csoda (CD melléklettel)
MG Európa
10. Szendi Gábor:
A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Catherine Hapka: East High a király! –
High School Musical 3.
Egmont Kiadó
2. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Akkord Könyvkiadó
3. Joanne K. Rowling:
Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó
4. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó
5. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó
6. Geronimo Stilton:
Vakáció a Las Egeras Hotelben
Alexandra Kiadó
7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó
8. Peter Barsocchini: A bandák csatája –
High School Musical 1.
Egmont Kiadó
9. Bartos Erika: Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó
10. High School Musical 1. –
Regény a népszerû film alapján
Egmont Kiadó

Peter Weiler:
A Máraivéletlen
Líra sikerlista,
szépirodalom, 8.
■ Egy jó krimi
mindig sikerre
számíthat,
a
magyar vonatkozásokat
is
tartalmazó regényrôl következô számunkban bôvebben
is szólunk.

Erich Kästner:
A két Lotti
Líra sikerlista,
gyermek,
ifjúsági, 2.
■ Az önmagukat
elcserélô
ikerlányok története a jelek
szerint nemzedékek sorának
kedvenc olvasmánya, így mára már nevezhetjük ifjúsági
klasszikusnak
is ezt a kedves
regényt.

Ismeretterjesztô
1. Kepes András: Matt a férfiaknak
Alexandra Kiadó
2. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
3. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok
Édesvíz Kiadó
4. Szendi Gábor: A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó
5. Tepperwein, Kurt: Itt és most élj! –
Szabadulj meg lelked terheitôl!
Édesvíz Kiadó
6. Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó titkai 2.
– A kisgyermek nevelése
Európa Könyvkiadó
7. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH Csoda – Étkezzen kiegyensúlyozottan
és nyerje vissza egészségét!
Bioenergetic Kft.
8. Étterem- és borkalauz 2008
Alexandra Kiadó
9. Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó
mindent megold – Alvásról, evésrôl, viselkedésrôl...
Európa Könyvkiadó
10. Hay, Louise L.:
Éld az életed! – Lehetôségeink korlátlanok!
Édesvíz Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Hapka, Catherine: East High a király! –
High School Musical 3.
Egmont Kiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
3. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó
4. Nordqvist, Sven: Kalapvadászat
General Press Kiadó
5. Nordqvist, S. – Larsson, E-L. – Danielsson, K.:
Egész évben Findusszal
General Press Kiadó
6. Barsocchini, Peter: A bandák csatája
Egmont Kiadó
7. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
8. Zacek, Jiři – Miler, Zdenek:
A kisvakond az állatkertben
Móra Kiadó
9. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf
Móra Kiadó
10. Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley:
16 leszek – Várom a párom
Pro-Book

2008. július 1. – július 31.

Ismeretterjesztô
1. Rózsa Györgyné – Balatoniné:
Tojásfestés népi technikákkal
Cser Kiadó
2. Magyar statisztikai zsebkönyv
KSH Marketing Kiadó
3. Kerényi Ferenc:
Petôfi Sándor élete és költészete
Osiris Kiadó
4. Mûvek lexikona 2. köt. Hi–Pin
Magyar Nagylexikon Kiadó
5. Wurst, Ingrid: Ötletek kindertojásból
– színes ötletek, fortélyok
Cser Kiadó
6. Deli Éva – Buda Mariann: Tanulástanítás
Dinasztia Tankönyvkiadó
7. Az emberi test DVD
Tessloff és Babilon Kiadó
8. Gerencsér Ferenc: Legújabb szavaink szótára
Anno Kiadó
9. Egresi Katalin:
Szociálpolitika Magyarországon 1919–1939
Napvilág Kiadó
10. Benedek Attila: Autósportok
Nagykönyv Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Kötelezô versek lexikona
DFT Hungaria Kiadó
2. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója
Cicero Kiadó
3. Lázár Ervin: A kalapba zárt lány
Osiris Kiadó
4. Marék Veronika: Coffi, pocak, paprika
Nemzeti Tankönyvkiadó
5. Kreatív ötlettár gyerekeknek
Aréna 2000 Kiadó
6. Zelk Zoltán:
Szavaseigaz Marci – tréfás mesék
Móra Kiadó
7. Foster, Juliana: Lányok könyve
Alexandra Kiadó
8. Bálint Ágnes: Én vagyok a tévé-maci
Móra Kiadó
9. Enright, Dominique – Macdonald:
Fiúk könyve
Alexandra Kiadó
10. Berg Judit: Tündérnaptár – Panka és Csiribiri
Pozsonyi Pagony

„Miközben e sorokat írjuk, egy ismert médiasztár istenemberi lényünkrôl beszélget egy kineziológussal egy divatos rádióban, ahol reggelenként közgazdászok és tôzsdeszakértôk gazdasági folyamatokat elemeznek. Racionális döntéselméletre pirkad és ezoterikára sötétedik – még egyetlen adó is sokféle igazságot közvetít. Összeférnek ezek egymással?"
A könyv a tudomány és nem tudomány, tudomány és áltudomány problémakörét járja körül mind a vonatkozó elméleti hagyományok, mind pedig a hétköznapi élet gyakorlati kérdésfelvetéseinek tükrében. Sokak érdeklôdésére számot tarthat a tudományokat érintô szakmai kérdésekre kíváncsi olvasótól (egyetemi oktatók és hallgatók, kutatók) a
tudomány társadalmi szerepét megérteni kívánó laikus közönségig.

KUTROVÁTZ Gábor – LÁNG Benedek – ZEMPLÉN Gábor: A TUDOMÁNY HATÁRAI Typotex Kiadó, 3200 Ft
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A Typotex Kiadó minden kiadványa, így ez is 20% kedvezménnyel vásárolható meg a kiadóban
(Bp. 1024 Retek u. 33-35. 316-3759) és az Olvasók boltjában (Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. 266-0018)

Lázár Ervin:
A kalapba
zárt lány
Könyvtárellátó
sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 3.
■ Lázár Ervinnek ez a kötete
sajátos módon
született: a rajzoló,
Pittmann
Zsófi kérte meg a
szerzôt, írjon neki mesét. A közös munka íme,
sikeres lett.

Zsiga hazudott?

Libri sikerlista
2008. július 1. – július 31.
Szépirodalom
1. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Könyvkiadó
2. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Tolkien, J. R. R.: Húrin gyermekei
Európa Könyvkiadó
4. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Könyvkiadó
5. Závada Pál: Idegen testünk
Magvetô Könyvkiadó
6. Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Magvetô Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
8. Márai Sándor:
Eszter hagyatéka és három kisregény
Helikon Kiadó
9. Gilbert, Elizabeth: Eat, pray, love
Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Akkord Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
2. Szendi Gábor:
A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó
3. Ipolyi-Keller Imre (Szerk.):
Autóvezetôk tankönyve „B”
Business Media Magyarország Kft.
4. Popper Péter: A nem értés zûrzavara
Saxum Kiadó
5. Ipolyi-Keller Imre (Szerk.):
A jármûvezetôi vizsga teszt kérdéseinek
gyûjteménye
Business Media Magyarország Kft.
6. Révai Gábor:
Beszélgetések nem csak tudományról
Corvina Kiadó
7. Gál László: Ó, a Balaton, régi nyarakon
Minerva Kiadó
8. Elekes Tibor: Erdély
Cartographia Kft.
9. Zaptcioglu, Dilek – Gottschlich, Jürgen: Kréta
Corvina Kiadó
10. Berecz János: Kádár élt...
Duna Könyvkiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó
2. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 9.
Ciceró Kiadó
3. Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley:
16 leszek – várom a párom
Pro-Book Könyvkiadó
4. Hapka, Catherine: High school musical 3.
– East High a király!
Egmont-Hungary Kft.
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
6. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
7. Barsocchini, Peter: High school musical 1.
– A bandák csatája
Egmont-Hungary Kft.
8. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Kiadó
9. Awdry, Christopher – Awdry, W.:
Thomas a gôzmozdony – válogatott mesék
Egmont-Hungary Kft.
10. Ziegesar, Cecily Von: Bad girl 5.
Ulpius-Ház Könyvkiadó

SIKERKÖNYV

Líra sikerlista
2008. július 1. – július 31.

■ „Szendi Gábor kiegészíti az evolúciós pszichológia eredményeit
több egyedi témával is. Így például a férfi-nô barátság létezésének
kérdésével (az igen-nem szavazatok után olvassák el a vonatkozó
fejezetet, tanulságos lesz!) vagy a
meddôségipar elemzésével (a szó
maga is Szendi találó találmánya).
De hogy is jön mindehhez Freud,
akit, mint említettük, a szerzô alaposan „elintéz”, ám tökéletesen
megtámogatott érveléssel. A „Zsiga, te kis hazudós!” címû záró fejezetben Szendi épp a „mester” saját nyelvi eszköztárával építi le
Freud mítoszát, a „nôgyûlölô antipszichológusét”, aki „jól szervezett mozgalmával eluralta a 20.
század elsô felének klinikai pszichológiáját.” Freud nô-képe
ugyanis egy végletesen narcisztikus, autoriter és paternalisztikus
férfiagy szüleménye volt – tulajdonképpen e fejezetben kap magyarázatot Szendi egész könyvének jelentôsége, amely a freudi világképpel áthatott gondolkodás
helyrezökkentését tûzte ki célul –,
elmosta a nôiség valódi és élvezhetô, tanulható és alakítható tartalmának lényegét.”
(Részlet Laik Eszter Nô a könyvben,
nô a könyvvel, e számunk
478. oldalán olvasható írásából)
Szendi Gábor:
A nô felemelkedése és tündöklése
Libri sikerlista, ismeretterjesztô, 2.

Sikerlista

Egresi Katalin:
Szociálpolitika
Magyarországon
1919–1939
Könyvtárellátó
sikerlista,
ismeretterjesztô, 9.
■ A szociálpolitika napjainkban is komoly
vitatémának
számít, sokféle
oldalról közelítve. A viták lefolytatásához
hasznos ez a
kötet, melyrôl
bôvebben írunk
következô számunkban.

Szépirodalom
1. Ken Follett: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó
2. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.
Gesta Könyvkiadó
3. Vavyan Fable: Kedves, mint egy kéjgyilkos
Fabyen Könyvkiadó
4. Závada Pál: Idegen testünk
Magvetô Kiadó
5. Esterházy Péter: Semmi mûvészet
Magvetô Kiadó
6. Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum Kiadó
7. Anna Gavalda: Együtt lehetnénk
Magvetô Kiadó
8. Peter Weiler: A Márai-véletlen
Athenaeum Kiadó
9. Agatha Christie: Lord Edgware meghal
Európa Kiadó
10. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Kepes András: Matt a férfiaknak
Alexandra Kiadó
2. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
I.A.T. Kiadó
3. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó
4. A klasszicizmustól a realizmusig
Corvina Kiadó
5. Révai Gábor:
Beszélgetések nemcsak tudományról
Corvina Kiadó
6. Ingrid Nothoff: Én vagyok a móri mészáros
GBT Press Kft.
7. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó
8. Tracy Hogg – Melinda Blau:
A suttogó mindent megold
Európa Kiadó
9. Szendi Gábor:
A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó
10. Popper Péter: A nem értés zûrzavara
Saxum Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
2. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Kiadó
3. Dinoszauruszok – Matricás album
Manó Könyvek
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó
5. Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön
Móra Kiadó
6. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Móra Kiadó
7. Ablak-Zsiráf
Móra Kiadó
8. Gárdonyi Géza: Egri csillagok EDK
Európa Könyvkiadó
9. Tersánszky Józsi Jenô: Misi mókus kalandjai
Holnap Kiadó
10. Geronimo Stilton: A sajtpiramis titka
Alexandra Kiadó

SIKERKÖNYV

Los Angeles a XXIII. Nyári Olimpiai Játékokra készül.
A terroristák szintén…
KEN GODDARD:

MÁGLYATÛZ

336 oldal, 2490 Ft, Kiss József Könyvkiadó
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POMPOR ZOLTÁN:

A HÉTFEJÛ
SZERETET
Hagyomány és újítás Lázár Ervin
elbeszélô mûvészetében
A szerzô Lázár Ervin életmûvét
elemzi, egységes egészként szemlélve meséit és szépirodalmi mûveit.
Az elemzés eredményeként állapítja
meg, hogy az író életmûvének
központi kategóriája a szeretet.
Kiss József Könyvkiadó
232 oldal, fûzve, 2280 Ft

A Jó könyv – szolgálat

A

Kairosz Kiadó ajánlata
Fésûs Éva: AJNÁCSKA
ÉS AZ ALIGVÁRI CSELSZÖVÔK
140 oldal, 3950 Ft
Kerekegyország királyának sürgôsen
meg kell házasítania a fiát, Deliszép királyfit, különben semmi nem menti
meg az országot az anyagi csôdtôl.
Aligvári Ajnácska, a szomszéd király lánya tûnik legalkalmasabbnak az „országmentésre”. Füzesi Zsuzsa illusztrációi, képi világa teszi a kicsik számára is
igazán élvezetessé a nagyszerû mesét.
Bene Éva:
EMANCIPÁCIÓS BUMERÁNG
160 oldal, 2800 Ft
„Valljuk be, szánalmas bohócot csináltak belôlünk, az életünket a feje
tetejére állították, mi pedig balga fejjel, önként és dalolva tesszük tönkre
magunkat, egymást és a gyermekeinket. Le kell leplezni, a nevén kell nevezni, és szembe kell fordulni a világot elárasztó, életünket megnyomorító tévtanokkal.”
Marcus Tullius Cicero:
A LEGFÔBB JÓRÓL ÉS ROSSZRÓL
(De finibus bonorum et malorum)
368 oldal, 3500 Ft
Ez a mû Cicero reánk maradt filozófiai
munkái közt a legjelentékenyebb, a legbevégzettebb és leggondosabb, mert
az ókori etika három nagy rendszerét
teljes egészében és híven ismerteti.

Dér Katalin: A BIBLIA OLVASÁSA
352 oldal,5200 Ft
Ez a könyv pontosan arról szól, amit a
címe ígér: a Biblia olvasásáról, arról,
hogy a bibliai kijelentések mögött álló, lényegében isteni eredetû gondolkodásmód miként hagyta rajta a nyomát, látható jeleit az emberi nyelven
és formán.
Jean Sévillia: TÚL JÓN ÉS ROSSZON
Hová vezet az anarchista
liberalizmus?
200 oldal, 2800 Ft
Volt idô, amikor a franciák még egyforma értékek szerint nevelkedtek.
Bár létezett egy baloldali és egy jobboldali Franciaország, egy világi és egy
keresztény Franciaország, a tanító által képviselt erkölcs nem különbözött
a plébános tanította erkölcstôl.
N. J. Mackintosh:
AZ IQ ÉS AZ EMBERI INTELLIGENCIA
540 oldal,5500 Ft
Az emberi intelligencia tudományos
kutatása már kezdettôl fogva a mérésre és nem az elvont elméletalkotásra helyezte a hangsúlyt. Az eredmény az intelligencia- vagy IQ-tesztek kifejlesztése lett, amelyet egyesek a pszichológia eddigi talán legnagyobb teljesítményének, mások
pedig egy, a szegények elnyomására
alkalmas eszköznek tartanak.

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

Könyvipar

interjú

A boldog ember
Beszélgetés Maróti Katalinnal
Dr. Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke megbízásából
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át augusztus 20-a alkalmából Maróti Katalinnak,
a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
ügyvezetô igazgatójának.
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■ A Könyvtárellátó az állami vagyonkezelô tulajdonában áll, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai irányításával
mûködik, legfôbb feladata könyvek eljuttatása a könyvtárak számára, figyelembe
véve ennek a speciális vásárlókörnek a
szakmai igényeit. Nevében a nonprofit jelzô arra utal, hogy a mûködése során képzôdô nyereséget kötelezôen a könyvtári
feladatok ellátására kell visszaforgatnia.
– Valóban – veszi át a szót Maróti Katalin –,
ezzel a céllal jött létre az önálló Könyvtárellátó tizenhét évvel ezelôtt, 1991. november
1-jén. Akkor senki sem hitte el, hogy ez a
könyves cég életképes lesz, hiszen a
könyvszakma éppen szétesôben volt, mindent privatizáltak. Sok ellendrukker arra
számított, hogy nem éri meg még az egy
évet sem, és a feledés homályába kerül
ugyanúgy, mint az ÁKV vagy Mûvelt
Nép Könyvterjesztô Vállalat.
Ezt a céget sikerült megmenteni.
– A kétkedôknek nem lett igazuk, 1992.
szeptember 15-én a Mûvelôdés Szolgálatáért Díjat kapta meg…
– Amit azért kaptam akkor, mert amit ígértem, azt meg
tudtuk valósítani, létre tudtuk hozni a Könyvtárellátót. Azóta többször átszerveztük a céget, de az alapfunkció megmaradt, könyvtárellátást végzünk úgy, hogy állami dotációt nem kapunk, és eredményesen ötvözzük a kereskedelmi
tevékenységet a szakmai szolgáltatással. Boldog vagyok,
hogy ilyen szép kitüntetést kaptam: a munkatársaim kezdeményezése, a könyvtáros szakma javaslata találkozott feletteseim minôsítésével, így ezzel egy hármas egység került
harmóniába. Külön örülök annak, hogy ezzel a könyvszakma is elismerést kapott ezen a szép ünnepen: augusztus 20án. Úgy érzem, hogy ez nemcsak az egyéni teljesítményem,
munkám értékelése, hanem a Könyvtárellátó, a könyvszakma, a kultúra közvetítésének elismerése is.
Miért most kaptam ezt a kitüntetést, ezen elgondolkodtam, és arra jutottam, azt hiszem, hogy birtokában vagyok
egy titoknak. A titok az, ami miatt kitüntettek. Hiszen
mindig rendesen, lelkiismeretesen, becsületesen dolgoztam. Miért éppen most? A titok az a többlet, az az erô,
amit az ember belülrôl tud hasznosítani, minden feladatra lelkesíteni tud és képes megszépíteni az életet, megvív-

ni a hétköznapi harcokat. A szakmai tudás sem elhanyagolandó, de sokszor kell egy kis plusz, hogy az akadályokat le tudjuk gyôzni, és a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Talán most jött el a pillanat, amikor ezt a titkot nem
csak birtoklom, de át is tudom adni munkatársaimnak és
a környezetemnek is. Tehát közös a titkunk, ami csak
összefogással, csapatmunkával létezik. Ebben van az igazi erô. A Könyvtárellátó tizenhét éves történetében a legfontosabb, hogy ha gondunk, vagy problémánk volt, mindig megtaláltuk a kiutat. Régebben én ezt csak éreztem,
most már tudom, hogy milyen fontos a pozitív energia.
Ezt próbáljuk hasznosítani optimizmussal, jókedvvel vegyítve, és nem utolsó sorban figyelemmel kísérjük mindazokat a szakmai kihívásokat, újításokat, nemzetközi tapasztalatokat, amelyek a könyvtárellátás területén elôtérbe kerültek. Remélem, munkatársaimmal sikerre tudjuk
vinni további terveinket is.
– Kívánom, hogy mindaz, amit szeretne megvalósítani,
a jövôben valóra váljon! Ehhez sok örömöt és jó egészséget kívánok.
K. J.

