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„A napi íráskép olyan,
mint a meteorológiai
jelentés”
Budai találkozás
Nádas Péterrel, akit
Németországban
felismernek az olvasók

A budai Vár egyik ódon
hangulatú házában találkoz-
tam Nádas Péterrel. A barát-
ságos szoba láttán csalatkoz-
tam tehát az elôre kiagyalt
elméletben, hogy ez csak af-
féle hivatali fogadóhelyiség
az író számára, hiszen Ná-
das Péter vidéken lakik, ahol
ráadásul kis biogazdaságot
alakított ki. Valójában egy
közönséges konyhakertrôl
van szó, tudtam meg tôle,
de a vegyszerek nélkül ter-
mesztett répa ízével, ame-
lyet frissen húznak ki a föld-
bôl, a legelôkelôbb éttermek
szakácsának a fôztje sem ve-
tekedhet. Az író nem eltö-
kélt hirdetôje a biotermé-
keknek, de úgy véli, az em-
bernek  a saját önbecsülése,
morális tartása, és nem utol-
só sorban az egészsége miatt
a kiskertekben is fontos vi-
gyáznia a környezetére. No-
ha ez  édeskevés a világ álla-
potának megváltoztatásá-
hoz, mégis fontos, hogy mi-
nél többen óvják a termé-
szetet és ne mérgezzék vegy-
szerekkel embertársaikat és
saját magukat. 
Természetvédelmi kérdése-
ket persze csak bevezetés-
képpen érintettünk. Az írót
valójában azért kerestem
fel, hogy háromkötetes re-
gényérôl, a Párhuzamos tör-
ténetekrôl beszélgessünk.
Az elsô könyv címe A né-
ma tartomány, a másodiké
Az éjszaka legmélyén, a har-
madiké pedig: A szabadság
lélegzete.
(Mátraházi Zsuzsa)
397. oldal

Könyv

Panoráma
Papp Tibor: Olivér könyve
Jean Aamund:
Krajcárkeringô
Az örökhétfôtôl
a napsütötte sávig –
Tanulmányok Petri György
költészetérôl
Robinson úr töprengései
–Ferdinandy Györggyel
beszélget Kulcsár Katalin
Perihan Magden:
Bajban vagyok veled  
Bútormûvészeti lexikon
(Szerk. Kiss Éva)
Mattelart, Armand:
Az információs társadalom
története
Kapocsy György:
„Itt ringatták bölcsôm...” 
Erik Durschmied:
Kulcstényezô
Dan Rhodes:
Timoleon Vieta hazatér
Lázár Ervin:
Magyar mondák
John Man:
Dzsingisz kán
Laura Blanco –
Silvia Carbonell:
Erények és értékek
Dizseri Eszter:
Gyerekek a Miatyánkról
Dizseri Eszter:
Illik, nem illik?
Szili Katalin: 
Tetté vált szavak
402. oldal

Megjelent könyvek
2005. október 13. –
november 9.

A forgalomba került
könyvek válogatott listája
a Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és 
a  mûvek további adatai
a Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu)
tekinthetôk meg.
410. oldal

Lapmargó
Murányi Gábor 
Negyedik levél
Ember Máriának
418. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Babitsolás
419. oldal

Gyermek, ifjúsági
Minden jó könyv ajándék
(Cs. A.)
422. oldal

Könyvkultúra

Egy különleges
„könyvgyûjtô”
Beszélgetés
Nemere Istvánnal

(Juhani Nagy János)
427. oldal

Volt egyszer egy király
és egy királyné
Regényes életrajz
Károlyról és Zitáról

Történészi, de olvasói kö-
rökben is minden bi-
zonnyal vihart kavar majd
Germain Patrick könyve az
utolsó Habsburg uralkodói
párról, amelyben a magya-
rok, illetve bizonyos ma-
gyar politikusok, így Tisza,
Horthy vagy Károlyi fele-
lôsségét hangsúlyozza a bi-
rodalom összeomlásában,
és Horthyt kifejezetten
árulónak tekinti. 
(Szénási Zsófia)
428. oldal

Lanton pengetett
históriák
Kátai Zoltán versben
mondja el a magyarok
történetét

Históriás énekek, pajzán
epigrammák, erotikus
népmesék és bordalok so-
kasága szerepel elôadói
palettáján. Énekmondó-
nak nevezi magát, aki a
régi magyar irodalom
gyöngyszemeinek elôadá-
sával ôrzi és élteti a régi
magyarok emlékezetét.
Hisz abban, hogy általuk
példát mutat a mai nem-
zedéknek is. 
(Szénási Zsófia)
430. oldal

Talárok és tabuk nélkül

Borbélynak, fizikusnak,
vegyészmérnöknek, agrár-
biológusnak, karmester-
nek, mûvészettörténész-
nek, újságírónak, papnak
készültek. Volt köztük
kárpitosinas, nyomdaipari
tanuló, építôipari mun-
kás, deportálásban favá-
gó. Végül mind alkot-
mánybírák lettek. A ma-
gyar alkotmánybíróság
eddigi tizenöt évének hu-
szonnégy tagját faggatta
Sereg András újságíró Al-
kotmánybírák talár nélkül
címû könyvében.
(Szablyár Eszter)
431. oldal
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A százéves Koestler

„– Nos, elvtárs, mi a
kapitalizmus?
– Az ember ember által va-
ló kizsákmányolása.
– És mi a kommunizmus?
– A fordítottja.”
Akitôl az idézet származik,
Arthur Koestler
(1905–1983) volt kommu-
nista is és a fordítottja is.
434. oldal
(Juhani Nagy János)

Fanyar illatok
a narancsligetben
Szerelmes regényt írni
olyan, mint megsütni egy
jó pogácsát. Nem kell hoz-
zá sok minden, de az ere-
deti receptbôl kihagyni
bármit is: felelôtlenség. A
vállalkozás kimenetele vi-
szont tuti biztos. Ha kész,
gyorsan fogy, és mindig
lesz, aki kér belôle.
(Szablyár Eszter)
436. oldal

A lélek sötét oldala
(Cs. A.)
438. oldal

60 éves a Magyar
Írószövetség

Lapzártánk után, novem-
ber 19-én egész napos
rendezvény során emlé-
keztek meg a Magyar Író-

szövetség székházában a
szervezet megalakulásának
60. évfordulójáról. Dél-
elôttre szervezték a prog-
ram komolyabb részét
(ünnepi köszöntôk, kerek-
asztal-beszélgetés az Író-
szövetség elnökeinek rész-
vételével stb.), délután
változatos, szórakozató
mûsorok követték egy-
mást, elôadómûvészek,
középiskolai diákok és az
írókból összeállt, „Társal-
gó Kör” nevû felolvasó-
színpad szórakoztatta az
egybegyûlteket. 
(Cs. A.)
439. oldal

Könyves szaklapok
Magyarországon
1945–1995 között

„Az 1945, még inkább a
néhány esztendôvel ké-
sôbbi államosítások után
gyökeresen átalakuló
könyvszakma az 1950-es
évek elején nagyjából egy-
szerre búcsúztatta nagy
múltú szakmai közlönyét
és hívta életre az új lap-
struktúra elsô, meglehetô-
sen felemás profilú egye-
dét. 1951. március 2-án je-
lent meg utoljára a Corvi-
na, a Magyar Könyvki-
adók és Könyvkereskedôk
Országos Egyesületének
1878-ban indult lapja.”
(Pogány György)
440. oldal

Sikerlista
444. oldal

Könyvipar

Karácsonyi könyvfaló
Az ünnepek elôtt a ki-
adók még egy utolsó ne-
kifutást tesznek, hogy az
év legjelesebb ünnepkö-
rére szánt ajándékok kö-
zül minél több könyv le-
gyen. Szinte minden ki-
adó közzétesz egy-egy
mesekönyvet, reprezen-
tatív fényképalbumot,
hogy meghódítsa a vá-
sárlókat. 
(Sz. Zs.)

Nagy könyvek,
kis kiadók –
vagy fordítva?
(Juhani Nagy János)
448. oldal

Frankfurti Könyvvásár
2005

A Frankfurti Könyvvásár
újra meg újra lenyûgözi a
látogatót a méreteivel:
beláthatatlanul nagy,
többszintes csarnokok
minden szintjén kisebb-
nagyobb bokszok (stan-
dok) sokaságában feldol-
gozhatatlanul sok könyv
között nyüzsgô embertö-
meg. Idén 101 országból
7223 önálló kiállító
380 655 címet hozott el
megmutatni, és ezt
168 790 négyzetméteren
tehették-tették (egyik té-
telnek sem számoltam
utána, az adatok forrása
a Frankfurti Könyvvásár
hivatalos internet-oldala).
(K. J.)
450. oldal
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m Kolofon
Jenei Tamással beszélget
Nádor Tamás
Saxum és Sziget Kiadó

E két editor testvére egy-
másnak. Tulajdonos-veze-
tôi szerint: unióban mû-
ködnek. Legyünk líraiab-
bak: vegyük úgy, hogy ré-
szint egy szellemi szigetre
(ha nem is lakatlanra, de
belakhatóbbra) kínálnak
olvasnivalót. Részint pe-
dig (hiszen a saxum je-
lentése: kô, szikla) felté-
telezzük, olyasféle hely
ez – Saxum sacrum –,
ahonnan Remus a mada-
rakat leste, milyen a röp-
tük, várván, mit hoznak
közelrôl, messzirôl.
Egyébként tudható: saxa
loquuntur, a kövek meg-
szólalnak. Ha ôk is, a
könyvek persze, hogy be-
szélnek velünk...
454. oldal

E számunkból mindannyi-
unk sajnálatára hiányzik
Kertész Ákos szabálytalan
esztétikájának következô
folytatása. Kedves szer-
zônk betegsége miatt „iga-
zoltan” hiányzik. Mielôb-
bi gyógyulását kívánjuk,
és reméljük, következô
számunkban már olvas-
hatjuk írását.

www.konyv7.hu
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■ A budai Vár egyik ódon
hangulatú házában találkoz-
tam Nádas Péterrel. A barátsá-
gos szoba láttán csalatkoztam
tehát az elôre kiagyalt elmélet-
ben, hogy ez csak afféle hiva-
tali fogadóhelyiség az író szá-
mára, hiszen Nádas Péter vi-
déken lakik, ahol ráadásul kis
biogazdaságot alakított ki. Va-
lójában egy közönséges kony-
hakertrôl van szó, tudtam meg
tôle, de a vegyszerek nélkül
termesztett répa ízével, ame-
lyet frissen húznak ki a föld-
bôl, a legelôkelôbb éttermek
szakácsának a fôztje sem vete-
kedhet. Az író nem eltökélt
hirdetôje a biotermékeknek,
de úgy véli, az embernek  a sa-
ját önbecsülése, morális tartá-
sa, és nem utolsó sorban az
egészsége miatt a kiskertekben
is fontos vigyáznia a környe-
zetére. Noha ez  édeskevés a
világ állapotának megváltozta-
tásához, mégis fontos, hogy
minél többen óvják a termé-
szetet és ne mérgezzék vegy-
szerekkel embertársaikat és sa-
ját magukat. 

Természetvédelmi kérdése-
ket persze csak bevezetésképpen érintettünk. Az írót valójá-
ban azért kerestem fel, hogy hamarosan megjelenô háromkö-
tetes regényérôl, a Párhuzamos történetekrôl beszélgessünk. Az
elsô könyv címe A néma tartomány, a másodiké Az éjszaka leg-
mélyén, a harmadiké pedig: A szabadság lélegzete. A több mint
ezerötszáz oldalas regény egy rendôrségi nyomozás leírásával
kezdôdik. 

Korántsem egyszerû bûnügyi történet vár azonban az olva-
sóra, aki a nyomozás megkezdôdésével indul el a regény bel-
sô világa felé. A helyszínek Jászberénytôl párizsi, groningeni
és másfelé tett kitérôkkel a térképen nem található német
Pfeilenig számos településen taláhatók. Az elbeszélés folyama
nyolcvan év európai történetének egyéni sorsokban kikristá-
lyosodó viszonyrendszerét fogja át, de olykor kirándulásokat
tesz az idôben visszafelé, akár a középkorig is. A szereplôk
megszámlálhatatlanul sokan vannak, és az ô testükbe zárt
magány olykor véletlenszerû, olykor viharos találkozásából
szövôdik a történet. Nincs benne ideológia, nincs oktató
vagy felvilágosító jellege, nem késztet állásfoglalásra. Az író
mindenre kiterjedô kíváncsisága és iróniája vezet bennünket
végig a párhuzamos, olykor mégis találkozó életutakon, ame-
lyekbôl egyebek mellett kiviláglik, hogy az együvé tartozás

intenzív élménye nélkül
nem létezik közösség, hogy
két ember lelki rokonszenve
és testi vonzalma az egyet-
len terep, ahol ez a közösség
maradéktalanul mûködik.
A híre már megelôzte a ti-
zennyolc éve készülô re-
gényt. Az iránta megnyilvá-
nuló kíváncsiság pedig arra
késztetett valaki(ke)t, hogy
elektronikus formában
kezdjék el terjeszteni bizo-
nyos részleteit. Elôször ar-
ról faggattam Nádas Pétert,
hogy mit szól a „kalózki-
adáshoz”?
– Nem volt kalózkiadás, kö-
zel sem. A kéziratot munka
közben egyszerûen  több
embernek  el kellett külde-
nem, elektronikus úton
küldtem, fordítóknak,  kül-
földi kiadók szerkesztôinek,
olyan embereknek, akik tud-
ni akarják, hogy mi vár rá-
juk, s  miként tervezzenek.
Mindenki évekre elôre ter-
vez.  Ezenkívül eleget tet-
tem két baráti vagy szakmai
jellegû kérésnek is. Minden-
kinek felhívtam rá a figyel-

mét, hogy a munka nincs lezárva, a kézirat bizalmasan keze-
lendô,  de valaki bizonyára  ugyanilyen bizalmasan elküldte
valaki másnak, s így nôtt a bizalom.  Nem az interneten, ha-
nem egyszerûen e-maileken, mellékletként terjedt. Amíg
egyetlen láncról volt tudomásom,  rángattam  a vállamat, dü-
höngtem,   derültem is rajta, hogy micsoda marhaság, mert
az egyik láncon csak az elsô kötet terjedt, a másik két kötet
valahol lemaradt, de aztán néhány nap múltán be kellett  lát-
ni, hogy a dolog ellenôrizhetetlenné vált. Meg nem is olyan
mulatságos.  Végül is ez az én munkám,  és  talán ebben a
nagy, átlátható demokráciában még eldönthetem, hogy mi-
kor fejezem be és vajon befejeztem-e.  Mivel azonban  egyik
láncon sem sikerült kiderítenem, hogy ki lehetett az elsô fel-
adó, és  kinek kell a fejét leharapnom vagy a nyakát kiteker-
nem,  szóltam a kiadónak, mert úgy éreztem, hogy ebbôl túl
nagy lesz a szakmai zûrzavar. 
– Nem dicsôség az valamelyest, ha akkora az érdeklôdés,
hogy még illegálisan is terjesztik a mûvét?
– Magában a munkában bizonyára van némi irodalmi becs-
vágy, de ebben  a terjesztési módban semmi hízelgôt nem ta-
lálok. Szakmai szempontból disznóság, másfelôl meg jogelle-
nes. A kiadó erre felhívta a figyelmet, és ezzel a dolog el van 3
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„A napi íráskép olyan,
mint a meteorológiai jelentés”
Budai találkozás Nádas Péterrel,
akit Németországban felismernek az olvasók
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intézve.  Egy ilyen terjedelmes regényt különben sem lehet
számítógépen olvasni, mert az embernek kifolyik a szeme,
kinyomtatni meg nincs értelme. 
– Sokszor átírja a mûveit?
– Inkább azt mondanám, hogy az írást az átírástól nem na-
gyon tudom elválasztani.  Ezt a könyvet egészen másféle
módszerrel írtam, mint az összes eddigit.  Mindenesetre nem
lineárisan, nem az elejétôl a végéig,  ez bokrosodott. Ha itt
történt valami, akkor annak mindenütt másutt is lett hatása.
Vagy mint a kásácska az orosz mesében, jött ki a fazékból. 
– Hogyan képzeljük el a regényírás nem lineáris módszerét?
– Képzeljük úgy, hogy  nem az elején, hanem a végén kez-
dem írni,  egyszerûen az utolsó két fejezetet írtam meg leg-
elôször, ezzel kezdtem el.  Az anyag kívánta így,  azt akar-
tam, hogy nyitott maradjon a szerkezet és ezért nem hagy-
hattam a  végéig függôben a véget.  Ebben a szerkezetben a
regényt nem az eleje és nem a vége határozza meg, nem az
ívelés a két végpont között, hanem a részletek és az összefüg-
gések, az anyaga, a nyersanyagai, ezek önállósága, autonómi-
ája. Egy regény általában arról szól, hogy Pista szereti Aran-
kát,  késôbb meg nem szereti és  ezért elmegy  Terivel,  Aran-
ka  meg a víznek megy. A Párhuzamos történetek olyan regény,
amelynek se ilyen eleje, se ilyen vége nincs. De csalafinta re-
gény azért is, mert a mellékszereplôk néha fôszereplôk és
olykor a fôszereplôk
lesznek a mellékszerep-
lôk, attól függôen, hogy
éppen milyen kapcsolat-
ban állnak egymással.
Minden állandóan duz-
zad, zsugorodik és vál-
tozik, mert inkább azt
tartottam szem elôtt,
hogy ezekben a nagy in-
dividualista tömegtársa-
dalmakban végül is
mindenki hol hatalmas-
nak képzeli önmagát,
hol homokszemnek érzi
önmagát. Ha meg a re-
génynek nyitott a szer-
kezete, akkor a cselek-
ményszövése is bonyo-
lultabb, hiszen annyi
központja van, ahány
szereplôje, és a saját éle-
tének majd mindenki
fôszereplôje.  Ötven éve
írok, negyven éve publi-
kálok, ami azt jelenti,
hogy    bizonyos tapasz-
talattal  azért rendelke-
zem a hatásmechaniz-
musokról is, igyekeztem
hát mindent és minden-
kit állandó mozgásban
tartani.
– Az állapotok, helyze-
tek szemlélete, a fô- és
mellékszereplôi státu-
szok cseréje engem a fotográfiai szemléletre emlékeztet:
képek, jelenetek, a történet részleteinek vakuval megvi-
lágított felvillantása. Ön fotós múlttal is rendelkezik.
Érezte valaha, hogy fotómûvészi munkája hatással volt
az írásra?

– Fényképész vagyok, ehhez  tényleg ragaszkodom, ez a szak-
mám, a  tanult mesterségem, egy kicsit a szenvedélyem.  De
az összefüggés inkább fordított. Már csak azért is, mert tizen-
egy éves voltam,  amikor írni kezdtem, s az ötlet, hogy fény-
képész legyek, sokkal késôbbi, ráadásul nem  is az én ötletem.
Azt már gyerekként is tudtam, hogy író szeretnék lenni, de
azt nem tudtam, hogy fényképész leszek.
– Utazások vagy családi események alkalmával fotózik? 
– Családi képeket legfeljebb akkor készítek, ha pisztollyal
kényszerítenek. Igazán ritkán viszek magammal fényképezô-
gépet bárhová. De arcok például nagyon érdekelnek, portrét
igazán szívesen készítek. Vagy tájképeket, ebben azonban
nem vagyok valami jó.  Az ablakok különösen érdekelnek,
gyakran fényképezek ablakot vagy kifényképezek az ablakon.
Aktfényképezéssel is próbálkoztam, de  ebben is elég tehet-
ségtelen vagyok. Nem tudom, miért. Talán azért, mert nem
is annyira a test  érdekel, hanem leginkább a fény nyers raj-
zolóképessége érdekel, semmi más, erre lôdözök, és éppen
ezért többnyire nagyon kontrasztosak, nagyításra  alkalmatla-
nok a negatívjaim. Mulatságos módon néha a laborban un-
dorral elém lökik a negatívot, hogy már megint nincs rajta
semmi. De hát hogyne lenne rajta valami, ha egyszer ellen-
fényben fényképeztem egy pókhálót vagy vöröslô alkonyat-
ban egy sötétbarna szekrény oldalát.

–  Mivel a végén kezdte el
írni a könyvet, közel húsz
évvel ezelôtt születhetett
meg a legutolsó két fejezet.
Igaz, hogy dacol a techni-
kai fejlôdés kínálta köny-
nyebbséggel és továbbra is
kézzel ír?
– Bizony kézzel írok, utána
legépelem. Átírom, újra le-
gépelem, megint átírom, is-
mét legépelem. Közben nô,
bokrosodik,  s amikor elké-
szült a  gépirat, akkor  Gár-
donyi Gizella, akit már Es-
terházy Péter is megénekelt,
számítógépbe írja át. Egy-
szóval egyáltalán nem daco-
lok  én a technikai fejlôdés-
sel, hanem ellenkezôleg, ki-
használom az elônyeit.
Komputeren végzem el az
utolsó szerkesztési mûvele-
teket, illetve az utolsó simí-
tásokat, s ez tényleg széppé
teszi az életet.
– Régi, hagyományos írógé-
pen dolgozik?
– Néhány éve villanyírógé-
pen, de a kézíráshoz ragasz-
kodom, mert a komputeren
írott szövegek minôsége
más, ahogy a digitális fotog-
ráfia és a hagyományos fo-
tográfia sem egy és ugyanaz.
Az emulzió az egy anyag,

amely a víztôl és a vegyszerektôl megduzzad, s a duzzanat
szabad szemmel érzékelhetô kapcsolatban áll a fénnyel.  A
komputerrel írt szöveg  kiegyensúlyozottabb, biztonságo-
sabb, nyugodalmasabb, de nincsen mélységélessége, ugyan-
úgy a szöveg anyagisága vész el. A kézírásom láttán ugyanis
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állandó kapcsolatban vagyok és folyamatosan szembesülök a
saját pszichikai állapotommal, és ez napról napra, óráról órá-
ra változik. A komputerrel szemben ülve viszont halványab-
ban látom a saját fantáziám képeit,  hiszen maga a képernyô
is önálló kép a betûkkel, ez valamennyit visszavesz a szöveg
képiségébôl, tehát inkább a gondolatok dominálnak, ezek ír-
ják felül a képi fantáziát. A komputer korszakában a szöveg
érzékisége valószínûleg csökken és a szöveg gondolatisága bi-
zonyosan növekedni fog, tehát lassanként nagyobb szerepe
lesz a filozófiának, mint ahogyan a kézzel írott  szövegekben
nagyobb szerepe volt a lélektannak és az esztétikának.
– Mit tesz, ha látja, hogy megváltozott az írása, vagyis a lel-
kiállapota az elôzô napihoz képest? Megpróbál a korábbi
hangulatba kerülni?
– Dehogyis próbálok, csak éppen tudomásul veszem, hogy
most ilyen vagy olyan a pszichikai állapot, mintegy felmérem
a pillanatnyi képességeket. A regényírás egyik legalapvetôbb
kérdése a folyamatosság. Ha az ember csak két évig ír egy re-
gényt és nem tizennyolc évig, akkor is sok minden megválto-
zik körülötte. Olykor megrázó események, máskor nagy örö-
mök érik. Miközben a cselekménynek, a hôsöknek, vagy ma-
gának a választott írásmódnak megvan a maga önálló logiká-
ja, és ezzel a napi események hatását követve nem lehet ját-
szani.  Éppen ezért a napi íráskép olyan, mint a  napi mete-
orológiai jelentés. Napi tájékoztatást ad rólam, látom, hogy

milyen az állapotom, tudom, hogy a hôseimnek milyen a pil-
lanatnyi helyzete és vigyáznom kell rájuk, ne legyenek kelle-
metlen ütközéseink.
– Ön azon magyar írók egyike, akik népszerûek Németor-
szágban, mûvei német fordításai lassan negyed évszázada
jelennek meg rendszeresen. Igaz, hogy Németországban
úton-útfélen felismerik?
– Ez erôs túlzás, de  ha mondjuk bemegyek egy könyvesbolt-
ba, ott a könyvesek többnyire fölismernek.  
– Magyarországon is elôfordul ilyesmi? 
– Hazai könyvesboltban biztosítottan anonim marad a jelen-
létem, ami különben igen kellemes.
– A népesség nagyobb számával magyarázható, hogy Né-
metországban a hazainál magasabb példányszámot érnek
el a mûvei? 
– Minden könyvem közel sem, de kétségtelenül vannak köny-
veim, amelyek jóval magasabb példányszámbanban kelnek el
különbözô más nyelveken, mint itthon. Népességi  arányok-
kal azonban mindez nem magyarázható.  
– Hosszú évekig a Párhuzamos történetek címû trilógiája
kötötte le a gondolatait. Tolakodnak-e a fejében ötletek,
hogy mit fog legközelebb írni? 
– Az égvilágon semmi. A közeljövôben biztosan sok mindent
fogok csinálni, de írni nem. 

Mátraházi Zsuzsa 3
9
9

interjú

Fotó: Tóth László
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A jó könyv – szolgálat

A KAIROSZ KIADÓ szépirodalmi ajánlata

Cey-Bert  Róbert Gyula: A „FEHÉR TIGRIS SZELLEMÉNEK” HARCOSA
Fr/5, kartonált, 224 oldal, 2500 Ft
Izgalmas kémtörténet magyar szereplôkkel, a titkosszolgálatok harca a
délkelet-ázsiai dzsungelháborúkban.
Kambodzsa és Laosz után a harc Thaiföldért folyik. Ott azonban a KGB-t
sorozatos kudarcok érik, amikor két párizsi magyar a francia titkosszolgá-
lat támogatásával színre lép, és határozottan ellenszegül a KGB ördögi
terveinek.

Illés Sándor: MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK
Fr/5, 350 oldal, kartonált, 3500 Ft
A Sirató, az Irgalom nélkül, az Akiért nem szólt a harang, A reménység
hídja után Illés Sándor ismét jókora részt vállalt a múlt feltárásából. Meg-
rázó erejû nagyregényében személyes sorstragédiát dolgoz fel hiteles do-
kumentumok alapján.

Nyirô József: MADÉFALVI VESZEDELEM
Fr/5, keménytáblás, enveloppal, 474 oldal, 3200 Ft
A madéfalvi veszedelem a székely Mohács volt. Négyszáz hôsi halottjával
és a több ezer kivándorlóval veszélyeztette a Székelyföldet, annak népes-
ségét, de ezt a vérveszteséget a teljes Kárpát-medencei magyarság fáj-
dalmasan érezte. Nyírô József életmûsorozatának legújabb kötete.

Paládi Zsolt: KISKAPITALISTA KALAUZ ÉS SZÓTÁR
A/5, kartonált, 312 oldal, 2800 Ft
A fiatal író virtuóz nyelvével, és a szabad képzettársítások valóságos ese-
ményekkel való összekapcsolásával új mûfajt teremtett: a „realittas poszt-
modernt.” Ezzel igazolja, hogy sajátos írói eszközöket használva is lehet
szórakoztatni, mesélni, ismereteket gazdagítani, világot feltárni: Paládi
nem fél visszatérni ezekhez a klasszikus igricértékekhez.

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2/B.
Telefon/fax: 359-9825; 273-1079. E-mail:kairosz@hu.inter.net
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Egy cseppben az ember

Lengyel Anna leveleskönyve
Összeállította: Rados Péter

A levél intim mûfaj, egy leveleskönyv sok-sok
titkot tartalmaz. Ez is. Milyen titkok ezek?
Mûhelytitkok. Az Egy csepp emberség fele-
lôs szerkesztôjének legújabb könyve.
2490 Ft

Marshall H. Klaus-Phyllis H. Klaus:

A csodálatos újszülött

Az orvos-pszichoterapeuta szerzôpár svéd
szülésznôk tapasztalatait felhasználva az új-
szülöttel kapcsolatos legfrissebb megfigyelé-
seket adja közre ebben a könyvében, szász-
nál több ritka fénykép kíséretében. Leendô
és újdonsült szülôknek!
2490 Ft

Bolla Zsuzsanna:

Bibliai eredetû utónevek

A közel 2000 nevet tartalmazó gyûjtemény
az Ó- és Újszövetség szereplôit veszi sorra.
A nevek eredetén, jelentésén és bibliai elô-
fordulásain túl a hivatalosan jegyzetteknél a
névnapok is megtalálhatók.
1680 Ft

www.jaffa.hu

A KORTÁRS KIADÓ ÚJDONSÁGAI

CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Kis népek hivatása
Válogatta és a bevezetô tanulmányt írta Gróh Gáspár

(Magyar Nézô) 204 o., 1600 Ft

Cs. Szabó László születésének századik évfordulójára

jelentettük meg az emigrációja elôtti esszéibôl,

tanulmányaiból készült válogatást.

PALLAG TIBOR:
Kis Festék Ovális Arc

Verses regény

(ÚjLátószög) 84 o. 700 Ft

Elsôkötetes sorozatunk új darabja

ez a férfi és nôi hangra írt mini verses regény.

Szenvtelen és pontos beszédmódjával hiteles

és megrendítô jegyzôkönyvét, látleletét adja két ember

elreménytelenedô kapcsolatának.

BABITS MIHÁLY: Tanulmányok, esszék
Válogatta, a szöveget

gondozta, a jegyzeteket

és az utószót írta Jankovics József

(Magyar Remekírók) 1280 o.,

aranyozott vászonkötésben 4500 Ft

A gyûjtemény Babits tanulmány- és

esszéírói munkásságának keresztmetszetét

adja. A szövegekhez jegyzetanyag,

név- és szómagyarázat, utószó és

életrajz járul.

TOLVALY FERENC: El Camino – Az út 
Regény. 304 o., kötött, védôborítóval 2750 Ft

Regény és DVD együtt 3950 Ft

Hangoskönyvként 3 CD-én,

Galkó Balázs felolvasásban 2950 Ft

Az elbeszélô a Santiago de Compostela-i zarándokutat

járva számos emléket és anekdotát felidéz, mégis egyre

inkább elszakad az út földi, materiális vonatkozásaitól:

látomások, misztikus elragadtatások sora tárja fel

az igazi, spirituális utat, a hitében újjászületô ember

útját. A zarándokútról a szerzô másfélórás filmet

is forgatott, mely kapható DVD-én.

www.kortarskiado.hu

John Banville: The Sea 2366 Ft
(A Man Booker Prize 2005 díjazottja)

Carlos Ruiz Zafón: The Shadow of the Wind 2366 Ft

Arthur Phillips: The Egyptologist 3177 Ft

John Grisham: The Broker 2730 Ft

A könyvek megvásárolhatók illetve megrendelhetôk:

Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254 Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade.hu

Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest Semmelweis u.1–3.
Telefon/fax:317-66-28

A Librotrade Kft. ajánlata
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Magyar
irodalom
Az elbeszélô mûfaj
jó ízei

Mielôtt még fenntartás nélkü-
li örömömnek – olvasói él-
ményemnek – hangot adnék,
essünk át a bemutatkozás (a
mû bemutatása) illendô má-
sodpercein. Papp Tibor: Oli-
vér könyve az, amirôl beszé-
lek, s mielôtt a decens urat a
mindkét ágon való nemes ol-
vasó-társadalom kellemes sze-
retetébe ajánlanám, érintsük
meg talán azt az alapmotívu-
mot, amire aztán rárétegzô-
dik, ráépül az egész regény. A
helyzet az, hogy alig engedi
letenni magát. Nos, a decens
urat, Olivért, „a hazájából Li-
ége-be, a Meuse folyó partján
lévô belga városba menekült
fiatalembert, akinek dédnagy-
apja emlékén kívül nem volt
semmije, húsvétra vendégül
látta a harangöntô családja...”

Ettôl kezdve aztán Olivért –
meg az írót – nem lehet le-
tenni. A legfinomabb ízû
mondatokkal épül, szövôdik
a cselekmény, az 1956-os me-
nekült fiúról, a vonzalmakról,
a szerelmekrôl, az emlékek-
rôl, az idôrôl, aminek kiérlelt
megírására évtizedekkel ké-
sôbb elérkezett a lehetôség,
illetve a lehetôségekrôl, ame-
lyeknek megírására elérkezett
az idô.

Bár nagyon fontos, de a re-
génynek – hogy úgy mondjam
– nem a „törzse”, a „meséje”,
hanem inkább a stílusa, kifino-
mult humora késztet az ínyes-
mester író iránti elismerésre.

Mert bár az olvasó
tudja, hogy a Ma-
gyar Mûhely egyik
alapítójáról (1962)
van szó, helyeseb-
ben alapító felelôs
szerkesztôjérôl, aki
1957-ben hagyta el
Magyarországot,
képversek, perfor-
mance-ok szerzôje,
hangversek alkotó-
ja, mintegy tíz éve
újra Budapesten is
lakik, nos hát a
modernista elvárá-
sok tökéletes ki-
szolgálójaként
Papp Tibor most
összehúzza azt a
mosolygós szemtá-
jékát, s valósággal
elmeríti olvasóját

egy igen nemes stílusbravúr
jobbnál jobb zamataiban. El-
képzelem, milyen nagyokat
mosolygott magában, amikor
mint író, ô, Papp Tibor „át-
ment Krúdyba”, elkezdte úgy
írni a történetet, mintha Krú-
dy Gyula volna az, aki írja, s
közben eltûnôdhetett rajta,
hogy vajon hány mondat után
veszi észre az olvasó, hogy mi-
rôl is van szó. Igen jó a játék.

Ugyanis az a réteg, amely az
író életrajzi tényeiként regé-
nyesítve jelenik meg, az euró-
pai hôs, Olivér révén  Papp
Tiborról is érdekes lehetôsé-
geket, feltevéseket enged
meg, szúrjam itt közbe, hogy
az írónak szüksége van a sze-
mélyét körülvevô legendákra,
bármely író így van ezzel, te-
hát jó eljátszani a gondolat-
tal, hogy ez a jó kiállású dalia
milyen ízû erdei szamócákra
és más gyönyörûségekre akad-
hatott erdei sétái alkalmával
(mármint hogy különféle sza-
lonokban és kávés-teás dél-
utánokon), miközben fel-fel-
tör emlékeiben az otthon
maradt hazának – ilyen ka-
landok közt átszûrve még fá-
jóbb – emléke, gyakran a le-
gendás dédnagyapa alakjá-
val... amirôl most mondom,

hogy elôször akkor fa-
kadtam tavaszi kacajra,
amikor a „dédnagy-
apát” olvastam. 

Most mit rokonítsam
én Olivért Felix Krull-
lal, vagy még inkább A
szépfiú(Bel ami)-val? Ez
a távoli lehetôség magá-
tól kínálja magát némi
átszüremkedésre, ám itt
talán mégis másról van
szó. Arról a fölényes, az
eszköztár arzenáljával
rutinosan bánó mester-
tudásról, amelynek be-
mutatása során éppen
az itt említett „áthúzá-
sok” is belejátszhatnak,
de – mondom – az
egész gondolatkörhöz
képest a szép monda-
tokra, az elbeszélô mû-
faj jó ízeire alapozó írói telje-
sítményre csodálkozik rá a
jámbor olvasó, nagy örömmel.

Szokták taglalni szakembe-
rek, hogy az ember tulajdon-
képpen képekben gondolko-
dik, s midôn a képet betûkkel
leírt szavakba foglalja, eltûnik
a kép a maga harmatos erede-
tiségében, s az absztrahált do-
log más képet idézhet fel a
befogadóban, mint a mondó-
jában. A modernista Papp Ti-
bor képeket is iktat a regényé-
be – jó, hogy teszi – a képek
epikai köntösben, megmagya-
rázva kerülnek ide, s megen-
gedik azt az olvasói próbálko-
zást, hogy az író itt megint
valami alapvetôen fontos dol-
got közöl – humorral. A te-
hetség ugyanis – kép. Képes-
ség. (De ezt csak magyarul le-
het így mondani.)

Konczek József
Papp Tibor: Olivér könyve
Kortárs Kiadó
(Phoenix Könyvek)
190 oldal, 2200 Ft

Külföldi
irodalom
A boldogság ára
Adva van egy répaszín hajú és
kék szemû török tinédzser
lány: rosszkedvû, magába zár-
kózott, elégedetlen a világgal,
a szûkös, érzelmileg és élet-

módját tekintve szegényes kör-
nyezettel, ahol él. Utálja, leg-
alábbis megveti a családját és
az ismerôseit, éles eszével min-
dent  megbírál maga körül. Az
„élni sincs kedvem” érzése vi-
lágszere ismerôs lehet a kama-
szok körében. És akkor talál-
kozik valakivel. Ez a valaki egy
gyönyörû, fiatal, szintén
szôke, Barbie típusú lány, aki-
be az éles eszû hôsnô valóság-
gal belebolondul, a féltékeny-
ségig szereti, óvja. Ismeretsé-
gük után nem sokkal odaköl-
tözik a lányhoz, aki úgyszin-
tén gyönyörû anyjával egy kis
lakótelepi lakásban éldegél.
Anyjához fûzôdô kapcsolata
sajátos: szeretetteljes, de az
anya életmódja, éjszakázásai és
férfivadászatai ráébresztik,
hogy ô nem szeretné ezt az
utat járni. Talán ezért is ra-
gaszkodik annyira újdonsült
barátnôjéhez, akinek viszont a
depressziója bugyraiból kiveze-
tô utat jelenti a szép szôke
lány. Kettejük furcsa, véglete-
sen impulzív, már-már szere-
lembe hajló kapcsolatáról szól
ez a kamaszoknak szánt
könyv. A történet veleje mind-
össze 19 napot foglal magába,
ennyi ideig tart a két lány vi-
haros kapcsolata. Sorsuk és ér-
zéseik megannyi kamaszlány
érzési lehetnek, ha nem is
ilyen végzetes formában. Mert
a szakítás után megtörténik a
tragédia: a depresszióra hajla-
mos lány megöli konkurens-4
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nek vélt férfi ismerôseit. Behi-
ye és Handan története nem
tipikusan török. A regény kel-
léktárától eltekintve (török éte-
lek, zene) játszódhatna bárhol
és bárkivel. Nyoma sincs ben-
ne a megnyomorított moha-
medán asszonyoknak. Ebbôl a
történetbôl az derül ki, hogy a
török ifjoncnôk is ugyanolyan
modern életet élnek, mint pél-
dául az európaiak. Plázákba és
éttermekbe járnak, anyagi le-
hetôségeiken felül fogyaszta-
nak, amerikai slágerekért rajon-
ganak. Valószínûleg épp ez a
határok nélküliség és globali-
zált attitûd  hozott a regény-
nek sikert, írónôjének rendkí-
vüli népszerûséget. Az ismert
regénybôl film is készült, me-
lyet a 2005-ös sydney-i film-
fesztiválon mutattak be.

Sz. Zs.
Perihan Magden:
Bajban vagyok veled  
Fordította: Tasnádi Edit
Helikon Kiadó
244 oldal, 1990 Ft

Dán családi
krónika

Jane Aamund, a hazájában
nagy népszerûségnek örven-
dô dán író Krajcárkeringôjé-
nek címe egy tánc emléke.
A soha nem exponált pilla-
natfelvétel egy hétköznapi-
ságában is rendkívüli pár
sorfordulóját örökíti meg.

A 19. századi, dán kisvá-
rosban játszódó történet, túl
azon, hogy bemutat egy
korszakot, annak minden
küzdelmével együtt, olyan
általános érvényû emberi
konfliktusokat vonultat fel,
amelyek függetlenek helytôl
és idôtôl, örökérvényûek s
mindennapjaink szövevé-
nyes kapcsolataira emlékez-
tetnek.

Az eredetileg három kötetes
családregény hôse, a sorsával
dacoló, minden viharban tal-
pon maradó asszony, aki
mintegy „ôsanyaként” tartja
össze az egyre népesedô, s
nem mindennapi sorsot
megélô családot. A szerzô
nem idealizálja sem ôt, sem
a többi alakot, olyanok, ami-
lyenek, kedvesek vagy taszí-
tanak, de mindannyiuk elvi-
tathatatlan erénye az össze-
tartás, a család mindenek-
elôtti voltának tisztelete. A
család krónikáját két generáci-
ón át követhetjük nyomon, s
míg boldogulnak vagy csalód-
nak, elszakadni vágynak vagy
visszatérnek, életük minden
mozzanata fölött ott ôrködik,

mintegy katalizá-
torként, újra és
újra életet adva
Julianne, aki
asszonyként feje
a családnak. Fô
üzenete méltán
tette népszerûvé
a regényt, hiszen
minden nehézsé-
get és embert
próbáló idôt át-
vészelhet az, aki-
nek legfôbb saját-
ja elpusztíthatat-
lan életszeretete
és a másokért va-
ló lét ereje.
Ez az üzenet a
mû legfôbb érde-
me, amely még
fogyatékosságait
is feledteti ve-
lünk. A Dániá-

ban nagy sikert aratott
könyv filmes adaptációja is
elkészült.

J. V.
Jane Aamund:
Krajcárkeringô
General Press Kiadó
600 oldal, 3000 Ft

Kutyahûség,
embersors

Nem éppen romantikus ku-
tyatörténet Timoleon Vietaé.
Bár ôt is elhagyják, és ô is
hazatalál, mint nagyhírû
elôdje Lassie, az elsôkötetes
Dan Rhodes regénye nem az
emberhez legközelebb álló
négylábú érzelmes és meg-
ható története. Vagy az is,
de nem a kutyán van a
hangsúly. Ez a szép szemû
korcs persze ugyanúgy hûsé-
ges és ragaszkodik a gazdájá-
hoz, mint sok más társa, de
nem fôszereplôje az esemé-
nyeknek. Inkább csak szem-
lélôje a történeteknek, ame-
lyekkel vándorlásai közben
találkozik. Elôször is ott
van a gazdája, a bevallottan
homoszexuális angol zene-
szerzô és karmester, aki
olaszországi házában tölti,
jórészt magányosan, nyugdí-
jas éveit, miután egy fasiszta
kifakadása miatt kitiltották
az angol közéletbôl. A kedé-
lyes öregember nem akar
mást, csak társ(ak)at, akik fe-
ledtetik vele a korát és álla-
potát. Az ifjak képében ér-
kezô szerelmek jönnek-men-
nek, a legújabb egy fiatal
bosnyák. A bosnyák zárkó-
zott ember, rejtélyes alak,
titkát, és hogy mit keres a
magányos öregember olda-
lán, fokozatosan tudjuk
meg. Tény, hogy a kutyával,

a lírai nevû Timoleon Vieta-
val kezdettôl utálják egy-

mást és a bosnyák vé-
gül ráveszi az öreget,
hogy tegyék ki valahol
az ebet. Rómára esik a
választás. Innen kutya-
gol haza a „kislánysze-
mû” korcs. Közben em-
berekkel találkozik, tör-
téneteket „hall”, ame-
lyeknek rövid ideig ré-
szese is lesz: a walesi
lány felültetését, aki azt
hiszi, olasz szerelme fe-
leségül veszi, az orien-
talista professzorét, aki
kínai nôt vesz feleségül,
majd annak halála után
örökbefogadott lányát
neveli tovább, a süket-
néma lány és a helyi
vagány srác szerelmét,
egy születésénél megsé-
rült lány szüleinek a
kálváriáját, vagy egy

kambodzsai család lányai-
nak sorsát. A történetek
egyike sem vidám, az embe-
rek végzetüknek éppoly ki-
szolgáltatottak, mint a kutya
az embernek.

Sz. Zs.
Dan Rhodes:
Timoleon Vieta hazatér
Új Palatinus Kiadó
236 oldal, 1890 Ft

Irodalom-
történet
„Valahol megvan”
A tanulmánygyûjtemény a
magyartanárok munkáját segí-
tô Könyvtár és katedra címû
sorozat második köteteként
jelent meg tizenkét szerzô írá-
sából (szerkesztô: Fenyô D.
György). A szándék dicsére-
tes: a leendô pedagógusokon
keresztül eljuttatni a diákok-
hoz a közelmúlt e jelentôs
költôi életmûvét, egyúttal új
irodalomtörténeti, mûelem-
zôi és esztétikai észrevételek-
kel gyarapítani Petri György
recepcióját. Fontosnak tar-
tom ezt, mert verseinek elsô
megjelenése, a Költôk egymás
közt címû antológia óta úgy
tartom számon Petri Györ-
gyöt, mint nemzedékem élet- 4
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érzésének hû kifejezôjét, mint
a nyelv eszközeivel magas
szinten bánni tudó, a társada-
lom életébe hatékonyan bele-
szólni képes – a politikai cse-
lekvést etikus tartással párosí-
tó – s az emberi lényeg kifeje-
zésére alkalmas költészet
megalkotóját. 

Az esszészerû összefoglalá-
sok és a részletezô (olykor ap-
rólékos) mûelemzések olvasá-
sa több tanulság levonására
késztetett – ezek közül szeret-
nék néhányat megosztani az
olvasóval. 

A költô, akiben jelen volt s
mûködött a tagadás és az el-
lentmondás szelleme, jóval
több szállal és jóval mélyeb-
ben kapcsolódik a 20. század
félig-meddig még kortársi lí-
rájához és az évezredes iro-
dalmi hagyományhoz, mint
ahogy azt néhány kijelentése
(vagy személyes függetlensé-
get hangsúlyozó) gesztusa sej-
teni engedi a felületes szemlé-
lônek. Elsô kritikusa és ala-
pos ismerôje, Várady Sza-
bolcs állapítja meg, hogy Jó-
zsef Attilához is bensôsége-
sebben viszonyult, mint
ahogy ô maga nyilatkozott
errôl. Igaz, van olyan verse,
amelyben szinte a travesztia
határán száll vitába József At-
tila Ars poeticájával („…mit
érdekelne / a költészet ma-
ga?” – így József Attila; „Hát
mégis, mi a frászkarika érde-
kelne?” – emígy Petri), de Jó-

zsef Attila köl-
tészetének van
olyan tartomá-
nya – nem is
egy –, amelyet
az irodalomtör-
téneti kontinui-
tás erejével foly-
tat. Ilyen az
Eszmélet és fô-
ként az Alkalmi
vers… „magya-
rázó”, értelme-
zô, az elvont
fogalmakat ér-
zékelhetô dol-
gokká alakító,
metaforásító stí-
lusa. És leg-
alább ennyire
fontos – nem
hasonlósága,
hanem kapcso-

lódása – József Attila 1934-
tôl kifejlôdô „bûntudat”-kor-
szakához. József Attila érzel-
mi-gondolkodói magatartása
ekkor ugyanis nem csupán
bûnbánó, ahogy ezt sokan ál-
lítják, hanem jórészt ciniku-
san kihívó is. Álljon itt csu-
pán két példa. Az egyik: „En-
gem sunyiságra oktat / az er-
kölcs. (Rólad is ezt hiszem).”
A másik: „Bûnrôl fecseg, ki
cselekedni gyáva!” E részle-
tekben József Attila a magyar
és világirodalom „sátáni”
megszólalásainak sokaságát
folytatja; többek közt Baude-
laire-rel, Szabó Lôrinccel ro-
konítható. Radnóti Sándorral
mondva, a diabolikus Petri
költészetének megalapozot-
tan rosszhiszemû és (részben
ön-)leleplezô minôségét elô-
legezi. Látványosan párhu-
zamba állítható az elôd és az
utód meghasonlása is a moz-
galommal, úgy, hogy a „fa-
siszta kommunizmus” Petri-
nél a rabtartó államszocializ-
mus tapasztalatára és végkö-
vetkeztetésére módosul, vagy
azzal egészül ki. 

Többen is megkísérlik, hogy
föltárják e „cinikus” magatar-
tás közös gyökerét Petri kese-
rû-szenvedélyes szerelmi köl-
tészetével. Figyelembe veszik
Petôfi és Ady szabadság, sze-
relem, illetve politika és sze-
relem fogalompárját (tegyük
hozzájuk a szellem és a szere-
lem József Attila-i megfelelô-

jét is), hangsúlyozva, hogy
Petrinél a hiány tartományá-
ban valósul meg ez a kettôs-
ség. Nem a politika és nem a
szerelem hiányáról van szó –
az ô politikai és szerelmi köl-
tészete az illúzióvesztés álla-
potában (s a tárgyi közvetett-
ség ellenére) is intenzív sze-
mélyes érzéseket közvetít. A
hiány a költôi személyiség ol-
dalán lett kiáltó – a lírai én a
világállapot következtében
vált tragikussá, tragikusan
üressé. A „tárgy-egyén” (ez
József Attila szava) – a kiszol-
gáltatott, önmagától is elide-
genedô ember egyre inkább
nélkülözi fogódzóit az érzel-
mek terén, ám a rideg szem-
lélô, aki végignézi önnön
veszteségeit és szerelmeinek
tönkremenetelét, mit sem ve-
szít kritikai éleslátásából. 

Petri a költôk azon ritka tí-
pusa, aki nem csak jó verse-
ket ír, hanem új felismerések-
kel gazdagítja az ember ön-
magáról való tudását. Ha a
szoros kapcsolódást meglát-
juk ô és József Attila, illetve
saját koruk emberi problémái
közt – szabadsághiány, ki-
szolgáltatottság, elidegenedést
–, akkor kiviláglik a különb-
ség is. Az, hogy miként „fino-
múl a kín” egyfelôl 1934–37,
másfelôl 1968–88 között. És
az is, hogy Petri mennyivel
közelebb hozza egymáshoz a
világállapot és a magánélet
szféráját, miközben sokkal
több közvetítô eszközzel él
elôdjénél – pedig József Atti-
la az objektív líra fejlôdésé-
nek már igen magas fokán
áll. Az összevetés számomra
nagyon is sokatmondó.

Attól az irodalomtörténeti
vagy esztétikai iskolától,
amely mintegy Petri költésze-
tére szakosodott, a fölismert
irodalomtörténeti párhuza-
mok ellenére is távol áll a
szándék, hogy a nemzeti líra
részeként kezelje a költôt.
Ajánlanám a szerzôk figyel-
mébe Bibó Istvánt, aki sze-
rint a nemzetre hivatkozva
nem valaminô idejétmúlt esz-
méket kell élôvé maszkírozni.
Azokat a produktumokat ér-
demes nemzetalkotó elemek-
nek tekinteni, amelyek eleve-
nen mûködô értéke vitatha-

tatlan, legyen bár szó versrôl,
csatornázási tervrôl, görgôs
ekérôl vagy templomépítés-
rôl. Ha erre az a válasz, hogy
Petri mûve jórészt épp a
„nemzeti” fogalomkörébe tar-
tozó értékek szavatosságvesz-
tésérôl szól, akkor azt mon-
dom: csupán a nemzeti érté-
kek kisajátításával, s nem ma-
gukkal a nemzeti hagyomá-
nyokkal számolt le. József At-
tilához hasonlóan az egész
emberiséget érintô állapotról
és folyamatról adott számot a
provincián, amikor költôi kö-
zérzetjelentéseket írt önmagá-
ról és nemzedékérôl, amelyet
joggal neveznek a tanulmány-
írók „hatvannyolcas nemze-
déknek”. A prágai tavasz és
ôsz – sóvár reményünkként,
majd égô szégyenünkként –
nemzeti ügyünkké is vált.
Petri nagy költô, mert a ma-
gyar lírafejlôdés egyenes vo-
nalú meghosszabbítója: újat
mondott és merészet. És
megôrizte a baloldaliságból
azt a rozs- vagy rizsszemnyit,
amivel egyszer még kezdhet
valamit az emberiség. Ez az,
amire naponta emlékeztette
magát, és emlékeztet minket
is. (Ne arra gondoljunk, amit
most baloldaliságnak monda-
nak azok, akik látszólag a
„szívükre teszik a kezüket”,
valójában a bal belsô zsebük-
höz kapnak.) Jó lesz még el-
gondolkodni egyebek közt
azon is, hogy az Ismeretlen
közép-európai költô verse
1955-bôlt miért a forradalom
elôtti évre idôzítette, s miért
nem a forradalom utáni
visszarendezôdésre. Úgy sej-
tem, azért, mert nem Rákosi-
ék diktatúrájára akarta magát
emlékeztetni, hanem a Nagy
Imre által már 1953–54-ben
revízió alá vett, megtisztuló
szocializmusra, amelyet 1955-
ben Rákosiék ismételten
kompromittáltak. Ha nem
így gondolta, akkor annál
többre tarthatjuk Petri költôi
ösztöneit, amelyek nagyfokú
tudatosságát is fölülmúlták. 

Alföldy Jenô
Az örökhétfôtôl a napsütötte
sávig – Tanulmányok
Petri György költészetérôl
Krónika Nova Kiadó
248 oldal, 1700 Ft4
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Életrajz
„Itt vannak
a széncinkék...”

„Félelem azért nem volt ben-
nem, mert anyám nem félt,
és soha nem is ment az óvó-
helyre. A légparancsnok gyak-
ran kijött, ordított vele, hogy
lehet egy kisgyerekkel itt kinn
állni az utcán. De anyám
nyugodtan cigarettázott, mu-
togatta nekem a repülôgépe-
ket, a légvédelmi ütegek
munkáját...” Az ember bele-
borzong. Munkáját? A légvé-
delmi ütegeknek munkája
(munkájuk?) van? Munkája.
Ferdinandy György így
mondja – munkája. Miért ne?
A bombázógépek munkája a
bombák kioldása, a tüzéreké
a bombázógépek lelövése, az
emberé, hogy elbújjon. Vagy
– tegyen az egészre. Egy lé-
lekben erôs úrinô, aki még ci-
garettázik is. Ô Ferdinandy
György csodálatos édesanyja.
Ez a csoda dolgozik – ez is
munka, sôt, ez az – az író-
ban. A bátorság átlag fölé
emelô ereje, amit az anyai
emlôbôl szívhat magába az
ember.

Vannak idôk – igen, vannak
idôk –, amikor a létezés gyö-
nyörûsége lefokozódik erre a
„munkája”-szemléletre. Ugye,
tudja mindenki a maga dol-
gát, „gépen száll fölébe”,
vagy embereket lövöldöz a

Dunába, mások a szénrakás
alá bújtatnak üldözötteket.
Vagy az utcán cigarettázva
valami igen tisztességes em-

berire oltják be magu-
kat. A lelki fölény hi-
hetetlen erejének tu-
datára. Ez az ember-
ség olyan non plus
ultrája, ami  segíthet
az elesetteknek is ki-
egyenesedni, tehát
túlélni, vagyis gyôzni.
Az emberség nemcsak
idô-, hanem térbeli is.
Menekülni lehet a tér
iránt is, nem csupán
az idô jövôbe muta-
tó, nehéz, de vonzó
szabadság-érzetébe. El
lehet menekülni –
egy asszonyba is.
Igen. Mondjuk bezár-
kózni a fájdalom
„összkomfortjába.” 
Ferdinandy Györgyöt
1956 röpítette ki a vi-
lágba. Puerto Ricón

több mint harminc évig taní-
tott az egyetemen. Ô volt a
Prof. „A tejeskávé különbözô
árnyalataiban tündöklô na-
gyon szép és okos emberfaj”
között. Ferdinandy sorsa a
tér felé való menekülés. A
most 70 éves író – négy
gyermek atyja – volt kômû-
ves, mûfordító (oroszból),
aztán a Szabad Európa Rá-
dió külsô munkatársa, szö-
vetségek tagja, díjak díjazott-
ja, jelentôs számú regény,
novelláskötet és más mûvek
írója – életútját a Strasbourg-
tól Puerto Ricóig terjedô tá-
von határozza meg kiadója. S
a lelki távlat ívét?

Ebben maga segít a Kulcsár
Katalinnal való beszélgetései
rádiós felvételeinek írott-
nyomtatott változatával,
amelynek címe Robinson úr
töprengései. Egyetértek a kia-
dóval, aki szerint Ferdinandy
töprengései nem az egzotikus
külsôben, hanem egy magá-
nyos tudatnak a mélyén ját-
szódnak le.

„Sötét életkép” – így nevezi
sorsát az író. Küzdelmekrôl,
harcokról, bújásokról, újra-
kezdésekrôl szóló életvallo-
mása a budapesti Vas Gere-
ben utcában záródik, amely –
mint mondja – „mindig ve-

lem volt, végigkísért. Itt van-
nak még most is a sündisz-
nók, gyerekkorom sündisz-
nói, itt van a mátyásmadár,
itt vannak a széncinkék, van-
nak verebek is, virágoznak a
gyümölcsfák.”

De jó, hogy így van!
Konczek József

Robinson úr töprengései
Ferdinandy Györggyel
beszélget Kulcsár Katalin
156 oldal, 1956 Ft
Orpheusz Kiadó

Nyelvtudomány
Mit mondunk
akkor, amikor
szavakkal
cselekszünk?

A fenti kérdésre az úgyneve-
zett pragmatika keresi a vá-
laszt. A tudományág azonban
meglehetôsen újszerû, s több-
féle megközelítése is lehetsé-
ges. A beszédaktus-elmélet
John Langshaw Austin
(1911–1960) angol filozófus
által kidolgozott és tanítvá-
nya, John R. Searle által to-
vábbfejlesztett nyelvfilozófiai
elmélet, amely a nyelv hasz-
nálatát egyfajta tevékenység-
nek tekinti, alapja pedig az a
felismerés, hogy minden meg-
nyilatkozás tett is egyben.

Austin 1955-ös elôadásában
háromféle beszédtettet, be-
szédcselekedetet, pontosab-
ban a beszédaktus három as-

pektusát különböztette meg:
a nyelvhasználatban való
részvételt (lokúció), a beszéd-
del való cselekvést (illokúció)
és az általa kiváltott hatást
(perlokúció). A lokúciót vagy
lokúciós aktust akkor hajtjuk
végre, amikor valamely nyel-
ven valamit, például egy
mondatot mondunk. Ezen
aktus során fonetikailag ren-
dezett hangsort képzünk,
amelynek elemei egy szótár-
ból valók és grammatikailag
is rendezettek, többé-kevésbé
határozott jelentésûek. Az il-
lokúció vagy illokúciós aktus
során határozott szándékkal
végrehajtunk valamit. A per-
lokúció vagy perlokúciós ak-
tus a megnyilatkozás azon as-
pektusa, hogy milyen hatást
vált ki a hallgatóban, de ez

már kevésbé szoro-
san tartozik magá-
hoz a megnyilatko-
záshoz. 
Az elmélet nem-
csak a filozófiában,
hanem a nyelvé-
szetben is nagy je-
lentôséget kapott.
Az 1960-as évektôl
egy sor vezetô nyel-
vész, köztük Émile
Benveniste, John
Lyons, Fred W.
Householder, s az
úgynevezett genera-
tív szemantika
egyik vezéregyéni-
sége, John Robert
Ross tett kísérletet
Austin és Searle
gondolatainak in-

terpretálására. Idôközben az
amerikai analitikus filozófia
nagy alakja, William P. Al-
ston kidolgozta az elmélet to-
vábbfejlesztett változatát.

Jelen kötet kitûnô, referáló,
helyenként kimondottan
népszerûsítô jellegû összeg-
zése az elmélet nyelvészeti
alkalmazhatóságának. Napja-
inkban a pragmatikában
versengô irányzatok egyik
legnépszerûbbikét mutatja
be a szerzônô.

Kicsi Sándor András
Szili Katalin: Tetté vált szavak
A beszédaktusok elmélete
és gyakorlata
Tinta Kiadó
192 oldal, 1890 Ft 4
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Történelem
Mongol titkok

Marco Polo utazásain kívül
akad néhány magyarul ta-
nulmányozható könyv
Dzsingisz kánról és korsza-
káról. (Fôleg Lôrincz László
áttekintéseire gondolok.)
John Man egészen friss kele-
tû munkája (Erdélyi András
fordításában) még mindig
nem lezárt ismereteket kö-
zöl a titokzatos világhódító
tetteirôl. Nem biztat azzal
sem, hogy végleges adatok
birtokába jutunk, ha szüle-
tését, halálát, vagy nyughe-
lyét kutatjuk. Azt igényli tô-
lünk, hogy részt vegyünk
szellemi és térbeli, felfedezô
kalandozásaiban.

Kissé bôbeszédû alkotása
legendákat megbecsülô in-
díttatású. Komolyan veszi a
népmeséktôl a helyi mende-
mondákig terjedô hagyo-
mánykincs szövegeit. Köz-
ben józan okfejtéssel és tü-
relmes boncolgatással szá-
lazza szét a lehetetlen felté-
telezéseket a valószínûsíthe-
tôektôl. Vizsgálódásai nem-
egyszer alternatív „megoldá-
sokkal” vagy tovább gazda-
gított talányokkal zárulnak.
S nem volna igazi angol, ha

itt-ott nem villantaná meg
mind a mai, mind a régi
származású elbeszélésekre

vonatkozó
iróniáját.
Érdeklôdésé-
nek fô tárgya
maga a kul-
tusz. Azért
foglalkozik
sokat a mon-
golok feltárat-
lan történeté-
vel, mert iz-
gatják benne-
foglalt, kép-
zelôdésekkel
és elhallgatá-
sokkal kicifrá-
zott tények.
Belôlük még-
is kibontako-
zik a mai na-
pig szilárd és
erôs, tovább
mondható és
díszíthetô
köznapi törté-
nelem, illetve
gyarapodó hi-
edelemvilág…

Mi magyarok sem hiány-
zunk a megvesztegetôen ol-
vasmányos históriai elmél-
kedésekbôl, bár Dzsingisz
nem élt már akkor, amikor
egyik utódja, Batu lerohanta
hazánkat. John Man szerint
ezután mégsem az otthoni
események miatt vonultak
ki tôlünk a mongolok. Tör-
ténelmi balszerencsénkre
ugyanis eredeti céljuk is mi
voltunk! Még Dzsingisz fi-
gyelmét keltették föl a ná-
lunk található kövér legelôk.
Vezér-utódai pedig kutyakö-
telességüknek érezték, hogy
teljesítsék akaratát az évtize-
dek múltán is, pusztítva, kö-
nyörtelenül.

Végigkíséri a fejtegetéseket
az a dilemma, hogy a félis-
ten vajon mongol vagy kí-
nai volt-e? Mindenesetre
mindkét nép tiszteli és kö-
zösségi rítusokkal ünnepli
ôt, a hôst, netán a világtör-
ténelem egyik nagy ször-
nyetegét. 

Iszlai Zoltán
John Man
Dzsingisz kán
General Press Kiadó
455 oldal, 3300 Ft

Konok butaság
és óriási vereségek

Érdekes és nagyon tanulsá-
gos szemlélettel mutatja be a
történelem meghatározó
nagy csatáit Erik Durschmied
az ókortól egészen az 1991-
es Öböl-háborúig. Egy-egy
csata kapcsán leírja, hogyan
befolyásolta annak kimene-
telét a hadvezér alkalmatlan-
sága, makacs ostobasága.
Hány csatában pusztult el a
katonák óriási tömege értel-
metlenül azért, mert a vezé-
rük nem értett ahhoz, amit
rábíztak, vagy amivel becs-
vágyból, hatalomszerzésbôl,
pénzsóvárságból, rivalizálás-
ból megbízatta magát. Per-
sze joggal tehetjük föl a kér-
dést, hogy van-e értelmes
háború. Van-e olyan fontos
cél, amiért érdemes embere-
ket a rettenetes halálba vagy
sebesülésbe küldeni? És ha
fizikailag épen kerül ki a ka-
tona a harcból, lelkileg ak-
kor se marad érintetlen. A
katonáról, a közkatonáról
van szó, hiszen általában
nem a vezérek szoktak a há-
borúk áldozatai lenni. Ôk
irányítják a rémtetteket. Ak-
kor is, ha alkalmatlanok,
mert mondjuk, nem tanul-
ták meg ezt a szakmát. Nem
rettenetes ez? Szakmának
tartjuk a gyilkossággyárat?
Hogy hosszan, egyre
hosszabban és költségeseb-

ben képezzük ki a katonákat
arra, hogy öljenek szakszerû-

en? Hadtudomány?
A nagy technikai
elôrelépéseket a há-
borúknak köszönhet-
jük. Az indította
meg leginkább az
emberek alkotó fan-
táziáját, hogyan tud-
ják ôk jobban, gyor-
sabban megsemmisí-
teni a másik embert,
országot, mint ahogy
a másik ember, or-
szág ôket semmisíti
meg. Ez a mûködés
végigvonul az embe-
riség történetén a je-
lenkortól egészen ad-
dig, amíg visszalá-
tunk. Az állat csak
akkor öl, ha fél vagy
éhes. A tigris lecsap
egy gnut, mert enni
akar, legközelebb

csak akkor csap le újabbat, ha
újra enni akar. A gyilkolásra
nem épít föl egy iparágat,
nem tart fönn költséges kuta-
tóintézeteket, és nem állítja
hadrendbe a tigristársadalmat.

A technika fejlôdésével
egyre rettenetesebbek lesz-
nek a háborúk. A keresztes
háborúkban kevesebb ember
szenvedett, mint Hirosimá-
ban vagy Nagaszakiban. Per-
sze az a katona, akinek a
Szent Kereszt védelmében,
a sivatag forróságában teljes
vértezetében kellett pecse-
nyévé sülnie, nem szenve-
dett kevesebbet, mint az,
akit a huszadik században
golyószóró terített le.

Lehet, hogy a háborúk so-
rát a technikai fejlôdés
akasztja meg, mert a nukleá-
ris háború, a számítástech-
nikával támogatott háború
akkora pusztítást eredmé-
nyez, hogy a hatás visszaüt
a háború kirobbantójára? Jó
lenne, ha így lenne. De ak-
kor talán meg is lehetne ta-
karítani azt a tömérdek
pénzt, amit erre költünk.

Wéber Katalin
Erik Durschmied: Kulcstényezô
A véletlen és a butaság szerepe
a történelemben
Magyar Könyvklub
400 oldal, 2250 Ft
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Mûvelôdés-
történet
Itt születtek
nagyjaink

A könyv a szellemi és a tár-
gyi történelem kapcsolódási
pontján született: egy-egy hí-
res magyar szülôháza egy-
szerre szimbóluma a nemzeti
lelkiségnek és szellemiségnek,
valamint a zivataros száza-
dok fizikai nyomainak. A
szerzô az édesanyáknak
ajánlja könyvét, akik az élet
lelki-szellemi áramlásának és
anyagi megtestesülésének
közvetítôi gyermekeik számá-
ra, s egyben a nemzeti közös-
ség szerény megtartói is. A
válogatás tûnhet esetleges-
nek: vezetôk-uralkodók, poli-
tikusok és mûvészek szülôhá-
zát mutatja be a szerzô, Petô-
fi Sándortól kezdve, majd
történeti sorrendben Hunya-
di Mátyástól egészen József
Attiláig. Szerepel még többek
között Bethlen Gábor, Szé-
chenyi István, Liszt Ferenc és
Jászai Mari is. Ám nemcsak a
kötetben bemutatott híres
magyarokról szól a történet,
hanem azokról is, akiknek a
szülôházát már lerombolta a
történelem. Szól mindenki-
nek, akik a maradék tárgyi ér-
téket meg szeretnék óvni.
Kunyhó, vár és palota: úgy
látjuk a szép és jól értelmez-
hetô fényképeken az épülete-
ket, belsôket, emléktáblákat,
ahogyan a látogató ma szem-
lélheti meg ôket. Leolvasható

a képekrôl az utódok kegye-
lete és a hely szelleme, ame-
lyet a szerzô által idézett Pe-
tôfi-költemény jellemez:
„Mert itt születnek a na-
gyok, az ég/ A megváltókat

ide küldi be”. Látsza-
nak azonban a térség
és társadalma által
megélt forgandó vi-
lág sebhelyei, a pusz-
tulás nyomai is. A
kötetben szereplô hí-
res magyarokat igé-
nyes szerkesztôi
munkával összeállí-
tott személyes emlé-
kezések, önéletrajzi
írások, szépirodalmi
töredékek, történeti
forrásokból merített
szövegrészek mutat-
ják be. Mindezt a
szereplôkrôl készített
kis lexikon egészíti
ki. Igényes, szép kiál-

lítású könyvet tarthat kezé-
ben az olvasó.

P. A.
Kapocsy György
„Itt ringatták bölcsôm...”
Híres magyarok szülôházai
Kairosz  Kiadó
132 oldal, 4200 Ft

Mûvészet
Az bútormûvesség
lexikona
Bútormûvészeti lexikon cím-
mel jelent meg a Corvinánál
Kiss Éva szerkesztésében ez a
kötet. A szerkesztô az elôszó-
ban maga mondja el, hogy
természetesen nem pusztán
mûvészeti szócikkek szerepel-
nek a könyvben, hanem a
bútormûvesség valamennyi
területével igyekeztek foglal-
kozni a szerzôk.

Szerepelnek bútortervezôk,
gyártók, gyárak, régi korok
mûvészei, mûbútor-asztalo-
sai, de nem hiányoznak a
20. század jeles mesterei
sem. Bútorstílusokról is ol-
vashatunk, sôt láthatunk szí-
nes fényképeket az egyes stí-
lusokat képviselô bútorok-
ról. Az ember szinte a szo-
bájába kívánja azt a szép,
kék selyem kárpitozású bie-

dermeier szalongarnitúrát,
aminek a képe látható.

Eredménnyel forgathatja a
lexikont az asztalos, aki a fa-
megmunkáló szerszámok
vagy a fát megtámadó kárte-
vôk iránt érdeklôdik, de az
az asztalos mesterséget tanu-
ló diák is, aki az alapvetô
asztaloskötések vagy az intar-
ziakészítés rejtelmei iránt ér-
deklôdik. Csak nehogy eny-
ves kézzel fogja meg, mert
nagy kár lenne érte. Igazán
szép kivitelû könyv, amit
nem szabad összemaszatolni.
A könyvtervezôt dicséri az
ötlet, hogy egy a zsanér képe
kapcsolja a könyv testét a
kötéstáblához.

A kötet végén ajánló bibli-
ográfia segíti az olvasót a to-
vábbi búvárkodásban. Ebbôl
az irodalomjegyzékbôl is lát-
szik, hogy az asztalos mun-
kától a bútormûvességig és a
bútormûvészetig mennyi
mindennel foglalkozik a
könyv, mennyire széles kör-
ben próbálja tájékoztatni az
érdeklôdôket. Én bútormû-
vészeti lexikon helyett in-
kább bútorlexikonnak nevez-
ném, hiszen sokkal szélesebb
témát ölel föl, mint pusztán
a mûvészeti kérdéseket, a bú-
tormûvészettel foglalkozók
számára pedig nem eléggé
részletes és mély. Ismeretter-
jesztô kézikönyv, talán ez a
legtalálóbb meghatározása a
kötetnek.

Az internetet nagy lelkese-
déssel bújó ember számára
fölmerül a kérdés: szükség
van-e ilyen és ehhez hasonló

lexikonokra. Hiszen
ott az internet, azokat
a fogalmakat, amik
ebben a kötetben sze-
repelnek, ott is meg
lehet találni. Azt vála-
szolom magamnak –
mert én bújom kíván-
csian az internetet –,
hogy szükség van. Le-
gyen csak ott ez a
könyv a mûbútor-
asztalos polcán, meg a
szaktanár polcán és az
iskolai könyvtárban,
de nem lesz útban a
hegedûkészítô mester
mûhelyében sem, hi-
szen ô is fával foglal-

kozik. Forgassa mindenki
eredménnyel és örömmel!

Wéber Katalin
Bútormûvészeti lexikon
Szerk. Kiss Éva
Corvina Kiadó
224 oldal, 4400 Ft

Társadalom-
tudomány
A politika vége?
Ha az ember beírja kedvenc
internetes keresôjébe, hogy
„információs társadalom”,
„kb.” 178 000 találatot regiszt-
rálhat. Ebbôl a derekas szám-
ból két következtetés is levon-
ható. Egyrészt az, hogy a foga-
lom kurrens voltához kétség
sem férhet, másrészt pedig:
ilyesfajta módon esélye sem le-
het az érdeklôdônek a téma
szisztematikus megismerésére,
ekkora dzsungel bejárhatatlan.
Ha az ember kályhát keres a
tánchoz, íme itt van Armand
Mattelart mûve.

Gyakorta használt csoportosí-
tás az információs társadalom
leírására a technológiai, politi-
kai,  gazdasági,  térbeli és a kul-
turális definíciók szerinti vizs-
gálódás, eme szempontok alap-
ján dolgozik Mattelart is. Ab-
ban sem ô az elsô, pláne egyet-
len, hogy történetiségében pró-
bálja meg érteni és értelmezni
ezt a fogalmat, illetve jelensé-
get, mások akár az ôsemberig
visszatekintenek a téma elem-
zésekor. A. M. Leibniz-cel, il-
letve az algoritmussal „indít”, 4
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elôbbi a gondolkodó gép ideá-
jával, illetve a kettes számrend-
szer alkalmazásának ehhez ren-
delésével, az utóbbi az infor-
máció automatikus kezelésé-
nek alapjaként válhattak sze-
replôivé a történetnek.

A történetnek, amely persze
elképesztôen sok szereplôt és
folyamatot tart számon. A
hadtudománynak éppúgy
megvan a maga – komoly –
szerepe, mint a modernné váló
kapitalizmusnak, az utópiák-
nak, Taylornak és Fordnak, a
2. világháború által életre hí-
vott operációkutatásnak,  a hi-
degháborúnak, és, és, és.

A történetnek, amely lineari-
tások, konvergáló és széttartó
folyamatok, egymással szembe-
szegülô doktrínák, törekvések
és történések varázslatosan osz-
cilláló halmaza, amelyben egy-
re dominánsabbá válik a háló-
zat mint generáló tényezô, az
eredô pedig a ma. Ahogyan
elôretör a kommunikáció és az
információ fontosságának egy-
re kevésbé tétova felismerése,
sôt az egyes megközelítési mó-
dok mentén egyre magabizto-
sabban eltérô interpretációja,
válik egyre gazdagabbá a róla
szóló irodalom, és lesz egyre
kuszább a karaván és a „ku-
tyák” viszonya. Tudott, hogy e
máig tartó folyamat során –
már a 19. század óta – az in-
formáció mint kulcskategória
párhuzamosan lehet a közpon-
tosító és decentralizációs folya-
matok, törekvések és ideológi-
ák bázisa, miközben szerepe,
jelentôsége nôttön-nô. J. F.
Kennedy azt találja mondani,

hogy „az egész világ belpo-
litikai probléma”, McLu-
han a „világfaluról” érteke-
zik, D. Bell a hetvenes
évek vége felé megalkotja
az információs társadalom
fogalmát, és ez nem csu-
pán a felszín fecsegése, ám
a „reálfolyamatok” nem e
szinten zajlanak. (Ahogyan
például az Egyesült Álla-
mok a „motorjává vált”
ennek a paradigmaváltás-
sorozatnak. Nem ám egy-
szerûen azért és úgy, mert
persze az USA, az akkora
és olyan gazdag; tessék ol-
vasni A. M.-t, például a
soft power-ról!)

A jelen értékelése mattelart-i
szemszögbôl igen lehangoló. A
Hálózatok Világa szinte semmit
nem igazol vissza azon egyre
elszálltabbnak tûnô elképzelé-
sekbôl, amelyek – részben –
maguk is motorjai voltak a fej-
lôdésnek(?). „A világ ‘fogyasztá-
si közösségek’ összességévé ala-
kult. A közösség fogalmát bizo-
nyos, hogy még sosem használ-
ták ilyen közönyös és üres mó-
don.” Ám nem ez volna a leg-
súlyosabb gond: bent- és kint-
lét, a ki- és lemaradás a glóbusz
java része számára.

Megoldást (panáceát) nem
tud kínálni a szerzô. Utolsó
mondatát így kezdi: „El kelle-
ne gondolkodni”.

Mondandójának hallatlanul
sokrétûségéhez sajátos formát
választott Mattelart, egyfajta
kaleidoszkóp-technikát, ami a
fegyelmezett szerkezeten be-
lül kiváló játéklehetôséget biz-
tosított a temérdek informá-
ció olvasmányos elhelyezésé-
hez. Attitûdje a recenzensnek
a francia szociológiai iroda-
lom javát juttatta eszébe (pl.
Croziert), és egy másik har-
cost, M. Castellst.

Amúgy a politikának nincs
vége, de „jelen formájában”
diszfunkciók és tartozások sajá-
tos konglomerátuma. Hm.

Jó könyv.
Sz. J.

Armand Mattelart
Az információs társadalom
története
Gondolat – Infonia
203 oldal, 2690 Ft
Az információs társadalom
klasszikusai

Gyermek
és ifjúsági
Mondaszerviz

Az író, ha éppen nem jut eszé-
be semmilyen téma, és nem
akarja a tétlenség látszatát kel-
teni, kész szövegekhez nyúl,
átalakítani azokat mégiscsak
egyszerûbb, mint saját történe-
tet kitalálni! Kegyelmi pillana-
tokban még az is elôfordulhat,
hogy az átalakítás során csodá-
latos átalakulás történik: a mes-
ter keze alatt a holt szöveg
megéled, hatni kezd. Lázár Er-
vin Magyar mondák címû gyûj-
teményében ilyen átalakulás-
nak lehetünk tanúi, a szerzô-
nek sikerült egyéni színekkel
megeleveníteni, újrakeverni 16
elbeszélést a magyar történe-
lem dicsôséges századaiból. 

A mondák érdekes pozíciót
foglalnak el a fiktív történetek
között. Történelmi voltukból
adódóan szükségszerûen hor-
dozzák magukban a realitás
magvát, azonban a monda le-
jegyzôje a történetet saját kép-
zeletén átszûrve mondta/me-
sélte a közönségnek. A mon-
dákban rejlô mesemondási le-
hetôséget érezhette meg Lázár
Ervin is, amikor ezekhez a tör-
ténetekhez közeledett, hiszen a
meséhez hasonlóan a mondá-
ban is egy hôs sorsa áll a kö-
zéppontban. Ezek a mesés att-
ribútumokkal felruházott hô-
sök aztán az évszázadok során
bekerültek a magyar történelmi
panteonba, ôk azok, akikrôl
minden kisiskolás olvasott

Lengyel Dénes Régi magyar
mondák címû gyûjteményé-
ben. Ez a gyûjtemény vált az
alapjává Lázár Ervin mondakö-
tetének is, ezeknek a hôsöknek

a tetteit írja újra megkapóan
szép mesékké, mégis igaz tör-
ténetekké.
A meghatározott, kötött tör-
ténelmi mag nem akadályoz-
ta Lázárt abban, hogy sajátos
hangot csempésszen ezekbe a
jól ismert történetekbe. A hô-
sök alakja az író fantáziájában
új elemekkel gazdagodik: a
hôsnek múltja lesz, lelki vívó-
dásaik, belsô motivációik
megfejthetôvé válnak ezekbôl
az újramondott történetek-
bôl. A helyszínek és a szerep-
lôket körülvevô tárgyi világ
megelevenítése a történelmi
múlt alapos ismerete nélkül
nem volna lehetséges. A bi-
zánci óriást legyôzô Botond

mondájában ekképpen válik ér-
zékletessé a több mint ezeréves
történelmi távlat: „Tisztelet és
borzongás elegyedett benne,
mint akárhányszor a városok
láttán. A kôfalak szigorú rend-
je, sugárzó ereje tisztelettel töl-
tötte el, s a borzongás, amikor
az odabentiekre gondolt, a be-
zártságra, a falak közti éjszakák-
ra, nem értette, hogy tudhat él-
ni az ember tágasság, szabad
száguldozás nélkül.” (27)

Az eredetileg több száz mon-
dát tartalmazó gyûjteménybôl
Lázár úgy válogatta ki ezeket a
történeteket, hogy azok mint-
egy metszetét adják a magyar
államiság Mohácsig terjedô
idôszakának. A gyûjtemény
mondái általában in medias res
kezdôdnek: az olvasó szinte
belecsöppen az adott történel-
mi környezetbe anélkül, hogy
tudná, éppen hol, melyik kor-
ban jár. Ezek az elôzmények
nélküli, a magyar történelem
folyamából kiragadott epizó-
dok sajátos felütéssel indulnak:
„A szép Morzsinai lány a tükör
elôtt állt, ruhákat próbálgatott,
illegette, billegette magát.” (75)
– olvashatjuk például a Janku-
lában, mely a Hunyadi család
eredetének történetét számlálja
elô. Lázár Ervin azonban nem
hagyja elveszni az olvasót a
múlt útvesztôjében, hiszen a
mondaválogatás történetei kro-
nologikus sorrendben követik4
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egymást, így aztán lépésrôl lé-
pésre vezeti a magyarság múlt-
ját újra felfedezni vágyó ván-
dort. A mondákban szerep-
lô kivételes egyéniségek, hôsök
sorsát sokszor talán éppen a
történelmi távlat miatt idegen-
nek, távolinak érezzük. Lázár
Ervin azonban nem tudja tá-
volról szemlélni a hôsök sorsát:
kimondva-kimondatlanul szim-
pátiát érez irántuk, tetteiket
szeretetteljes hangon, mély em-
pátiával ábrázolja. Így lesz az-
tán a szentgalleni Heribald szó-
rakoztató alakja ügyefogyottsá-
gában is szimpatikus, Kemény
Simon önfeláldozó bátorsága
az emberség szimbóluma
(„Ember voltál, fiam.”), és így
tudjuk Zotmund hôstettét a
pozsonyi vár védôivel együtt
respektálni: „A várbeliekbôl ki-
tört a diadalmas hurrá, de a ka-
pitány csendesítôen fölemelte
az ujját. A fal mellett birkabô-
rökkel betakarva, fáradtan aludt
Zotmund.” (59)

Lázár Ervin történet-átalakító
mûvészetének egyik fontos ál-
lomásaként kezelhetjük a Ma-
gyar mondákat, melynek da-
rabjai Gyulai Líviusz klasszi-
kus, a Képes Krónika miniatú-
ráira emlékeztetô illusztrációi-
val, valamint a szerzô nyelvi
leleményei és eleven történet-
mesélése okán kiválóan idézik
meg a magyar történelem di-
csôséges századait. Ha elsô pil-
lantásra kicsit furcsálltuk is,
hogy mit keresnek ezek a nem
közvetlenül Lázár Ervintôl
származó történetek az Osiris
Kiadó Lázár-sorozatában, utó-
lag mégiscsak meg kell állapíta-
nunk, ez a kötet a helyén van,
mert gyermekeknek (is) való, és
mert lázárervines. 

Pompor Zoltán
Lázár Ervin
Magyar mondák
Osiris Kiadó
95 oldal, 1980 Ft

Gyermeki
nagy hitet…
„Elsô az Isten, aztán jönnek a
többi dolgok, ruha, étel, ital,
Jézus…”
A 21. század gyermeke – akár
tetszik, akár nem – másként
gondolkodik, más hatások

érik, felgyorsult világunkban
másképp fogja megtalálni he-
lyét, mint ahogy mi próbáltuk,
vagy tették azt szüleink 20–30
évvel ezelôtt. A gyermekek, fi-
atalok nevelésének (legyen az
iskolai vagy iskolán kívüli) a
hagyományos értékeket felmu-
tatva, ehhez a megújult világ-
hoz is alkalmazkodnia kell, ez
alól nem kivétel a vallásos ne-
velés sem. Éppen ezért egyre
több olyan könyv lát napvilá-
got – ezeket többnyire az an-
golszász területekrôl importál-
ják a kiadók –, melyek az
evangéliumot a megszokottól
kicsit eltérôen próbálják eljut-
tatni kicsiknek, nagyoknak. Az
alábbiakban a gyermekek ke-
resztyén hitbeli nevelésének
(katechetika) egy újdonsága és
egy vallásos fiataloknak szánt
illemtankönyv mellett arra is
fény derül, mit gondolnak a
gyerekek a Miatyánkról.

Laura Blanco és Silvia Car-
bonell Erények és értékek címû
könyve elôször katalán nyel-
ven jelent meg, magyar kiadá-

sát a Kálvin Kiadó vállal-
ta. A könyvnek számos
erénye és értéke van: az
óvodások és a kisiskolá-
sok hitbeli neveléséhez
ad jó tanácsokat (az év
minden hetére egyet) az
alapvetô értékekrôl szü-
lôknek, pedagógusoknak
egyaránt. A könyvben az
egyes értékek (pld. öröm,
boldogság, állhatatosság,
alázat, békesség) kapcsán
megfogalmazódó egysze-
rû gondolatok mindig
valamilyen bibliai ige-

helybôl erednek, hogy aztán
ezekhez elgondolkodtató
kérdések és érdekes – közös
felnôtt–gyermek – játé-
kok, tevékenységek kap-
csolódjanak. A gazdagon
és esztétikusan illusztrált
könyvet a szerzôk szándé-
ka szerint szívesen forgat-
hatja felnôtt és gyermek
egyaránt, hiszen az mind-
két korosztállyal megtalál-
ja a hangot.

Felnôtteknek (szülôknek,
hittanoktatóknak, tanítók-
nak, lelkészeknek) aján-
lom Dizseri Eszter a Har-
mat és a Kálvin Kiadó
koprodukciójában készült,
Gyerekek a Miatyánkról cí-
mû könyvét. Az 5 és 14
év közötti gyermekek sajátos
gondolkodásának tükre ez a
kis könyv, melyben korosztá-
lyonként szerepelnek interjúk
kicsikkel és kicsit nagyobbak-
kal. Kicsit emlékeztet Dizseri
Eszter könyve Marcello
D’Orta nápolyi iskolások dol-
gozataiból készült válogatásá-

ra (Én, reméljük, meg-
úszom…) Mindkét könyv-
ben a gyerekek ôszinte, né-
ha mosolyt fakasztó gondo-
latait olvasva rájöhetünk ar-
ra, milyen messzire kerül-
tünk ettôl a bizalommal te-
li gyermeki létállapottól, és
milyen jó lenni ilyen „gyer-
meki nagy hittel” remény-
kedni a Szeretet erejében.
Külön felhívnám a figyel-
met a kötetet záró tanul-
mányra (Gondolatok a
gyermekimáról), melyben
Tomka Miklós a gyermekek
vallási élményeirôl, vala-
mint a szülôk és a nevelôk
a gyermekek keresztyén ne-

velésében betöltendô szerepé-
rôl elmélkedik.

Számos illemtankönyv van
forgalomban a magyar könyv-
piacon, Dizseri Eszter kama-
szok számára készült viselke-
dési tanácsokat összegyûjtô
könyve (Illik, nem illik?, Kálvin
Kiadó) abban különbözik a
többitôl, hogy ebben a keresz-
tény normák felôl próbál kö-
zelíteni – több-kevesebb siker-
rel – a mindennapi élet rítusa-
ihoz. Van valami életidegen-
ség az illemtankönyvekben: a
lázadó kamaszokat próbáljuk
meg felülrôl jövô, tanáros di-
daktikával fejbe csapkodni.
Ritka az olyan könyv, amely

partnernek tekinti a fiatalokat,
és nem kioktatni akarja ôket,
hanem világképüket formálni:
az illem nem egyéb, mint tisz-
telet a másik iránt. Sajnos
azonban ezt az alapszabályt
ma már nem feltétlenül hoz-
zák magukkal a gyermekek az
iskolába a családból. Addig
pedig, amíg ez meg nem vál-
tozik, jobb, ha ez a könyv is
elôbb a szülôk kezébe kerül,
hisz nekik is van még mit
tanulni.

Pompor Zoltán
Laura Blanco – Silvia Carbonell
Erények és értékek
Vidám játékok, foglalkozások és
elgondolkodtató kérdések 52 hétre
128 oldal, 2800 Ft
Dizseri Eszter
Gyerekek a Miatyánkról
199 oldal, 1100 Ft
Dizseri Eszter
Illik, nem illik?
Viselkedési tanácsok 12–18
éveseknek
209 oldal, 710 Ft 4
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

ismeretterjesztô
CCCCaaaarrrraaaavvvvaaaagggglllliiiioooo,,,, LLLLuuuuccccaaaa FFFFeeeeddddeeeerrrriiiiccccoooo: Fantáziaország. Az eszmék érzéki varázsa. Gabo, 2490 Ft

CCCCaaaattttttttrrrraaaallllllll,,,, KKKKiiiimmmm: Szexuális intelligencia. Képzômûv., 4900 Ft

CCCChhhhiiiippppppppiiiinnnnddddaaaalllleeee,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttoooopppphhhheeeerrrr: Stonehenge. Az ötezer éves rejtély. General Press, 5800 Ft

FFFFaaaaggggaaaannnn,,,, BBBBrrrriiiiaaaannnn MMMM.... (szerk.): Hetven fontos találmány régi korokból. Athenaeum, 6990 Ft

FFFFrrrreeeesssshhhhffffiiiieeeelllldddd,,,, JJJJaaaacccckkkkiiiieeee (szerk.): Guinness world records, 2006. Guinness rekordok könyve 2005. Gabo,
5990 Ft

KKKKrrrruuuucccckkkkeeeennnnbbbbeeeerrrrgggg,,,, SSSSvvvveeeennnn: A szimfonikus zenekar és hangszerei. Gulliver, 4990 Ft

WWWWaaaalllllllliiiinnnnggggttttoooonnnn,,,, NNNNeeeeiiiillll: A tûzoltóautók és a tûzoltás világenciklopédiája. Athenaeum, 7490 Ft

lexikon
ÁÁÁÁllllttttaaaalllláááánnnnoooossss kkkkiiiisssslllleeeexxxxiiiikkkkoooonnnn IIII––––IIIIIIII. M. Nagylexikon, 16900 Ft

CCCCssssiiiiffffffffáááárrrryyyy TTTTaaaammmmáááássss: Történelmi lexikon. Személyek, események, tárgyak, helyek és fogalmak A-tól Z-ig.
Könyvmíves, 1399 Ft

HHHHaaaarrrrttttiiiinnnnkkkk,,,, AAAAnnnnttttoooonnnn EEEE.: Golyós és sörétes vadászfegyverek enciklopédiája. Alexandra, 6999 Ft

PPPPááááttttrrrroooovvvviiiiccccssss PPPPéééétttteeeerrrr: Német kulturális és országismereti lexikon. TKK, 1900 Ft

PPPPeeeettttrrrroooovvvvaaaaiiii RRRR.... SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Felvidéki kastélyok lexikona I. Nyitrai kerület, Szlovákia.

KT, 2900 Ft

AAAA vvvviiiilllláááágggg áááállllllllaaaattttaaaaiiii. Képes enciklopédia. Tények és érdekességek több száz fajról. Alexandra, 4999 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia
AAAArrrroooonnnn,,,, RRRRaaaayyyymmmmoooonnnndddd: Az elkötelezett szemlélô. Beszélgetések Jean-Louis Missikával és Dominique
Woltonnal. Európa, 3200 Ft

BBBBrrrraaaannnnddddeeeennnnsssstttteeeeiiiinnnn BBBBééééllllaaaa: Kierkegaard. Kairosz, 2200 Ft

CCCCssssiiiikkkkóóóóssss EEEEllllllllaaaa;;;; KKKKaaaarrrrssssaaaaiiii GGGGáááábbbboooorrrr (szerk.): Folyamat és kaland. Tanulmányok Whitehead filozófiájáról.
Veszprémi Humán Tud. Al., 1800 Ft

KKKKiiiissssssss SSSSzzzzaaaabbbboooollllccccssss: Elmeolvasás. Új Mandátum, 2280 Ft

KKKKiiiissssssssnnnnéééé NNNNoooovvvváááákkkk ÉÉÉÉvvvvaaaa: A szellem arisztokratája. Kossuth, 1980 Ft

KKKKöööövvvveeeessss JJJJóóóózzzzsssseeeeffff (szerk.): Bölcsek szíves ajándéka. Gondolatok az év minden napjára. K.u.K., 2600 Ft

MMMMaaaahhhheeeesssshhhhwwwwaaaarrrraaaannnnaaaannnnddddaaaa PPPPaaaarrrraaaammmmhhhhaaaannnnssss,,,, SSSSwwwwaaaammmmiiii: Jóga a mindennapi életben rendszer. Sangam, 8400 Ft

OOOOrrrrtttteeeeggggaaaa yyyy GGGGaaaasssssssseeeetttt,,,, JJJJoooosssséééé: Elmélkedések Leibnizrôl. Attraktor, 4200 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó ZZZZssssiiiiggggmmmmoooonnnndddd: A keletkezés ontológiája. A végtelen fenomenológiája. L’Harmattan, M. Filoz.
Társ., ELTE BTK, 1500 Ft

SSSSzzzzcccczzzzeeeekkkklllliiiikkkk,,,, AAAAnnnnddddrrrrzzzzeeeejjjj: Katharszisz. A természet és a mûvészet gyógyító erejérôl. Európa, 3500 Ft

okkultizmus
AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt,,,, VVVVoooollllkkkkeeeerrrr;;;; BBBBaaaaiiiilllllllliiiieeeeuuuu,,,, EEEEddddiiiitttthhhh: Számmisztika és feng shui. Édesvíz, 2290 Ft

CCCChhhhiiiinnnnmmmmooooyyyy,,,, SSSSrrrriiii: Kundalini. Madal Bal, 1400 Ft

CCCChhhhööööddddrrrröööönnnn,,,, PPPPeeeemmmmaaaa: Közelíts a félelemhez! Útmutató a negatív érzések átalakításához. Édesvíz,
2490 Ft

GGGGaaaawwwwaaaaiiiinnnn,,,, SSSShhhhaaaakkkkttttiiii: Fedezd fel bensô kreatív forrásodat. Édesvíz, 1890 Ft

GGGGuuuubbbbccccssssiiii AAAAnnnniiiikkkkóóóó: A lét lámpásai. Könyvklub, 2490 Ft

LLLLaaaaddddyyyy LLLLoooorrrreeeelllleeeeiiii ((((MMMMeeeelllliiiissssssssaaaa MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll): Cigány kártyajóslás. Gabo, 2990 Ft

MMMMccccCCCCoooorrrrmmmmaaaacccckkkk,,,, KKKKaaaatttthhhhlllleeeeeeeennnn: Tarot. Gabo, 2990 Ft

MMMMiiiicccchhhhaaaallllsssskkkkiiii,,,, CCCCeeeezzzzaaaarrrryyyy: A nácizmus ezoterikus forrása. Európa, 1400 Ft

MMMMoooohhhhrrrr,,,, BBBBäääärrrrbbbbeeeellll: Kozmikus Csomagküldô Szolgálat, avagy mitôl mûködnek a csodák?

Bioenergetic, 2300 Ft

MMMMyyyyssssssss,,,, CCCCaaaarrrroooolllliiiinnnneeee: Miért nem gyógyulnak az emberek, ha lehetnének egészségesek is?

Mandala Véda, 2490 Ft

PPPPaaaappppuuuussss: Reinkarnáció. Az ember szellemi, lelki és fizikai fejlôdése a reinkarnáció fényében.
Hermit, 2700 Ft

PPPPooooppppppppeeeerrrr PPPPéééétttteeeerrrr: Mi az élet étterme? Jonathan Miller, 2980 Ft

PPPPoooorrrrpppphhhheeeetttt,,,, MMMMaaaarrrrkkkk LLLL.: Saint Germain az alkímiáról. Édesvíz, 1990 Ft

RRRRooooddddwwwwaaaayyyy,,,, HHHHoooowwwwaaaarrrrdddd: Az Õsi Ösvény Tarot. Bioenergetic, 3700 Ft

SSSScccchhhhüüüüttttzzzz,,,, WWWWiiiillllffffrrrriiiieeeedddd: Emberi játszmák. Asztrológiai kulcs a valláshoz és a spiritualitáshoz. Astro-
Line, 3500 Ft

TTTTuuuullllkkkkuuuu,,,, TTTTaaaarrrrtttthhhhaaaannnngggg: Dinamikus nyugalom. Édesvíz, 2980 Ft

VVVVeeeerrrrmmmmaaaa,,,, SSSSuuuurrrreeeennnnddddrrrraaaa: A tunguzkai tûzgömb. A 20. század egyik legnagyobb rejtélyének nyomában.
Partvonal, 2490 Ft

VVVViiiirrrrttttuuuueeee,,,, DDDDoooorrrreeeeeeeennnn: Földangyalok. Édesvíz, 1990 Ft

WWWWaaaaiiiitttteeee,,,, AAAArrrrtttthhhhuuuurrrr EEEEddddwwwwaaaarrrrdddd: Képes ismertetô a tarot szimbólumaihoz. Hermit, 2300 Ft

pszichiátria, pszichológia
BBBBáááánnnnkkkkiiii MMMM.... CCCCssssaaaabbbbaaaa: Tesztelje önmagát! Pro Die, 2600 Ft

CCCChhhhaaaappppmmmmaaaannnn,,,, GGGGaaaarrrryyyy: Szólóban. Az egyedülállók öt szeretetnyelve. Harmat, 1500 Ft

HHHHaaaaaaaassss AAAAnnnnnnnnaaaa: A feleséged vagyok, nem a cseléded. Arsenicum, 1980 Ft

HHHHeeeeggggeeeeddddûûûûssss GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllllllaaaa: Az örökbefogadás ajándéka. Könyvklub, 1290 Ft

JJJJáááárrrróóóó KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn (szerk.): Sors mint döntés I–II. Helikon, 6490 Ft

KKKKrrrruuuuggggllllaaaannnnsssskkkkiiii,,,, AAAArrrriiiieeee WWWW.: A zárt gondolkodás pszichológiája. Osiris, 2480 Ft

LLLLáááázzzzáááárrrr JJJJuuuuddddiiiitttt: A kommunikáció tudománya. Balassi, 1500 Ft

LLLLeeeewwwwiiiissss,,,, CCCClllliiiivvvveeee SSSSttttaaaapppplllleeeessss: A bánatról. Harmat, 1400 Ft

LLLLoooowwwweeee,,,, SSSShhhheeeeiiiillllaaaa: Árulkodó írások. Híres emberek a grafológia tükrében. Athenaeum, 3980 Ft

MMMMoooohhhháááássss LLLLíííívvvviiiiaaaa: Ismerd meg önmagad! Könyvklub, 2290 Ft

PPPPooooppppppppeeeerrrr PPPPéééétttteeeerrrr: Lelkek és göröngyök. Pszichológiai írások. Saxum, 3500 Ft

PPPPoooorrrrkkkkoooolllláááábbbbnnnnéééé BBBBaaaalllloooogggghhhh KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szûrésére és korrekciójára.
ELTE PPK, 1200 Ft

SSSSttttrrrraaaasssssssseeeerrrr,,,, FFFFrrrreeeeddddddddiiiieeee;;;; RRRRaaaannnnddddoooollllpppphhhh,,,, PPPPaaaauuuullll: Mediáció. A konfliktusmegoldás lélektani aspektusai. Nyitott
Könyvmûh., 2500 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó IIIIllllddddiiiikkkkóóóó: Agresszió – átok vagy áldás? Az agresszió helye és szerepe a keresztény közösségek
életében (magyar, német ny.) WJLF, 1365 Ft

TTTTeeeeppppppppeeeerrrrwwwweeeeiiiinnnn,,,, KKKKuuuurrrrtttt: A párkapcsolat mûvészete. Holistic, 1990 Ft

VVVVaaaassss JJJJóóóózzzzsssseeeeffff PPPPáááállll: Egy elmeorvos tévelygései. Gondolatok a pszichoterápiáról. Pro Die, 3400 Ft

WWWWoooorrrrtttthhhhiiiinnnnggggttttoooonnnn,,,, EEEEvvvveeeerrrreeeetttttttt: Megbocsátás. Hogyan tegyük múlt idôbe a múltunkat? Harmat, 1980 Ft

VALLÁS
BBBBaaaallllllllaaaa PPPPéééétttteeeerrrr;;;; NNNNéééémmmmeeeetttthhhh DDDDáááávvvviiiidddd (szerk.): ‘Hálával áldozzál’. Tanulmányok.

KGRE Hittud., 5000 Ft

BBBBaaaarrrrttttóóóókkkk IIIIssssttttvvvváááánnnn: Mennyek Királynôje. Helikon, 2990 Ft

BBBBiiiibbbblllliiiiaaaaiiii mmmmeeeesssséééékkkk ggggyyyyeeeerrrreeeekkkkeeeekkkknnnneeeekkkk. Vince, 2995 Ft

CCCCaaaarrrrrrrr----GGGGoooommmmmmmm,,,, PPPPhhhhiiiilllliiiipppp: A druidák ligetében. Gold Book, 2499 Ft

CCCChhhhrrrryyyyssssoooossssttttoooommmmuuuussss,,,, JJJJoooohhhhaaaannnnnnnneeeessss (Aranyszájú Szent János): Beszédek a zsidók ellen. WJLF, 4200 Ft

CCCCllllaaaaiiiirrrrvvvvaaaauuuuxxxx----iiii SSSSzzzzeeeennnntttt BBBBeeeerrrrnnnnáááátttt: De consideratione. A megfontolásról. Jenô pápának. Kairosz, 2300 Ft

CCCCrrrraaaabbbbbbbb,,,, LLLLaaaarrrrrrrryyyy: Új élet. Valódi szabadság. KIA, 1500 Ft

DDDDiiiilllllllloooowwww,,,, LLLLiiiinnnnddddaaaa: Áldások könyve. KIA, 1500 Ft

FFFFaaaabbbbiiiinnnnyyyy TTTTiiiibbbboooorrrr (szerk.): Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek. EBBE, 1167 Ft

FFFFrrrraaaannnnkkkkffffuuuurrrrttttiiii NNNNéééévvvvtttteeeelllleeeennnn: Német teológia. Kairosz, 2200 Ft

JJJJuuuunnnngggg,,,, CCCCaaaarrrrllll GGGGuuuussssttttaaaavvvv: A nyugati és keleti vallások lélektanáról. Scolar, 7500 Ft

KKKKrrrraaaauuuussssssss,,,, HHHHeeeeiiiinnnnrrrriiiicccchhhh: Az angyalok. Hagyomány és értelmezés. Corvina, 1600 Ft

LLLLuuuuzzzzsssséééénnnnsssszzzzkkkkyyyy,,,, GGGGuuuuyyyy: A remény zarándoka. JLX, 1750 Ft

RRRRaaaattttzzzziiiinnnnggggeeeerrrr,,,, JJJJoooosssseeeepppphhhh:::: Benedek Európája a kultúrák válságában. Szt. István Társ., 1300 Ft

SSSSaaaannnnttttiiiinnnniiii,,,, AAAAllllcccceeeesssstttteeee: II. János Pál apostoli útjai. Kossuth, 9990 Ft

SSSSeeeerrrreeeeggggééééllllyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn: Nevelnek a szentek. Szt. István Társ., 1900 Ft

ZZZZáááásssszzzzkkkkaaaalllliiiicccczzzzkkkkyyyy PPPPáááállll: A várakozás megszentelése. Adventi elmélkedések. Harmat, 880 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

felsôoktatás
HHHHaaaajjjjttttmmmmaaaannnn BBBBééééllllaaaa: Matematikai feladatgyûjtemény. Gyógyszerészhallgatók számára. Semmelweis,
9000 Ft

TTTTúúúúrrrriiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr (szerk.): A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak. Medicina, 5200 Ft

globalizáció
MMMMoooollllnnnnáááárrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; TTTTóóóótttthhhh AAAAttttttttiiiilllláááánnnnéééé (szerk.): Globalizáció és innováció. Tanulmánykötet. Arisztotelész,
1334 Ft

hadtudomány
HHHHeeeellllffffeeeerrrrssss,,,, JJJJoooohhhhnnnn: Kézikönyv az Egyesült Államok haditengerészetérôl. Gold Book, 2499 Ft

JJJJaaaacccckkkkssssoooonnnn,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: A világ híres vadászgépei. Hajja, 4998 Ft

MMMMiiiittttttttáááákkkk FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Várostromok a magyar történelembôl. TKK, 1909 Ft

jog
CCCCsssseeeehhhhiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Diké kísértése. Magánjogi és kultúrtörténeti tanulmányok. Gondolat, 3690 Ft

HHHHeeeerrrrddddeeeeggggeeeennnn,,,, MMMMaaaatttttttthhhhiiiiaaaassss: Európai jog. Budapesti Fórum Európáért Al., 4000 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh IIIIssssttttvvvváááánnnn: Az európai és a magyar munkajog. Saldo, 2000 Ft

KKKKeeeennnnddddeeee TTTTaaaammmmáááássss;;;; SSSSzzzzûûûûccccssss TTTTaaaammmmáááássss (szerk.): Európai közjog és politika. Osiris, 5500 Ft

KKKKeeeerrrreeeesssszzzzttttyyyy BBBBééééllllaaaa eeeetttt aaaallll.: A magyar büntetôjog különös része. Korona, 7950 Ft

MMMMaaaaccccDDDDoooonnnnaaaalllldddd,,,, FFFFiiiioooonnnnaaaa;;;; WWWWeeeeaaaavvvveeeerrrr,,,, CCCCllllaaaarrrreeee: Emberi jogok. Könyvklub, 1490 Ft

SSSSzzzzmmmmooooddddiiiissss JJJJeeeennnnôôôô: A jog realitása. Az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig. Kairosz,
2600 Ft

kereskedelem
BBBBuuuuzzzzáááássss GGGGiiiizzzzeeeellllllllaaaa: Áruismeret ABC eladóknak. Képzômûv., 2600 Ft

BBBBuuuuzzzzáááássss GGGGiiiizzzzeeeellllllllaaaa: Kultúrcikk és lakberendezési cikkek szakáruismerete. Képzômûv., 3900 Ft

közgazdaságtan
GGGGaaaallllaaaammmmbbbboooossss PPPPéééétttteeeerrrr eeeetttt aaaallll.: Kockázatelemzés lépésrôl lépésre. ETK, 7980 Ft

KKKKrrrreeeeppppssss,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd MMMM.: Játékelmélet és közgazdasági modellezés. Tankönyvkiadó, 2500 Ft

kriminológia
AAAAllll----NNNNaaaahhhhiiii,,,, DDDDoooonnnnyyyyaaaa;;;; CCCCrrrrooooffffttttssss,,,, AAAAnnnnddddrrrreeeewwww: Elrabolt gyermekek. JLX, 1950 Ft

LLLLyyyyoooonnnnssss,,,, LLLLeeeewwwwiiiissss: A büntetés története. Könyvklub, 3990 Ft

néprajz, népszokások
KKKKoooovvvvááááccccssss AAAAttttttttiiiillllaaaa ZZZZoooollllttttáááánnnn (szerk.): Japán regék és mondák. Móra, 1980 Ft

LLLLaaaammmmmmmmeeeellll AAAAnnnnnnnnaaaammmmáááárrrriiiiaaaa;;;; NNNNaaaaggggyyyy IIIIlllloooonnnnaaaa: Parasztbiblia. Osiris, 3480 Ft

MMMMaaaakkkkoooollllddddiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrrnnnnéééé: Betlehemes játék. Cser, 698 Ft

MMMMááááttttéééé IIIImmmmrrrreeee: Yotengrit 1. A rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka. Püski, 1600 Ft

PPPPoooozzzzssssoooonnnnyyyy FFFFeeeerrrreeeennnncccc: A moldvai csángó magyarok. Gondolat, 2890 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

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

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

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon

tekinthetôk meg.

2005. október 13. – november 9.
M

e
g
je

le
n
t 

k
ö
n
y
v
e
k

 könyvhét 2005-11  7/6/06  2:17 PM  Page 18



4
1
1

M
e
g
je

le
n
t 

k
ö
n
y
v
e
k

nyelvkönyvek
BBBBaaaalllláááázzzzssss GGGGéééézzzzaaaa;;;; BBBBeeeennnnkkkkeeeessss ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Anyanyelvi beszédkultúra a nyelvi elôkészítô évfolyam számára.
Tankönyvkiadó, 1450 Ft

MMMMeeeekkkkiiiissss ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa;;;; SSSSzzzzôôôôkkkkeeee AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa: Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe – felkészítô
könyv a német idegenforgalmi és vendéglátó-ipari szakmai nyelvvizsgára. Tankönyvkiadó, 3600 Ft

ÓÓÓÓvvvváááárrrriiii VVVVaaaalllléééérrrriiiiaaaa;;;; SSSSzzzzaaaabbbbóóóó LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Klick und Blick. Internetes barangolások németül tanulóknak.
Tankönyvkiadó, 1840 Ft

WWWWeeeeiiiiggggmmmmaaaannnnnnnn,,,, JJJJüüüürrrrggggeeeennnn;;;; BBBBiiiieeeelllleeeerrrr,,,, KKKKaaaarrrrllll HHHHeeeeiiiinnnnzzzz;;;; SSSScccchhhheeeennnnkkkk,,,, SSSSyyyyllllvvvv: Deutsch international 1. Tankönyv. Maxim,
1680 Ft

WWWWeeeeiiiiggggmmmmaaaannnnnnnn,,,, JJJJüüüürrrrggggeeeennnn;;;; LLLLaaaassssppppeeeeyyyyrrrreeeessss,,,, FFFFrrrraaaannnnccccooooiiiisssseeee: Deutsch international 1. Felmérô füzet. Maxim,
1779 Ft

WWWWeeeeiiiiggggmmmmaaaannnnnnnn,,,, JJJJüüüürrrrggggeeeennnn;;;; LLLLaaaassssppppeeeeyyyyrrrreeeessss,,,, FFFFrrrraaaannnnccccooooiiiisssseeee: Deutsch international 1. Tanári kézikönyv. Maxim,
3480 Ft

oktatás-nevelés
BBBBíííírrrróóóó MMMMáááárrrriiiiaaaa;;;; NNNNaaaaggggyyyy MMMMáááárrrrttttaaaa eeeetttt aaaallll.: Irodalmi alkotások elemzése logikusan 12.

Item, 2000 Ft

FFFFüüüürrrrcccchhhhtttt LLLLáááásssszzzzllllóóóó eeeetttt aaaallll.: Tanulási készség tréning serdülôk számára. ELTE PPK, 1200 Ft

GGGGéééécccczzzziiii JJJJáááánnnnoooossss: Pedagógiai tudásátadás. Iskolakultúra, 2000 Ft

GGGGuuuuttttkkkkiiiinnnn,,,, TTTT....BBBB;;;; CCCCuuuurrrrttttiiiissss,,,, MMMM....JJJJ.: Az iskolai konzultáció elmélete és technikái. ELTE PPK, 1200 Ft

HHHHoooorrrrttttoooobbbbáááággggyyyyiiiinnnnéééé NNNNaaaaggggyyyy ÁÁÁÁggggnnnneeeessss (szerk.): Családi életre nevelés az oktatásban. Sapientia, 1800 Ft

KKKKaaaallllaaaammmmáááárrrr HHHHaaaajjjjnnnnaaaallllkkkkaaaa: Tanulási zavarok korrekciója és személyiségfejlesztés. ELTE PPK, 1200 Ft

KKKKaaaappppoooossssiiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: A dráma tanítása 1–4. évfolyamban tanítók számára. Marczibányi Téri Mûv.
Közp., 1400 Ft

KKKKaaaattttoooonnnnaaaa AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; LLLLááááddddiiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó (szerk.): Tanuljunk, de hogyan!? Az iskolai szaktárgyak tanulása.
Tankönyvkiadó, 3400 Ft

KKKKoooonnnnttttrrrraaaa MMMMiiiikkkkllllóóóóssss (szerk.): Sült galamb? Magyar egyetemi tannyelvpolitika. Konferencia a tan-
nyelvválasztásról Debrecenben, 2004.október 28-31-én.

Lilium Aurum, 1900 Ft

KKKKóóóónnnnyyyyaaaa IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; NNNNaaaaggggyyyy MMMMáááárrrrttttaaaa eeeetttt aaaallll.: Irodalmi alkotások elemzése logikusan 9.

Item, 2000 Ft

NNNNaaaaggggyyyy MMMMáááárrrrttttaaaa;;;; OOOOssssttttoooorrrriiiiccccssss LLLLáááásssszzzzllllóóóó eeeetttt aaaallll.: Irodalmi alkotások elemzése logikusan 11.

Item, 2000 Ft

PPPPuuuukkkkáááánnnnsssszzzzkkkkyyyy BBBBééééllllaaaa: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Iskolakultúra,
2000 Ft

RRRReeeeeeeessss,,,, JJJJoooonnnnaaaatttthhhhaaaannnn: Drogok. Könyvklub, 1490 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó IIIIssssttttvvvváááánnnnnnnnéééé NNNNaaaaggggyyyy MMMMaaaaggggddddoooollllnnnnaaaa;;;; NNNNaaaaggggyyyy MMMMáááárrrrttttaaaa eeeetttt aaaallll.: Irodalmi alkotások elemzése logikusan 10.
Item, 2000 Ft

SSSSzzzziiiittttóóóó IIIImmmmrrrreeee: A tanulási stratégiák fejlesztése. ELTE PPK, 1200 Ft

WWWWeeeeiiiinnnnhhhhoooolllldddd,,,, AAAAnnnnggggeeeellllaaaa: Az óra és az idô. Szakkönyvsorozat óvodásoknak, kisiskolásoknak. Scolar,
2950 Ft

politika
AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaassss,,,, JJJJooooeeeellll: Háborúfüggôk. Miért nem tud az USA kiszállni a fegyverkezésbôl?

Független Média, 1440 Ft

DDDDeeeeáááákkkk PPPPéééétttteeeerrrr: A biztonságpolitika kihívásai. A válság- és konfliktuskezelés elmélete. Új Mandátum,
Zsigmond Kir. Fôisk., 2480 Ft

DDDDrrrráááábbbbiiiikkkk JJJJáááánnnnoooossss: 1956 – A magyarok harmadik útja. Gold Book, 2499 Ft

GGGGaaaarrrraaaacccczzzziiii IIIImmmmrrrreeee: Ész és sors. Modern politikabölcseleti vázlatok. Veszprémi Humán Tud. Al., 1600 Ft

KKKKiiiissssssss BBBBaaaalllláááázzzzssss;;;; BBBBooooddddaaaa ZZZZssssoooolllltttt: Politika az interneten. Századvég, 3150 Ft

LLLLeeeennnnddddvvvvaaaaiiii,,,, PPPPaaaauuuullll: A világ egy kritikus európai szemével. Napvilág, 3400 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg ppppoooolllliiiittttiiiikkkkaaaaiiii éééévvvvkkkköööönnnnyyyyvvvveeee 2222000000005555. (CD-ROM-mal) Kossuth, 3900 Ft

PPPPooookkkkoooollll BBBBééééllllaaaa: Globális uralmi rend. Kairosz, 2400 Ft

PPPPüüüünnnnkkkköööössssttttiiii ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd: Szeplôtelen fogantatás. Népszabadság, 2990 Ft

SSSScccchhhhmmmmiiiiddddtttt MMMMáááárrrriiiiaaaa: A titkosszolgálatok kulisszái mögött. XXI. Század Int., 2490 Ft

TTTThhhhoooommmmaaaassss,,,, GGGGoooorrrrddddoooonnnn: Moszad. JLX, 1990 Ft

VVVVuuuujjjjiiiittttyyyy TTTTvvvvrrrrttttkkkkoooo: Pokoli történetek. Tvrtko könyve. Alexandra, 2499 Ft

statisztika
BBBBrrrraaaannnnyyyyiiiicccczzzzkkkkiiiinnnnéééé GGGGéééécccczzzzyyyy GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllllllaaaa (szerk.): Demográfiai Évkönyv 2004 – Demographic yearbook
2004 (magyar-angol ny.). KSH, 5800 Ft

BBBBrrrriiiinnnnsssszzzzkkkkyyyynnnnéééé HHHHiiiiddddaaaassss ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa: Népesedési tendenciák a kelet-közép-európai fôvárosokban.
KSH, 1300 Ft

NNNNaaaaggggyyyy RRRReeeennnnááááttttaaaa eeeetttt aaaallll. (szerk.): Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2003. (magyar–angol ny.).
KSH, 2200 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó MMMMáááárrrrttttaaaa (szerk.): Lakásstatisztikai évkönyv, 2004 – Yearbook of housing statistics, 2004
(magyar-angol ny.). KSH, 4200 Ft

tankönyvek
CCCCssssuuuukkkkaaaa JJJJóóóózzzzsssseeeeffff;;;; SSSSáááánnnnddddoooorrrr IIIIllllddddiiiikkkkóóóó: 160 mûelemzés érettségizôknek. MRO 2000, 2290 Ft

KKKKaaaattttoooonnnnaaaa RRRReeeennnnááááttttaaaa (szerk.): Érettségizô irodalom zsebteszt. DFT-Hungária, 987 Ft

KKKKaaaattttoooonnnnaaaa RRRReeeennnnááááttttaaaa (szerk.): Érettségizô történelem zsebteszt (társasjátékkal) 40 feladatsor,
720 kérdés. DFT-Hungária, 987 Ft

OOOOrrrrsssszzzzáááággggoooossss kkkköööözzzzééééppppiiiisssskkkkoooollllaaaaiiii kkkkaaaallllaaaauuuuzzzz 2222000000006666. DFT-Hungária, 2484 Ft

társadalomtudományok
111155550000 lllleeeeggggggggaaaazzzzddddaaaaggggaaaabbbbbbbb MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááággggoooonnnn 2222000000005555. Népszabadság, 990 Ft

BBBBaaaallllllllaaaa BBBBáááálllliiiinnnntttt: Szociológia és kultúra. M. Szemle Al., 2500 Ft

BBBBiiiirrrrgggg,,,, HHHHeeeerrrrwwwwiiiigggg: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedô csapdák. Corvina, 1600 Ft

CCCCssssaaaappppóóóó IIIIddddaaaa (szerk.): Feminista Almanach 2005. MINÕK, 1400 Ft

CCCCssssuuuunnnngggg----CCCCssssiiiiaaaannnngggg,,,, LLLLiiii: Szerencsevadászok. Kínaiak Magyarországon. Marco Polo, 1950 Ft

EEEElllliiiiaaaassss,,,, NNNNoooorrrrbbbbeeeerrrrtttt: Az udvari társadalom. A királyság és az udvari arisztokrácia szociológiai
jellemzôinek vizsgálata. Napvilág, 3400 Ft

FFFFaaaarrrraaaaggggóóóó TTTTaaaammmmáááássss (szerk.): Bölcsôtôl a koporsóig. Szöveggyûjtemény a történeti demográfia tanul-
mányozásához. Új Mandátum, 3800 Ft

GGGGáááábbbboooorrrr KKKKáááállllmmmmáááánnnn: Fesztiválok ifjúsága és a drog. Belvedere Merid., 1750 Ft

GGGGiiiiddddddddeeeennnnssss,,,, AAAAnnnntttthhhhoooonnnnyyyy: Elszabadult világ. Hogyan alakítja át életünket a globalizáció. Napvilág,
1800 Ft

GGGGoooouuuuddddssssbbbblllloooommmm,,,, JJJJoooohhhhaaaannnn: Idôrezsimek. Typotex, 2800 Ft

MMMMáááárrrrttttoooonnnn ÁÁÁÁrrrroooonnnn: Házasság, család. Mentor, 1680 Ft

MMMMááááttttéééé----TTTTóóóótttthhhh AAAAnnnnddddrrrráááássssnnnnéééé;;;; NNNNéééémmmmeeeetttthhhh ZZZZssssoooolllltttt eeeetttt aaaallll.: Gyálarét társadalma. Bába, 875 Ft

PPPPoooommmmooooggggááááttttssss BBBBééééllllaaaa: Magyar régiók. Különbözés az egységben – egység a különbözésben.
Tanulmányok, elôadások, jegyzetek. Kairosz, 2100 Ft

TTTTóóóótttthhhh PPPPáááállll PPPPéééétttteeeerrrr (szerk.): Vándorlás és népességfogyás. Interjúk a magyarok Magyarországra
vándorlásáról. Lucidus, 3800 Ft

WWWWiiiillllddddmmmmaaaannnnnnnn JJJJáááánnnnoooossss: Katolikus tükör. A magyar egyház és az európai integráció. Gyakorlati teo-
trilógia I. Kairológia. Egyházfórum Al., 1785 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan
CCCChhhhiiiinnnneeeerrrryyyy,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Lepkék. Tenyérben a világ. Gyakorlati útmutató Európa legelterjedtebb fajaihoz.
Trivium, 1799 Ft

TTTTaaaayyyylllloooorrrr,,,, BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrraaaa: Állatóriások. Novum, 2100 Ft

antropológia
LLLLiiiinnnnkkkkeeee,,,, DDDDeeeettttlllleeeeffff: Az agy. Corvina, 1600 Ft

PPPPhhhhiiiilllllllliiiippppssss,,,, CCCChhhhaaaarrrrlllleeeessss: Aztékok és maják képes enciklopédiája. Athenaeum, 7490 Ft

biológia
WWWWaaaallllkkkkeeeerrrr,,,, RRRRiiiicccchhhhaaaarrrrdddd: Eleven parányok. Novum, 2200 Ft

csillagászat
BBBBeeeerrrrrrrryyyy,,,, DDDDaaaannnnaaaa: Rendhagyó galaktikus útikalauz. Scolar, 3900 Ft

KKKKeeeerrrrrrrroooodddd,,,, RRRRoooobbbbiiiinnnn: Hubble. Ablak a világegyetemre. Gabo, 6500 Ft

PPPPlllliiiinnnniiiiuuuussss SSSSeeeeccccuuuunnnndddduuuussss,,,, CCCCaaaaiiiiuuuussss: Caius Plinius Secundus természettudományának 2. könyve. Fordítás és
feldolgozás. Lomart, 4000 Ft

fizika
SSSSoooommmmooooggggyyyyiiii GGGGáááábbbboooorrrr: Einstein, avagy a tudomány téveszméje. Kornétás, 1990 Ft

földtan és ôslénytan
HHHHaaaaaaaassss JJJJáááánnnnoooossss (szerk.): Magyarország geológiája. Triász. ELTE Eötvös, 11725 Ft

kémia
TTTTaaaakkkkááááccccssssnnnnéééé NNNNoooovvvváááákkkk KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiinnnnaaaa;;;; JJJJóóóózzzzaaaannnn MMMMiiiikkkkllllóóóóssss eeeetttt aaaallll. (szerk.): Gyógyszerészi kémia gyakorlatok.
Gyógyszervegyületek vizsgálata. Elôiratgyûjtemény és kommentár.

Semmelweis, 9000 Ft

környezetvédelem
NNNNáááánnnnáááássssiiii IIIIrrrréééénnnn (szerk.): Humánökológia. A természetvédelem, a környezetvédelem és az
embervédelem tudományos alapjai és módszerei. Medicina, 5400 Ft

AAAA vvvveeeesssszzzzééééllllyyyyeeeezzzztttteeeetttteeeetttttttt FFFFöööölllldddd. Novum, 2100 Ft

matematika
UUUUjjjjvvvváááárrrriiii IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; SSSSzzzzaaaabbbbóóóó IIIIssssttttvvvváááánnnn: Sakk – matematika az iskolában. Mat. Tehetségfejl. Közp., 735 Ft

növénytan
PPPPaaaarrrrrrrraaaammmmóóóónnnn: Botanika atlasz. Holló, 1950 Ft

TTTTiiiittttooookkkkzzzzaaaattttoooossss bbbboooonnnnssssaaaaiiii. Illia, 3990 Ft

VVVVeeeerrrrmmmmeeeeuuuulllleeeennnn,,,, NNNNiiiiccccoooo: Fák és cserjék enciklopédiája. Ventus Libro, 3990 Ft

növénytermesztés
CCCChhhheeeevvvvaaaalllliiiieeeerrrr,,,, GGGGeeeerrrraaaarrrrdddd;;;; FFFFrrrroooocccchhhhooootttt,,,, HHHHeeeennnnrrrriiii eeeetttt aaaallll.: Az európai fekete szarvasgomba. Mezôgazda, 4999 Ft

SSSSzzzzeeeemmmmeeeerrrreeee LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Föld alatti gombavilág. Mezôgazda, 2500 Ft

természettudományok, általában
PPPPaaaarrrrrrrraaaammmmóóóónnnn: A fizika és kémia atlasza. Holló, 1950 Ft

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, RRRRooooyyyyssssttttoooonnnn MMMM.: Serendipity. Véletlen felfedezések a tudományban. Akadémia,
2980 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
AAAAddddaaaammmmssss,,,, JJJJaaaannnniiiinnnneeee: Hogyan beszéljünk a macskánkkal. Értsük meg kedvencünket és beszéljünk
vele. Szüntessük meg viselkedési gondjait. Tipo-Copy, 1598 Ft

BBBBaaaarrrrááááttttaaaaiiiinnnnkkkk aaaa cccciiiiccccáááákkkk 1111000000000000 kkkkééééppppeeeennnn. Budakönyvek, 3900 Ft

SSSSzzzziiiinnnnáááákkkk JJJJáááánnnnoooossss;;;; ZZZZssssoooollllnnnnaaaayyyy MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Több mint kutya. Minden, amit a kutyákról tudni kell!
Mezôgazda, 4500 Ft

TTTTaaaabbbboooorrrr,,,, RRRRooooggggeeeerrrr: Macskák. Gold Book, 3498 Ft

barkácsolás
AAAAmmmmbbbbrrrruuuussss AAAAllllaaaaddddáááárrrr: Tiffany óralapok. Cser, 398 Ft

CCCCrrrroooouuuucccchhhhlllleeeeyyyy,,,, CCCCllllaaaaiiiirrrreeee: A gyöngyszövôk bibliája. Alexandra, 2999 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhhnnnnéééé OOOOrrrroooosssszzzz MMMMáááárrrrttttaaaa: Lovak. Cser, 398 Ft

HHHHuuuubbbbeeeerrrr,,,, EEEEllllkkkkeeee;;;; HHHHuuuubbbbeeeerrrr,,,, NNNNoooorrrrbbbbeeeerrrrtttt: Karácsonyi ablakdíszek hullámkartonból és dróthálóból. Holló,
690 Ft

KKKKaaaappppeeeelllllllleeeerrrr,,,, SSSSaaaabbbbiiiinnnneeee;;;; KKKKuuuunnnnkkkkeeeellll,,,, AAAAnnnnnnnneeeetttttttteeee: Zselégyertyák. Cser, 698 Ft

KKKKeeeesssszzzztttthhhheeeellllyyyyiiiinnnnéééé VVVVaaaarrrrggggaaaa IIIIbbbboooollllyyyyaaaa: Képeslapok dombortechnikával. Cser, 698 Ft

KKKKiiiipppppppp,,,, AAAAnnnnggggeeeelllliiiikkkkaaaa: Karácsonyi ablakdíszek. Cser, 698 Ft

KKKKiiiissssssss ÉÉÉÉvvvvaaaa: Textilfigurák könyve. Sanoma, 2490 Ft

MMMMeeeeeeeesssstttteeeerrrrssss,,,, AAAAnnnnnnnneeeelllliiiieeee: Adventi díszcsodák. Cser, 1098 Ft

MMMMoooorrrraaaassss,,,, IIIInnnnggggrrrriiiidddd: Gyöngycsillagok karácsonyra. Holló, 690 Ft

MMMMoooorrrraaaassss,,,, IIIInnnnggggrrrriiiidddd: Karácsonyi dekorációs ötletek papírból, drótból, filcbôl... Holló, 690 Ft

PPPPóóóóllllyyyyaaaa ZZZZoooollllttttáááánnnn,,,, iiiiffffjjjj.: Szalagszövés. Cser, 698 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
GGGGeeeeddddddddeeeessss,,,, AAAAnnnnnnnneeee: Elsô éveim. Napló fiúknak. Alexandra, 1999 Ft

KKKKeeeennnnéééézzzz KKKKíííírrrraaaa: Az elsô év lépései. LPI, 995 Ft

KKKKllllaaaauuuussss,,,, MMMMaaaarrrrsssshhhhaaaallllllll HHHH....;;;; KKKKllllaaaauuuussss,,,, PPPPhhhhyyyyllll: A csodálatos újszülött. Jaffa, 2490 Ft

WWWWaaaallllkkkkeeeerrrr,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Babatorna. Hajja, 1995 Ft
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egészség és higiénia
AAAAllllbbbbeeeerrrrttttssss,,,, AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaassss;;;; MMMMuuuulllllllleeeennnn,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr eeeetttt aaaallll.: Fák, bokrok gyógyító ereje. Az áfonyától a zsályáig.
Sziget, 2980 Ft

CCCChhhhaaaallllkkkkoooo,,,, TTTThhhhoooommmmaaaassss JJJJ.: A tökéletes egészség öröme. Lunarimpex, 1480 Ft

EEEEiiiisssseeeennnnbbbbeeeerrrrgggg,,,, AAAArrrrlllleeeennnneeee: Az a 9 hónap. Útmutató leendô anyáknak s apáknak. Park, 3900 Ft

FFFFrrrreeeeiiiittttaaaagggg,,,, EEEErrrrhhhhaaaarrrrdddd FFFF.: Szövetségesünk, a tudattalan. A sikerhez segítô szellemi út. Mérték,
2499 Ft

KKKKoooollllaaaarrrroooovvvvsssszzzzkkkkyyyy GGGGyyyyöööönnnnggggyyyyiiii: Gátizomtorna. Jógával a záróizmok egészségéért. LPI, 1650 Ft

NNNNaaaaggggyyyy MMMMáááárrrriiiiaaaa EEEEddddiiiitttt: Elsôsegélynyújtás gépjármû-vezetôk részére. Kotra, 800 Ft

TTTToooollllddddyyyy CCCCssssiiiillllllllaaaa: Kismamajóga. Út a tudatos, örömteli szüléshez. LPI, 1850 Ft

TTTTóóóótttthhhh LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Gyógynövények, drogok, fitoterápia. KLTE, 2900 Ft

VVVVíííízzzzvvvváááárrrriiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Gondozástan. Skandi-Wald, 3854 Ft

elektrotechnika
NNNNaaaaggggyyyy FFFFeeeerrrreeeennnncccc CCCCssssaaaabbbbaaaa: Hírközlési alapismeretek. Mûszaki, 4290 Ft

háztartás
EEEEddddddddyyyy,,,, CCCCeeeelllliiiiaaaa: Folt hátán folt. Alexandra, 2999 Ft

GGGGrrrriiiiffffffffiiiitttthhhhssss,,,, AAAAmmmmaaaannnnddddaaaa: 1000 pulóver. Alexandra, 3999 Ft

HHHHeeeennnnlllleeeeyyyy,,,, LLLLiiiinnnnddddaaaa: Kreatív otthon. Díszítés saját kezûleg, változatos technikákkal. Aréna 2000, 5490 Ft

KKKKaaaarrrrcccczzzzaaaaggggiiii AAAAnnnnnnnnaaaammmmáááárrrriiiiaaaa: Az otthonos lakás. Új ötletek a lakás díszítéséhez. Corvina, 4400 Ft

LLLLaaaakkkkyyyy KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiinnnnaaaa: Asztalvarázs. Jószöveg, 5490 Ft

kertészet
BBBBáááálllliiiinnnntttt GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: A kiváncsi kertész (DVD melléklettel). Mezôgazda, 3900 Ft

AAAA ddddíííísssszzzzffffáááákkkk bbbbeeeetttteeeeggggssssééééggggeeeeiiii ééééssss kkkkáááárrrrtttteeeevvvvôôôôiiii. Mezôgazda, 3600 Ft

KKKKiiiinnnnggggssssbbbbuuuurrrryyyy,,,, NNNNooooeeeellll: Mûvészi kertek. Geopen, 5990 Ft

RRRRoooodddd,,,, JJJJ.... eeeetttt aaaallll.: A zöldségfélék betegségei és kártevôi. Mezôgazda, 4600 Ft

közúti közlekedés és szállítás
TTTToooorrrrddddaaaaiiii FFFFeeeerrrreeeennnncccc (szerk.): Tehergépkocsi- és autóbuszvezetôk tankönyve. Springer, 3490 Ft

mûszaki tudományok
FFFFiiiisssscccchhhheeeerrrr,,,, WWWWaaaalllltttteeeerrrr: A digitális mûsorszórás alapjai. Typotex, 4800 Ft

GGGGrrrryyyyddddeeee,,,, WWWWiiiillllllll: Fa a világ építészetében. Kossuth, 8990 Ft

HHHHaaaazzzzaaaayyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): A digitális televízió szolgáltatásai. Bevezetési modellek, külföldi tapasztalatok.
Typotex, 3800 Ft

KKKKöööönnnnnnnnyyyyûûûûsssszzzzeeeerrrrkkkkeeeezzzzeeeetttteeeessss ééééppppüüüülllleeeetttteeeekkkk,,,, tttteeeecccchhhhnnnnoooollllóóóóggggiiiiáááákkkk. Terc, 4800 Ft

PPPPaaaattttaaaakkkkiiii BBBBééééllllaaaa: A technológia menedzselése. Typotex, 1350 Ft

orvostudomány
BBBBooooddddaaaaiiii,,,, BBBBaaaalllláááázzzzssss IIII....;;;; ZZZZmmmmuuuuddddaaaa,,,, RRRRiiiicccchhhhaaaarrrrdddd AAAA.: Mammográfiám lelete: POZITÍV! SpringMed, 1980 Ft

FFFFoooorrrrrrrraaaaiiii JJJJuuuuddddiiiitttt: Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetébôl. Dental Press, 8500 Ft

GGGGeeeerrrraaaa IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): Parodontológia. Semmelweis, 8668 Ft

HHHHaaaacccchhhhiiiinnnnsssskkkkiiii,,,, VVVVllllaaaaddddiiiimmmmiiiirrrr: Stroke. Hajja, 1995 Ft

JJJJeeeennnneeeeyyyy AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; KKKKrrrraaaalllloooovvvváááánnnnsssszzzzkkkkyyyy JJJJuuuuddddiiiitttt (szerk.): Onkofarmakológia. Medicina, 9700 Ft

MMMMááááttttéééé GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllllllaaaa: Egy zsarnok betegség. Garbó, 1700 Ft

SSSSzzzzeeeekkkkaaaannnneeeecccczzzz ZZZZoooollllttttáááánnnn: Reumatoid artritisz. SpringMed, 1680 Ft

TTTTúúúúrrrriiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr (szerk.): A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak. Medicina, 5200 Ft

szakácskönyvek
BBBBuuuuddddaaaayyyy PPPPéééétttteeeerrrr: Majd a Buday! Kulinária, 3390 Ft

CCCCeeeerrrrddddaaaannnn,,,, BBBBrrrruuuunnnnoooo: A vágy szakácskönyve. Afrodiziákumok a konyhában. Totem, 2490 Ft

CCCCrrrraaaammmmmmmm,,,, DDDDaaaaggggmmmmaaaarrrr vvvvoooonnnn: A család nagy szakácskönyve vendégváráshoz és ünnepekre. Holló, 6490 Ft

CCCCrrrraaaammmmmmmm,,,, DDDDaaaaggggmmmmaaaarrrr vvvvoooonnnn: Karácsonyi sütemények gyerekeknek. Holló, 950 Ft

FFFFaaaarrrrrrrroooowwww,,,, JJJJooooaaaannnnnnnnaaaa: A mézeskalács készítésének kiskönyve. 24 illatos, ihletet adó, dekoratív ajándéköt-
let. Aréna 2000, 1690 Ft

FFFFrrrraaaannnnkkkk JJJJúúúúlllliiiiaaaa: Óriás szakácskönyv. Corvina, 3990 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh IIIIllllddddiiiikkkkóóóó;;;; SSSSzzzzaaaabbbbóóóó SSSSáááánnnnddddoooorrrrnnnnéééé: Muffinok. Aquila, 229 Ft

KKKKllllaaaasssssssszzzziiiikkkkuuuussss kkkkooookkkkttttééééllllooookkkk. Illia, 3990 Ft

KKKKöööövvvviiii AAAAnnnniiiittttaaaa: Karcsúsító konyha. Alexandra, 2499 Ft

KKKKöööövvvviiii AAAAnnnniiiittttaaaa (szerk.): Egészséges konyha. Alexandra, 2499 Ft

KKKKuuuunnnn JJJJ.... EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt: Aprósütemények. 1001 ínycsiklandozó süteményrecept a világ minden tájáról.
Kossuth, 6990 Ft

MMMMiiiinnnnddddeeeennnn nnnnaaaapppprrrraaaa eeeeggggyyyy mmmmeeeennnnüüüü. Budakönyvek, 3900 Ft

NNNNaaaaggggyyyy AAAAnnnnggggééééllllaaaa,,,, FFFF.: Régi ízek szakácskönyve. Holló, 1290 Ft

NNNNaaaatttthhhhaaaannnn,,,, PPPPaaaauuuulllleeee: Larousse. Az egészséges és ínyenc konyha. Geopen, 5990 Ft

NNNNeeeemmmmeeeerrrreeee IIIIlllloooonnnnaaaa: Fôznivalók abc-je. Puedlo, 400 Ft

OOOOeeeettttkkkkeeeerrrr ddddrrrr.: Muffin. Grafo, 1890 Ft

OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, JJJJaaaammmmiiiieeee: Jamie vacsorái. Park, 5500 Ft

RRRRóóóózzzzssssaaaa ÁÁÁÁggggnnnneeeessss;;;; TTTTiiiihhhhaaaannnnyyyyiiii AAAAnnnnddddrrrráááássss: Színes kalóriakönyv 2005–2006. Aréna 2000, 1590 Ft

SSSScccchhhhmmmmeeeeddddeeeessss,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttaaaa: A legkedveltebb sütemények. Holló, 2890 Ft

SSSSeeeellllbbbbyyyy,,,, AAAAnnnnnnnnaaaa;;;; BBBBeeeerrrrgggg,,,, OOOOoooonnnnaaaa VVVVaaaannnn ddddeeeennnn: Varázslatos ételek. 25 tápanyagokban gazdag étel a szu-
peregészségért! Alexandra, 2499 Ft

WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmmssss,,,, CCCChhhhuuuucccckkkk: Hétköznapi Ünnepek. Geopen, 5990 Ft

YYYYaaaabbbbsssslllleeeeyyyy,,,, CCCChhhhaaaarrrrmmmmaaaaiiiinnnneeee;;;; CCCCrrrroooossssssss,,,, AAAAmmmmaaaannnnddddaaaa: Varázslatos italok. Alexandra, 2499 Ft

számítástechnika
BBBBaaaaiiiinnnn,,,, SSSStttteeeevvvveeee;;;; WWWWiiiillllkkkkiiiinnnnssssoooonnnn,,,, NNNNiiiicccckkkk: CorelDRAW 12. Referenciakönyv. Panem, 5900 Ft

BBBBaaaayyyyeeeerrrr JJJJuuuuddddiiiitttt: A háló szabadsága. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyil-
vánítás szabadsága tükrében. Új Mandátum, Zsigmond Kir. Fôisk., 2890 Ft

CCCCrrrraaaaiiiigggg,,,, PPPPaaaauuuullll;;;; GGGGrrrraaaannnndddd,,,, JJJJooooeeee;;;; MMMMuuuulllllllleeeennnn,,,, TTTTiiiimmmm;;;; RRRRuuuusssssssseeeellllllll,,,, RRRRyyyyaaaa: A háló kalózai. Hogyan lopjunk kontinenst?
Kiskapu, 4500 Ft

KKKKééééppppsssszzzzeeeerrrrkkkkeeeesssszzzzttttééééssss. Digitális fényképek feldolgozása számítógéppel. Kossuth, 4990 Ft

LLLLeeeessssssssiiiigggg,,,, LLLLaaaawwwwrrrreeeennnncccceeee: Szabad kultúra. A kreativítás természete. Kiskapu, 3600 Ft

SSSSiiiikkkkoooossss LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Macromedia Flash MX (2004 és 8 verziók). BBS, 1970 Ft

távközlési szolgáltatások
BBBBeeeeddddnnnnaaaannnniiiiccccssss GGGGáááábbbboooorrrr;;;; BBBBóóóónnnnuuuussss TTTTiiiibbbboooorrrr (szerk.): Kulturális közegek. Médiumok a 20. század elsô felében
Magyarországon. Ráció, 3500 Ft

vezetés és üzletvitel
AAAAlllllllleeeennnn,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Intézz el mindent! A stresszmentes eredményesség mûvészete. Bagolyvár, 2450 Ft

BBBBeeeecccckkkkeeeerrrr PPPPáááállll;;;; TTTTuuuurrrrnnnneeeerrrr AAAAnnnnnnnnaaaa eeeetttt aaaallll.: Értékalapú stratégiák. A pénzügyi teljesítmény értékvezérelt
menedzsmentje. Akadémia, 3990 Ft

CCCCaaaarrrrllllaaaawwww,,,, PPPPeeeeggggggggyyyy;;;; DDDDeeeemmmmiiiinnnngggg,,,, KKKKaaaatttthhhhlllleeeeeeeennnn: Ügyfélszolgálati tréninggyakorlatok nagykönyve. Z-Press, 5250 Ft

MMMMaaaaiiiieeeerrrr,,,, CCCCoooorrrriiiinnnnnnnneeee: Jó reggelt, lustaság! A vállalati munka minimalizálásának mûvészete. HVG, 1800 Ft

SSSSiiiinnnnggggeeeerrrr,,,, BBBBllllaaaaiiiirrrr: Üzletvadászok. Nem kell átmenned harci kutyába ahhoz, hogy sikeres legyél az
értékesítésben! Bagolyvár, 2450 Ft

VVVVeeeerrrreeeessssssss GGGGáááábbbboooorrrr;;;; BBBBiiiirrrrhhhheeeerrrr NNNNáááánnnnddddoooorrrr eeeetttt aaaallll.: A minôségbiztosítás filozófiája. Zagora, 1800 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

antik bútor, régiség
HHHHaaaallllbbbbeeeerrrrttttssssmmmmaaaa,,,, HHHHiiiiddddddddeeee: Régiségek enciklopédiája. Ventus Libro, 3990 Ft

építészet és várostervezés
DDDDéééérrrryyyy AAAAttttttttiiiillllaaaa: Pest története és mûvészete. (Budapest építészeti topográfia 1.) Terc, 5800 Ft

FFFFllllóóóórrrriiiiáááánnnn ZZZZssssoooolllltttt (szerk.): Magyar Építészet Referencia Könyve. Kortárs építészmûhelyek
Magyarországon. Unique Marketing, 7990 Ft

GGGGuuuuaaaaddddaaaalllluuuuppppiiii,,,, GGGGiiiiaaaannnnnnnniiii;;;; RRRReeeeiiiinnnnaaaa,,,, GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeelllleeee: A világ legszebb várai és kastélyai. Gabo, 9990 Ft

KKKKoooocccchhhh,,,, WWWWiiiillllffffrrrriiiieeeedddd: Építészeti stílusok. Az európai építômûvészet az ókortól napjainkig. Helikon, 6990 Ft

VVVVuuuukkkkoooosssszzzzáááávvvvllllyyyyeeeevvvv ZZZZoooorrrráááánnnn: Kortárs holland építészet. Terc, 4800 Ft

VVVVuuuukkkkoooovvvv KKKKoooonnnnssssttttaaaannnnttttiiiinnnn: Ablakok. 6B, 6475 Ft

fényképészet
CCCCeeeeeeeelllleeeennnn,,,, VVVViiiicccckkkkyyyy: A legjobb barátom. Jonathan Miller, 2490 Ft

CCCCeeeeeeeelllleeeennnn,,,, VVVViiiicccckkkkyyyy: Szeretlek. Szoptatós könyv. Jonathan Miller, 2490 Ft

CCCCuuuurrrrttttssssiiiinnnnggggeeeerrrr,,,, BBBBiiiillllllll: Végtelen mélység. Alexandra, 8990 Ft

DDDDlllluuuusssszzzzttttuuuussss IIIImmmmrrrreeee;;;; KKKKaaaaiiiisssseeeerrrr OOOOttttttttóóóó: Borpincék. Alexandra, 4999 Ft

DDDDuuuusssshhhhaaaa BBBBééééllllaaaa: Az árvízi fogadalom temploma. Alexandra, 7700 Ft

EEEEuuuurrrróóóóppppaaaa aaaa mmmmaaaaggggaaaassssbbbbóóóóllll. Kossuth, 6990 Ft

AAAAzzzz éééévvvv tttteeeerrrrmmmméééésssszzzzeeeettttffffoooottttóóóóiiii 2222000000005555. Alexandra, 5990 Ft

GGGGáááállll LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Csak a szépre... Budapesti élet-képek az 1950–60-as évekbôl. Fekete Sas, 4800 Ft

HHHHeeeeggggyyyyeeeekkkk. Geographia, 5500 Ft

LLLLaaaannnnttttoooossss MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Ormánság (magyar, német, angol ny.). Pro Pannonia, 3500 Ft

MMMMaaaannnnffffeeeerrrrttttoooo,,,, VVVVaaaalllleeeerrrriiiiaaaa: Hegyek. Geographia, 5500 Ft

MMMMéééésssszzzzáááárrrroooossss LLLLáááásssszzzzllllóóóó: A Duna. Officina ‘96, 7990 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Rendkívüli emberek. Scolar, 4450 Ft

NNNNaaaattttiiiioooonnnnaaaallll GGGGeeeeooooggggrrrraaaapppphhhhiiiicccc. Macskák. Geographia, 5500 Ft

SSSSeeeerrrrrrrraaaa,,,, CCCCaaaarrrrllllaaaa;;;; BBBBoooommmmbbbbeeeelllllllliiii,,,, SSSSiiiillllvvvviiiiaaaa: 80 csoda a föld körül. Alexandra, 8990 Ft

SSSSzzzzeeeebbbbeeeennnniiii AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; FFFFoooorrrrggggáááácccchhhh AAAAnnnnddddrrrráááássss: Bevilágítás. Budapesti Kamaraszínház, 4800 Ft

film és televízió
KKKKoooommmmáááárrrroooommmmiiii ZZZZssssoooommmmbbbboooorrrr: Házimozi enciklopédia. Kossuth, 5990 Ft

küzdôsportok
BBBBrrrruuuunnnnsssszzzz,,,, TTTToooommmm: Modern nôi önvédelmi praktikák (CD-melléklettel). Folpress, 2190 Ft

LLLLiiiiaaaannnngggg SSSShhhhoooouuuu----YYYYuuuu;;;; YYYYaaaannnngggg JJJJwwwwiiiinnnngggg----MMMMiiiinnnngggg: Xingyiquan. Lunarimpex, 3350 Ft

MMMMeeeeeeee,,,, BBBBoooobbbb: Nagy bokszkönyv. Bajnokok és legendák. Aréna 2000, 5980 Ft

mûvészet, általában
BBBBaaaaiiiilllleeeeyyyy,,,, AAAAnnnntttthhhhoooonnnnyyyy: Vermeer – Delft látképe. Helikon, 3990 Ft

BBBBaaaarrrrttttzzzz,,,, GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeelllleeee;;;; KKKKöööönnnniiiigggg,,,, EEEEbbbbeeeerrrrhhhhaaaarrrrdddd: Louvre. Mûvészeti kalauz. Vince, 5995 Ft

BBBBoooonnnnaaaaffffoooouuuuxxxx,,,, PPPPaaaassssccccaaaallll: Van Gogh. Aquila, 3185 Ft

BBBBoooosssscccchhhh. Ventus Libro, 1990 Ft

FFFFoooouuuurrrrnnnnyyyy----DDDDaaaarrrrggggéééérrrreeee,,,, SSSSoooopppphhhhiiiieeee: Monet. Aquila, 4750 Ft

FFFFrrrrooooddddllll,,,, GGGGeeeerrrrbbbbeeeerrrrtttt: Klimt. Aquila, 4750 Ft

GGGGeeeerrrrsssszzzziiii TTTTeeeerrrréééézzzz eeeetttt aaaallll. Dürertôl Dalíig. Anno, 3300 Ft

HHHHiiiinnnnttttzzzzeeeennnn----BBBBoooohhhhlllleeeennnn,,,, BBBBrrrriiiiggggiiiitttttttteeee;;;; SSSSoooorrrrggggeeeessss,,,, JJJJüüüürrrrggggeeeennnn: Róma és a Vatikán. Mûvészeti kalauz.

Vince, 5995 Ft

HHHHoooollllzzzzhhhheeeeyyyy,,,, MMMMaaaaggggddddaaaalllleeeennnnaaaa: Victor Vasarely. 1906–1997 A tiszta látás. Vince, Benedikt Taschen, 2795 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh ZZZZoooollllttttáááánnnn GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy;;;; GGGGoooonnnnddddoooossss BBBBééééllllaaaa;;;; KKKKáááárrrroooollllyyyyiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: A Balatontól a Bakonyig. Veszprém megye
középkori (magyar, angol ny.). Romanika, 3990 Ft

JJJJuuuussssttttiiiinnnn ÉÉÉÉvvvvaaaa (szerk.): Vízfestmény lépésrôl lépésre. Egmont, 2999 Ft

KKKKiiiissssaaaannnnttttaaaallll TTTTaaaammmmáááássss;;;; MMMMeeeennnnyyyyhhhhéééérrrrtttt AAAAnnnnnnnnaaaa (szerk.): A Kádár-korszak mûvészete. Mûvészet és hatalom.
L’Harmattan, 1800 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss GGGGeeeerrrrggggeeeellllyyyynnnnéééé: Nagy Ferenc. Akovita, 7800 Ft

KKKKoooovvvvaaaalllloooovvvvsssszzzzkkkkyyyy MMMMáááárrrrttttaaaa: A modern magyar festészet remekei. Corvina, 9990 Ft

LLLLaaaannnngggglllleeeeyyyy,,,, AAAAnnnnddddrrrreeeewwww: Leonardo da Vinci. Egy lángelme nyomában. Park, 2900 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg aaaazzzz OOOOsssszzzzttttrrrráááákkkk––––MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr MMMMoooonnnnaaaarrrrcccchhhhiiiiaaaa iiiiddddeeeejjjjéééénnnn. Rajzok és grafikák. Kossuth, 5990 Ft

MMMMiiiilllllllleeeerrrr,,,, JJJJuuuuddddiiiitttthhhh;;;; LLLLeeeeiiiibbbbeeee,,,, FFFFrrrraaaannnnkkkkiiiieeee eeeetttt aaaallll.: A huszadik századi üveg. Helikon, 5990 Ft

MMMMooooddddiiiigggglllliiiiaaaannnniiii. Ventus Libro, 1990 Ft

MMMMoooonnnnnnnneeeerrrreeeetttt,,,, SSSSoooopppphhhhiiiieeee: Renoir. Aquila, 3185 Ft

OOOOrrrrtttteeeeggggaaaa yyyy GGGGaaaasssssssseeeetttt,,,, JJJJoooosssséééé: Regény, színház, zene. Esszék a mûvészetrôl. Nagyvilág, 2200 Ft

RRRRéééévvvvéééésssszzzz EEEEmmmmeeeesssseeee: A magyar historizmus. Corvina, 3990 Ft

SSSSüüüüttttôôôô PPPPéééétttteeeerrrr: Csillagszemûek. Egy világsikerû gyermektáncegyüttes krónikája. Endrei, 4991 Ft

SSSSzzzzûûûûccccssss EEEEnnnnddddrrrreeee eeeetttt aaaallll.: A megfestett fény. Díszüveges munkák a történelmi Magyarország építészetében
1945-ig (magyar, angol ny.). Geobook Hungary, 7980 Ft

TTTToooodddddddd,,,, PPPPaaaammmmeeeellllaaaa: Impresszionisták otthonában. Korona, 9500 Ft

TTTTuuuurrrrnnnneeeerrrr. Ventus Libro, 1990 Ft

VVVVaaaalllllllleeeejjjjoooo,,,, BBBBoooorrrriiiissss;;;; BBBBeeeellllllll,,,, JJJJuuuulllliiiieeee: Boris Vallejo és Julie Bell válogatott mûvei. Totem, 6990 Ft

VVVVeeeerrrrddddeeeessss SSSSáááánnnnddddoooorrrr (szerk.): Ikon-naptár 2005. júl. – 2006. dec. Zöld-S, 2400 Ft

VVVVuuuukkkkoooovvvv KKKKoooonnnnssssttttaaaannnnttttiiiinnnn: Ablakok. 6B, 5900 Ft

WWWWhhhhiiiissssttttlllleeeerrrr. Ventus Libro, 1990 Ft

sport, általában
ÁÁÁÁggggaaaaiiii KKKKiiiissss AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; LLLLiiiisssszzzzkkkkaaaayyyy GGGGáááábbbboooorrrr LLLLeeeevvvveeeennnntttteeee: Ezüstös aranykor. Fejezetek a magyar kézilabdázás
történetébôl 1995–2005. Prexton, 5980 Ft

AAAApppppppplllleeeewwwwhhhhaaaaiiiitttteeee,,,, CCCChhhhaaaarrrrlllleeeessss: Tenisz haladóknak. Pályán kívüli edzés a képességek javításáért. Gabo, 3990 Ft
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AAAAyyyyrrrreeeessss,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd;;;; CCCCooooooookkkk,,,, JJJJoooohhhhnnnn: Golf haladóknak. Hogyan alkalmazkodjunk a pályához?

Gabo, 3990 Ft

szellemi sportok
VVVViiiikkkkoooorrrr DDDDáááánnnniiiieeeellll: Vikor Dani bridzsiskolája. Athenaeum, 2990 Ft

színház
GGGGaaaabbbbnnnnaaaaiiii KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Drámajáték 10–14 éveseknek. Színházas könyv I. Tankönyvkiadó,
1170 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr sssszzzzíííínnnnhhhháááázzzzttttöööörrrrttttéééénnnneeeetttt 1111999922220000––––1111999944449999. Könyvklub, 5900 Ft

szórakozás
BBBBaaaalllliiiikkkkáááánnnnéééé BBBB.... MMMMáááárrrriiiiaaaa: Szudoku kezdôknek. Alexandra, 999 Ft

DDDDöööönnnnttttssss rrrreeeekkkkoooorrrrddddooootttt! Iskolások rejtvénykönyve. Alexandra, 1999 Ft

GGGGrrrreeeennnniiiieeeerrrr,,,, DDDDiiiiaaaannnneeee (szerk.): Bûvésztrükkök varázstára. Minden, ami egy önálló bûvészelôadáshoz
kell! Alexandra, 3999 Ft

SSSSiiiinnnnddddeeeennnn,,,, PPPPeeeetttteeee: A sudoku kiskönyve 1. Park, 700 Ft

SSSSiiiinnnnddddeeeennnn,,,, PPPPeeeetttteeee: A sudoku kiskönyve 2. Park, 700 Ft

technikai sportok
DDDD’’’’AAAAlllleeeessssssssiiiioooo,,,, PPPPaaaaoooolllloooo: Sztárpilóták. Alexandra, 5990 Ft

vadászat
BBBBáááárrrrssssoooonnnnyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn: Az erdôk könyve. DNM, 2400 Ft

FFFFáááácccczzzzáááánnnnyyyyiiii ÖÖÖÖddddöööönnnn;;;; MMMMoooollllnnnnáááárrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Vadászôsök tisztelete. Nimród Al., 2400 Ft

SSSStttteeeerrrrbbbbeeeettttzzzz IIIIssssttttvvvváááánnnn: Puskával a Nagypusztán. DNM, 3000 Ft

vízi sportok
GGGGiiiieeeehhhhrrrrllll,,,, JJJJoooosssseeeeffff;;;; HHHHaaaahhhhnnnn,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Úszás. Cser, 1498 Ft

KKKKiiiissssssss MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: A versenyúszás alapjainak oktatása. JOS, 4830 Ft

zene
BBBBaaaalllláááázzzzssss IIIIssssttttvvvváááánnnn: Zenei lexikon. Corvina, 4400 Ft

BBBBiiiixxxxlllleeeeyyyy,,,, DDDDoooonnnnoooovvvvaaaannnn: Õszinte híve, Mozart. Egmont, 4999 Ft

JJJJáááávvvvoooorrrrsssszzzzkkkkyyyy BBBBééééllllaaaa SSSSzzzziiiilllláááárrrrdddd;;;; SSSSeeeebbbbôôôôkkkk JJJJáááánnnnoooossss: A magyarock története 1. Népszabadság, 4790 Ft

MMMMaaaassssoooonnnn,,,, NNNNiiiicccckkkk: Pink Floyd. Inside out – kifordítva. Rock Hard, 14500 Ft

PPPPáááánnnnddddiiii MMMMaaaarrrriiiiaaaannnnnnnneeee: Hangversenykalauz. Versenymûvek. Saxum, 3000 Ft

PPPPáááánnnnddddiiii MMMMaaaarrrriiiiaaaannnnnnnneeee;;;; KKKKöööönnnnyyyyvvvveeeessss KKKKllllaaaauuuuddddiiiiaaaa: Hangversenykalauz. Zenekari mûvek. Saxum, 3500 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány
AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Irodalmi legendák, legendás irodalom 4. Pro Pannonia, 2300 Ft

BBBBeeeekkkkeeee LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; CCCCssssoooorrrrbbbbaaaa CCCCssssiiiillllllllaaaa,,,, EEEE.... eeeetttt aaaallll.: Párizs nem ereszt el. Magyar írók Párizs-élménye,
1900-1939. PIM, 1200 Ft

BBBBóóóónnnnuuuussss TTTTiiiibbbboooorrrr;;;; KKKKeeeelllleeeemmmmeeeennnn PPPPáááállll (szerk.): Intézményesség és kulturális közvetítés. Ráció, 3600 Ft

BBBBuuuuddddaaaa AAAAttttttttiiiillllaaaa: Magyar irodalmi repertórium 2003. Szépirod. Figy., 2200 Ft

CCCCssssoooonnnnttttoooossss NNNNóóóórrrraaaa;;;; LLLL’’’’HHHHoooommmmmmmmeeee IIIIlllloooonnnnaaaa eeeetttt aaaallll. (szerk.): ‘Híres vagy, hogyha ezt akartad...’. József
Attila recepciója külföldön. Balassi B. Int., 2625 Ft

GGGGeeeeddddddddeeeessss,,,, AAAAnnnnnnnneeee: A barátság naplója. Alexandra, 2999 Ft

JJJJóóóózzzzaaaannnn IIIIllllddddiiiikkkkóóóó;;;; SSSSzzzzeeeeggggeeeeddddyyyy----MMMMaaaasssszzzzáááákkkk MMMMiiiihhhháááállllyyyy (szerk.): A ‘boldog Bábel’. Tanulmányok az irodalmi
fordításról. Gondolat, 2980 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr GGGGáááábbbboooorrrr TTTTaaaammmmáááássss: Világirodalom a modernség után. A kortárs elbeszélô irodalom
oktatásához és értelmezéséhez. Hatágú Síp, 1785 Ft

PPPPáááállll JJJJóóóózzzzsssseeeeffff (fôszerk.): Világirodalom. Akadémia, 5500 Ft

TTTToooorrrrnnnnaaaaiiii JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Villámsújtotta kor. XX. századi próza és vers. Kisesszék. Gondolat, 2980 Ft

nyelvtudomány
KKKKöööövvvveeeeccccsssseeeessss ZZZZoooollllttttáááánnnn: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Typotex,
2900 Ft

MMMMiiiinnnnyyyyaaaa KKKKáááárrrroooollllyyyy: Rendszerváltás – normaváltás. A magyar nyelvmûvelés története, elvei és vitái
1989-tôl napjainkig. Tinta, 1680 Ft

SSSStttteeeeiiiinnnneeeerrrr,,,, GGGGeeeeoooorrrrggggeeee: Bábel után. Nyelv és fordítás 1. Corvina, 3500 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

atlaszok és térképek
SSSSzzzzáááásssszzzz EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt: Magyarország képes történelmi atlasza. Gulliver, 2990 Ft

VVVViiiilllláááággggaaaattttllllaaaasssszzzz. Alexandra, 1999 Ft

VVVViiiillllllllaaaaccccaaaammmmppppaaaa,,,, VVVViiiicccceeeennnntttteeee: Világtörténelmi atlasz. Holló, 1950 Ft

életrajz, önéletrajz
AAAAssssppppeeeerrrrjjjjáááánnnn GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Fogadj szívedbe. József Attila életregénye. Aspy St., 3990 Ft

BBBBáááánnnnóóóó AAAAttttttttiiiillllaaaa: Magyar titkok nyomában. Athenaeum, 3980 Ft

BBBBrrrrooooooookkkk----SSSShhhheeeepppphhhheeeerrrrdddd,,,, GGGGoooorrrrddddoooonnnn: A megkoronázatlan király. Habsurg Ottó élete és kora. Könyvklub,
3990 Ft

CCCChhhhaaaannnnddddlllleeeerrrr,,,, CCCChhhhaaaarrrrllllooootttttttteeee: Ez csak egy film... Hitchcock életrajza. Joker Ex, 2490 Ft

CCCCrrrriiiisssstttteeeennnn,,,, GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeelllleeee MMMMaaaarrrriiiieeee: Mária Terézia. Szerelem és hatalom. Gabo, 2800 Ft

CCCCssssééééccccssssyyyy MMMMaaaaggggddddaaaa: A Dunától a Szajnáig. Negyven év Franciaországban. Helikon, 2490 Ft

DDDDoooommmmbbbbrrrrááááddddyyyy LLLLóóóórrrráááánnnndddd: Werth Henrik, akirôl nem beszéltünk. Argumentum, 2100 Ft

DDDDoooommmmoooonnnnkkkkoooossss LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Kommandó a Kárpátokban. A Maderspach-történet. Masszi, 1980 Ft

EEEEssssttttóóóókkkk JJJJáááánnnnoooossss: Királynék könyve. Magyarország királynôi, királynéi, kormányzónéi és fejedele-
masszonyai. Helikon, 5990 Ft

FFFFeeeekkkkeeeetttteeee IIIIssssttttvvvváááánnnn,,,, iiiiffffjjjj.: Fekete Istvánra emlékezve... Móra, 1980 Ft

GGGGiiiirrrroooouuuudddd,,,, FFFFrrrraaaannnnccccooooiiiisssseeee: Jenny Marx avagy az ördög felesége. Európa, 2100 Ft

HHHHaaaaffffffffnnnneeeerrrr,,,, SSSSeeeebbbbaaaassssttttiiiiaaaannnn: Egy német története. Emlékeim (1914-1933). Európa, 2200 Ft

HHHHeeeellllllllsssstttteeeerrrrnnnn,,,, MMMMeeeelllliiiissssssssaaaa: Audrey Hepburn világa. A kedvesség mûvészete. JLX, 2490 Ft

HHHHuuuuttttcccchhhhiiiinnnnggggssss,,,, RRRRaaaacccchhhheeeellll;;;; LLLLaaaavvvveeeerrrr,,,, SSSSaaaarrrraaaahhhh (szerk.): Évezredek híres emberei. Trivium, 6590 Ft

KKKKiiiinnnngggg,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr JJJJ.: Száz nagy filozófus. Gabo, 2990 Ft

MMMMéééésssszzzzáááárrrroooossss IIIIssssttttvvvváááánnnn: Mindszenty. Egy ‘kultusz’ a XXI. században. A Mindszenty-tisztelet
története, 1975–2005. Kairosz, 3800 Ft

SSSSaaaallllbbbbeeeerrrr,,,, LLLLiiiinnnnddddeeee: A mûvészet Én vagyok. Salvador Dali. Háttér, 2000 Ft

SSSSmmmmiiiitttthhhh,,,, MMMMaaaatttttttthhhheeeewwww: Marilyn Monroe az áldozat. Joker Ex, 2200 Ft

földrajz
FFFFöööölllldddd kkkköööörrrrüüüülllliiii kkkköööönnnnyyyyvvvv. Szavak és képek csodás bolygónk minden országáról. Park, 14900 Ft

mûvelôdéstörténet
AAAAmmmmeeeerrrroooonnnnggggeeeennnn,,,, MMMMaaaarrrrttttiiiinnnn: Füstölgés. Typotex, 1250 Ft

BBBBäääärrrr,,,, SSSSiiiieeeeggggffffrrrriiiidddd: A Céh. Az egyetemek lényege a professzorrá válásnak és a professzorok
érzelmi életének tükrében. Akadémia, 3200 Ft

BBBBoooorrrrrrrráááássss,,,, LLLLlllluuuuiiiissss: A világ vallásainak atlasza. Holló, 1950 Ft

BBBBuuuuzzzziiiinnnnkkkkaaaayyyy GGGGéééézzzzaaaa;;;; KKKKóóóókkkkaaaayyyy GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: A magyar sajtó története I. A kezdetektôl a fordulat évéig.
Ráció, 2500 Ft

CCCCaaaattttttttaaaannnneeeeoooo,,,, MMMMaaaarrrrccccoooo;;;; TTTTrrrriiiiffffoooonnnniiii,,,, JJJJaaaassssmmmmiiiinnnnaaaa: Az emberiség kincsei. Az UNESCO Világörökség.
Alexandra, 11990 Ft

CCCCiiiiaaaarrrrllllaaaa,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrttttoooo (szerk.): A terrakotta hadsereg. Az elsô kínai császár agyaghadserege.
Alexandra, 9990 Ft

DDDDaaaavvvviiiidddd,,,, RRRRoooossssaaaalllliiiieeee: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban. Gold Book, 2499 Ft

FFFFrrrreeeennnncccchhhh,,,, PPPPaaaattttrrrriiiicccckkkk: Tibet, az elveszett ország. Szubjektív napló egy letûnt világról. Tericum,
2570 Ft

GGGGaaaallllllllaaaagggghhhheeeerrrr,,,, JJJJoooohhhhnnnn: Gésák. A hagyományok, az elegancia és a mûvészet világa. Kossuth,
6990 Ft

GGGGaaaarrrrddddnnnneeeerrrr,,,, LLLLaaaauuuurrrreeeennnncccceeee: Mária Magdolna öröksége. Gold Book, 2499 Ft

GGGGaaaazzzzddddaaaa JJJJóóóózzzzsssseeeeffff;;;; SSSSzzzzaaaabbbbóóóó EEEEtttteeeellllkkkkaaaa (szerk.): Körösi Csoma Sándor és Kelet népei. Tanulmányok.
Kôrösi Közmûv. Egy., 2625 Ft

GGGGrrrreeeeeeeennnnbbbbllllaaaatttttttt,,,, SSSStttteeeepppphhhheeeennnn: Géniusz földi pályán. Shakespeare módszere. HVG, 3950 Ft

GGGGuuuuiiiinnnnnnnneeeessssssss rrrreeeekkkkoooorrrrddddooookkkk kkkköööönnnnyyyyvvvveeee,,,, 2222000000006666. Gabo, 5990 Ft

HHHHooooddddiiiinnnnkkkkaaaa AAAAnnnnttttaaaallll: Csasz gurse gi voda... (Az árvíznél is rettenetesebb az idô). Ruszin nyelvû
szövegek. BGYTF, 2100 Ft

HHHHoooorrrrnnnnyyyyáááákkkk MMMMáááárrrriiiiaaaa (szerk.): Brunszvik Teréz és kortársai Martonvásárról. Martonvásár várossá
nyilvánításának emlékére. Brunszvik T. Szellemi Hagy. Al., 500 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; SSSSzzzzeeeennnnttttmmmmáááárrrrttttoooonnnniiii SSSSzzzzaaaabbbbóóóó GGGGéééézzzzaaaa eeeetttt aaaallll.: Barangolások Balassi Bálint nyomában.
Balassi B. Int., 2800 Ft

PPPPffffeeeeiiiiffffffffeeeerrrr,,,, LLLLuuuuddddwwwwiiiidddd KKKK.: A mediális és az imaginárius. Egy kulturantropológiai elmélet dimenziói.
Ráció, 3300 Ft

PPPPiiiicccckkkknnnneeeetttttttt,,,, LLLLyyyynnnnnnnn;;;; PPPPrrrriiiinnnncccceeee,,,, CCCClllliiiivvvveeee: A templomosok titka. Krisztus valódi kilétének titkos ôrzôi.
Gold Book, 2499 Ft

PPPPoooozzzzddddoooorrrraaaa ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa (szerk.): Barangolás ôsi kultúrák világában. TKK, 4000 Ft

RRRReeeesssskkkkoooo SSSSáááánnnnddddoooorrrr;;;; SSSSzzzzéééénnnnáááássssssssyyyy ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd eeeetttt aaaallll.: Pográny. KT, 2300 Ft

SSSSzzzzöööövvvveeeeggggggggyyyyûûûûjjjjtttteeeemmmméééénnnnyyyy aaaa rrrruuuusssszzzziiiinnnn íííírrrráááássssbbbbeeeelllliiiisssséééégggg ttttaaaannnnuuuullllmmmmáááánnnnyyyyoooozzzzáááássssááááhhhhoooozzzz 2222. Blazsovszky Gábor,
Olsavszky Mihály Manuel, Bradács János püspökök és koruk. BGYTF, 2100 Ft

régészet
BBBBaaaarrrrnnnneeeessss,,,, TTTTrrrreeeevvvvoooorrrr: Régészet. Novum, 2200 Ft

CCCCsssseeeepppplllláááákkkk GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Árulkodó ujjnyomok. Vallatóra fogott kôkori cserepek. Semmelweis, 5160 Ft

WWWWhhhheeeeaaaattttlllleeeeyyyy,,,, AAAAbbbbiiiiggggaaaaiiiillll;;;; RRRReeeeiiiidddd,,,, SSSSttttrrrruuuuaaaannnn: Bevezetés a régészet világába. Pannon-Literatúra, 3000 Ft

történelem
AAAArrrrnnnnoooolllldddd,,,, JJJJoooohhhhnnnn HHHH.: Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina, 1600 Ft

BBBBáááárrrrddddoooossss IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): ‘Soha többé!’ Emlékezés a holocaust 60. évfordulójára.

Komárom-Esztergom M. Önkorm., 700 Ft

BBBBaaaassssiiiiccccssss BBBBeeeeaaaattttrrrriiiixxxx: Betlér és Krasznahorka. Az Andrássyak világa. Rubicon Szerk., 6920 Ft

BBBBeeeebbbbeeeessssiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy;;;; VVVViiiittttáááárrrriiii ZZZZssssoooolllltttt (szerk.): A hosszú 19. század rövid története. Comenius, 2835 Ft

BBBBiiiinnnngggghhhhaaaammmm,,,, JJJJaaaannnneeee: A középkor világa. Holló, 5990 Ft

BBBBíííírrrróóóó IIIImmmmrrrreeee;;;; PPPPáááálllliiiinnnnkkkkóóóó GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Birodalmak. A kezdetektôl napjainkig. Nagykönyv, 1590 Ft

DDDDoooowwwwsssswwwweeeellllllll,,,, PPPPaaaauuuullll: A második világháború. Pannon-Literatúra, 2800 Ft

FFFFrrrriiiieeeeddddmmmmaaaannnn,,,, NNNNoooorrrrmmmmaaaannnn: A hidegháború kora. Alexandra, 7990 Ft

JJJJaaaammmmeeeessss,,,, TTTT.... GGGG.... HHHH.: A nagy fáraók. Alexandra, 14990 Ft

KKKKiiiisssszzzzeeeellllyyyy GGGGáááábbbboooorrrr: Mondd el fiaidnak. A holokauszt és Magyarország. Kairosz, 2600 Ft

KKKKoooozzzzáááárrrriiii MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa: A dualista rendszer (1867–1918). Pannonica, 3990 Ft

LLLLaaaaddddáááánnnnyyyyiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr (szerk.): A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának története
1855-2005. KGRE Hittud., 5000 Ft

LLLLuuuuccccaaaassss,,,, JJJJaaaammmmeeeessss: Hitler harcosai. Szukits, 2490 Ft

MMMMaaaacccclllleeeellllllllaaaannnn,,,, AAAAlllleeeecccc: A lándzsa titka. Longinus lándzsájának rejtélye. Gold Book, 1999 Ft

MMMMaaaaccccmmmmiiiillllllllaaaannnn,,,, MMMMaaaarrrrggggaaaarrrreeeetttt: Béketeremtôk. Az 1919-es Párizsi Békekonferencia. Gabo, 5990 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrrooookkkk kkkkrrrróóóónnnniiiikkkkáááájjjjaaaa 2222000000000000––––2222000000005555. Könyvklub, 6900 Ft

MMMMaaaatttttttteeeennnnhhhheeeeiiiimmmm GGGGrrrrééééttttaaaa: Mátyás és a Hunyadiak. Lilliput, 1650 Ft

MMMMeeeesssstttteeeerrrrhhhháááázzzzyyyy ZZZZssssoooolllltttt: Honfoglalások kora (Kr. e. 2200 – Kr. u. 1250) avagy a Kárpát-medencei népek
összeolvadásának története. Fríg, 1500 Ft

MMMMoooonnnnooookkkk IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): A Wesselényi-összeesküvés. Beszámoló a perrôl és a kivégzésekrôl. Helikon,
6900 Ft

NNNNaaaaggggyyyy AAAAnnnnddddrrrráááássss: A Bang-Jensen ügy. ‘56 nyugati ellenszélben. Magvetô, 3490 Ft

NNNNaaaaggggyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn: ’...a fiatal szívek forradalma’. A szegedi pedagógiai fôiskolások 1956-ban. Bába,
1250 Ft

PPPPiiiilllliiiissssiiii LLLLaaaajjjjoooossss: A megrohant és felszabadított Erdély. Auktor, 1700 Ft

SSSSaaaarrrruuuussssiiii MMMMiiiihhhháááállllyyyy: Szalbek-Iratos. Concord Media, 1890 Ft

SSSSeeeemmmmsssseeeeyyyy VVVViiiikkkkttttóóóórrrriiiiaaaa: A polgári átalakulás Spanyolországban 1808–1868. L’Harmattan, 1850 Ft

SSSSppppiiiivvvveeeeyyyy,,,, NNNNiiiiggggeeeellll;;;; SSSSqqqquuuuiiiirrrreeee,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Az antik világ panorámája. Officina ‘96, 8900 Ft

SSSSzzzzáááámmmmvvvvéééébbbbeeeerrrr NNNNoooorrrrbbbbeeeerrrrtttt;;;; IIIIllllllllééééssssffffaaaallllvvvviiii PPPPéééétttteeeerrrr eeeetttt aaaallll.: Erdély a hadak útján, 1940-44. Puedlo, 1100 Ft

TTTTöööörrrrttttéééénnnneeeellllmmmmiiii ttttéééénnnnyyyyeeeekkkk úúúújjjj mmmmeeeeggggvvvviiiilllláááággggííííttttáááássssbbbbaaaannnn. Reader’s Digest, 7990 Ft

UUUUttttaaaazzzzáááássss aaaa ttttöööörrrrttttéééénnnneeeelllleeeemmmmbbbbeeeennnn. Cser, 2998 Ft

VVVVaaaallllllllaaaattttóóóó GGGGéééézzzzaaaa: A lovagbecsülettôl a partizánbosszúig. Kairosz, 2000 Ft

ZZZZáááávvvvooooddddsssszzzzkkkkyyyy GGGGéééézzzzaaaa: Hazáért, szabadságért. Magyar történetek. Anno, 946 Ft

ZZZZáááávvvvooooddddsssszzzzkkkkyyyy GGGGéééézzzzaaaa: Magyar mondák. Magyar történetek. Anno, 1194 Ft

ZZZZssssoooollllddddoooossss AAAAttttttttiiiillllaaaa: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. MTA
Történettud. Int., 2200 Ft

utazás
AAAAmmmmrrrriiiinnnneeee,,,, DDDDoooouuuuggggllllaaaassss (szerk.): Nagy-Britannia. Kossuth, 5990 Ft

CCCCaaaattttttttaaaa,,,, NNNNiiiiccccoooolllleeee;;;; PPPPeeeetttteeeerrrr,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Szicília + Speciális: az Etna, Catania – a vulkánváros, strandok. Freytag-
Berndt, 1549 Ft

Columella
A mezôgazdaságról
4990 Ft

Leonardo da Vinci
A festészetrôl
4800 Ft

Görög
Bölcsességek
1990 Ft

LECTUM KIADÓ
6722 Szeged,

Mérey u 6/c
lectum@freemail.hu

Folytatás a 416. oldalon.
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fordítóknak, tolmácsoknak,
nyelvészeknek… B5, 308 o. 2000 Ft

fordítóknak, informatikusoknak…
B6, 736 oldal CD-vel, 7000 Ft

nyelvészeknek…
B6, 512 oldal, 4500 Ft

fejlesztôknek, programozóknak...
B5, 304 oldal, 6000 Ft

fejlesztôknek…
B5, 648 oldal CD-vel, 8500 Ft

rendszergazdáknak…
B5, 480 oldal, 8000 Ft

programozóknak… 
B5, 776 oldal, 10 800 Ft

grafikusoknak, játékprogramozóknak,
fejlesztôknek…  B5, 296 oldal CD-vel,
4800 Ft

szakembereknek, tanulóknak, érdek-
lôdôknek. A5, 208 oldal, 3500 Ft
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SZIGET KIADÓ
Papp Anikó: Játékos rajzolás

A könyv segítségével a gyerekek megtanul-
hatnak különbözô formákat, növényeket,

állatokat, emberi alakokat rajzolni. 
A/4, kötve, végig színes, 64 oldal, 1890Ft

Kinôttelek
Versek kamaszoknak

A válogatás a 12–17 éves korosztályt kívánja
a versek szeretetére, élvezetére, olvasására

ösztönözni, a magyar költészetbôl közel
száz remeket kínálva Arany Jánostól

Varró Dánielig. 
A/5, kötve, végig két színnel illusztrálva,

160 oldal, 1980 Ft 

Matt Lamy: Száz megmagyarázhatatlan rejtély
Szörnyek és szörnyszülöttek, földönkívüliek, misztikus helyek,
elveszett civilizációk, csodák és titkos társaságok: a történelem
legmeghökkentôbb, elképesztô történetei. 
B/5 méret, kötve 252 oldal, ff. fotókkal, védôborítóval, 2800 Ft 

Bohumil Wurm: Európa titkos
története 3. 
A XX.század 
A sorozat zárókötete a hozzánk
legközelebb álló korszak történelmének
hátterét világítja meg: Raszputyin végzete,
A titokzatos SS, A Vatikán titka stb. 
B/5, kötve, ff. fotókkal, védôborítóval,
272 oldal, 2800 Ft 

Bohumil Vurm:
Európa titkos története –
Atlantisztól a virágzó középkorig, 2800 Ft
Európa titkos története –
A reneszánsztól a 19. századig, 2800 Ft
kötetek ismét kaphatók!

SAXUM KIADÓ
Popper Péter:
Várj, amíg
eljön az órád

Rekviem Indiáért 
A szerzô három indiai
utazásának élményei,
fotókkal. 
A/5, kötve,
védôborítóval,
220 oldal, 32 oldal
színes melléklettel
2480 Ft

Az ördög
étlapja 
Irodalmi

szakácskönyv 

Exkluzív
ajándékkötet
azoknak, akik

egyaránt
szeretik az írás 

és a fôzés
mûvészetét.  

A/4, végig színes
fotókkal,

védôborítóval,
l28 oldal

3980 Ft 

SAXUM KIADÓ BT.
1134 Budapest, Szabolcs u. 4. • Telefon/fax: 237-0659 • E-mail: saxumkiadó@freemail.hu
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DDDDuuuunnnnccccaaaannnn,,,, FFFFiiiioooonnnnaaaa: Franciaország. Kossuth, 5990 Ft

FFFFiiiilllliiiipppp GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllllllaaaa: Magyarországi mozaik. Well-Press, 990 Ft

GGGGrrrriiiiffffffffiiiitttthhhhssss,,,, CCCCllllaaaarrrreeee: Párizs. Kossuth, 3980 Ft

HHHHeeeeggggyyyyiiiinnnnéééé SSSSzzzziiiinnnnyyyyeeeeiiii VVVViiiikkkkttttóóóórrrriiiiaaaa: Dubai, Abu Dhabi. Az Egyesült Arab Emirátusok és Omán. Ketzal,
3480 Ft

MMMMoooooooorrrreeee,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: A vécébe szarni tilos! Utazóknak és otthonmaradóknak. Camex Vision, 1980 Ft

MMMMuuuussssccccaaaatttt,,,, CCCCaaaatttthhhhyyyy: Róma. Kossuth, 3980 Ft

OOOObbbbrrrruuuussssáááánnnnsssszzzzkkkkyyyy BBBBoooorrrrbbbbáááállllaaaa: Mongólia. Útikönyv magyar turisták számára. Dekameron, 2990 Ft

SSSStttteeeecccczzzz MMMMáááárrrriiiiaaaa (szerk.): London. Kossuth, 3980 Ft

SSSSttttrrrriiiieeeeddddeeeerrrr,,,, SSSSwwwwaaaannnnttttjjjjeeee: Róma. Corvina, 1990 Ft

SSSSzzzzáááárrrraaaazzzz MMMMiiiikkkkllllóóóóssss GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Magyarország csodái. Csavargások régmúlt idôkben. Könyvklub, 7990 Ft

SSSSzzzzóóóóllllááááddddiiii JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: A Kis-Balaton útikönyve. Líra és Lant, 2300 Ft

VVVVáááámmmmbbbbéééérrrryyyy ÁÁÁÁrrrrmmmmiiiinnnn: Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Lilium Aurum, 2800 Ft

WWWWaaaattttkkkkiiiinnnnssss,,,, SSSStttteeeevvvveeee;;;; JJJJoooonnnneeeessss,,,, CCCCllllaaaarrrreeee: Felejthetetlen utazások, amelyek nélkül nem teljes az élet.
Alexandra, 4990 Ft

WWWWeeeeiiiimmmmeeeerrrr,,,, AAAAllllooooiiiissss;;;; WWWWeeeeiiiimmmmeeeerrrr----LLLLaaaannnnggggeeeerrrr,,,, BBBBrrrriiiittttttttaaaa: Portugália. Corvina, 1990 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
ÁÁÁÁllllllllaaaattttmmmmeeeesssséééékkkk. A megkoronázott majom. Az álruhás farkas. Az egerek gyûlése. Aquila, 1040
Ft/kötet

ÁÁÁÁllllllllaaaattttmmmmeeeesssséééékkkk. Az oroszlánkirály palotája. Aquila, 1040 Ft

AAAAnnnnddddeeeerrrrsssseeeennnn,,,, HHHHaaaannnnssss CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn: Téli mesék. Egmont, 2699 Ft

BBBBaaaalllláááázzzzssssyyyy GGGGéééézzzzaaaa: Háziállatok. Ab-Art, 240 Ft

BBBBaaaallllllllaaaa MMMMaaaarrrrggggiiiitttt (szerk.):Az emberi test atlasza! Alexandra, 3999 Ft

BBBBaaaaxxxxtttteeeerrrr,,,, NNNNiiiiccccoooollllaaaa;;;; MMMMaaaannnnssssoooonnnn,,,, BBBBeeeevvvveeeerrrrlllliiiieeee: Tündérhercegnôk. Egmont, 1999 Ft

BBBBaaaaxxxxtttteeeerrrr,,,, NNNNiiiiccccoooollllaaaa;;;; MMMMoooosssseeeelllleeeeyyyy,,,, DDDDuuuuddddlllleeeeyyyy: Itt a karácsony! Képeskönyv nyitható-csukható, térbeli ele-
mekkel. Alexandra, 1999 Ft

BBBBeeeeaaaauuuummmmoooonnnntttt,,,, ÉÉÉÉmmmmiiiilllliiiieeee: A sportokról. Passage, 2190 Ft

BBBBeeeennnneeeeddddeeeekkkk EEEElllleeeekkkk: Figurás-mókás történetek. Eri, 1890 Ft

BBBBeeeerrrrggggeeeennnn,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Életnagyságú dinoszauruszok. Alexandra, 3999 Ft

BBBBiiiieeeebbbbeeeerrrr,,,, HHHHaaaarrrrttttmmmmuuuutttt: Ebben a házban él Brumi maci. Pro Junior, 1690 Ft

BBBBóóóócccc IIIIssssttttvvvváááánnnn: A kriminális hetedik bé. Typotex, 1250 Ft

BBBBóóóóddddiiii IIIIrrrréééénnnn: Varázsgömb. Item, 1667 Ft

BBBBoooonnnnddddoooouuuuxxxx,,,, AAAAnnnnnnnneeee----LLLLaaaauuuurrrreeee: A princetta és a kapitány. Animus, 2590 Ft

BBBBrrrraaaasssshhhhaaaarrrreeeessss,,,, AAAAnnnnnnnn: Harmadik nyár egy gatyában. Geopen, 2490 Ft

BBBBúúúújjjjóóóóccccsssskkkkaaaa. Hol vagyok? Elektra, 790 Ft

BBBBuuuurrrrggggeeeessssssss,,,, MMMMeeeellllvvvviiiinnnn: Nem mondod! Orlando St., 1990 Ft

BBBBuuuusssscccchhhh,,,, WWWWiiiillllhhhheeeellllmmmm: Szélpuska. Eri, 2310 Ft

CCCCaaaabbbbooootttt,,,, MMMMeeeegggg: A Mediátor 4. A legsötétebb óra. Ciceró, 1790 Ft

CCCCaaaabbbbooootttt,,,, MMMMeeeegggg: Tinibálvány. Ciceró, 1790 Ft

CCCCaaaarrrraaaammmmeeeellll.... Újra itt a Télapó! Passage, 299 Ft

CCCChhhhaaaauuuuvvvveeeellll,,,, PPPPaaaassssccccaaaallll: Elsô Larousse könyvem a környezetrôl. Officina ‘96, 3450 Ft

CCCCrrrroooonnnniiiinnnn,,,, DDDDoooorrrreeeeeeeennnn;;;; BBBBlllliiiissssssss,,,, HHHHaaaarrrrrrrryyyy: Egy kukac naplója. Tericum, 1570 Ft

CCCCsssseeeennnnddddeeeessss IIIIssssttttvvvváááánnnnnnnnéééé: Edgár. Egy kisegér kalandjai. Graph-Art, 1700 Ft

CCCCsssseeeeppppéééécccczzzz SSSSzzzziiiillllvvvviiiiaaaa,,,, MMMM.: Boldog karácsony. Tóthágas, 898 Ft

CCCCsssseeeeppppéééécccczzzz SSSSzzzziiiillllvvvviiiiaaaa,,,, MMMM.: Mackószámtan. Családi Könyvklub, 898 Ft

CCCCsssseeeeppppéééécccczzzz SSSSzzzziiiillllvvvviiiiaaaa,,,, MMMM.: Vízparti kalandok. Családi Könyvklub, 898 Ft

DDDDeeeellllaaaahhhhaaaayyyyeeee,,,, GGGGiiiillllbbbbeeeerrrrtttt;;;; MMMMaaaarrrrlllliiiieeeerrrr,,,, MMMMaaaarrrrcccceeeellll: Márti és a kóbor kiscica. Holló, 798 Ft

DDDDóóóókkkkaaaa PPPPéééétttteeeerrrr: Hogyan lettem médiasztár? Móra, 1490 Ft

EEEEllllllllsssswwwwoooorrrrtttthhhh,,,, NNNNiiiicccckkkk;;;; WWWWhhhhiiiitttteeee,,,, MMMMiiiicccchhhheeeelllllllleeee: Selymecske, a Fogtündér. Vince, 1695 Ft

GGGGaaaaggggnnnnoooonnnn,,,, MMMMiiiicccchhhheeeelllllllleeee: A bámulatos emberi test. Alexandra, 1999 Ft

GGGGáááággggyyyyoooorrrr JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Játékos növényvilág. Növények, virágok és gyümölcsök a népi mondókákban és
gyermekjátékokban. Lilium Aurum, 1680 Ft

HHHHiiiinnnnddddlllleeeeyyyy,,,, JJJJuuuuddddyyyy: Hogyan mûködik a test? Gulliver, 1790 Ft

HHHHooooppppkkkkiiiinnnnssss,,,, CCCCaaaatttthhhhyyyy: Lányok, randik és Portobello hercegnôi. Ciceró, 1690 Ft

HHHHoooossssssssffffeeeelllldddd,,,, DDDDaaaaggggmmmmaaaarrrr: Vetélytársak. Mezôgazda, 1800 Ft

IIIIvvvváááánnnn MMMMaaaaggggddddaaaa: A csodát tévô szeretetgarasok. Bába, 1097 Ft

JJJJuuuuhhhháááásssszzzz MMMMaaaaggggddddaaaa: A Mikulás orvosa. Pro Junior, 449 Ft

JJJJuuuuhhhháááásssszzzz MMMMaaaaggggddddaaaa: Rosszcsont Peti. Santos, 498 Ft

KKKKaaaammmmoooovvvv: No megállj csak! Canissa, 1980 Ft

KKKKaaaattttsssscccchhhhkkkkeeee,,,, JJJJuuuuddddyyyy (szerk.): Barbie és a bûvös pegazus. Egy izgalmas kaland. Egmont, 2149 Ft

KKKKiiiimmmmppppttttoooonnnn,,,, DDDDiiiiaaaannnnaaaa: Ellie és a holdvilág hangjai. Holló, 798 Ft

KKKKiiiimmmmppppttttoooonnnn,,,, DDDDiiiiaaaannnnaaaa: Ellie nyomozásba kezd. Holló, 798 Ft

KKKKiiiimmmmppppttttoooonnnn,,,, DDDDiiiiaaaannnnaaaa: Mit szólsz hozzá Ellie? Holló, 798 Ft

KKKKoooollllttttaaaaiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa: Mikulásnak szeretettel. Santos, 498 Ft

KKKKrrrriiiizzzzaaaa JJJJáááánnnnoooossss: Székely népmesék. Anno, 1000 Ft

KKKKuuuukkkkuuuuccccssss!!!! Ki vagyok? Elektra, 790 Ft

LLLLeeeevvvviiiinnnneeee,,,, GGGGaaaaiiiillll CCCCaaaarrrrssssoooonnnn: Disney Tündérek. Prilla, a hôstehetség. Egmont, 3499 Ft

MMMMccccDDDDoooonnnnaaaalllldddd,,,, MMMMeeeeggggaaaannnn: Durrbele Dorka kikiáltja függetlenségét. Egmont, 1499 Ft

MMMMiiii vvvvaaaannnn aaaa hhhháááázzzz kkkköööörrrrüüüüllll? Santos, 480 Ft

MMMMiiiicccciiiimmmmaaaacccckkkkóóóó. Egy szélfútta nap. Egmont, 3499 Ft

MMMMiiiicccciiiimmmmaaaacccckkkkóóóó. Jó mézbôl is megárt a sok. Egmont, 3499 Ft

MMMMiiiikkkkuuuulllláááássss nnnnaaaaggggyyyy bbbbuuuulllliiiijjjjaaaa. Elektra, 790 Ft

MMMMiiiillllnnnneeee,,,, AAAAllllaaaannnn AAAAlllleeeexxxxaaaannnnddddeeeerrrr: Füles születésnapja. Móra, 1690 Ft

MMMMiiiillllnnnneeee,,,, AAAAllllaaaannnn AAAAlllleeeexxxxaaaannnnddddeeeerrrr: Micimackó kincsestára. Móra, 2490 Ft

MMMMiiiillllnnnneeee,,,, AAAAllllaaaannnn AAAAlllleeeexxxxaaaannnnddddeeeerrrr: Micimackó látogatóba megy. Móra, 1690 Ft

MMMMóóóórrrraaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Mátyás az igazságos. Puedlo, 200 Ft

MMMMóóóórrrraaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc;;;; GGGGáááárrrrddddoooonnnnyyyyiiii GGGGéééézzzzaaaa: Sündisznócska lovagol. Puedlo, 200 Ft

NNNNoooorrrrtttthhhh,,,, DDDDaaaannnn: Nagy utazók. Lilliput, 1650 Ft

NNNNöööössssttttlllliiiinnnnggggeeeerrrr,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiinnnneeee: Lilli nagy dobása. Animus, 1980 Ft

NNNNyyyyuuuulllláááásssszzzz PPPPéééétttteeeerrrr: Zsubatta! Mondókáskönyv. Móra, 1590 Ft

PPPPeeeesssscccchhhhkkkkeeee,,,, HHHHaaaannnnssss PPPPeeeetttteeeerrrr vvvvoooonnnn: A középkor. Tessloff, 2370 Ft

RRRRaaaaddddeeeennnn,,,, MMMMaaaatttttttthhhhiiiiaaaassss: Rejtvényes barangoló. Jármûvek – úton, sínen, vízen, levegôben. Tessloff,
1290 Ft

RRRRaaaaddddvvvváááánnnnyyyy ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Meglepetéscsomag. Santos, 1499 Ft

RRRRuuuuddddoooollllffff,,,, hhhhoooovvvváááá ttttüüüünnnnttttééééllll? Elektra, 790 Ft

SSSSeeeebbbbeeeessss KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn (szerk.): Bibliai mesék gyerekeknek. Vince, 2995 Ft

SSSShhhhaaaannnn,,,, DDDDaaaarrrrrrrreeeennnn: Démonmester. Móra, 1980 Ft

SSSSiiiimmmmoooonnnn MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa: Szavak. Canissa, 1100 Ft

SSSSiiiimmmmoooonnnn MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa: Technika. Canissa, 1100 Ft

SSSSöööörrrröööössss WWWW.... KKKKlllláááárrrraaaa;;;; FFFFüüüüzzzzeeeessssiiii ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Luca-Luca karácsony. Pro Junior, 499 Ft

SSSSttttrrrroooouuuudddd,,,, JJJJoooonnnnaaaatttthhhhaaaannnn: Bartimaeus trilógia 2. A gólem szeme. Animus, 2890 Ft

SSSSzzzzeeeeppppeeeessss MMMMáááárrrriiiiaaaa: Pöttyös Panni Hetedhétországban. Édesvíz, 2990 Ft

TTTTaaaakkkkááááccccssss MMMMaaaarrrriiii;;;; VVVViiiinnnncccczzzzeeee TTTTaaaammmmáááássss: Beszél a kéz 2. Csimota, 1400 Ft

TTTTuuuuggggaaaauuuulllltttt,,,, FFFFrrrrééééddddéééérrrriiiiqqqquuuueeee: Szép álmokat, Babanyuszi! Alexandra, 2999 Ft

VVVVöööörrrröööössssmmmmaaaarrrrttttyyyy MMMMáááárrrriiiiaaaa,,,, BBBB.: Az elveszett kiscica és más mesék. Pro Junior, 1690 Ft

WWWWaaaassssssss AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt: A bölcs bölömbika. Kráter, 1400 Ft

WWWWeeeeiiiittttzzzzmmmmaaaannnnnnnn,,,, SSSSttttaaaannnnlllleeeeyyyy: Terrorizmus. Könyvklub, 1490 Ft

WWWWeeeerrrrnnnneeeerrrr,,,, SSSStttteeeepppphhhhaaaannnniiiieeee: Az élet körforgása a természetben. Alexandra, 1999 Ft

WWWWiiiittttcccchhhheeeerrrr,,,, MMMMoooooooonnnnyyyy: A Nyolcadik Hangjegy rejtélye. A Hatodik Hold leánya. Mandorla-Ház, 2500 Ft

humor
FFFFáááábbbbrrrryyyy SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Dizájn center. Bohumil, 8900 Ft

JJJJaaaannnniiiikkkkoooovvvvsssszzzzkkkkyyyy ÉÉÉÉvvvvaaaa: Már megint. Móra, 1690 Ft

költészet
ÁÁÁÁggggaaaaiiii ÁÁÁÁggggnnnneeeessss: Önarckép fintorokkal. Prexton, 1990 Ft

CCCCssssiiiillllllllaaaagggg LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Láncok. Uránusz, 2100 Ft

GGGGaaaabbbbuuuurrrriiiinnnnéééé NNNNyyyyíííírrrriiii KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiinnnnaaaa: Egy roma szív. Accordia, 1990 Ft

GGGGyyyyöööörrrrkkkkeeee SSSSeeeerrrreeeessss KKKKlllláááárrrraaaa: Álomkert. Uránusz, 2275 Ft

HHHHeeeesssssssslllliiiinnnngggg HHHHeeeeggggyyyyiiii EEEErrrriiiikkkkaaaa: Ajándék. Bíbor Press, 1600 Ft

JJJJuuuunnnngggg ZZZZsssseeeennnniiii;;;; TTTTaaaaggggoooorrrreeee,,,, RRRRaaaabbbbiiiinnnnddddrrrraaaannnnaaaatttthhhh: Ölelés. Rabindranath Tagore: A kertész címû ciklusának
gyöngyszemeivel. Medicina, 6900 Ft

KKKKááááttttaaaaiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn;;;; HHHHaaaallllmmmmoooossss BBBBééééllllaaaa: Krónika. Verseskötet CD-melléklettel. Helikon, 4490 Ft

KKKKiiiissssssss IIIIrrrréééénnnn: Az asszony napba öltözik. Válogatott versek. Kráter, 1500 Ft

LLLLaaaannnncccczzzzkkkkoooorrrr GGGGáááábbbboooorrrr: A tiszta ész. L’Harmattan, 1150 Ft

LLLLeeeennnnggggyyyyeeeellll GGGGéééézzzzaaaa: Néhány valódi. Uránusz, 1925 Ft

MMMMooooggggyyyyoooorrrróóóóssssiiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Ugyanaz a szépség. L’Harmattan, 1250 Ft

OOOOssssvvvváááátttthhhh LLLLáááásssszzzzllllóóóó JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Önarckép – általad. Pápai Nyári Szính. Al., 1490 Ft

RRRReeeemmmméééénnnnyyyyiiiikkkk SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Havasi feszület. Lazi, 1800 Ft

SSSShhhhaaaakkkkeeeessssppppeeeeaaaarrrreeee,,,, WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmm: William Shakespeare 77 szonettje Jánosházy György fordításában.
Mentor, 1470 Ft

SSSSiiiimmmmoooorrrr AAAAnnnnddddrrrráááássss: Narcissus poeticus. 16 poemas y un ensayo – 16 vers és egy tanulmány
(spanyol-magyar ny.). Magánkiadás, 250 Ft

SSSSoooohhhhaaaarrrr,,,, PPPPaaaauuuullll: Hazajáró versek. Concord Media, 2520 Ft

TTTTaaaammmmáááássss MMMMeeeennnnyyyyhhhhéééérrrrtttt: Halparádé. Littera Nova, 490 Ft

naplók, levelek, riportok
AAAAnnnnoooonnnnyyyymmmmaaaa: Egy nô Berlinben. Naplójegyzetek 1945. április 20-tól június 22-ig. Magvetô,
2690 Ft

AAAAssssttttiiiinnnn,,,, SSSSeeeeaaaannnn;;;; LLLLaaaayyyyddddeeeennnn,,,, JJJJooooeeee: Csavardi Samu története. A Gyûrûk Ura egy színész szemével.
Európa, 3500 Ft

BBBBeeeelllllllléééérrrr ÁÁÁÁggggnnnneeeessss: Mélységek és magasságok. Ôszinte férfiak. Totem, 2380 Ft

FFFFööööllllddddvvvváááárrrryyyy GGGGyyyyöööörrrrggggyyyyiiii: Az istenek könnyei. Interjúk. Pro Pannonia, 2800 Ft

FFFFrrrreeeeuuuudddd,,,, SSSSiiiiggggmmmmuuuunnnndddd;;;; FFFFeeeerrrreeeennnncccczzzziiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Levelezés III/1. 1920–1924. Pólya, 4700 Ft

HHHHeeeerrrrzzzzkkkkaaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc (szerk.): Fonyó Attila. Semmelweis, 2866 Ft

HHHHeeeerrrrzzzzkkkkaaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc (szerk.): Halász Béla. Semmelweis, 2866 Ft

HHHHeeeerrrrzzzzkkkkaaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc (szerk.): Lapis Károly. Semmelweis, 2866 Ft

HHHHeeeerrrrzzzzkkkkaaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc (szerk.): Magyar Kálmán. Semmelweis, 2866 Ft

LLLLéééésssszzzzeeeennnn ccccssssiiiillllllllaaaaggggffffoooorrrrdddduuuulllláááássss. Kondor Katalinnal beszélget Fazekas Valéria. Kairosz, 1500 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr PPPPáááállll: Az országépítô. Makovecz Imrével beszélget Molnár Pál. Kairosz, 1500 Ft

PPPPeeeettttrrrriiiikkkk ZZZZoooollllttttáááánnnn: Csókol Kezó. II. világháborús hadinapló a Bug-Dnyeper és Don mellôl. Oskar,
4001 Ft

TTTTóóóótttthhhh GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania,
1572–1717. III. – Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyrôl, 1572–1717. MTA
Történettud. Int., 3000 Ft

TTTTóóóótttthhhh IIIIssssttttvvvváááánnnn GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy (szerk.): Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania,
1572–1717. IV. – Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyrôl, 1572–1717. MTA
Történettud. Int., 3000 Ft

TTTTôôôôrrrreeeeyyyy ZZZZoooollllttttáááánnnn: Emlékirat a sötétségbôl. Európa, 2200 Ft

prózairodalom, kalandos
BBBBáááánnnnyyyyaaaaiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn: Zoom. Print-X, 2350 Ft

CCCCllllaaaannnnccccyyyy,,,, TTTToooommmm: A sejt. Aquila, 2490 Ft

CCCCoooolllllllliiiinnnnssss,,,, MMMMaaaaxxxx AAAAllllllllaaaannnn: Miami helyszínelôk. Hôhullám. JLX, 1499 Ft

FFFFiiiinnnnddddeeeerrrr,,,, JJJJoooosssseeeepppphhhh: Alapos kiképzés. General Press, 1700 Ft

GGGGrrrriiiiffffffffiiiinnnn,,,, WWWW.... EEEE.... BBBB.: Kémek háborúja 1. Az utolsó hôsök. Gold Book, 2499 Ft

HHHHooooaaaagggg,,,, TTTTaaaammmmiiii: Aki farkast kiáltott. Alexandra, 2499 Ft

HHHHoooorrrroooowwwwiiiittttzzzz,,,, AAAAnnnntttthhhhoooonnnnyyyy: A sas lecsap. Animus, 1980 Ft

LLLLuuuuddddlllluuuummmm,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: A Bourne rejtély. IPC, 2500 Ft

MMMMccccBBBBaaaaiiiinnnn,,,, EEEEdddd: Holtomiglan-holtodiglan. Gabo, 1790 Ft

MMMMccccNNNNaaaabbbb,,,, AAAAnnnnddddyyyy: Tûzfal. Gabo, 2500 Ft

NNNNeeeemmmmeeeerrrreeee IIIIssssttttvvvváááánnnn: Kígyók a kútban. Hermész, 1950 Ft

RRRRiiiimmmmiiiinnnnggggttttoooonnnn,,,, SSSStttteeeellllllllaaaa: Végveszélyben. Geopen, 2490 Ft

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, NNNNoooorrrraaaa: Halálos látomás. Gold Book, 1598 Ft

SSSSccccooootttttttt,,,, DDDDoooouuuuggggllllaaaassss: Ellenséges vonalak. Aquila, 1690 Ft

SSSSiiiimmmmeeeennnnoooonnnn,,,, GGGGeeeeoooorrrrggggeeeessss: Maigret és a hazudós szeretôk. Park, 1500 Ft

SSSSiiiimmmmeeeennnnoooonnnn,,,, GGGGeeeeoooorrrrggggeeeessss: Maigret habozik. Park, 1500 Ft

SSSSiiiimmmmeeeennnnoooonnnn,,,, GGGGeeeeoooorrrrggggeeeessss: Maigret türelmes. Park, 1500 Ft

SSSSiiiimmmmeeeennnnoooonnnn,,,, GGGGeeeeoooorrrrggggeeeessss: Maigret védekezik. Park, 1500 Ft

TTTTaaaaiiiilllloooorrrr,,,, AAAAnnnnnnnnmmmmaaaarrrryyyy: Elátkozva. Radnai, 1298 Ft

TTTTaaaaiiiilllloooorrrr,,,, MMMMaaaarrrrtttthhhhaaaa: Kegyetlen terápia. Radnai, 1298 Ft

TTTTaaaaiiiilllloooorrrr,,,, MMMMaaaarrrrtttthhhhaaaa: Téboly. Radnai, 800 Ft

VVVVaaaavvvvyyyyaaaannnn FFFFaaaabbbblllleeee: Szennybôl az Angyal. Fabyen, 1598 Ft

prózairodalom, történelmi
BBBBáááánnnnkkkkiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa: Aranyhímzés. Magvetô, 2290 Ft

BBBBrrrreeeettttoooonnnn,,,, GGGGuuuuyyyy: Francia szerelmi históriák 6. Szerelem a guillotine árnyékában.

Európa, 2800 Ft

CCCCaaaarrrrttttlllleeeeddddggggeeee,,,, PPPPaaaauuuullll: Nagy Sándor, a hódító. Joker Ex, 2100 Ft

CCCCoooorrrrnnnnwwwweeeellllllll,,,, BBBBeeeerrrrnnnnaaaarrrrdddd: A lázadó. Gold Book, 2499 Ft
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DDDDaaaannnniiiieeeellll,,,, AAAAnnnnttttooooiiiinnnneeee BBBB.: Az inkák 3. A Machu Picchu fénye. Európa, 2500 Ft

DDDDáááávvvviiiidddd AAAAnnnnttttaaaallll IIIIvvvváááánnnn: Háromszék nem alkuszik. Argumentum, 2600 Ft

GGGGeeeeaaaagggglllleeeeyyyy,,,, BBBBrrrraaaadddd: Hiénák éjszakája. Gold Book, 1999 Ft

HHHHaaaalllltttteeeerrrr,,,, MMMMaaaarrrreeeekkkk: Czippora könyve. Joker Ex, 1650 Ft

PPPPaaaattttrrrriiiicccckkkk,,,, GGGGeeeerrrrmmmmaaaaiiiinnnn: Károly és Zita. Helikon, 3490 Ft

TTTThhhhoooommmmaaaassss,,,, CCCCllllaaaauuuuddddeeee AAAAnnnnsssshhhhiiiinnnn: A pokol kapujában. Trivium, 1990 Ft

WWWWaaaassssssss AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt: Eliza és a ház, amit Jacob épített (1-2. kötet). Mentor, 1401 Ft

ZZZZaaaammmmaaaarrrroooovvvvsssskkkkyyyy,,,, VVVVoooojjjjtttteeeecccchhhh: Róma történelmet írt. General Press, 4800 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
BBBBeeeeaaaagggglllleeee,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr SSSS.: A fogadós éneke. Delta Vision, 2350 Ft

GGGGoooollllddddeeeennnnllllaaaannnneeee,,,, JJJJ....: Éjfél. Beholder, 2198 Ft

HHHHaaaammmmiiiillllttttoooonnnn,,,, GGGGaaaarrrrrrrryyyy: A Sárkány Vére. Cherubion, 990 Ft

HHHHeeeerrrrbbbbeeeerrrrtttt,,,, FFFFrrrraaaannnnkkkk: A Dûne eretnekei. Szukits, 2990 Ft

MMMMaaaaccccBBBBrrrriiiiddddeeee,,,, AAAAlllllllleeeennnn RRRRooooggggeeeerrrr: Kalibán-trilógia 3. Utópia. Szukits, 3300 Ft

SSSScccchhhheeeeeeeerrrrbbbbaaaarrrrtttt,,,, PPPPaaaauuuullll: Lesabéndio. Eri, 2520 Ft

TTTToooollllkkkkiiiieeeennnn,,,, JJJJoooohhhhnnnn RRRRoooonnnnaaaalllldddd RRRReeeeuuuueeeellll: A Gyûrûk Ura (díszkiadás). Európa, 6000 Ft

ZZZZaaaahhhhnnnn,,,, TTTTiiiimmmmooootttthhhhyyyy: Star Wars. Sötét erôk ébredése. Szukits, 1890 Ft

MMMMccccKKKKeeeennnnnnnnaaaa,,,, JJJJuuuulllliiiieeeetttt EEEE.: Déli tûz II. Beholder, 2298 Ft

szépirodalom
ÁÁÁÁccccssss JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Orfeum az alvilágban. Liget, 2800 Ft

AAAAnnnnddddeeeerrrrsssseeeennnn,,,, HHHHaaaannnnssss CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn;;;; GGGGrrrraaaassssssss,,,, GGGGüüüünnnntttteeeerrrr: Az árnyék. Európa, 5900 Ft

AAAAsssszzzzóóóóddddiiii IIIImmmmrrrreeee: Körös-parti történetek. Az elfelejtett múlt. Uránusz, 1750 Ft

AAAAuuuusssstttteeeennnn,,,, JJJJaaaannnneeee: A mansfieldi kastély. Lazi, 2500 Ft

BBBBaaaallllllll,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Harc egy gyermekért. Geopen, 2990 Ft

BBBBöööösssszzzzöööörrrrmmmméééénnnnyyyyiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Vanda örök. Ulpius-Ház, 2480 Ft

BBBBrrrroooonnnntttteeee,,,, CCCChhhhaaaarrrrllllooootttttttteeee: Caroline Vernon. Lazi, 2000 Ft

BBBBrrrroooowwwwnnnn,,,, SSSSaaaannnnddddrrrraaaa: Érzelmek csapdája. Aquila, 1998 Ft

BBBBrrrroooowwwwnnnn,,,, SSSSaaaannnnddddrrrraaaa: Megtaláltalak! Maecenas, 1099 Ft

BBBBuuuuzzzzzzzzaaaattttiiii,,,, DDDDiiiinnnnoooo: Szerelem utolsó látásra. Képes poéma. Nyitott Könyvmûh., 2890 Ft

CCCCiiiicccceeeerrrroooo,,,, MMMMaaaarrrrccccuuuussss TTTTuuuulllllllliiiiuuuussss: Philippicák Marcus Antonius ellen. Szukits, 2190 Ft

CCCCooooeeeellllhhhhoooo,,,, PPPPaaaauuuulllloooo: A zarándoklat. Egy mágus naplója. Athenaeum, 2490 Ft

CCCCoooouuuurrrrtttthhhhssss----MMMMaaaahhhhlllleeeerrrr,,,, HHHHeeeeddddwwwwiiiigggg: A fogadott lány. EX-BB, 850 Ft

DDDDaaaavvvviiiissss,,,, AAAAnnnnnnnnaaaa: A taxi hátsó ülésén. Pannonica, 1990 Ft

ddddeeee RRRRhhhhooooddddeeeessss,,,, DDDDaaaannnnuuuuttttaaaa: Kicsi fehér kocsi. Athenaeum, 2290 Ft

DDDDoooorrrraaaannnn,,,, PPPPhhhhiiiillll: Csábító Toscana. Kelly, 2980 Ft

EEEEccccsssseeeeddddiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn: Aiszóposz száz története. Bába, 525 Ft

ÉÉÉÉjjjjsssszzzzaaaakkkkaaaaiiii áááállllllllaaaattttkkkkeeeerrrrtttt. Antológia a nôi szexualitásról. Jonathan Miller, 3180 Ft

EEEElllllllliiiissss,,,, BBBBrrrreeeetttt EEEEaaaassssttttoooonnnn: Glamoráma. Európa, 3200 Ft

EEEEmmmmbbbbeeeerrrr MMMMáááárrrriiiiaaaa: Naplónak indult. noran, 1990 Ft

EEEEsssstttteeeerrrrhhhháááázzzzyyyy PPPPéééétttteeeerrrr: Fancsikó és Pinta. Magvetô, 1990 Ft

EEEEsssstttteeeerrrrhhhháááázzzzyyyy PPPPéééétttteeeerrrr: Pápai vizeken ne kalózkodj! Magvetô, 1990 Ft

EEEEsssszzzztttteeeerrrróóóó IIIIssssttttvvvváááánnnn: Egy könnyû garni. Concord Media, 2100 Ft

FFFFáááábbbbiiiiáááánnnn IIIImmmmrrrreeee: Jelek Várad felett. Literator, 1100 Ft

FFFFeeeekkkkeeeetttteeee IIIIssssttttvvvváááánnnn: Almárium. Fekete István füveskönyve. Lazi, 1500 Ft

FFFFeeeekkkkeeeetttteeee VVVViiiinnnncccceeee (szerk.): Erdélyi szép szó 2005. Hargita, Pro-Print, 2500 Ft

FFFFeeeerrrrddddiiiinnnnaaaannnnddddyyyy GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: A Pourtales kastély lakói. noran, 1990 Ft

FFFFiiiisssscccchhhheeeerrrr,,,, TTTTiiiibbbboooorrrr: A béka segge alatt. Könyvklub, 2290 Ft

FFFFiiiisssscccchhhheeeerrrr,,,, TTTTiiiibbbboooorrrr: Gógyigaleri. Könyvklub, 2290 Ft

GGGGiiiilllllllleeeessssppppiiiieeee,,,, JJJJaaaannnneeee: Hívatlan vendégek. Új Palatinus, 2190 Ft

GGGGoooonnnnddddoooollllaaaattttooookkkk aaaa kkkköööönnnnyyyyvvvvrrrrôôôôllll. Lazi, 1400 Ft

GGGGrrrreeeeeeeennnn,,,, JJJJaaaannnneeee: Nôk városa. Trivium, 2490 Ft

GGGGrrrreeeessssssssoooorrrr,,,, MMMMeeeeggggaaaannnn;;;; CCCCooooooookkkk,,,, KKKKeeeerrrrrrrryyyy: Felejthetetlen szerelmek. Illia, 3490 Ft

GGGGuuuurrrr,,,, NNNNoooommmmiiii: Inkább vele, mint nélküle. Aforizmák a tartós, boldog házasságról. Papirusz
Book, 2980 Ft

GGGGyyyyöööönnnnggggyyyyöööössssiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Ez rettenetes. K.u.K., 2600 Ft

GGGGyyyyöööörrrrggggyyyyppppáááállll KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Tettenért-tûnô gondolatok. Uránusz, 2275 Ft

GGGGyyyyöööörrrrggggyyyyppppáááállll KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn;;;; TTTTáááárrrrkkkkáááánnnnyyyyiiii IIIImmmmrrrreeee (szerk.): Kláris antológia ‘05. Uránusz, 4375 Ft

HHHHaaaallllmmmmaaaaiiii TTTTaaaammmmáááássss: Amsterdam blue. Versek, prózák. JAK, L’Harmattan, 1300 Ft

HHHHááááyyyy JJJJáááánnnnoooossss: Xanadu. Föld, víz, levegô + Völgyhíd. Új Palatinus, 2800 Ft

HHHHeeeeggggyyyyiiii GGGGyyyyuuuullllaaaa: A szélkerék dala. Esszék, útirajzok. Urbis, 1790 Ft

HHHHuuuunnnnyyyyaaaaddddiiii CCCCssssaaaabbbbaaaa ZZZZssssoooolllltttt (szerk.): A Havas dícsérete. Erdélyi magyar írók novellái.

Lazi, 2200 Ft

HHHHuuuusssszzzztttthhhhyyyy ÁÁÁÁddddáááámmmm: Csángó Zarathusztra. Magvetô, 1590 Ft

JJJJuuuurrrráááánnnnoooovvvváááá,,,, JJJJaaaannnnaaaa: A vén kandúr szenvedelmei – Mor(t)alitás – Ab-Art, 1400 Ft

KKKKaaaaffffffffkkkkaaaa MMMMaaaarrrrggggiiiitttt: Mária évei. Eri, 2520 Ft

KKKKáááárrrrppppááááttttiiii GGGGáááábbbboooorrrr CCCCssssaaaabbbbaaaa (szerk.): A Szoga fivérek krónikája. Szenzár, 2990 Ft

KKKKeeeemmmmeeeennnnyyyy,,,, TTTToooommmmaaaassssoooo: Erdély aranypora. Concord Media, 2310 Ft

KKKKiiiinnnngggg,,,, JJJJoooohhhhnnnn: A futball faktor. Kalligram, 1990 Ft

KKKKiiiisssshhhhoooonnnn,,,, EEEEpppphhhhrrrraaaaiiiimmmm: A szerencsés flótás. Akadémia, 2940 Ft

KKKKoooommmmáááárrrroooommmmiiii JJJJáááánnnnoooossss: A nagy háború anekdotái, 1914-1920. N.R.G.-Com, 1800 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss KKKKáááállllmmmmáááánnnnnnnnéééé: Csillagösvény hôsei. Folpress, 1990 Ft

LLLLaaaawwwwrrrreeeennnncccceeee,,,, SSSSiiiiddddnnnneeeeyyyy: Ha meghal a remény. Radnai, 1298 Ft

LLLLáááázzzzáááárrrr EEEErrrrvvvviiiinnnn: A fehér tigris + A Franka cirkusz. Osiris, 2980 Ft

LLLLáááázzzzáááárrrr ZZZZssssóóóóffffiiiiaaaa: A pillangó lelke. Novellák. Hungarovox, 1400 Ft

LLLLeeeennnnggggyyyyeeeellll NNNNaaaaggggyyyy AAAAnnnnnnnnaaaa: Fehér ember a lyukban. Athenaeum, 2490 Ft

LLLLoooonnnnddddoooonnnn,,,, JJJJaaaacccckkkk: Az éneklô kutya. Arión, 573 Ft

MMMMáááárrrraaaaiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: A szerelem három arca. Helikon, 3990 Ft

MMMMáááárrrraaaaiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Zendülôk. A Garrenek mûve I. Helikon, 3490 Ft

MMMMaaaarrrrsssshhhh,,,, EEEEvvvveeeellllyyyynnnn: A kábulat ára + A különös sziget. Budakönyvek, 998 Ft

MMMMaaaayyyylllleeee,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Még mindig Provence. Ulpius-Ház, 2680 Ft

MMMMeeeennnnyyyyhhhhéééérrrrtttt AAAAnnnnnnnnaaaa (szerk.): Kortárs irodalmi olvasókönyv. Szemelvények, íróportrék, bibli-
ográfia. Balassi, 4375 Ft

MMMMéééésssszzzzáááárrrroooossss IIIIssssttttvvvváááánnnn AAAAnnnnttttaaaallll: Randevú Kaland Szerelem. Laci Press, 2480 Ft

MMMMéééésssszzzzööööllllyyyy DDDDeeeezzzzssssôôôô: Angol ég alatt. Esszék és fordítások. General Press, 2200 Ft

MMMMiiiikkkkllllóóóóssss GGGGeeeerrrrggggeeeellllyyyy: Mashat kedvenc színe az ég. Quóta, 1000 Ft

MMMMiiiilllllllleeeerrrr,,,, FFFFrrrraaaannnnkkkk: Sin City. A nehéz búcsú 1. (képregény). Fumax, 2982 Ft

MMMMöööörrrriiiinnnngggg,,,, MMMMaaaarrrrcccceeeellll: Mûrepülés. noran, 1600 Ft

NNNNááááddddaaaassss PPPPéééétttteeeerrrr: Párhuzamos történetek 1. A néma tartomány. Jelenkor, 2500 Ft

NNNNááááddddaaaassss PPPPéééétttteeeerrrr: Párhuzamos történetek 2. Az éjszaka legmélyén. Jelenkor, 2400 Ft

NNNNááááddddaaaassss PPPPéééétttteeeerrrr: Párhuzamos történetek 3. A szabadság lélegzete. Jelenkor, 3000 Ft

NNNNaaaaggggyyyy PPPPáááállll (vál.): Újabb erdélyi elbeszélôk. Új Palatinus, 2900 Ft

NNNNoooooooonnnn,,,, JJJJeeeeffffffff: Vurt. Agave, 2280 Ft

PPPPáááállllffffffffyyyy GGGGyyyyuuuullllaaaa: Proletár dekameron. Pro Pannonia, 3000 Ft

PPPPaaaannnniiiizzzzzzzzaaaa,,,, OOOOsssskkkkaaaarrrr: Holdtörténet. Eri, 1890 Ft

PPPPaaaarrrrkkkkeeeerrrr,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt BBBB.: Ballada hatlövetûre. Könyvklub, 2990 Ft

PPPPaaaarrrrttttiiii NNNNaaaaggggyyyy LLLLaaaajjjjoooossss: Hôsöm tere: a Tisztabúza éjszakája. Magvetô, 2490 Ft

PPPPoooonnnnggggrrrráááácccczzzz PPPP.... MMMMáááárrrriiiiaaaa: Arckép lepkékkel. Concord Media, 1680 Ft

PPPPuuuuttttnnnneeeeyyyy,,,, MMMMaaaarrrryyyy JJJJoooo: Vihar és rózsák. General Press, 1700 Ft

QQQQuuuuiiiicccckkkk,,,, AAAAmmmmaaaannnnddddaaaa: Mire éjfélt üt az óra. Maecenas, 1199 Ft

RRRReeeeeeeecccceeee,,,, RRRRaaaayyyy: Szórakozz a nénikéddel! La Ventana, 2290 Ft

RRRReeeemmmméééénnnnyyyyiiiikkkk LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Könnyû neked... Hungarovox, 2000 Ft

RRRRiiiillllkkkkeeee,,,, RRRRaaaaiiiinnnneeeerrrr MMMMaaaarrrriiiiaaaa: Történetek a jóistenrôl. Eri, 2520 Ft

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, NNNNoooorrrraaaa: A mágia útjai. Gold Book, 1598 Ft

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, NNNNoooorrrraaaa: A szabadság íze. A MacKade fivérek. Harlequin, 995 Ft

SSSSaaaannnnttttiiiinnnniiii,,,, FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccaaaa: Tanúnk a Hold. Könyvklub, 2490 Ft

SSSSeeeerrrrddddiiiiáááánnnn MMMMiiiikkkkllllóóóóssss GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Lipót-alsó. Szleng-regény. EPL, 1750 Ft

SSSSffffaaaarrrr,,,, JJJJooooaaaannnnnnnn: A rabbi macskája. Irodalmi képregény. Jaffa, 3500 Ft

SSSSlllloooobbbbooooddddaaaa,,,, RRRRuuuuddddoooollllffff: Színésznôk. Elbeszélések. Ab-Art, 1400 Ft

SSSSmmmmiiiitttthhhh,,,, WWWWiiiillllbbbbuuuurrrr: Amikor az oroszlán zabál. Delej, 2198 Ft

SSSSppppaaaarrrrkkkkssss,,,, NNNNiiiicccchhhhoooollllaaaassss: Eltékozolt évek. General Press, 1700 Ft

SSSSzzzzaaaakkkkoooonnnnyyyyiiii KKKKáááárrrroooollllyyyy: Ami nincs. Stádium, 2940 Ft

TTTTaaaammmmeeeerrrr,,,, ZZZZaaaakkkkaaaarrrriiiiaaaa: Fekete haj halála és más arab elbeszélések. Pallas Antikv., 1990 Ft

TTTTuuuulllliiii JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Amirôl mi ketten nem beszélünk. Éjféli Kiáltás, 1600 Ft

VVVVáááámmmmoooossss MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Hogy volt. Ab Ovo, 2450 Ft

VVVVoooollllttttaaaaiiiirrrreeee: Candide, vagy az optimizmus. Európa, 1900 Ft

WWWWaaaassssssss AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt: Hûség bilincsében. Elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések 1.
1928-1938. 2. 1939–1944. Mentor, 2200 Ft

WWWWaaaassssssss AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt: Mire a fák megnônek. Mentor, 999 Ft

WWWWeeeeddddeeeekkkkiiiinnnndddd,,,, FFFFrrrraaaannnnkkkk: A szerelem elvakít. Eri, 2100 Ft

WWWWiiiillllssssoooonnnn,,,, JJJJaaaaccccqqqquuuueeeelllliiiinnnneeee: Jó barátok. Animus, 1990 Ft

WWWWoooonnnngggg,,,, EEEEwwwwaaaa: A hét taoista mester. Kínai elbeszélés. Libruna, 1850 Ft

WWWWoooooooollllffff,,,, VVVViiiirrrrggggiiiinnnniiiiaaaa: Felvonások között. Európa, 2200 Ft

YYYYoooosssshhhhiiiimmmmoooottttoooo,,,, BBBBaaaannnnaaaannnnaaaa: Csipkerózsika álma. Japán novellák. Trivium, 1990 Ft

ZZZZiiiillllaaaahhhhyyyy LLLLaaaajjjjoooossss: A Dukay család 1. Bíbor évszázad 2. Rézmetszet alkonyat 3. A dühödt
angyal. K.u.K., 7980 Ft
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■ Amióta, immár másfél évtizede,
otthagytam életem meghatározó
munkahelyét, a voltegyszeregy Ma-
gyar Nemzetet, ritkán adatik meg,
hogy személyes hangon írjak. A ki-
vételt erôsítô szabályok közé tartoz-
nak azok az itt-ott publikált levelek,
amelyeknek címzettje az egyik leg-
igazibb magyarnemzetes, Ember
Mária, akinek szakmai életemben a
legtöbbet köszönhetek, s akivel
2002-ben, közvetlenül a halála után
kezdtem ebbe az egyoldalú nyílt le-
velezésbe. Elsô alkalommal a nekro-
lóg helyett szólítottam meg, utána
beszámoltam arról, hogy miként
kezdtem hozzá irodalmi hagyatéka
feldolgozásához, s hogy halála utáni
elsô könyve is megjelent. Harmad-
szor akkor fogtam tollat, amikor két
évvel ezelôtt szülôfalujában, Abád-
szalókon felavatták a mellszobrát.
Most itt az újabb alkalom, néhány
napja vettem kézbe Ember Mária
Naplónak indult címû ismeretlen kis-
regényének még nyomdaszagú pél-
dányát, az általam gondozott élet-
mûsorozat elsô darabjaként.

Mária kedves,
hát megjelent az a szöveg, amit az utolsó hónapjaiban Maga
„az egyik legjobb regényem” meghatározással illetett. Emlék-
szik talán, hogy is ne emlékezne, hogy mennyi mindenrôl s
mennyit beszélgettünk, vitatkoztunk, addigra már nemigen
volt olyan írása, melyet kéziratban ne láttam volna, gyûjtöt-
tem is, ha nem az eredetit, hát a xeroxát, én pedig cikkrôl
cikkre kértem a Maga elôolvasószerkesztését. A Naplónak in-
dult-ról mégis alig esett szó köztünk. Pedig nem így indult: az
1990-es évek közepén, a kisregény megszületése után négy-öt
évvel az egyik látogatásom végén (mit csináljak, tartozom az
igazságnak, hogy a teátrális jelzôt használjam), szóval amikor
már indulni készültem, a tévéje fölötti kispolcról levette az
odakészített dossziét és színpadias mozdulattal, no meg a
hozzá nem illô szemérmes – „Kérem, most bele se nézzen!
De aztán beszéljünk róla részletesen!” – kéréssel, felszólítás-
sal bocsátott utamra. Megvallom, már ott, a Fehérvári úti ház
liftjében lefelé felszakítottam az akkurátusan leragasztott cso-
magot, s a cím után mohón belekezdtem az olvasásba, majd
rohantam haza mielôbb befejezni. Együltömben olvastam el
regényét, szereplôinek döntô többségére ráismertem (nem
volt nehéz, saját vagy éppen csak torzított nevükön szólaltak
meg, vagy szólították meg egymást). Bár az általam nem is-
mert epizódok, illetve életrajzi adalékok újra és újra meghök-
kentettek, az 1960-as, 1970-es évek Maga által felidézett han-
gulata viszont olyannyira megborzongatott, hogy egy idô
után azon kaptam magam: a non fiction már nem is érdekel,
merthogy nem a szerzô, a korszak – a megélt korszak – egyik
kulcsregényét olvasom. 

Másfél órával késôbb, az olvasottaktól még kábán, hívtam
fel, s egyre csak azt kérdezgettem, hiszen ez kész, miért nem
jelent már meg, tán visszaadta egy kiadó? S ha igen, melyik?

„Andris és István után maga a harmadik
olvasóm” – mondta ekkor nekem csen-
desen, s én, ahelyett, hogy már akkor ér-
tettem volna szokatlan megnyilvánulá-
sát, gyôzködni kezdtem, zúdítottam
Magára a különféle kiadók neveit, igaz-
gatóik telefonszámát. Maga pedig, hirte-
lenjében rádöbbentem, ez alkalommal
mintha megbánta volna, hogy idô elôtt
avatott be valamibe. „Mindennek meg-
van a maga ideje!” –mondta még csen-
desebben, s ezzel a regényrôl való „rész-
letes” beszélgetés elmaradt. Mindörök-
re. Pedig azután is éveket beszéltünk át,
„csak” ez a könyv maradt említetlenül,
egészen az ezredfordulóig. Emlékszik,
ugye, hogy a halála elôtti hetekben ulti-
mátumszerûen rendelt Magához, és
gondolkodási idôt sem igen hagyva je-
lentette ki: „Maga fogja kezelni az iro-
dalmi hagyatékomat!... Ha vállalja…” –
tette még hozzá kis szünet után, s én,
kissé ijedten, ha megfordult volna is az
agyamban, hogy nemet mondok, sem
mondhattam volna nemet, vállaltam. A
maradék-töredék idôben is sok minden
gyakorlati teendôrôl és elvi-szakmai kér-
désrôl beszéltünk, a Naplónak indult-ról
a fentebb említett kijelentésen („egyik

legjobb regényem”) túl „csupán” annyit mondott: a könyv-
nek meg kell jelennie!

Mária, akkor már a kevés szóból is értettem, miközben talán
még egy igent sem bólintottam eligazító szavaira. Aztán küldött
még egy üzenetet: a rámtestált hagyatékban, a regény gépirata
mellett megtaláltam fôszereplôjének, volt férjének, Andrisnak
90 pontos pontosítását. Mint a Maga által véglegesített szöveg-
bôl nyomonkövethetô volt, jó néhány esetben figyelembe vette
HBA észrevételeit (még többször viszont nem). Ám nem is ez a
lényeg, hanem az, hogy a legfôbb érintett, a „kiírt” erkölcsi hoz-
zájárulását adta a publikáláshoz. Merthogy a regény mellé csa-
tolt 90 pont legfontosabb mondandója mégiscsak ez volt a szá-
momra. Mária kedves, ugye, ez is megerôsítés volt?

Abból az idôtlenségbôl nézve, ahonnan s ahová beszélge-
tünk, az eltelt évek nemigen számítanak. Így nem untatom
azzal, hogy mikor, hol és kivel mit tárgyaltam. A lényeg
ennyi: van kiadója, a Noran, sajnálom, hogy igazgatóját Kô-
rössi P. Jóskát nem ismerte, azt hiszem, Maga is szerette vol-
na ôt és munkatársait is, a szerkesztô Valcsicsák Dórát, a ti-
pográfus Faragó Ágit. Itt, a Noran mûhelyében, immár közös
kiadónknál jelent meg a Naplónak indult, s itt jönnek majd
sorban a többi könyvek, az… (brrr… de nem szeretem ezt le-
írni) …az Ember Mária-életmûsorozat régi-új darabjai. 

Mária kedves, a kronologikus szerkesztés olyan unalmas,
nincs valami ötlete a Hajtûkanyar, a Magamnak mesélem, a Vé-
letlenek, a 2000-ben fogunk még élni?, az 56-os napló: a Min-
dent késve, vagy az El a faluból könyvek más sorrendjére?

Szeretettel üdvözli:
Murányi Gábor

Ember Mária: Naplónak indult
Noran Kiadó
128 oldal, 1990 Ft
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■ A Holmi júliusi száma, benne Bodor Béla Babits Mihály-
palimpszeszt címû paródia- és parafráziaverse volt az elsô jel idén:
kiadósabb Babits-(újra)olvasásra kellene idôt szakítani (Bodortól
azóta már a Radnóti- és a Kosztolányi-átiratot is láttam. Nyilván
ciklus vagy kötet terjedelmet kérô gondolatok foglalkoztatják a
szerzôt: egy sajátságos magyar líra-, sôt szövegtörténet). Az emlí-
tett személyes olvasási programot közérdekûvé teheti, hogy – szól-
junk róla most, hiszen Babits születési évfordulója november 26-
án van – az életmû kritikai kiadásának
keretén belül (az Akadémiai Kiadónál).

Babits Mihály levelezése
az 1907 és 1909, illetve 1909 és 1911
(júliusa) közötti levelekkel bôvült (két
kötet már korábban napvilágot látott).
A sajtó alá rendezôk: Szôke Mária, il-
letve Sáli Erika és Tóth Máté; a lekto-
rok: Buda Attila, illetve Éder Zoltán,
Téglás János, valamint az egész vállal-
kozást szerkesztôként, koncipiálóként
is fémjelzô Sipos Lajos. Pár sorban leg-
feljebb körvonalazni lehetne, miért
nélkülözhetetlen a fiatal költô, a he-
lyét nem találó tanár, a kapcsolataiban
tájékozódó férfi személyisége és mûve
megértéséhez ez a majdnem hatszáz
tételnyi, szakszerûen gondozott
anyag. A kiadás precizitásán és követ-
kezetességén, a jegyzetelés pontosságán és részletessé-
gén is érzôdik az egész sorozat markáns eltervezettsége
és publikálási lendülete. A Jegyzetek korrajzként is jól
funkcionálnak, minuciózusak, de lényegre törôek. Eset-
leg mégis akadó kifogásainkat talán a pár lapnyi illuszt-
rációs függeléken szemléltethetjük (1909–1911-es kö-
tet). Ki az a szerzô, akinek gyûjteményébôl az 1. fény-
kép való? – nem tûnik ki. Egyetlen épület még nem
„Szekszárd 1910 körül” (8), a könyvborítók fényképei-
nél (12., 13., és fôleg 6. – mert az egy Paulovics István-
könyv Reviczky Gyuláról) beszédesebbnek ígérkezne
néhány más kézírás reprodukciója,
vagy szívesen látnánk Babitsnak a
364. oldalon említett, levélre rótt
„fejrajzait”.

Minek tagadjam: a könyvespolc, az
ábécé véletlene, a szomszédosság ad-
ta az ötletet, hogy – írni róla amúgy
is régi adósságom – felüssem a Végte-
len beszélgetés interjúit, azaz a

Balassa Péter mûvei
sorozat 2. kötetét (sorozatszerkesz-
tôk – a Palatinusnál –: Beke Judit,
Czeglédi András, Korányi Margit,
Tóth-Barbalics István). Vajon hány-
szor ejtett szót a nyilatkozó Balas-
sa – Babitsról? Negyven interjú
szerepel itt, az elsô 1986-ból való,
az utolsót a halála éje elôtti estén
adta. Tizennyolc hivatkozásra, cél-
zásra, okfejtésre bukkanunk. A klasszikusokat illetôen az egyik
élhely Babitsé (a messze legtöbbet hivatkozott alkotó kortárs:
Nádas Péter – hiszen Balassa a róla írt monográfiában nem

csupán egy oeuvre-rôl összegezte vélekedését). A gyûjtemény,
ahogy mondják róla: e „szíves kalauz” remek segédlet az esz-
téta, a kritikus, a tanár, a közíró és közszereplô Balassa mun-
kásságának megértéséhez, sôt, egy-egy passzus, gondolat szer-
ves része is a „fômû”-nek. A Név- és a Tárgymutató segít tájé-
kozódni ebben az odaadóan összehozott és vigyázott emlék-
mû-állító könyvben. Minimális jegyzetek nélkül azonban
egyik-másik szöveg homályos, félrevezetô, meghökkentô. Így

a legjelentékenyebb, legterjedelmesebb beszél-
getések egyike: az, amelyiket a példásan felké-
szült és empatikus Kelevéz Ágnes, a neves Ba-
bits-textológus készített. Éppen ez teszi a legin-
kább problematikussá az ellenôrizetlenség (Haj-
du Ráfis kritikus, az irodalompolitikához közel
került szerkesztô nem 1978-ban, hanem 1980-
ban hunyt el), a belsô használatra (a Petôfi Iro-
dalmi Múzeum számára) szánt szöveg belterjes
reflektálatlansága (hogy például Pándi Pál egye-
temi tanár, fôszerkesztô „benne volt” Hajdu ön-
gyilkosságában), hibát indukáló kijelentés (a Tá-
dé Sándor szerzôi név már valóságos névként
kerül a Névmutatóba stb.). Persze a félreérthetô
vagy tisztázatlannak tetszô momentumok „a jö-
vôbôl olvasva”: amikor majd a tényleges érteke-

zô és kritikai mûvek megjelen-
nek, a maguk világos, behatá-
rolt helyére kerülhetnek.

József Attila-énekek
címmel igazán eredetien elgon-
dolt, vegyes mûfajú kötetben
tiszteleg a géniusz elôtt Fenyve-
si Félix Lajos. Élen egy szép,
kompilált invokáció, utána egy
játékos variáns, a Születésnapod-
ra, majd hamarost egy „tripla
hommage”: a cím – A föltáma-
dás öröme – Adyra, a mottó –
„Magad emésztô, szikár alak!”
– Babitsra irányítja a József At-
tilát kutató tekintetet. Tömö-
ren képzik meg erôterüket az
interjúk, fragmentumosságá-
ban egy ívû az Árvazsoltár hol

lirizált, hol publicisztikus epikája. Költô írta az egész
könyvet, aki néha (sajnos) nem tudott és nem akart
ellenállni a morózus, közhelyes aktualizálásnak. S
maga a költô készítette a rajzokat. Ha fénykép után,
akkor is egyénítve. A 67. oldal montázsába Fenyvesi
Félix Lajos beleírhatta a József Attila életében is fon-
tos színhely Hódmezôvásárhelyet (ott jelent meg e
könyv, az Önkormányzat támogatásával).
A [Magad emésztô…]-rôl, József Attila Babits-táma-
dó költeményérôl nemrég, a pesti bölcsészkaron Ke-
nyeres Zoltán tartott revelatív konferencia-elôadást,
megokolva, miért nem nyomtatták – nyomtathatták
– ki a szöveget szerzôje életében. Ez is lényeges kér-
dés a „babitsolás” univerzumában. Az véletlen, ám
szimbolizálódó kis tény, hogy Babits születési év-

fordulója és József Attila halálának évfordulója (december 3.)
egymásra néz a naptár oldalpárján.

Tarján Tamás 4
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A Mindörökké nô
„párjaként” megjelent
a Mindörökké férfi.
A történelem,  a mûvészet
legnagyobbjai, férfiak
itthonról és külföldrôl.
Külön fejezet az egészség-
rôl, a lélek dolgairól és
a férfias passziókról.
4990 Ft

Horváth Mária: Feng shui a konyhában
Egyedülálló könyv a feng shui életmódról,

konyhamûvészetrôl, az egészséges
táplálkozásról, gazdag recepttárral.  

4300 Ft

Endrei Könyvek Kiadó
2000 Szentendre, Pomázi út 48.
Telefon: 26/311-476, 20/982-4435

Danielle Steel
NEM LEHET

A nôi és férfi szívek kiváló
ismerôje ebben a regény-
ben a pénzért meg nem
vásárolható mûvészet, a
zseniális kreativitás vilá-
gába vezeti olvasóit, és
különleges történetben

mesél a szerelem minden-
ható erejérôl.

Berényi Nagy Péter
MELENGETÔ MESÉK

Kedves, színes rajzok, csupa-
csupa melengetô, tanulságos
állattörténet kicsiknek és na-

gyobbaknak egyaránt.

A  Lap-Ics Kft. gazdag ünnepi
választékkal, saját kiadású és kizárólagos

terjesztésû könyvkínálattal várja az olvasókat
könyvesboltjaiban és kereskedelmi partnereit

nagykereskedéseiben

Wass Albert
A SZIKLA ALATTI
FÉRFI

Wass Albert
SE SZENTEK,

SE HÔSÖK

Mindkét Wass Albert
kötet a Lap-Ics Kft.
kizárólagos
forgalmazásában
kapható.

Michael Crichton
FÉLELEMBEN

A Jurassic Park
és a Vészhelyzet

nagysikerû
szerzôje ezúttal

félelmeink forrását
keresi, ugyanúgy,

mint a könyv
egyik fôszereplô-
je, a professzor-

ból lett titkos
ügynök.

NAGYKERESKEDÉSEK
1134 BUDAPEST, Váci út 45. Lerakatvezetô: Morgós György. Telefon: 06-1/359-0422, 06-1/350-6623, 06-1-340-3916
3530 MISKOLC, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. Krúdy Gyula Könyvesbolt. Vezetô: Veres Andrea. Telefon: 06-46/505-999

4024 DEBRECEN, Batthyány u. 20. Lap-Ics Könyvesbolt. Vezetô: Morgós Györgyné. Telefon: 06-52/420-270
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Miler, Z. – Brukner, J.
A KISVAKOND
UTAZIK
12 oldalas színes lapozó
Kalandra fel! Útnak indul a kis-
vakond,  utazik földön, vízen,
levegôben. 
1290 Ft

Milne, A. A.
FÜLES SZÜLETÉSNAPJA
32 oldal, A. A. Milne történetének feldolgo-
zása, Karinthy Frigyes fordításának felhasz-
nálásával, Andy Gray illusztrációival
Szegény Füles nagyon szomorú. Ma van
a születésnapja, de senki a füle botját sem
mozgatja. Micimackó hazasiet, hogy va-
lami ajándékot kerítsen. Malacka is hoz
ajándékot. De aztán semmi sem úgy ala-
kul, ahogy hôseink tervezik…
1690 Ft

Miler, Z. –  Černík, M.
A KISVAKOND
ISKOLÁBA MEGY
12 oldalas színes lapozó
A kisvakond suliba siet. A cí-
me: Mese kerület, Hetedhét
Szamárfülek.
1290 Ft

MICIMACKÓ
KINCSESTÁRA
56 oldal, A. A. Milne
történeteinek feldolgozá-
sa, Karinthy Frigyes for-
dításának felhasználásá-
val, Andy Gray illuszt-
rációival
A két közkedvelt törté-
net, Micimackó látoga-
tóba megy és Tigrist
megfékezik, a Százhol-
das Pagonyban játszó-
dik. Vajon meg lehet-e
fékezni Tigrist? És va-
jon Micimackó örökre
Nyuszi házában ragad?
2490 Ft

Janikovszky Éva
RÁADÁS
144 oldal, ill. Sajdik Ferenc 
A mérhetetlen életbölcséggel
megírt írások valódi emberi
értékekrôl, az ôszinteségrôl, a
barátságról szólnak, szeretet-
bôl fakadó türelmet, megér-
tést sugároznak. 
1590 Ft

Piper, Nikolaus
A PÉNZ NYOMÁBAN
Gazdaságtörténet diákoknak
176 oldal, ford. Csokonai Atti-
la, ill. A. Blau, kötve
Ez a könyv azt meséli el, ho-
gyan jöttek létre a mezôgazda-
ság, az ipar és a kereskedelem,
mindaz, amit együttesen gaz-
daságnak nevezünk.  A neves
német közgazdász élvezetesen
és olvasmányosan magyaráz
meg olyan bonyolult fogalma-
kat, mint például részvény,
tôzsde, állampapír. 
2380 Ft

Milne, A. A.
MICIMACKÓ
Hangoskönyv 6 CD-n 
Micimackó és barátainak teljes története Karinthy Frigyes bra-
vúros fordításában, Koltai Róbert hangján.
3990 Ft

Darren Shan
DÉMONMESTER

(Démonvilág 1.)
256 oldal, ford. F. Nagy Piroska

A rendkívül népszerû  Vámpír Köny-
vek szerzôje új sorozatában a Dé-
monvilág borzalmait ecseteli nagy át-
éléssel. Az elsô kötet tizenhárom éves
fôhôsének arra a kérdésre kell megta-
lálnia a választ: mi a jobb — farkasem-
berré válni, vagy szembeszállni a
nagy hatalmú démonmesterrel. 
Figyelmeztetés: Nagyon ijesztôôô!!!

1980 Ft
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■ Eszter énektanának, Pehá-
csik Lajosnak egész családja
Madagaszkáron él, s mivel
rendszeresen leveleznek, min-
dig tudja és el is meséli, mi új-
ság arrafelé. Madzag Oszkár
(ez a tanár úr gúnyneve) állít-
ja: Nettó, a mozgékony, kar-
csú oroszlán úton van Buda-
pest felé, hogy felvételét kérje
az Állatkertbe. De mielôtt el-
indult, óvatosságból teljesen
átlátszóvá vált. Átlátszó, mint
az ablaküveg, és csak akkor
látható, ha bekeretezik. Eszter
persze azt mondhatja erre: –
Hiszem, ha látom! Közben
Karácsony után a kislány
nyolcadik születésnapjára kap
egy hófehér pulit, aki láthatat-
lant játszik a hóbuckák kö-
zött. Ezért lesz a neve Hóbuc-
ka. Aztán a téli szünetben
megérkezik a repülôgéppel
Nettó... Iszlai Zoltán Hóbucka
és Nettó, a láthatatlan oroszlán
c. vidám, bûbájos meseköny-
ve a Móra Könyvkiadónál je-
lent meg, a Zsiráf Könyvek so-
rozatban, Kállai Nagy Kriszti-
na rajzaival. 

Sven Nordqvist képeskönyv-
sorozatának hôsei, Pettson és
Findusz régi, kedves ismerôse-
ink, akik az író-grafikus ked-
velt sorozatának immáron ki-
lencedik darabjában, egy ha-
vas, sôt igazi karácsonyi törté-
netben bukkannak fel újra.
Még huszonnégy nap van Ka-
rácsonyig, de a macska ezúttal
különösen türelmetlen, és

azért rágja öreg barátja fülét,
mert nemcsak egyszerûen
ajándékot szeretne, hanem ki-
fejezett kívánsága, hogy a Mi-
kulás hozza azt. A jószívû
ezermester persze kifundálja,
mi legyen a megoldás, hogy
Finduszt ne érje csalódás. A
szokásosnál kicsit hosszabb
történetbôl megtudhatjuk,
hogyan készülnek a svédek az
ünnepre. S ebben az izgalmas,
jópofa könyvben további ér-
dekes figurák lépnek színre:
egy mókás fickó, a levélhordó,
majd egy árus, aki csuda dol-
gokat „varázsol elô” a bôrönd-
jébôl. S persze, a kandúr is ké-
szül valami meglepetéssel.
Hogy végül ki lepôdik meg
jobban...!? Ha az olvasó, ak-
kor jó a könyv. A Lesz nemu-
lass, Findusz! fordítója Csépá-
nyi Zsuzsanna, kiadója a Gene-
ral Press Kiadó.

Szávai Géza A Zöld Sivatag
vôlegénye c. meseregénye, a
Pont Kiadó újdonsága, több
dologban is hasonlít az elôbb
ismertetetthez: ugyanannak a
korosztálynak szóló, pompá-
san illusztrált mû ez is, s ami a
legfôbb, valaki itt is szerkeszt
egy masinát, méghozzá tojá-
sokból egy emberien érzékeny
robotot, aki a Koko Samu
névre hallgat. Ivácsony Péter

történetesen az évzáró elôtti
hónapokban, iskolai feladat-
ként tervezi meg és állítja
össze a robotgyereket. – Így
kezdi a mesét a gyógynövény-
keveréket pipázó béka, Brek-
keghy Bercy, akinek a történe-
tét az író pontról pontra szé-
pen elôadja most. Szóval, né-
gyen vágnak neki az útnak:
Koko Samu, Bercy, a tudós
szamár (dr. István néni) és egy
kockás ruhás juh (Mintás Mi-
óra). A csapat késôbb bôvül,

és a sivatagban építik föl új
otthonukat. Sôt, meggyógyít-
ják, újra zöldbe borítják a sivár
vidéket. S hogy ki lesz a Zöld
Sivatag vôlegénye? Hát Pán-
céltörô Dinó, aki Keresztes Dó-
ra jóvoltából a borítón is lát-
ható. Hogyan, mikor s miért
kerül sor az esküvôre, az de-
rüljön ki Szávai Géza ötletes,
humoros fordulatokban gaz-
dag könyvébôl. (Plusz egy kü-
lönlegesség: ha visszafelé meg-
pörgetjük a lapokat, egy moz-
gó képsort látunk a kötet jobb
alsó sarkában.)  

Gyerekeknek és felnôtteknek
egyaránt írt Erich Kästner,
elôbbieknek például az Emil

és a detektívek-et, A két Lotti-
t, A repülô osztály-t és a Má-
jus 35-öt, utóbbiaknak Az el-
tûnt miniatûr-t. Az Amikor én
kissrác voltam-ot – mint elôsza-
vában hangsúlyozza – gyere-
keknek és nem gyerekeknek ír-
ta. A címbôl rögtön kiderül,
hogy az 1899 és 1974 között
élt, sokoldalú német író a gye-
rekkoráról mesél ebben a
könyvében, kiterjedt rokonsá-
gáról és szüleirôl.  (Érdemes
megfigyelni, hogyan kerültek
át a valóságból alakok általunk
jól ismert mûveibe.) Felidézi a
mûemlékekben egykor gaz-
dag, szép szász várost, a máso-
dik világháborúban sajnos
nagyrészt elpusztult Drezdát,
ahol világra jött és ahol a gyer-
mekéveit töltötte. Mivel szó
esik a nagyszülei, szülei és
nagybácsikái, nagynénikéi
kapcsán a korábbi idôkrôl is,
aztán pedig idôrôl-idôre kitér
felnôttkora fontosnak ítélt
eseményeire, a hangulatos ön-
életrajz mellett érdekes korraj-
zot is nyújt a szerzô. Költészet
és irónia hatja át a mûvet,
amelyet minden Kästner-ra-

jongónak ajánlok elolvasásra,
gyerekeknek és nem gyerekek-
nek egyaránt. Nem lehet emlí-
tetlenül hagyni Peter Knorr
pompás, színes rajzait, ame-
lyeken valósággal megeleve-
nednek az emberek, és általuk
könnyen odaképzelhetjük ma-
gunkat ebbe a századfordulós,
(még) békebeli világba. A for-
dítás Jeney Margit munkája.
Kiadta a General Press Kiadó.

Ha százszor nem dicsértem,
jó okkal és ôszintén a Mi mi-
csoda sorozatot, az csak azért
van, mert még nem írtam
annyiszor róla. Egyébként a
91. kötetnél tart, amely A kö-
zépkort mutatja be. A Római
Birodalom fölbomlásától (Kr.
u. 476) Amerika felfedezéséig
(1492) tartó korszak elé gyak-
ran tették oda a „sötét” jelzôt.
Igaz, háborúk és járványok ti-
zedelték a lakosságot, a nép-
vándorlás során nagy volt a jö-
vés-menés, pusztítás Európá-
ban, de az érett középkorban
létrejöttek és megerôsödtek a
feudális, keresztény királysá-
gok, az érett középkorban ki-
alakultak a városok, fejlôdött a
kereskedelem. Hans-Peter

Peschke történész, rádiós újság-
író izgalmas, hiteles képet ad
errôl az ellentmondásos, moz-
galmas, szellemileg sem rest
ezer évrôl. A pazar illusztráci-
ók egy része korabeli mûalko-
tások reprodukciói. (Fordítot-
ta: Károlyi Zsuzsa.)  

A Tessloff és Babilon Kiadó má-
sik karácsonyi ajánlata az Ás-
ványok és kôzetek-rôl szóló kö-
tet. A Werner Buggisch és Chri-
stian Buggisch szerzôpáros be-
mutatja a Föld felépítését, az
ásványok és a kôzetek keletke-
zési folyamatait. Elmondják,
mi a különbség a kôzet és az
ásvány között. A kôzetek ôs-

gyermek, ifjúsági

Minden jó könyv ajándék
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idôk óta szolgálják az emberi-
séget: amikor kôbôl készültek
szerszámok, az volt a kôkor-
szak. A kô fontos építôanyag.
A kôzetekbôl kiolvasztott fé-
mekbôl sokféle eszköz készült,
csakúgy mint az agyagásvá-
nyokból. Szó esik a techniká-
ban egyre inkább teret hódító
mesterséges kristályokról, a
legmodernebb eszközeinkben
alkalmazott folyadékkristá-
lyokról. A kô ugyanakkor az
építészet, szobrászat és festé-
szet alapanyaga is. Az ásvá-
nyok és kôzetek nemcsak hasz-
nosak, de szépek is: a drágakö-
vek királyok koronáját ékesí-
tették. Aki kedvet érez kôze-
tek, ásványok és kövületek
gyûjtéséhez, az hasznos ötlete-
ket kap a kötet utolsó fejezeté-
ben. (Fordította: Frenkel Éva.) 

Csukás István Vakáció a halott
utcában c. regényének elolvasá-
sát talán érdemes a téli szünet-
re idôzíteni, amikor egy szusz-
ra lehet végezni vele. Mert-
hogy letehetetlen krimi ez a ja-
vából. Szereplôi az új lakóte-
lep mellett felfedeznek egy ut-
cát, amelyben már senki nem

lakik, hiszen lebontásra ítélték.
Pompás terep ez játékok szá-
mára. Csakhogy Gergô és ba-
rátai belecsöppennek egy való-
di bûnügybe, tudniillik hullát
találnak az egyik pincében.
Meg is kezdik a nyomozást, a
kiindulópont egy felirat a fa-
lon: „Jolán, este 8-kor indu-
lunk! Nándor.” A halott utcá-
ban felbukkan egy író is, aki
rögvest témát vált, amikor

megkezdôdik a nyomozás. Ôt
a fiúk hamar leveszik a gyanú-
sítottak listájáról, de mi van a
táviratkihordóval, az újság-
árussal, az állatkereskedôvel,
az úri szabóval és a dramaturg-
gal, aki már nagyon várja Gaj-
zágótól az új hangjátékot? A
népszerû író mesterien bonyo-
lított, szórakoztató regényét a
Könyvmolyképzô Kiadó jelentet-
te meg új kiadásban.

Egyszerre krimi, mese, sze-
relmi történet és kísértethistó-
ria G. Szabó Judit új könyve, a
Rózsás Letícia, amely a Móra
Könyvkiadó Pöttyös sorozatá-
ban látott napvilágot. Törté-
netesen ez is vakációs regény,
s legalább annyira leköti az ol-
vasót, mint az ártalmatlan ne-
vû halott (hivatalosan Bab) ut-
ca históriája. Nem csoda, hi-

szen Anikó és Tömörjohanna
tanárnô skóciai társasutazáson
vesz részt. Az ódon skót kasté-
lyok pedig köztudottan vonz-
zák, vagy inkább ontják a bajt:
legyen az kék szempár általi
megperzselôdés (magyarán:
kezdôdô szerelem) vagy való-
di bûneset (szerencsére nem
gyilkosság). Annyit még el-
árulhatok, hogy a Rózsás Letí-
cia egy olajfestmény, régi,
szép aranykeretben, és hogy
az események akkor vesznek
különös fordulatot, miután
hôseink visszatérnek Buda-
pestre... Sajdik Ferenc rajzai
pompásan  illeszkednek a
skótdudás, kísértetkastélyos,
izgalmas és alapvetôen humo-
ros történethez.

A Ciceró Könyvstúdió két új-
donsága a Tök jó könyvek szá-
mát és olvasóinak táborát gya-
rapítja. Mag Cabot Karambol c.
regénye A mediátor sorozat 3.
darabja, amelyben a különle-
ges képességgel rendelkezô Su-
zy beleüti az orrát négy újdon-
sült kísértet dolgába. A két lány
és két fiú autóbaleset áldozata

lett, szakadékba zuhant az au-
tójuk. Az övékével ütközött
kocsi vezetôje könnyebb sérü-
léssel megúszta. A lány megis-
merkedik Michael Meducci-
val, jól össze is jönnek, csak-
hogy a fiú többször életve-

szélybe kerül... Suzy minden-
esetre ki akarja deríteni, mi tör-
tént valójában azon a veszélyes
útszakaszon egy partiról haza-
felé tartva, éjszaka. Valóban
bosszút akarnak állni a szeren-
csétlenül járt diákok? Nemcsak
azon, aki a bajt okozta, hanem
mindenkin, aki csak útjukba
áll? Suzy mellett persze ott van
Jesse, a szellemlény, és  ott van-
nak a (fél)testvérei. (Fordította:
Szabó Mária.)

Judy Blume Amíg együtt a csa-
pat c. regényét olvasva vissza-
jutunk Kaliforniából a keleti
partra, ahol egy kisváros két
hetedikese új barátnôre tesz
szert. Pontosabban Stephanie-
nak ezentúl két legjobb barát-
nôje lesz, a pedáns és szuper-
okos Rachelen kívül a frissi-
ben megismert  Alison, aki
mindig vidám, könnyed és
természetes. Egy ilyen hár-
masban azért akadnak félreér-
tések, és Steph családjában is
gondok merülnek fel. A lány
türelmetlenül várja haza apját,
ehelyett azt kell megtudnia,
hogy a szülei valószínûleg vál-
nak. És akkor még nem is be-
széltünk a srácokról, elsôsor-

ban a vonzó Jeremyrôl és az
undok Ericrôl. A New York-
ban élô Judy Blume könyve

szórakoztató és üde olvas-
mány, ugyanakkor ôszintén és
reálisan ábrázolja a barátságot,
ami a kamaszok számára a leg-
fontosabb kapcsolat. (Fordí-
totta: Varsányi Anna.)

A Könyvmolyképzô Kiadó a Ti-
nikrôl tiniknek sorozatban, új
köntösben jelentette meg Thu-
ry Zsuzsa A tûzpiros üveggömb
c. nagysikerû regényét. Több
korosztály kedvelt olvasmá-
nyáról van szó, hiszen a mû
több mint négy évtizede szüle-
tett. S úgy tûnik, romantikája
megfogja a mai tizenéves olva-
sókat is. A regény két részbôl
áll, az elsôben arról olvasha-
tunk, hogyan jutott árvaságra a
háború végén az alig négy esz-
tendôs Sárik Ildikó – apját le-
tartóztatták, majd kivitték a
frontra, ahonnan nem is tért
vissza. Anyját egy német járôr
lelôtte. A csodával határos
módon megmenekült kislány
csak annyit tud, hogy Nyuszi-
nak hívják... A tizennégy évvel
késôbb játszódó második rész-
ben megismerkedünk egy Ka-
bai Erzsébet nevû nagy-
lánnyal, akinek nincs családja,
nincsenek rokonai. A csaknem
felnôtt Erzsi öntörvényû em-

ber, „tüskés modora részben
felvett póz, részben hányatott
sorsának következménye.” Tu-
data mélyén ott motoz, hogy
volt életének egy szakasza,
amelyben boldog volt. Képek
bukkannak föl újra és újra az
emlékezetében egy kertrôl,
csillogó víztükörrôl. Egy gye-
rekkori játszótárs, Laji arca de-
reng föl benne sokszor... Erzsi
tudja, hogy nem Drahos Laci
való ômellé, az egyszerû szö-
vônô mellé, kérdés, hogy a
nemrég megismert Bittó Lajos
lenne az igazi, amikor ô tudat
alatt azt a régi, kedves játszó-
társát keresi. Csoda volna, ha
megtalálná.
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Joseph E. STIGLITZ 
A viharos kilencvenes évek

A világ eddigi legprosperálóbb tíz
évének új története  
ISBN 963 9350 53 2

2005, B/5, 336 p. 
Ára: 3800 Ft 

Paul LENDVAI  
A világ egy kritikus európai szemével 

ISBN 963 9350 72 9 
2005, A/5, 280 p. 

3400 Ft 

Anthony GIDDENS 
Elszabadult világ

Hogyan alakítja át életünket
a globalizáció? 

ISBN 963 9350 69 9
2005, A/5, 112 p. 

Ára: 1800 Ft 

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó 
1054 Budapest, Alkotmány utca 2. 
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■ Találós kérdés profi könyvgyûjtôknek: Mi
a közös az alábbi 21 férfinévben? Anton de
Saint-Etienne, Richard Haack, T. Moward,
Chris Brandt, Stuart Herrington (vagy Har-
rington), S. Nording, avagy Steve Nording
(Nordking), Stefan Niemayer, Tihanyi István,
Sir Steve Morton, Mack Maloney, Richard
Stone, Daniel Florion, Paul Patrick, Henry
Hamilton, Raymond Darieni, R. C. Smith,
Oscar Welden, Robert Repton, Norbert Dax,
Nigel Forest és Bíró Dániel?
Megfejtés: ugyanaz, mint a következô kilenc
nôi névben: Melissa Moretti, Maria Messina,
Palma Patton, Stefanie Nordking, Lilly Sey-
mour, Vanessa Wilmon, Salome Al-Saffin,
Angela Preston és Alissa Altamira.
Valamennyien az alföldi Csengele határában
élnek egy erdôs tanyán, s ha éppen nem köny-
veket írnak, könyveket és mai térképeket gyûj-
tenek. Valamennyiük nevében jelenti ki szószólójuk: „Nincs pén-
zem, mert mind elutazgattam a világban, könyvekre költöttem.”
A fenti álnevek hordozójának – nyilván kitalálta már a kedves olva-
só –, Nemere Istvánnak több mint négyszáz könyve van. Házi könyv-
tárnak megjárja, gyûjteménynek nem nagy, a maga nemében mégis
párját ritkítja, ezeket a köteteket ugyanis egytôl egyig Nemere (koráb-
ban: Niedermayer) István írta. Életében volt olyan húsz év, amikor
kilencmillió könyve talált olvasóra. A pécsi születési írót Kecskemét
és Szeged között félúton választott lakhelyén faggattuk könyveirôl.
– Itthon ma már igen gyakran írok álneveken. Oly sokat dolgozom
ugyanis, hogy ennyi könyvet, még ha az Nemere is, egyetlen név alatt
nem bírna el a könyvpiac. Nôknek, nôkrôl szóló regényeket írok 3-4
nôi álnéven, a huszadik század eseményeirôl német, angol, orosz és
francia álneveken, de számos könyvem név nélkül jelenik meg.
– Igaz, hogy a legtermékenyebb magyar író könyvtárosként
kezdte?
– Elôtte azért voltam gépgyári segédmunkás és balatoni mentô-
csónakos, dolgoztam erdészetben, földmérôként az állami térké-
pészeti hivatalban, boncsegédként egy nagy kórház proszekturá-
ján, egy nyáron át statisztaként a Hunnia filmgyárban, mentôs-
ködtem, és megfordultam könyvesboltban is – eladóként. Könyv-
tárba 1966-ban, elsô házasságom révén kerültem. Lengyel lányt
vettem el, s a toruni Kopernikusz Egyetem Fôkönyvtárában kap-
tam munkát. A következô öt és fél évet ebben a Széchényi-könyv-
tár méretû nagy intézményben töltöttem. Ott, több mint egymil-
lió kötet között tanultam meg lengyelül, úgy, hogy errôl a nyelv-
rôl azóta fordítok is. Húsz-huszonöt olyan könyv sorakozik a pol-
cokon, amelyeket én ültettem át lengyelrôl magyarra, nem beszél-
ve egy csomó útleírásról, k.u.k.-s történetrôl, amelyek már nem je-
lentek meg, mert a rendszerváltással vagy maga a kiadó, vagy a
pénzügyi forrása szûnt meg...
– Aztán elvált, újra nôsült, hazakerült. Itthon hogyan folytató-
dott a pályája?
– Könyvtárosi múltammal elkezdtem leveleket írogatni könyvtárak-
ba, hol volna állás meg lakás, mert leginkább ez utóbbi kellett vol-
na. Dorogról kaptam kedvezô választ, s teljesen véletlenül oda ke-
rültem. 1972 ôszén beiratkoztam könyvtár szakra, és Esztergomban
telepedtem le. Ismét három év albérlet következett, ezalatt az EL-
TE tanárai és más komoly erôk töltötték a fejembe a könyvtártan és
az informatika rejtelmeit.

– Akkor azonban már az elsô Nemere-köny-
vek is érlelôdtek…
– 1974-ben, harmincéves koromban jelent meg
az elsô könyvem, egy magyar krimi, amit 1977-
ben követett a második, aztán 1979-ben a har-
madik és negyedik… Kezdetben csak saját né-
ven publikáltam, ifjúsági regényeket, krimiket,
politikai kalandregényeket és fôleg tudomá-
nyos-fantasztikus mûveket írtam. Talán ezért is
a legtöbben mindmáig mint sci-fi írót ismernek
és tartanak számon. 1977-tôl mindent az írás-
nak rendeltem alá, bár 1979 végéig még heti há-
rom délutánt elvevô félállásom volt a helyi, im-
már az esztergomi könyvtárban.
– 1981 óta nem volt év, amikor ne jelentek
volna meg Nemere-könyvek, és minden
évben több. 
– Az utóbbi harminc évben több mint 300
könyvem jelent meg itthon, magyar nyelven.

Ezek példányszáma már meghaladta a tízmilliót. Legalább egymil-
lió példányban jelentek meg könyveim külföldön, tizennégy or-
szágban tizenkét nyelven – eddig… Nem csak a magyar nyelv terü-
letén vagyok mennyiségi rekorder. Lengyelül, régebben, csak novel-
lákat írtam. Eszperantó nyelven írt könyveim viszont Keleten és
Nyugaton is napvilágot láttak, és sokfelé ezekbôl fordították le mû-
veimet nemzeti nyelvekre (holland, német, litván, olasz stb.). Ezen
a nemzetközi nyelven sem írt még egyetlen szerzô ennyit.
– Azt talán itthoni olvasói sem tudják, hogy pár évvel ezelôtt far-
szi nyelven is kiadták az egyik könyvét Teheránban…
– Sôt, Üzbegisztánban kalózkiadás is megjelent… Az Iránban per-
zsa nyelven megjelentetett regényemet jobbról balra kellene olvas-
ni, de ez nekem nem megy… 2001-ben és 2002-ben is voltak kül-
földi megjelenések. Moszkvában Az Esemény címû tudományos-
fantasztikus regényem, 2002-ben pedig az Egyesült Államokban, a
kaliforniai Berkeley-ben a Kiált a csönd látott napvilágot.
– Mely (saját) könyveire a legbüszkébb?
– A Nagykanizsán megjelent, az ottani Canissa Kiadó által gondo-
zott Szerelmes királynôk címû könyv egyike lett a valaha is megjelent,
legszebb kiállítású Nemere-köteteknek. Külsejét és tartalmát is te-
kintve remélhetôleg egyaránt nagy öröm nemcsak az olvasók, ha-
nem a gyûjtôk számára is. Egy másik munkámnak, a kilencvenes
években a budapesti Argumentum Kiadónál megjelent Kiált a csönd-
nek eszperantó változata a nemzetközi nyelvû könyvpiacon elnyer-
te az „Év Könyve” díjat. 
– Ön tudományos-fantasztikus regények írójaként vonult be a
köztudatba, mi több, 1982-ben Európa legjobb sci-fi írója lett.
– Holott korábban írtam olyan könyveket is, amelyeket a komo-
lyabb mûfajba sorolnék. Vakmadár, Halj meg énekelve, Az anyák éjjel
sírnak, A hegy. Ezek egy része a Szépirodalminál, más része a Magve-
tô Kiadónál jelent meg. Mostanában a legtöbb könyvem vagy re-
gény, vagy történelmi témákkal foglalkozik az ókortól napjainkig.
– Milyen olvasnivalót gyûjt még?
– Esztergomi lakásomban, a Szent Tamás-hegyen még szorongtam a
könyveimmel – pedig akkor csak kétszáz volt a saját nevem alatt, illet-
ve választott álneveimen megjelent munkáim száma. Most már jobban
elférünk együtt. Sok könyvet vásárolok, két napilapot járatok, és hu-
szonöt-harminc hazai és külföldi folyóiratot kísérek figyelemmel.
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Történészi, de olvasói körökben is
minden bizonnyal vihart kavar majd

Germain Patrick könyve az utolsó
Habsburg uralkodói párról, amelyben
a magyarok, illetve bizonyos magyar
politikusok, így Tisza, Horthy vagy
Károlyi felelôsségét hangsúlyozza a
birodalom összeomlásában, és Hor-

thyt kifejezetten árulónak tekinti. 

■ „A Ferenc József halálát követô elsô éjszaka
mintha csak a nászéjszaka lett volna. Ezen a ti-
tokzatos éjen Károly és Zita összekötötték éle-
tüket az Osztrák–Magyar Monarchiával, lélek-
ben  eggyé váltak a több millió emberrel, akik-
nek jövôjéért attól a pillanattól kezdve ôk fe-
leltek. Az emberek tôlük reméltek békét, tôlük
reméltek mindent. Azon az éjszakán Károly
nekik ajánlotta önmagát, és Zita azért imádko-
zott, hogy az emberek megértsék férje törekvé-
seit, és támogassák ôt küldetése teljesítésében.
Remélte, hogy férje természetes jólelkûségét
nem tekintik majd gyengeségnek, és nem élnek vissza nagyvona-
lúságával. Sajnos azonban nem védhette meg Károlyt, sem ön-
maga, se mások ellen” – így képzeli el Germain Patrick a házas-
pár számára sorsdöntô éjszakát. Ebben a tisztelettudó, kissé ro-
mantikus hangnemben íródott a francia szerzô könyve, az elsô
vállalkozás, amely regényes formában tárgyalja a monarchia
utolsó uralkodópárjának valóban viszontagságos és szélsôségek-
ben bôvelkedô történetét. Germain Patrick mûvében csodálattal
adózik e kivételes férfi és nô,
a tisztán látó és jóindulatú
uralkodók s szeretô szülôk
elôtt. – Úgy szerettem volna
elmesélni Károly és Zita törté-
netét, ahogyan valóban meg-
történt. Nálunk, Franciaor-
szágban keveset tudnak az
Osztrák–Magyar Monarchia
összeomlásáról és a királyi pár
életérôl. Vagy nem a maguk
valóságában ismerik a történ-
teket. Ez indított alapos kuta-
tások után a könyv elkészíté-
sére – vallja a szerzô. 

A könyv története idôben
Károly és Zita házasságától az
uralkodó haláláig tart. Az élet-
rajzi regényekben kívánatos
személyes hangvétel mellett a
történelmi dokumentumok
mélyreható tanulmányozása

alapján rávilágít a birodalom
végnapjaira, bukásának okai-
ra, a király környezetének és
politikusainak ármánykodá-
saira. Megemlíti Ferenc Jó-
zsef jóindulatú támogatását,
aztán az unokabáty, Ferenc
Ferdinánd útmutatásait, aki
morganatikus házassága mi-
att kiesett az uralkodó kegye-
ibôl, így kerülhetett Károly a
trónörökösi szerepbe. Részle-
tesen beszámol a Princip-féle
összesküvésrôl és a Ferdinánd
és felesége elleni merénylet-
rôl, amelynek számos elôjele
volt. Bemutatja, hogy e két a
birodalom szempontjából
meghatározó személyiség ha-
lála után milyen politikusok
vették körül Károlyt, kiket
vett kényszerbôl maga mellé,
mint például Czernin Otto-
kárt, aki számos esetben a
maga akaratát vitte keresztül
a király ellenében, vagy Tisza

Istvánt, aki az új király által hôn óhajtott reformokat nem volt
hajlandó bevezetni Magyarországon, viszont ragaszkodott a ma-
gyar királyi koronázási szertartáshoz. Károly reformokra tett kí-
sérlete, vagyis a birodalom nemzeteinek egyenlô jogokhoz jutta-
tása és döntéshelyzetbe hozása mélységes ellenállást váltott ki el-
sôsorban a magyarok, de az osztrák vezetô politikusok között is.
Aprólékosan ábrázolja azokat a diplomáciai lépéseket, amelyeket
a békeszeretô uralkodópár Zita testvéreinek segítségével már a há-

ború kitörése után nem sokkal kezdeményezett, és
amelyekbôl a különbözô nemzetek vezetô politiku-
sainak döntései miatt mégsem lett semmi, csak ami-
kor a birodalomnak már úgyis mindegy volt. Mind-
ez része volt a birodalom bukásáig vezetô útnak. A
birodalom szempontjából foglalkozik Trianonnal,
valamint a királyi pár megalázó számûzetésével
elôbb Svájcba, majd a sikertelen restaurációs kísérle-
tek után Madeirára. A Magyarországra történt resta-
urációs kísérleteket, ahogyan Károly összes más dön-
tését és tevékenységét is, kizárólag az uralkodócsalád
szemszögébôl írja le Germain Patrick, és ezzel min-
den bizonnyal kivívja majd mind az olvasók mind a
történészek ellenkezését – legalábbis Magyarorszá-
gon. Nem véletlenül jegyzi meg a szerzô mindjárt az
elôszóban, hogy elnézést kér magyar, olasz és szerb
barátaitól, valamint a szabadkômûvesektôl, amiért
olyan igazságokat mond ki, amelyet ezek a népek
nem szívesen hallanak. Kritikája a vezetôket illeti,
nem az egész nációt. – Nagyon megtisztelô volt a ké-
rés, hogy magyarul is megjelenjen a könyvem, ez az
elsô idegen nyelvû fordítás, de bevallom, tartottam
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tôle, miként fogadja a magyar közönség a magyar politikusok
szerepérôl írt soraimat – magyarázza Germain Patrick. Mint ifj.
Bertényi Iván történész a könyv megjelenésekor megjegyezte, a
királyi párnak a maga szemszögébôl igaza volt a magyar politikát
illetôen, más kérdés, hogy a magyar érdekek nem mindig estek
egybe a birodalom érdekeivel. – Történészként máshová tenném
a hangsúlyokat, de regényíróként megvan a szerzô maga igazsá-
ga. Egyébként egyetértek a szerzô elsô két, sokak által vitatott
mondatával, miszerint 1914-ben még nem volt egyértelmû a bi-
rodalom szétesése.

Nemcsak a politikusi, hanem a magánéleti szféra is fontos
szerepet játszik a francia szerzô mûvében. Példamutatónak
tartja a királyi pár családi életét, amely nélkülözte az uralko-

dóknál megszokott protokollt. Károlyék tisztségükhöz mérten
szerény háztartást vezettek, a nyolc gyermek nevelése már-már
polgári légkörben zajlott. E meleg családi légkört természete-
sen áthatotta a birodalom iránt érzett állandó aggodalom, hi-
szen Károly rövid uralkodása alatt mást sem tett, mint örök-
ségét igyekezett megmenteni. A milliók sorsa feletti gyámsá-
got  véresen komolyan vette, nemcsak ô, hanem felesége Zita
is, aki szinte minden lényeges döntése mögött ott állt,  bizo-
nyos esetekben ô maga kezdeményezett egyes döntéseket. Sis-
sivel ellentétben utóda a politikában aktív szerepet betöltô

asszony volt, akinek határozott
elképzelései voltak a birodalom
jövôjérôl. Hallhatatlan lélekje-
lenléttel támogatta törekvései-
ben Károlyt és vezette családját a
számûzetésben Károly betegsége
és halála után. Mélységes szere-
tetben élt az uralkodócsalád,
amelyet a megpróbáltatások: a
birodalom és a trón elvesztése, a
számûzetés, a mindennapi gon-
dok megjelenése, sôt az éhezés
csak még inkább összekovácsolt.
Ki gondolná, hogy egy uralkodó
azért hal meg, mert nincs pénze
orvost hívatni? 
Az uralkodópár nyolc gyermeké-
nek számos utóda született, fel-
merül tehát a kérdés, mit szólnak
a könyvhöz Károly és Zita leszár-
mazottai. – Amikor értesültünk a
regényrôl, számos aggodalom fo-
galmazódott meg bennünk – me-
séli dr. Habsburg György, a kirá-
lyi pár elsô gyermekének, Ottó-

nak a fia, aki jelen volt a könyvbemutatón. Nehezen tudtuk el-
képzelni, miként lehet hitelesen írni nagyszüleimrôl regény
formában, amelyben mégiscsak a képzelet az úr. Germain
Patrick a könyvet még a megjelenés elôtt elvitte Rudolf nagy-
bátyámnak, aki átnézte és semmi kivetnivalót nem talált ben-
ne, egy sort sem húzott belôle. Mi több! Elôszót írt hozzá!
Úgy véli, e regény minden eddigi publikációnál jobban leírja
szülei belsô világát, viselkedését és eszményeit. 
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Históriás énekek, pajzán epig-
rammák, erotikus népmesék és

bordalok sokasága szerepel
elôadói palettáján. Énekmon-

dónak nevezi magát, aki a régi
magyar irodalom gyöngysze-

meinek elôadásával ôrzi és él-
teti a régi magyarok emlékeze-

tét. Hisz abban, hogy általuk
példát mutat a mai nemzedék-
nek is. Kátai Zoltán a Helikon

Kiadó Hangzó Helikon sorozatának most megjele-
nô hetedik lemezén tizennyolc krónikás énekben

foglalta össze a magyarság történetét a honfoglalás-
tól az 1848/49-es szabadságharc végéig.

■ – A nyolcvanas évek eleje óta foglalkozom régi magyar irodalom-
mal – kezdi a beszélgetést az énekmondó. Fokozatosan ismertem
meg az anyagot: elôször a Régi Magyar Dallamok Tárát, a Wathay
énekeskönyvet, Balassi Istenes énekeit, Misztótfalusi Kis Miklós
fakszimile kiadását, Bogáti Fazekas zsoltárfordításait, vagy a Régi
Magyar Költôk Tárát. Nagy hasznomra volt, és máig nagyon tetszik
Weöres Sándor Három veréb hat szemmel címû összeállítása,
amely a feledésbe merült szerzôket sorakoztatja fel. 
– Kiktôl lehetett megtanulni a stílust, kik foglalkoztak akkoriban
régi zenével?
– Elsôsorban Kobzos Kis Tamás és a Kecskés együttes. Benkô Da-
ni is készített egy lemezt Pálóczi Horváth Ádám énekeibôl, de az
jóval késôbbi. Kecskés Andrással, vagy Szabó Istvánnal a Vagan-
tesbôl sokat konzultáltam. De alig voltak, akik ehhez a zenéhez
értettek. Aki népzenekutató, az népzenei aspektusból közelített a
históriás énekekhez és hogy fellelje, mit ôrzött meg belôlük a folk-
lór. Jómagam a csángó népzenében sok 1600-as évekbeli, vagy
még korábbi történeti anyagot, régi dallamot fedeztem fel és hasz-
náltam repertoárom bôvítésére. Az Ó szép Jézus címû ének erede-
tije például benne van a 17. századi Cantus Catholiciben. Érde-
kes nyomon követni, miként vált az egyházi ének népénekké. Ró-
ka Szabolcs barátom  egy szintén csángó, külsôrekecsényi népze-
nei dallamot tett egy Balassi-énekhez, melynek eredetijét megta-
láltam a Boroszlói kéziratban. Vele néha együtt zenélünk, sôt kö-
zös lemezt is készítettünk.
– A históriás és egyéb énekek többségét dallammal adták elô,
viszont sok esetben a lejegyzett szöveg mellett nincs dallam,
és fordítva. Hogyan dönti el egy-egy szövegrôl, milyen dal-
lammal énekelje?
– Elôveszem a kornak megfelelô dallamgyûjteményt és a versformá-
nak legjobban megfelelô dallamot próbálok hozzá keresni. Több
változatnak is létjogosultsága lehet, ahogyan a folklórban is több
dallam kapcsolódhat egy szöveghez (és fordítva). Ez a históriás éne-
kek korában is így történt. Ahol nem írtak nótajelzést, ott a versfor-
mából kiindulva az emberek szabadon választott dallamra énekel-
ték, ha egyáltalán énekelték a szöveget. Tudjuk például, hogy a
Kossuth-nóta dallama a szövegnél régebbi keltezésû, és korábban
Rákóczihoz kapcsolódó szövegekhez énekelték. 

– Kit kedvel különösképpen a régiek közül?
– Wathayt,  az élete, a jelleme miatt. Nyugat-
dunántúli kisnemes volt és kiváló katona.
Ami vagyona volt, a török felégette. Fehérvár
ostrománál 1602-ben török fogságba esett,
háromszor is megszökött, elfogták és végül a
konstantinápolyi Fekete Toronyban kötött ki,
ott írta meg híres énekeskönyvét. Azért is sze-
retem, mert Óváron is szolgált, én pedig szin-
tén magyaróvári vagyok.
– A honlapján láttam, hogy nem csak leme-
zekkel, de kész elôadásokkal is rendelkezik
(pl. Magyar História, Muzsikáló Erato,
Többrendbeli Énekek, Boriváshoz való). 
– Ez részben kényszer, így könnyebben válo-

gatnak a rendezôk. Például a Boriváshoz való anyag inkább mulatta-
tó jellegû, míg a Magyar História komoly hangvételû. Általában meg-
hívásra megyek elôadást tartani. Valahogy szájról szájra terjed a hír.
– Milyen anyagot állított össze a Hangzó Helikon részére?
– A magyarság történetét históriás énekekben mutatom be a hon-
foglalástól 1849. október 6-áig. Természetesen nagyon szubjektív
válogatásban. Az énekeket nagyon meg kellett húzni, mert egyes
históriás énekek akár 130 strófából is állnak. Egy Wathayt végig-
énekelni már önmagában 30-40 percet venne igénybe. Nagy idôtá-
vot ölel át a lemez, mégis egyetlen hosszú mondatként értelmez-
hetô. A versek képeslapszerûen vázolják a kort és a korra jellemzô
dallamvilágot. Hosszú évszázadokon át élô stílust mutatok be, egy
olyan stílust, ami talán elszórtan ma is él a folklórban, és az emlé-
kezet ôrzi még, ha nem is ezeket a hosszú énekeket, de a tömörí-
tett balladákat.
– A CD-hez könyv is kapcsolódik. Ki illusztrálta a kötetet?
– Jankovics Marcell. Jó ötletnek tartom egyébként a Helikon vállal-
kozását. Nekem is volt hasonló tervem, hogy kiadjam Tinódit, Wa-
thayt, vagy Huszár Gált. Tinódit 1958 óta nem adtak ki fakszimilé-
ben, Wathayt 1976-ban jelentették meg utoljára. Nemcsak irodal-
mi, esztétikai, történelmi, de dokumentáris értékük is van ezeknek
az írásoknak. Tinódi: Eger vár viadaláról való énekébôl dolgozott
például Gárdonyi, Wathay Székesfehérvárról írt históriáját a törté-
nészek hadtörténeti események rekonstruálására használták. Jó len-
nek ezeket az anyagokat dallammal együtt kézbe venni. Egészen
más a vers, ha dallammal adják elô, de akkor is más, ha csak han-
gosan felolvassák. A 16. században az énekeket ha nem dallammal
adták elô, közösségben felolvasták.
– Mit üzennek ezek a hôsök a mának?
– Példát adnak. Gyakran számon kérik rajtam, hogy  az énekek nem
optimisták. Valóban, kevés kivételtôl eltekintve nem azok, de nem
is az a feladatuk. A Szigetközben például a régi lakodalmakon el-
énekelték a Mohács, Mohács címû éneket, ami a mohácsi csatavesz-
tésrôl szól. Más helyeken az aradi vértanúkról szóló énekeket dú-
doltak alkalmi énekként. A históriás énekek azt példázzák, hogy a
sok háború, csatározás és vereség ellenére is tovább élt a nemzet.
Erôt és tartást mutat a maiaknak, és emellett fenntartja, erôsíti a tör-
ténelmi emlékezetet. Az akkoriban oly sokat emlegetett nemzetha-
lál víziója ma is idôszerû kérdés, bár én nem hiszek benne. Ha vé-
gignézzük Wathay 24. énekét, akár az Európai Unióban is szület-
hetett volna. A Hazám, hazám címû csángó magyar ének, amely a
testvért is ellenségnek mondja, szintén idôszerû. Gondoljunk csak
a tavaly decemberi népszavazásra!

Szénási Zsófia
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Lanton pengetett históriák
Kátai Zoltán versben mondja el a magyarok történetét
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A MAGYAR NYELV KÉZIKÖNYVEI
1–10.

1. Magyar szókincstár  2. A mi nyelvünk
3. Közgazdasági helyesírási szótár

4. A csodaszarvas nyomában  5. Magyar szólástár
6. Magyar szólások és közmondások szótára 

7. Stilisztikai lexikon  8. Idegenszó-tár
9. Nyelvmûvelô kéziszótár  10. Magyar közmondástár

Kedvezményesen megvásárolható a kiadóban:
TINTA KÖNYVKIADÓ

1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Telefon: 371 05 01; Fax: 371 05 02

E-mail: info@tintakiado.hu; Honlap: www.tintakiado.hu
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Borbélynak, fizikusnak, vegyészmérnöknek, ag-
rárbiológusnak, karmesternek, mûvészettörté-
nésznek, újságírónak, papnak készültek. Volt

köztük kárpitosinas, nyomdaipari tanuló, épí-
tôipari munkás, deportálásban favágó. Végül
mind alkotmánybírák lettek. A magyar alkot-

mánybíróság eddigi tizenöt évének huszon-
négy tagját faggatta Sereg András újságíró Al-
kotmánybírák talár nélkül címû könyvében.

■ – Az ELTE jogi karára a rettegett Né-
meth János felvételiztette. Fordult a koc-
ka. Most Öné volt a kérdezés joga.
– Annak ellenére, hogy valóban az egyik
legfélelmetesebb hírû professzorról van szó,
mind a kétszer szerencsém volt. Az egye-
temre bejutottam, a kötet kész.
– A többi bírához is személyes élmény
köti?
– Schmidt Péter dékán küldte annak idején
a levelet, hogy felvettek. Bihari Mihály, Ku-
korelli István, Sólyom László, Tersztyánsz-
ky Ödön óráira jártam. De újságíróként
1989-es megalakulása óta nyomon követtem
az intézmény mûködését, így valamennyi-
ükhöz legalább tizenöt éves kapcsolat fûz. 
– A kötet kuriozitása, hogy az összes egy-
kori és jelenlegi bíró szerepel benne – hiánytalanul. Senkit nem
kellett gyôzködni?
– Örömmel vállalták mind a felkérést. Én pedig a világ végére is el-
mentem volna utánuk.
– A világ végére?
– Na jó, odáig nem kellett. Ádám Antal és Lábady Tamás Pécsett,
Szabó András pilisborosjenôi házában fogadott. Szerencsére a Lu-
xembourgban bíráskodó Czúcz Ottó is töltött pár napot Szegeden.
– Egy átlag halandó sokukról akkor hallott elôször, mikor az
alaptörvény ôreivé választották ôket. Akkor is csak munkájuk-
hoz kapcsolódóan. 
– A magánéletükrôl eddig nem beszéltek a nyilvánosság elôtt, de
négyszemközt sem sokat. A könyvet olvasva ôk maguk is megdöb-
bentek egymás kacskaringós életútján. 
– Az ember azt hinné, hogy az alkotmánybírák nagy jogászdi-
nasztiák leszármazottai. És tiszta sor, hogy idáig jutottak.
– Mindössze ketten születtek jogászcsaládba. Harmathy Attila és
Sólyom László.
– És a többiek?
– Tizenhárom közülük elsô generációs értelmiségi. Hosszú utat tet-
tek meg az egyetemig.  A pesti, polgári származásúak is saját bôrü-
kön tapasztalták meg az ötvenes éveket. Zlinszky Jánost például
közvetlenül diplomázás elôtt zárták ki az egyetemrôl, családját ki-
telepítették. Németh Jánost fel sem vették elôször, mert az ÁVH ki-
szimatolta, hogy gimnáziumi osztálytársaival az amerikai követség
könyvtárába jár. Van, akinek még korábban kezdôdtek a megpró-
báltatásai.
– Az iskolánál is korábban?
– Lábady Tamás a bajai híd bombázásának éjszakáján született. Az
óvóhelyre csak a csecsemôket engedték le, és mert édesanyja nem
akarta magára hagyni, a kórház kertjében vészelték át az éjszakát,
kettesben. A háborús körülmények közt, vitaminok és sok más hí-

ján, olyan fejlôdési rendellenesség lépett fel,
ami ma nyomós ok lenne arra, hogy elvetes-
senek egy gyereket. Nagy kár lett volna érte,
viccelôdött Lábady a beszélgetésünk során. 
– Az alkotmánybírák viccelôdnek?
– Remek a humorérzékük. S a jogban is
van humor.
– A jogban?
– A komoly határozatokhoz szellemes meg-
jegyzéseket fûznek. Azt sem hagynák ki,
hogy külföldi kollégáik baklövésein mulas-
sanak. Mint amikor Németországban a Mi-
kulás csokifigurák csomagolását szabályoz-

ták, és az egyszerûség kedvéért odabiggyesztették, hogy
„A jelen rendelet szempontjából a húsvéti nyúl Miku-
lásnak tekintendô.”
– Apropó, határozatok. A kötet második fele a tizen-
öt év leghíresebb magyar határozatait is tartalmazza.
– Százat. Majdnem az összes kihirdetésénél jelen
voltam. 
– Akkor ez egy személyes válogatás? 
– Saját gyûjtés, de amikor szemezgettem, az Alkot-
mánybíróság honlapján is átböngésztem az éves össze-
foglalókat. A bíráknál pedig rákérdeztem, melyek a leg-
kedvesebb, legfontosabb döntéseik a praxisukból. 
– A kötetben az elsô, 1803-ban alapított amerikai al-
kotmánybíróságtól kezdve, a magyar bíróság mára
elvetett esztergomi székhely tervezetén keresztül a
bírói parókáról és a talárról is olvashatunk érdekes-
ségeket. 

– Úgy gondoltam, kevesen tudják, hogy a sötétkék magyar díszkö-
penyt a veszprémi érsekség varrodájában készítik szabómesterek,
miseruhák és egyházi zászlók mellett. És hogy azokat a szolgálati
idô lejárta után vissza kell szolgáltatni. 
– Életinterjúk, rövid színes írások, határozatkivonatok. Van en-
nek a kötetnek mûfaja?  
– Esterházy Péter szavaival élve, szöveget írtam. Egy barátom szó-
rakoztató-ismeretterjesztô irodalomnak nevezte. Amikor írtam, el-
sôsorban talán a jogászhallgatókra gondoltam, hogy lássák a másik
oldalát is annak, amit tanulnak. Ne csak azt tudják, hogy Tersz-
tyánszky Ödön alkotmánybíró volt, hanem azt is, hogy ô volt az a
bíró, aki 1961-ben elsôként magnetofonnal rögzítette a tárgyalási
jegyzôkönyvek anyagát. Az ülés befejeztével pár mondatban össze-
foglalta a történteket, felgyorsítva ezzel az ügymenetet. 1963-tól az
összes magyar bíróságon bevezették az eljárást. Az ötlet világszaba-
dalom, bár ô ezzel sosem büszkélkedne. 
– Jogtörténet, pszichológia, szociológia, politológia, történe-
lem, alkotmányjog egyben – személyes élményekbôl. Változott
a huszonnégy emberrôl a véleménye a könyv írása közben? 
– Úgy érzem, ôszinték voltak velem, és most még emberibbnek lá-
tom ôket, mint valaha. Sólyom Lászlóból a kötet születése során
lett köztársasági elnök, de ugyanolyan baráti hangvételben gratulált
a megjelenéshez, ahogy azelôtt beszélgettünk. Lábady Tamás a mai
napig kezébe veszi a porszívót, és megeszi a maradék bablevest,
ahogy feleségének ígérte megválasztásakor. 
– Tervez a könyvnek folytatást?
– Másfél év alatt hat új bírát választanak. Pár év múlva lehet, hogy
kibôvítem ezt a kiadást. 
– És addig?
– Számtalan ötletem van. A könyvet olvasva, az ombudsmanok is
jelentkeztek, hogy szívesen mesélnének. 

Szablyár Eszter
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Talárok és tabuk nélkül
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Szemadám György: Madarak, madarászok és más
csodalények
A/5, kb. 200 oldal, kartonkötésben, 2500 Ft
A neves festômûvész több évtized tapasztalataiból szüle-
tett „madaras elbeszéléseit” adja közre szépirodalmi igé-
nyû természetjáró naplójában.

Várkonyi Nándor: Pergô évek
(mûvelôdéstörténet) B/5, 576 old., 5500 Ft
A mû a  személyes ismeretség elevenségével
rajzolja meg mások mellett Gyergyai Albert,
Szabó Dezsô, Féja Géza, Kosztolányi, Babits,
Szabó Lôrinc, Weöres Sándor alakját és a
Sorsunk címû folyóirat történetét.

Végh Alpár Sándor: Köznapló
A/5, Kb. 270 oldal, keménytáblás kötésben,
2500 Ft
A neves író-publicista Köznapló címen egy
éven át hetente publikálta a Magyar Nem-

zetben írásait, melyekben a külsô világ történéseivel párhu-
zamosan rajzolja meg belsô világa fontos eseményeit is.

Címünk: 

1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./Fax: 351-0593
iroalap@axelero.hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu
Kiadónkban a kötetek 20% engedménnyel megvásárolhatók.

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata 

A MAGYAR ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYAR
KÖNYVSZAKMA 532 SZEREPLÔJÉNEK

ADATAI

Megjelenik november 30-án
Ára 2440 Ft

November 29-ig 
1440 Ft-os kedvezményes áron elôrendelhetô a kiadótól:

Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703 E-mail: konyvhet@axelero.hu 

A megrendeléseket postai úton, utánvéttel,
500 Ft postaköltség felszámításával teljesítjük.
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■ „– Nos, elvtárs, mi a kapitalizmus?
– Az ember ember által való kizsák-
mányolása.
– És mi a kommunizmus?
– A fordítottja.”
Akitôl az idézet származik, Arthur
Koestler (1905–1983) volt kommu-
nista is és a fordítottja is. Dramati-
zált nyilatkozatokban jelentette be
szakítását hol a kommunizmussal,
hol a politikával, hol a zsidóságá-
val. „…kommunista majd anti-
kommunista, cionista majd antici-
onista és ismételten cionista, budd-
hista politikai pamfletíró, színda-
rabszerzô és novellista, újságíró,
vaskos könyvek sorának alkotója,
a halálbüntetés nagy ellenfele, a
drogok és az öngyilkosság pártoló-
ja, magyar menekült, politikai aktivista, szovjet propagandista,
spanyol szabadságharcos, franciaországi dorbézoló, nemzetközi
nôcsábász és nagy ívó” – sorolja Palló Gábor.

Hajdani és majdani életrajzírói tobzódhatnak a bôség zava-
rában, hôsü(n)k pályaíve ugyanis nem szokványos. Nagyapja,
az orosz–lengyel zsidók kaftánját viselô Köszler Leopold
Oroszországból menekült Miskolcra. Apja, Henrik már Bu-
dapesten kudarcol találmányaival, ô maga pedig, akinek gyer-
mekkorát a fôváros VI. kerülete, a Szív utcai szülôház, a Vá-
rosligeti fasor és maga a Városliget határolta be, verselgetô if-
júként saját nevét is alkotói fantáziája alá vonja. Köszler
elôbb t-t kap majd z-t veszít, Artúr arisztokratikus h-val gya-
rapszik, végül az i betûre a pontot egy táskaírógép teszi fel az-
zal, hogy elveszi: a szerzett masinán nincs ö betû, leleményes
hôsünk ettôl kezdve Koestler.

Arthur, akár egy Rejtô-hôs: Bécsben mûszaki egyetemen ta-
nult, majd hét félév után elégeti indexét és felcsap limonádéárus-
nak a haifai bazársoron, kibucban hôsködik, né-
hány hónap alatt úgy-ahogy megtanul héberül, de
mert „Az ország elsózott, túlfûszerezett, túlfûtött”,
Kairóban lapot alapít, Berlinben lapot szerkeszt,
német-héber hírirodát jegyez. 1931-ben az Északi-
sark felett lebeg Zeppelin léghajóján, Nyugat-Tur-
kesztánban tapodja Vámbéry nyomdokait, Franco
börtönében halálra vár, késôbb idegenlégiós, aztán
a brit hadseregben találjuk, szolgál az Utász Had-
testben, majd a BBC-nél, 1956-ban téglákat hajigál
be a londoni magyar nagykövetség ablakán és így
tovább. Közben háromszor nôsül, hogy majd har-
madik arájával, a titkárnôi székbôl elvett Cynthia
Jefferies-zel közösen öngyilkosságot kövessen el.
Nem háború ellen tiltakozva, mint Stefan Zweig és
felesége, hanem gyógyíthatatlan betegsége tudatá-
ban, mint Hemingway vagy Márai.

Életének hetvennyolc esztendeje „véget nem érô
keresôút volt – mondták róla a századik születés-
napjára rendezett budapesti konferencián –, köny-
vei ennek a kalandnak a krónikái.” Centenáriumán
sem ünneprontás megjegyezni „a XX. század legol-
vasottabb magyar szerzôjérôl”, hogy jóformán
egyetlen sort sem írt magyarul. Harminc könyvét és
újságcikkeinek ezreit németül, angolul vetette pa-

pírra. Gömöri György meghatározásával élve, „a magyar
születésû, de angol íróvá fejlôdött (és nyugati magyar
írónak szerintem már nem tekinthetô) Koestler Arthur”
nálunk elsôsorban szépíróként, a „Sötétség délben”
(1940) világhírû szerzôjeként vált ismertté, miután Ma-
gyarországon egyáltalán ki lehetett mondani a nevét.
(Nota bene: Kádárék országlása idején Koestler haza
szeretett volna látogatni, a szabott feltételt – nem írhat
Magyarországról – azonban nem vállalta. A puha dikta-
túra vizitje elmaradt: Koestler utoljára az 1930-as évek
közepén járt Budapesten.)
Valamennyi mûvének puszta felsorolása is annyi helyet
foglalna el ezeken a hasábokon, mint ismertetésünk ma-
ga. Így aztán csak a legismertebbek, legjellemzôbbek
megemlítésére szorítkozhatunk. A sztálini kor léleknyo-
morító hangulatát mesterien fölidézô Sötétség délben,
akárcsak Orwell 1984-e, hathatósan hozzájárult ahhoz,
hogy a kommunizmus Nyugaton ne jusson uralomra.
Koestler belülrôl ismerte a szovjet-hatalmat és a kom-

munista mozgalmat, közvetlen tapasztalása a totalitárius rend-
szerekrôl George Orwell számára is fontos volt, Teller Ede pe-
dig kifejezetten nagy szerepet tulajdonított honfitársának abban,
hogy meggyôzôdéses antikommunista lett.

A háború alatt született írásait Koestler A jógi és a komiszár cí-
men adta közre 1945-ben, és közben kultúrtörténet-elemzô,
tudománytörténeti és mûvészetpszichológiai esszéket is írt.
Már a negyvenes években deklarálta, hogy a továbbiakban tu-
dományos gondolkodó, tudományos író akar lenni. A tudo-
mány, a mûvészet, a kreativitás és a „magasabb törvények”
összefüggéseit vizsgálva nem számolt azonban azzal, hogy té-
maváltása közönségváltást is eredményez. Elsô nagy „tudomá-
nyos” mûve, az 1949-ben megjelent Insight and Outlook nem
hozott sikert. Fütyült rá: élvezte a tételei nyomán kirobbanó
vitát. Tehette is, hiszen Gábor Dénes (1900–1979), a holográ-
fia Nobel-díjas feltalálója 1946-ban ezt írja neki: „Ön az egyik
a két író közül, aki a tudományról úgy tud írni, hogy a tudós

olvasás közben nem rán-
dul össze. (A másik Aldous
Huxley.)” Hargittai István
akadémikus a Magyar Tu-
dományban megírta, hogy
Arthur Koestler The
Sleepwalkers (Alvajárók)
címû könyve hasznára
volt, amikor vendégpro-
fesszorként a Connecticu-
ti Egyetem Fizika Tanszé-
kén oktatott: „A fizika
elôadásokban azután vala-
melyest közvetlenül is
hasznosítottam az olva-
sottakat, mert a történeti
utalások mindig felkeltik
az érdeklôdést. A közve-
tett nyereség még na-
gyobb volt, mert segített
abban, hogy jobban ott-
hon érezzem magamat az
elôadott tárgyban.”
Koestler három vaskos kö-
tetbôl álló esszéregény-tri-
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Arthur Koestler-emléktábla a szülôházon
(Budapest VI., Szív u. és Szegfû u. sarok)

Arthur Koestler

A százéves Koestler
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lógiája (Alvajárók, A teremtés, Szellem a gépben) a hatvanas évek-
ben jelent meg, az utóbbiban fôként a behaviorizmust kritizál-
ta, s elméletei Amerikában, profi pszichológusok körében is kel-
tettek némi figyelmet. A tudománnyal foglalkozó írásai azon-
ban eleve sokkal szûkebb és nagyon más gondolkodású olvasó-
réteget vonzottak, mint a széles értelmiségi olvasóközönséget
meghódító Sötétség délben. Noha sokat írt a tudomány különféle
alkalmazásairól – megjósolja a holdutazást –, alapvetôen politi-
kai gondolkodó, aktivista és világmegváltó volt. Kortársainak
többségétôl eltérôen tisztán látta, hogy Európa német megszál-
lása elkerülhetetlen.

A nagy mûveltségû polihisztor következetes és kérlelhetetlen.
Nyitott szemmel járt a világban, és semmilyen dogmát nem is-
mert el. Termékeny és teljességre törekvô: Egyik esszéjében azt
írta, a novellistának meg kellene tanulnia a kvantumelméletet.
„Csapongó, de lebilincselô stílusú író, akinek vezetésével gon-
dolatébresztô utazást tehetünk térben és idôben” – írták róla.

„Mint magyar születésû angol állampolgár, ki angolul ír, de ál-
mában még magyarul motyog” – határozta meg önmagát egy íz-
ben. A budapesti VI. kerületben a Szív u. és Szegfû u. sarkán ál-
ló ház szülötte máskor ezt tudatja: „Tizenhárom éves koromtól
harmincöt éves koromig németül írtam. 1940-ben azután, ami-
kor Angliában telepedtem le, még egyszer nyelvet változtattam,
ezúttal németbôl angolra tértem át.” A nyelvcsere és az identi-
táskeresés sajátos lenyomata, hogy Koestler életrajzának angol
szövegében a magyar „tudós” szót használja, amikor pedig férfi-
korának derekán végre elhatározza, a negyvenes évektôl testileg-
lelkileg brit kívánt lenni, az óhajt megfogalmazó eredeti szöveg-
ben az „English citizen” kifejezéssel él.

Mindent átfogó programja szerint a gondolkodónak a tudo-
mánytól el kellett jutnia a transzcendens világhoz, misztikum-
hoz, keleti vallásokhoz, a nagy egész belátásához. Nem kisebb

célkitûzéssel, mint hogy a morált, politikát, tudományt, mû-
vészetet közös elméletbôl magyarázza. Saját gondolatmenete
így aztán továbblendítette a tudósok számára teljességgel elfo-
gadhatatlan területekre, a paratudományok világába. A hetve-
nes években Koestler Alapítványt hozott létre azzal a céllal,
hogy parapszichológiai kutatásokat támogasson. Ettôl kezdve
csak tudományos mûveket ír. Végrendelete szerint teljes va-
gyona és írói öröksége az Edinburghi Egyetem Parapszicholó-
gia Tanszékére szállt.

E sorok írásához készülôdvén gondoltam, ildomos volna új-
raolvasnom Köszler-Koestler elsô fontosabb könyvét, a Spa-
nyol testamentumot, kézbe vennem a Gladiátorokat, ismét be-
lelapoznom Rubasov történetébe (amely csak 1946-ban, fran-
cia fordítása nyomán ért meg igazi sikert, ám utána még a
franciaországi választások kimenetelét is befolyásolta), ihletet
merítenem a Nyílvesszô a végtelenbe (1951) vagy A láthatatlan
írás (1954) önéletrajzi elemeibôl. Otthonomtól távol azon-
ban csak A lótusz és a robot, a szerzô távol-keleti filozófia irán-
ti érdeklôdésének gyümölcse van velem hordozható masiná-
mon. Benéztem tehát a környék közkönyvtáraiba, kettôbe-
háromba. Üres kézzel távoztam. Terézváros szülötte – és
posztumusz díszpolgára – nem ismeretes a Szív utca 16-tól
kilencvenkilenc kilométerre.

Akik azt állítanák, hogy Koestler, Orwell mellett a kontinens
legnagyobb hatású antitotalitarista gondolkodója, egyre veszít
idôszerûségébôl, talán nem is tévednének nagyot. Ôk sem ta-
gadhatják azonban, hogy a huszadik század univerzális intel-
lektusa és egyik legizgalmasabb, legérdekesebb íróegyénisége
hatásában – sokszor más szerzôkre, kutatókra, politikusokra
gyakorolt hatásában – mindenképpen jelen van a harmadik
évezred szellemi életében is.

Juhani Nagy János 4
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Szamizdat Koestler 1984-bôl (címlap, hátlap)
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Szerelmes regényt írni olyan, mint megsütni
egy jó pogácsát. Nem kell hozzá sok min-

den, de az eredeti receptbôl kihagyni bármit
is: felelôtlenség. A vállalkozás kimenetele vi-

szont tutibiztos. Ha kész, gyorsan fogy, és
mindig lesz, aki kér belôle. Hozzávalók:

Részletkérdés
A regények strukturáltságán sok múlik. Kulcsszó: a
fejezet. Az olvasó nem egyben falja be a kötetet, ha-
nem gondosan porciózott adagokat fogyaszt, lefekvés
elôtti desszertnek szánja a kimért szeletkéket. Ebbôl
következik: 1. Az elsô mondatban nem kell ellôni az összes spi-
rituszt, teljességgel érdektelen is lehet, az olvasást megelôzô
egész napos várakozásban ugyanis alacsony szintre süllyed az el-
várási horizont. Hogy mondjuk, a napsugár megtört az ágykeret
rézgombján. Meg: a cselédek nem értették, miért költözött
nyugtalanság a ház falai közé. Vagy más efféle. 

A fejezet lezárása ezzel szemben nagyon is fontos. Egy meg-
hökkentô kép, és az olvasó fejében a következô huszonnégy órá-
ban ott motoszkál majd az ôrjítô kíváncsiság. Ahogy Jordan ír-
ja: „Egyszerre fázni kezdett és Ruy meleg teste után vágyako-
zott.” Hova fajul a vágy, nem hûl-e ki Ruy teste és a többi. 

Ha az utolsó mondat sem sikerül tökéletesre, bízzunk benne,
hogy a kettô között akad valami, ami miatt az egyébként türel-
mes és megértô olvasó érdeklôdése nem lankad Ruy testhômér-
sékletének alakulását illetôen. 

Cselekmény
Cseppet se aggódj! Rémisztôen hangzik, hogy egy egész történetet
kell összerakni, amelynek füle is, farka is van, de azért a helyzet nem
ennyire reménytelen. Ha betartod a szerelmes regények játékszabá-
lyait, nem történhet nagy baj. A hôsöknek úgysem lesz sok idejük
a cselekvésre. Az érzések annyira rabul ejtik ôket, hogy szinte jártá-
nyi erejük sem marad egyébre, mint felfedezni és elmondani, mi
zajlik a bensôjükben. Az érzelmek feltolulnak, a hôs megremeg. A
nap lemenni készül, a hôs megremeg. Borzong, majd megremeg.
Megremeg és borzong. Remeg szegény, naphosszat. Ha két reme-
gés közben mégis volna némi szabad ideje, jöhet egy kis veszeke-
dés, félreértett gyûlölködés, gyermeteg intrika. De semmi túlzás!
Mindez nem mehet a remegési energia rovására!  

Hihetô véletlenek
A jól megalapozott, nagyon is életszagú történés közé vegyítsük a
jótékony véletlent! Ilyenkor az olvasó megnyugszik, ha kedvezôtle-
nül alakulnának a dolgok, amit ugye, nem szeret a lelkem, mindig
ott lesz a szalmaszál, kapaszkodni. Ha más nem, a véletlen majd
mindent megold. „Davina megijedt, menekülni akart, de elcsúszott
a nedves csempén, és éppen a férfi ölébe esett.” Ez az! Ha a sors ke-
gyetlen, és maguk a szereplôk is oly bénák, hogy nem képesek saját
életük folyását alakítani, majd a nedves csempe.

Jellemrajzok
A jellemek megformálása, a lelkek fej-
lesztése sem nagy veszôdség. Se szük-
ség, se idô rá. Az olvasónak is egysze-
rûbb, ha pár elhintett mozzanatból
képbe kerül. Nem kell változtatnia fo-
lyamatosan a véleményét, mindenki
marad olyan, mint az elején. A fôbb
szereplôk: a jó felépítésû férfi, az úgy-
nevezett hôs; a majdnem olyan jó fel-
építésû, de kis testi hibás férfi, alkalom
adtán vetélytárs; a tökéletes, aranyló
hajú asszony, a hôsnô; a gonosz és fer-
telmes külsejû anyós, a bajkeverô. Vé-
gül pedig a legénység: az orosz klasszi-

kusok vagy Shakespeare nyomán beépített dada, a hôst vagy
hôsnôt gyermekkorában nevelô, mindenre elszánt nagymama,
az uradalmi sofôr, a titkot kihalló hordár és a végkifejletet aka-
dályozni kívánó elvetemült rokonság. Az örökzöld szerepkörök-
nek köszönhetôen az olvasó a hívó szó – például anyós – olvas-
tán mindent azonnal ért. 

Aranyszabály, és betartani sem macerás: az olvasót nem szabad
hosszan kibomló lélekábrázolással fárasztani. A kevés ebben az
esetben is több. Elég néhány jól elkapott pillanat, és kész a ka-
rakter. „Magam is boldogulok – felelte kurtán Ruy, majd Davi-
na legnagyobb meglepetésére megmutatta a gyereknek, hogyan
kormányozható a tolószék.” „A gyermeknyerget külön Jamie-
nek csináltatta az apja.” Az egyre mélyülô apa-fiú viszony nincs
túllihegve, oldalakon át boncolgatva, a dögunalomig. Egy jól
irányzott gyereknyereg mindenre megoldás. 

Szôrszálhasogatás
Talán a legfontosabb. A fejet és a testet borító szaruszálak vi-
szontagságainak részletezése plasztikusan vetít ki érzelmeket,
történéseket. „Izmos, fekete pelyhes karja láttán az asszony
gyomra görcsbe rándult. Úgy emlékezett rá, mintha tegnap lett
volna, milyen érzést váltott ki belôle ez a két erôs kar, amikor
elôször szeretkeztek.” „Sötét szôrzete a mellkasán emlékezetébe
idézte, milyen meleg és izmos volt egykor ez a test.” „Ám az ing
felsô gombjai nyitva voltak, és kilátszottak a férfi mellének pi-
héi. Mi másra gondolhatott volna, mint arra, milyen érzés ezt
az izmos mellet a meztelen keblén érezni?” 

A kis pihék mellett a nôi hajfürtöket is érdemes elôkelô helyre
emelni a történet bonyolításában. „Miután addig kefélte haját,
amíg természetes hullámokban nem hullott a vállára, akár egy
ezüstös függöny, lábujjhegyen az ágyhoz lopózott.” A hôsnô –
feszültségét leplezve – turkálhat saját tincseiben, vagy anyai sze-
retettel borzolhatja szerelme, gyermeke hajkoronáját. „Anélkül,
hogy akarta volna, ujjait a férfi sûrû, sötét hajába fúrta, és ösz-
tönszerûen hozzásimult, hogy testét a magáén érezze.”  

A pihék és a szôrszálak textúrája, minôsége és jelentéstartalma
mellett a szín leírása és szívet melengetô jelenségekhez hasonlí-
tása is hálás téma. A Holddal például nem lehet befürödni.
„Holdfényben csillogó homok, olyan volt haja.” „Ezüstös csil-
logása, mint a tenger hulláma a Hold fényében.”  4

3
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poétika

Fanyar illatok a narancsligetben
Írjunk szerelmes regényt Penny Jordan A bika
jegyében címû regénye alapján!
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Izom-mell
Akár hiszik, akár nem, a nôi mell, kebel, bimbók leírása sehol sincs
a férfimellekhez képest. „Davina elgondolkozva nézte »urát és pa-
rancsolóját«. Ahogy ott feszít a szmokingjában, amely alatt fesze-
sen domborodnak mellkasának izmai.” „Ekkor meglátta az izmok
játékát a szép férfitesten.” És akkor a lábakról, a lapos hasfalakról
még nem is beszéltünk! „Szûk, sötét nadrágot viselt, alatta kirajzo-
lódott izmos combja. Davinában izzó vágyakozás ébredt.” „A nô
a nadrág anyagán át érezte erôs izmait, lapos hasát.” 

Tetthely
A legcélszerûbb, ha hôseinket egy mediterrán országba illô palo-
ta környékére pakoljuk. Hideg, ködös tájak jobb, ha csak mint ri-
asztó szélsôségek villannak fel. Azt senki sem gondolhatja komo-
lyan, hogy ilyen természeti adottságú vidékeken mély érzelmek
születhetnek. „A hûvös, angol éghajlaton talán téli álmát aludta a
szerelme, de a spanyol napsütésben újra virágba borult.”

A forró tájak már csak azért is bizonyulnak tökéletes színhelynek,
mert arrafelé nem idegen a „pompás, már évszázadok óta a család
tulajdonában lévô, mór stílusban épült palota.” És jöhetnek bát-
ran a kék-bordó árnyalatú keleti szônyegek és a padlóba süllyesz-
tett zöld malachit fürdôkád. Egy-két egzotikus virágnév, mint „az
éppen virágzó, vérpiros bougainvilleák”, és végleg elérzékenyül a
nôi lélek. Ha jobban belegondolunk, már egy frissen nyíló büdös-
kével vagy körömvirággal is elérhetnénk a kívánt hatást, kár is pa-
zarolni a drága növényekre. Bár kétségtelen, hogy az éppen virág-
zó büdöske az idegen csengésû virágnévnél gyengébben hat.

Illatok
Kedvelt és elhagyhatatlan elem elkapni egy-egy illatfoszlányt. Ha
sikerül eltalálni a jelenethez, a környezethez, a szereplôkhöz
passzoló illatot, szagot, azonnal a régmúltba vezetô, a fejlemé-
nyek szempontjából fontos adalékkal szolgálhatunk. Felütésként
mondjuk: „Davina megremegett, amint felidézte a narancsvirágok
bódító illatát, amely már kora reggeltôl betöltötte a levegôt.” Ezt
a szálat aztán egy váratlan pillanatban szôjük tovább, azaz néhány
oldal után elárulhatjuk, mikor és hogyan kezdôdött minden. Ti-
tokzatosan utalva egy forró ölelésekben végzôdô éjszakára. „Ez
volt az az éjszaka, amelytôl kezdve Ruy illata és a narancsvirágo-
ké szorosan összefonódott az asszony emlékezetében.” 

A luxus limuzinban szálló „új bôrülés”- és a drága szivarillat he-
lyénvaló, az ábrándozó nô köré kitûnô körítés a méhviasz és a po-
ros, forró föld kipárolgása. De ne hagyjuk a sok gejl illattól éme-
lyegni az olvasót. Ezért, és nem másért vegyít a szerzô biztos kéz-
zel egy kellemetlen, bár erotikus játszadozást idézô szagot a leve-
gôbe. „Milyen mámorító érzés volt megérinteni Ruy barna bôrét,
beszívni fanyar illatát!” A férfi illata! A már végletekig felfokozott,
fülledt bujaságban nyugtató hatású egy ilyen mondat. 

Sebhely, bélgyulladás
Vissza a realitásba! A sok levendula- és narancsillat, a fojtoga-
tó hangulat mellett kényes egyensúlyra törekedjék, aki jót akar!
A lila ködök, a puha simogatások hatása még erôteljesebb, ha
néha belevágjuk a nyájas olvasó szeme közé a színtiszta, kijó-
zanító valóságot.  Makacs bélgyulladás, vakbélmûtét szövôd-
ményei legyenek kéznél minden eshetôségre.  Utána aztán hat-
hatós a romantikus szál szövése. „Miután legyôzte a sebhely
láttán támadt rémületet, legszívesebben végigcsókolta volna a
heget, ha csillapíthatta volna ezzel férje szenvedését.” „Reme-
gô ujjakkal, óvatosan kenegette a gyógyírt a lüktetô hegre, mi-
közben nehezen állt ellen a kísértésnek, hogy meg ne cirógas-
sa Ruy elkínzott bôrét.”     

Luxusautó
Köztudott, hogy a nôk hajlamosak elolvadni egy csillogó au-
tó látványára. Hát még ha  sármos, napszítta és gáláns férfi
száll ki belôle. A csodaautó a fôhôs jellemrajzának fontos ré-
szét alkotja, jó, ha felvillan még párszor – mihez és a vágy
tárgyának színen tartása végett. De eközben ne lankadjon az
író, és még véletlenül se jöjjön olyan gyenge sorral, mint Jor-
dan: „Gyorsan haladtak a kiváló teljesítményû járgányon.”
Még ha fôként nôknek szól, akkor sem. Talán az a kis inter-
mezzo is túlzás, amikor az autóhoz nem szokott fôhôsnô
majdnem kirepül a szélvédôn, és az oktató jellegû fékezést
így kommentálja a szerzô: „Erre valóban nem gondolt, látta
be az asszony. (Mármint arra, mi lesz, ha hôsünknek hirte-
len fékeznie kell.) Nem volt kocsija, ezért ilyesmi eszébe sem
jutott. Kapkodva keresgélte az öv csatját, de nem sikerült be-
kapcsolnia.” Az ember nem is érti. De aztán, mint minden
más gyengébb megoldáskára fény derül. Ha nem Doszto-
jevszkij is az író, azért legalább tudja, mit miért csinál. A se-
gítôkész férfi ujjai ugyanis véletlenül, mondom véletlenül, az
asszony kebléhez érnek, miközben az öv becsatolásán fára-
dozik. Innen fúj a szél! 

A megmentô
Egy valamire való hôs élete nem élet egy megmentési jele-
net nélkül. Azt úgy szeretik a nôk. Sok háztartásban kopott
el a szalag a parti ôrség loknis férfitagjainak mentôjelenetei-
nél. Ennek analógiájára váljon egyszemélyes mentôosztaggá
hôsünk: „Mindig is olyan férfiról álmodozott, mint Ruy, a
mesebeli hôsrôl, aki a semmibôl bukkan fel, hogy kimentse
a forróvérû legények karmai közül. Egy csapat fiatalember
közrevette Davinát, aki éppen egy mecsetbôl jött ki. Ruy
közbelépett, és a suhancok ijedten futottak szét a szélrózsa
minden irányába.”  

Túlzás
Az apró, jelentéktelen dolgokat bravúrosan felnagyítva szokat-
lan izgalmakat okozhatunk az olvasónak. A szántóföldeken „ha-
talmas gépekkel aratták a gabonát”, Davina „izzadó tenyerével
törölte gyöngyözô homlokát”. A könny sem csak úgy pötyög, a
visszatartott zokogásba még a hôsnô torka is belefájdul. És még
nem sejti, hogy nemsokára oly „hevesen harap az ajkába, hogy
az vérezni kezd.” 

Azért bánjunk óvatosan a végletekkel! Ha a hôst, az érzelmi rá-
hatás végett tolókocsiba ültetjük, a sztori lendülete és a hatás
kedvéért ne hozzuk kínos helyzetbe. Mint Jordannél Ruy, aki
szegény a forgatókönyv szerint a tolószékkel tovagördül, sebe-
sen elgurul, elsuhan. 

Mûveltségi morzsák
Ha a fentebb soroltakkal a végletekig igénybe vettük a könny
útját környékezô szerveket, de még futja a szuszból, merész
dologra vállalkozhatunk. Csempésszünk az érzelmektôl ros-
kadozó jelenetek mélyére precíz ismeretanyagot! „Az olíva-
bogyót a mórok hozták az országba, akár az ôszibarackot, a
gránátalmát és a sok más gyümölcsöt. Sevilla valamikor az is-
koláiról, egyetemeirôl és az ott elôadó tudósokról volt híres.
Az emberek egész Európából eljöttek ebbe a városba, hogy
tanácsot kérjenek az itteni orvosoktól, jogtudósoktól” – ma-
gyaráz a fôhôs gyermekének. 

És az olvasó kéjes nyugalommal fordulhat be aludni. 
Ma is tanult valamit. 

Szablyár Eszter 4
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Terrorista merénylet, gyilkosság, családon belüli erô-
szak, állatkínzás. Fôleg tévéhíradóban látott esemé-
nyek, a bulvárlapok kedvenc témái, rosszabb eset-

ben személyes, közvetlen tapasztalatunk. Felszissze-
nünk, a fejünket rázzuk, ökölbe szorul a kezünk.

Felháborodunk, ám tehetetlennek érezzük magun-
kat. Érzô és erkölcsös lények vagyunk. Azért ha kis

kikapcsolódásra vágyunk, este esetleg krimit olva-
sunk, vagy megnézünk a tévében egy jó kis thrillert,

horrort, akció- vagy westernfilmet.

■ A rossz, a gonosz stb. a hétköznapi nyelv szavai, de ezeknek tar-
talmával, jelentésével a filozófia és a teológia foglalkozik elsôrendû-
en. Gyanakszom, ha eddig talán nem is, a jövôben biztosan a pszi-
chológia tud majd a legtöbbet mondani minderrôl, a klinikai lélek-
tan és a kísérleti pszichológia. Kell is, hogy minél érthetôbb és pon-
tosabb válaszokat adjon: mik is azok a romboló, pusztító erôk az
emberben, amelyek sokkolóan hatnak ránk. És miért van szüksé-
günk arra a félelemre, borzongásra, amit a könyvek, filmek nyújta-
nak? (A valódi mûvészet kiváltotta katarzis helyett.)

Hogyan szabaduljunk meg fájdalmas örökségünktôl, és nyerjük visz-
sza életünket? – teszi fel a kérdést könyvének alcímében Susan Forward.
Igazából a könyv második részében válaszol rá, amikor „megtanítja”
(konkrét technikákkal és viselkedési stratégiákkal vértezi fel) az olvasót
arra, mit tehet magáért. Hogyan csökkentheti a „mérgezô szülôk” ha-
talmát, hogyan változtathatja meg önkárosító életsémáit. Az utószó-
ban dr. Kövi György valóságos paradigmaváltásnak nevezi a Forward
által alkalmazott, a gyakorlatban kidolgozott terápiás módszert.
Ugyancsak a fordító veti föl, hogy a zsidó–keresztény hagyomány és
kultúra felállított egy tabut, a szülôk mindenekfeletti, kritikátlan tiszte-
letét és elfogadását. „A mindenekfelett tiszteld atyádat...” parancsa csak
akkor áll fenn, ha a szülô azt nyújtja gyerekének, amit a maga számá-
ra tôle elvár: tiszteletet, szeretetet, empátiát. Ha nem is vagyunk érin-
tettek ebben a dologban, hasznos elolvasni a kötet elsô részében a tö-
kéletes szülô mítoszáról, az alkalmatlan, az irányító, az alkoholista, a
szavakkal, a tettleg verô és a szexuális erôszaktevô szülôrôl szóló feje-
zeteket. Önkéntelenül is önvizsgálatnak vetjük alá magunkat, gyerek-
ként, szülôként, ez eredményes lehet, és e könyv olvastán talán köny-
nyen fölismerjük a bölcsességnek álcázott rossz tanácsokat. Pedagógu-
soknak, gyámügyeseknek és gyermekorvosoknak kötelezô olvasmány!

„A pszichopaták a társadalom ragadozói, akik kellemes modorukkal
és manipulációval kíméletlenül gázolnak át az életen, összetört szívek,
szétzúzott remények és üres pénztárcák tömkelegét hagyva maguk
után” – indítja ugyancsak izgalmas „körképét” Robert D. Hare. Egy sok-

koló és halálos rejtelmû világról beszél eleven példákkal illusztrálva jól
rendszerezett mondandóját, de nem csak az döbbent meg bennünket,
milyen sikeresek lehetnek pszichopaták, hanem az is, milyen sokan
vannak körülöttünk. A pszichopátia személyiségzavar, nem betegség,
és roppant nehéz diagnosztizálni. Csak a teljes személyiségprofil fel-
rajzolása és az összes „elvárható” tünet megléte alapján mondhatunk
valakit pszichopatának. A pszichopata nem elmebeteg, ha jól értem,
hanem szabályszegô. Nem mindegyikük bûnözô, de az ún. szubkri-
minális pszichopatától is meg kell tudni védeni magunkat!

A harag, az ellenségesség és az erôszak alapjai a gondolkodásunkban
alcímet viseli az amerikai pszichiáter könyve, amelyrôl az utószót író
dr. Buda Béla megállapítja, hogy „középpontja az agresszió és az erô-
szak magyarázata.” Aaron T. Beck is elôbb alaposan körüljárja tárgyát,
hogy könyvének harmadik részében aztán megmutassa, az elôzôekben
felsorolt problémákra van megoldás. „A harag és a gyûlölet hasonló-
nak látszik a szoros személyes kapcsolatokban és az ellenséges társadal-
mi csoportok és népek esetében” – írja. Ugyanaz a téves sztereotípia
mûködik mindkét esetben: „az elképzelt Ellenség veszélyesnek, bûnös-
nek vagy gonosznak tûnhet, aki áldozatnak tartja magát, kényszert érez
arra, hogy...  megszüntesse a fenyegetettséget azzal, hogy az Ellenséget
lefegyverzi vagy megöli.” A kognitív struktúrák elemzése alapján érthet-
jük meg, hogy a morális törvények miért nem tudják útját állni az el-
lenséges viselkedésnek, az erôszaknak. A destruktív viselkedés, a harag,
az erôszak hátterében, Beck nézetei szerint, kognitív tévedések állnak.

A gyûlölet fogságában lévô ember,
embercsoport viselkedését énköz-
pontú tévedése befolyásolja. Bár
idôrôl idôre elôfordulnak faji, vallá-
si vagy etnikai összecsapások – a 20.
század népirtásairól ne is beszél-
jünk –, a szerzô nem  sugallja, hogy
az Ember „rossz”, ellenkezôleg, tu-
datosítani igyekszik, hogy az empá-
tia, az együttmûködés és racionális
gondolkodás veleszületett képessé-
ge az embernek.
Erich Fromm, hatalmas (700 ol-
dal+az irodalomjegyzék), jegyze-

tekkel tovább dúsított munkájából mindenesetre megtanultam,
hogy az agresszió szót önmagában nem szabad használni. Köznapi
értelemben az agresszió pusztítási hajlam, brutalitás, erôszakos cse-
lekedet. Van viszont velünk született, biológiailag adaptív, védeke-
zô agresszió is. Meglepôdtem azt olvasva, miszerint „a harciasság
nem az ember természetes ösztönébôl fakad..., hanem a civilizáció
fejlôdésébôl következik... a harciasság mértéke a civilizáció fejlett-
ségének arányában fokozódik.” Ennek csak látszólag mond ellent,
hogy „az ember szabadságra, méltóságra, szolidaritásra és az igaz-
ságra  való vágya valóban a legerôsebb azon motivációk között,
amelyek a történelmi változások hátterében állnak.” A könyv legiz-
galmasabb, egyben legkényesebb részei talán azok, amelyekben a
destruktív karaktereket elemzi, a szadizmusra Sztálin és Himmler, a
nekrofil karakterre Hitler a példája. A személyiség és a politikai ál-
lásfoglalás összefüggése Fromm munkáiban ugyanúgy hangsúlyt
kap, mint a neurózis és az elidegenedés kapcsolata. 

E négy könyv olvasás közben néha lehangolja, sôt kétségbe ejti az em-
bert, de korántsem véletlen, hogy végül is szinte katartikus hatásuk van.
A nyugati civilizáció és kultúra, sajnos, az eredendô bûn dogmájára
épül(t), radikális változás lenne a szakítás ezzel. A négy szakember, vagy
tudós (pszichiáter illetve pszichológus) optimista „üzenete” minimum
annyi, hogy a további kutatások, vizsgálatok érveket találhatnak az em-
ber természetének pontos megrajzolásához.

Csokonai Attila
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Lapzártánk után, november 19-én egész napos ren-
dezvény során emlékeztek meg a Magyar Írószövet-

ség székházában a szervezet megalakulásának 60. év-
fordulójáról. Délelôttre szervezték a program komo-

lyabb részét (ünnepi köszöntôk, kerekasztal-beszél-
getés az Írószövetség elnökeinek részvételével stb.),
délután változatos, szórakozató mûsorok követték

egymást, elôadómûvészek, középiskolai diákok és az
írókból összeállt, „Társalgó Kör” nevû felolvasó-

színpad szórakoztatta az egybegyûlteket. 

■ Utólagos köszöntôt írni a szóban for-
gó jubileumhoz fölösleges, tisztán proto-
kolláris céllal megszólalni úgyszintén,
mindenesetre, mire e sorok megjelen-
nek, már tudni fogjuk, hogy az önkriti-
kus-optimista számvetés, vagy a megúju-
lást elôlegzô derûs elszántság uralta-e az
ünnepet. Valljuk meg, egyformán fontos
kérdés: egyáltalán mire lehetünk büsz-
kék, mivel lehetünk elégedettek az Író-
szövetség történetébôl, s van-e okunk (az
alkalom mellett) jókedvre hangolódni,
jelen helyzetben igazán ünnepelni.

Apropó, hatvan év – lehet, hogy még
mindig ennyi az átlagéletkor a Magyar
Írószövetségben?! Talán még mindig
nincs Petôfi életkorú tagja?! De leg-
alább az 56 tagú Választmányból nyolcan negyven alattiak. Na ja,
az ifjak a FISZ-ben és a JAK-ban gyülekeznek, amely – csakúgy,
mint a Szépírók Társasága – tôlünk független, „velünk” egy cipôben
járó, egyenrangú, egyenjogú szervezete az íróknak. Hogy viszony-
lag magas az átlagéletkor, annak egyik és igazán örömteli összetevô-
je, hogy vannak kilencven fölötti tagok: Takáts Gyula Kaposváron
(94), Határ Gyôzô Londonban (91).

Budán még dörögtek az ágyúk, amikor létrejött a Magyar Mûvészek
Szabad Szervezete, amelyben külön csoportot alkottak a színészek, a
képzômûvészek, a zenészek és az írók. A Szabadság c. lap január 26-i
számában felhívás jelent meg: „A Magyar Mûvészek Szabad Szerve-
zetének irodalmi csoportja felhívja a haladó szellemû írókat, hogy je-
lentkezzenek Boross Elemérnél, VI. Szív utca 18. földszint.” Mint az
említett úriember (amúgy elsôsorban színházi szerzô) írta: az írók is
elsôsorban magánemberi érdekek védelmében kötöttek szövetséget.
Mindenekelôtt azon tanakodtak, hogyan lehetne újraindítani lapokat,
hogyan lesz itt könyvkiadás, mi van a szerzôi jogokkal stb.

Néhány hónapig egy Kertész utcai lakás egyik szobájában volt az
írók „székháza”, majd meghallván, hogy az Írószövetség szükséghaj-
lékban tengôdik, Zamercev tábornok, Budapest katonai parancsno-
ka a Vilma királynô út 10. alatti Fellner-villa földszintjén biztosított
helyet a szövetségnek. Ezt az épületet, mint tudjuk, egy ház választ-
ja el a mai székháztól, amelynek címe: Bajza u. 18. Ebben a palo-
tában, melyben magánlakások is vannak, mûködik az Írószövetség,
itt kapott helyet a Kortárs és a Magyar Napló szerkesztôsége, egy-
egy szobát „albérel” a Kortárs, az Orpheusz Kiadó valamint a FISZ
és a JAK, egy íróasztal jutott a Hét Krajcár Kiadónak is. A magas-
földszinten található a könyvtár, amely jövô januártól nyilvános
könyvtárként fog az olvasók rendelkezésére állni, az elsô emeleten
nemrég rendbehozták a klubot, amely mostantól  méltó körülmé-

nyek között ad helyet kiállításoknak, könyvbemutatóknak, ankétok-
nak és olyan rendezvényfajtáknak, amilyenek eddig még nem vol-
tak ebben a házban. Nem mellékes, hogy az épület az önkormány-
zat tulajdonában van, a bérleti díjat 2002-tôl tíz évig a Nemzeti
Örökség Minisztériuma állja. Ami a szövetség mûködésének anya-
gi feltételeit illeti, nem titok, hogy a folyamatos és zavartalan mû-
ködéshez még meg kell találni a megfelelô forrásokat...

A több mint 400 taggal megalakult szervezet elsô közgyûlését 1945
júliusában tartották, amikor is a szovjet emigrációból hazatért Gergely
Sándor lett az (ügyvezetô) elnök. A rend kedvéért, utódai: Darvas Jó-
zsef, Veres Péter, Dobozy Imre, Hubay Miklós, Cseres Tibor, Göncz
Árpád (az Írószövetség élérôl került a köztársasági elnök tisztébe), Jó-
kai Anna, Tornai József, Pomogáts Béla, és 2001-tôl Kalász Márton.

1949-tôl „a Párt” jó negyven éven át éberen
figyelte, ellenôrizte, kézben tartotta és ha
kellett, rendbe szedte az Írószövetséget. Et-
tôl kezdve kb. 81-ig a mindenkori tagság
egy része párttag volt, a vezetôk (ide értve a
fôtitkárokat, titkárokat stb.) hithû kommu-
nisták, (esetleg csak karrieristák), mindene-
setre bizalmi emberek voltak. Az 50-es évek
elsô felében megtartott írószövetségi kong-
resszusok már azt jelezték, hogy sikerült tel-
jes mértékben államosítani a szervezetet.
Az 1953-tól kezdôdô reformok aktív szerep-
lôi, nem kis részben inspirálói azok az írók
voltak, akik vagy sohasem voltak sematisták,
vagy idejében letértek az ún. szocialista realiz-
mus útjáról. Bár sajnos ezúttal azt kell megál-
lapítanom, hogy a Magyar Írók Szövetsége
ill. a Magyar Írószövetség története egyáltalán
nincs feldolgozva, kutatások sem folynak az

elmúlt hat évtized történetének feldolgozása céljából, a történeti vizs-
gálódás 1956 vonatkozásában már hozott eredményeket. Az MKP, az
MDP, ill. az MSZMP irodalompolitikájának fô szempontjait és az eb-
bôl eredô intézkedéseket nagyjából ismerjük, de félô, hogy az írószö-
vetségi dokumentumok összegyûjtése, feldolgozása nehezen behozha-
tó késedelmet szenved. A Kiadói  Fôigazgatóság és a kiadók, az irodal-
mi élet irányítói és a folyóirat-szerkesztôk, általában az „írók és a hata-
lom” viszonyába már kaptunk betekintést egy-két dokumentumkötet-
ben, de a részletek árnyalatos bemutatása várat magára. 

Nem biztos, hogy ennek a hatvan évnek a történetét – 2005-bôl
nézve – két élesen elkülönülô részre, egy negyvenöt és egy tizenöt
éves szakaszra kell osztani. Lehetséges korszakolás ez elsôn belül: az
indulás hónapjai (amikor kiderült, hogy a háború áldozata lett töb-
bek között Radnóti Miklós, Szerb Antal, Halász Gábor, Pap Károly)
és évei az 1949-es tagrevízióig, amikor kizárták pl. Füst Milánt,
Hamvas Bélát, Kassák Lajost, Szabó Lôrincet, Weöres Sándort. A
dicsôséges 56-os fejezet után következett az Írószövetség mûködé-
sének felfüggesztése jó másfél évre. Ekkortájt többen börtönbe ke-
rültek: Háy Gyula, Zelk Zoltán, Déry Tibor, Varga Domokos, Len-
gyel Balázs, Fekete Gyula, Lakatos István, Eörsi István és mások. Az
újjászervezett Írószövetség (vagy inkább az írók mûveikkel) a 80-as
évek közepén már jelezte a küszöbön álló változásokat. A rendszer-
változtatás merôben új feltételeket teremtett számunkra, ezek ked-
vezô és kedvezôtlen hatásait hétköznapi szinten nap mint nap átél-
hetjük, fölmérhetjük. 

Az ünnep, a megemlékezés konklúziója csak az lehet, hogy a kény-
szerû és az ésszerû átalakulás útján keresni kell a szervezeti megújulás
lehetôségeit, pontosabban meg kell teremteni a célszerû, tartalmas mû-
ködés anyagi-tárgyi és személyi-szellemi feltételeit.

Cs. A. 4
3
9

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

évforduló

Az Írószövetség Bajza utcai székházát
1911-ben Löffler Sándor és Löffler Béla,

a szecesszió jellegzetes képviselo˝i építették,
„Nagyságos Dr. Kramer Tivadar
és Kramer Leó urak lakóházául.”

60 éves a Magyar Írószövetség
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■ Írásunkban fél évszázad hazai könyves orgánumait tekint-
jük át, két megszorítással: nem tárgyaljuk az 1945 és 1995 kö-
zött indult, ám ma is élô (egyébként nem túl nagyszámú) la-
pot, valamint mellôzzük a belsô terjesztésû vállalati periodi-
kumokat és a különféle könyvbarát körök, mozgalmak lapja-
it. Más szavakkal: a már megszûnt ú.n. központi lapokkal
foglalkozunk. Mielôtt azonban rátérnénk témánkra, még egy
kérdést szükséges tisztáznunk: azt, hogy milyen típusú kiad-
ványokat tekintünk „könyves”-nek. Kézenfekvô megközelí-
tésnek tûnne az
MKKE 1996-os
versenyszabályza-
tának felosztását
követni – eszerint a
könyvszakma sze-
replôi a kiadók, a
v i s z o n t e l a d ó
könyvkereskedôk,
a nagykereskedôk,
a köz- és kölcsön-
könyvtárak és vé-
gül a könyvklubok
–, azonban szétfe-
szítené írásunk ke-
reteit, ha a könyv-
tári, könyvtártudo-
mányi folyóirato-
kat is érintenénk.
Bizonyos értelem-
ben azonban tágítjuk is a könyvszakmai lap fo-
galmát: jelentek meg olyan folyóiratok, amelyek
ugyan a szakmáról is hírt adtak, elsôdleges cél-
közönségük azonban nem a professzionális
könyvesek voltak, hanem a vásárlók, a könyvba-
rátok. Ezeket a lapokat – legalábbis az országos
terjesztésûeket – röviden ismertetjük.

Az 1945, még inkább a néhány esztendôvel ké-
sôbbi államosítások után gyökeresen átalakuló
könyvszakma az 1950-es évek elején nagyjából
egyszerre búcsúztatta nagy múltú szakmai közlö-
nyét és hívta életre az új lapstruktúra elsô, meg-
lehetôsen felemás profilú egyedét. 1951. márci-
us 2-án jelent meg utoljára a Corvina, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedôk Országos
Egyesületének 1878-ban indult lapja. A Corvina
akkorra már alaposan megváltozott, sôt, 1950
óta már nem is az Egyesület adta ki, a jeles gré-
miumot ugyanis a hatóságok 1950 februárjában
megszüntették, az új lapgazda a Magyar Kiske-
reskedôk Országos Szabadszervezete lett. A lap
utolsó évfolyamában a könyvszakmai vonatko-
zású cikkek, közlemények száma rohamosan
csökkent és a Corvina 1950–1951-ben jobbára
papír- és írószer-kereskedelmi lap volt.

1951. május 1-jén azonban megalakult az Álla-
mi Könyvterjesztô Vállalat, a következô évtizedek meghatáro-
zó könyvkereskedelmi cége. Az 50-es évek elején egyébként
egyeduralkodói helyzetben lévô vállalat kétségtelenül sokat tett
a szakmai infrastruktúra kiépítéséért és több könyves szaklap in-

dítása kapcsolódik az ÁKV-hoz. (A vállalat adta ki Zala Imre és
Párczer Ferenc szerkesztésében a hazai szakirodalomban úttö-
rônek mondható Könyvterjesztôk kézikönyve címû kötetet is
1955-ben.) Az új cég júniusban alapította Könyvbarát címû fo-
lyóiratát, melynek alcíme „könyvtárosok és könyvterjesztôk ha-
vi tájékoztatója”-ként határozta meg a kiadványt. Ez, a címét és
profilját gyakran változtató, ám évfolyamjelölését végig megtar-
tó periodikum az 1950-es években legfontosabb feladatának a
könyv, az irodalom népszerûsítését tekintette és a könyves in-

tézményrendszer – akár a könyvtá-
rak, akár a kiadás és a terjesztés –
sajátos problémáit ebbôl a szem-
pontból tárgyalta. Többszöri cím-
és profilváltozása mögött egyrészt
a különféle érdekcsoportok belsô
küzdelme és erôviszonyai, illetve a
mûvelôdéspolitika gyakori irány-
váltásai álltak. A Könyvbarát 1952-
tôl már nem az ÁKV, hanem a
Népmûvelési Minisztérium lapja-
ként jelent meg és 1953-tól címét
is megváltoztatta: 1953–1954-ben
A Könyvtáros néven került az ér-
deklôdôkhöz. Ebben a két évben
hangsúlyosabban közölt könyvtári
jellegû szakcikkeket, a lap mintegy
felét azonban az Irodalmi tájékoz-
tató elnevezésû rovat tette ki: itt

kaptak helyet a könyv-
újdonságokat ismerte-
tô cikkek. 1955-ben új-
ra változott címe és jel-
lege, a periodikumot
abban az évben A
Könyv címen adták ki
és a profilváltást indok-
ló cikk szerint „Mos-
tantól  kezdve érdeklô-
dési területe szélesebbé
válik, a könyvtárosok
munkáján kívül foglal-
kozni fog a könyvki-
adók és a könyvterjesz-
tôk munkájával is, vé-
gigkíséri a könyv útját
az írótól az olvasóig.”
A következô évben
újabb változás történt
a lap életében, 1956
januárjától két válto-
zatban jelent meg. Az
egyik címe ismét A
Könyvtáros lett, a má-
siké Könyvbarát. A
két változat között az

volt a különbség, hogy az A Könyvtáros volt a vastagabb, a
teljesebb: a könyvtártani cikkek mellett ugyanis közölte a má-
sik változat teljes anyagát is; a Könyvbarát viszont kizárólag
csak az olvasással, az irodalom népszerûsítésével foglalkozó
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cikkeket közölt. A Könyvbarát
1956–1960 között élt, akkor átadta he-
lyét egyéb orgánumoknak. Társlapja,
A Könyvtáros azonban egyre tisztáb-
ban könyvtári profilú lappá válva (és
nevébôl késôbb a névelôt elhagyva)
még évtizedekig, 1992-ig megjelent.    

Az ÁKV 1956-ban újabb periodiku-
mot indított útjára. Nem kétséges,
hogy a kezdetben meglehetôsen sze-
rény célkitûzésû kiadvány, a nehézke-
sen hangzó Tájékoztató a megjelenô
könyvekrôl címû lap lett nemcsak a
leghosszabb életû – a Corvina után –
a könyves szakfolyóiratok közül, ha-
nem a legváltozatosabb tartalmú is, az
1970-es évektôl valódi kulturális ma-
gazin volt: egyszerre szolgálta a
könyvszakma valamennyi résztvevô-
jét, az ínyenc könyvbarátot és a köny-
vek világában tájékozódni akaró olva-
sót. A Tájékoztató egyszerre könyv-
jegyzék valamint könyvismertetô lap
volt és az ÁKV kiadásában látott nap-
világot 1963-ig. 1963 fontos esztendô
a könyvszakma intézményrendszere
szempontjából, a konszolidálódó és a
szakmaiságra a korábbinál lényegesen nagyobb súlyt fektetô
Kádár-rendszer mûvelôdéspolitikája létrehozta a Könyvki-
adók és Terjesztôk Tájékoztató Központját. Megalapítása an-
nak beismerését jelentette, hogy elhamarkodott döntés volt
az Egyesület megszüntetése 1950-ben, a Központ ugyanis
olyan szolgáltatásokat nyújtott a könyvszakma szereplôi szá-
mára, amelyek nélkülözhetetlenek voltak a színvonalas mun-
kához: munkatársai propagandával, piackutatással, könyvsta-
tisztikák, különféle bibliográfiák készítésével foglalkoztak. És
1963-tól a Központ adta ki a könyvszakma lapjait, a Tájékoz-
tatót és az 1961 óta
ugyancsak az ÁKV-
hoz kötôdô szakla-
pot, az A Könyv cí-
mût valamint a szak-
ma 1959 óta napvi-
lágot látó ide-
gennyelvû orgánu-
mát, a Bücher aus
Ungarn címût (an-
golul Books from
Hungary, franciául
Livres de Hongrois
címmel jelent meg.)

A Tájékoztató a
megjelenô könyvek-
rôl 1965 végéig visel-
te ezt a címet, 1966
januárjától gazda-
gabb tartalommal és
módosult, egysze-
rûbb néven – Könyv-Tájékoztató-ként – került az érdeklô-
dôkhöz. Kiadója 1969-tól a megszûnt Könyvkiadók és Ter-
jesztôk Tájékoztató Központja feladatait átvevô új könyv-
szakmai grémium, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése lett. A lap címe 1971-ben újra változott, Könyvvi-
lág volt egészen 1995 májusáig; igaz, 1992-tôl a Könyvvilág
KFT. közreadásában látott napvilágot és 1994-tôl Új Könyv-

világra módosult elnevezése.
A lap rovatbeosztása, jellege
az évtizedek során természe-
tesen többször változott,
módosult; rugalmasan alkal-
mazkodott a folyamatosan
változó könyvszakmai és ol-
vasói igényekhez. A Könyv-
világ egyik,  A hónap köny-
vei elnevezésû rovata a kur-
rens kereskedelmi bibliográ-
fiát közölte, a Kiadók jelen-
tik címû részben viszont a
megjelenô könyvekrôl tájé-
kozódhatott az érdeklôdô.
További rovatai – például
Tiszteletpéldány az olvasó-
nak, Dedikálom, Fordítás
közben, Könyvek által a vi-
lág, Újraolvasva, Könyves
emberek – mellett különféle
cikkekben, hírekben számolt
be a könyves élet eseményei-
rôl. Évtizedeken keresztül
szolgálta a könyvgyûjtôket a
Könyvet keres – Könyvet kí-
nál címû rész, ebben magán-

személyek könyvekre vonatkozó hirdetései láttak napvilágot.
Bármennyire is követte a lap közleményeivel a könyvszakmai
változásokat, anyagi okokból az 1995. évi májusi számmal,
39 évi megjelenés után megszûnt.

Az ÁKV 1961-ben újabb szaklapot bocsátott közre; ekkor in-
dította útjára  A Könyv címû orgánumát, mely alcíme szerint
„a könyvterjesztés szakfolyóirata” volt. A periodikum a szak-
ma belsô mûhelykérdéseivel foglalkozott többnyire magas
színvonalon, ám 1963-ban errôl a folyóiratról is lemondani
kényszerült az ÁKV. Novembertôl átvette kiadását a Könyv-

kiadók és Terjesztôk Tá-
jékoztató Központja és a
folyóirat jellege is válto-
zott; lényegében könyv-
barát lap lett. A program-
adó cikk leszögezte: a fo-
lyóirat eddig  „a könyvek
terjesztôihez, a kultúra
névtelen és áldozatos
munkásaihoz szólt, ettôl
a számtól kezdve
messzebbre hallatja
hangját: azokhoz kíván
szólni, akik a könyvet ol-
vassák, kölcsönzik, vásá-
rolják – a szép és jó köny-
vek barátainak egyre szé-
lesedô táborához.” A
szûkebben vett szakmai
kérdések a továbbiakban
a periodikum melléklap-

jában, a Könyvterjesztés címûben láttak napvilágot, ez utób-
bi azonban nem havonta jelent meg, hanem 1965 végéig, az
A Könyv megszûnéséig összesen hat alkalommal. 1965 de-
cemberében szerkesztôségi közlemény tudatta, hogy ebben a
formájában a folyóirat megszûnik, de bizonyos rovatai 1966-
tól az új formában és címmel napvilágot látó Könyv-Tájékoz-
tatóban, a korábbi Tájékoztató a megjelenô könyvekrôl címû 4
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kiadványban kapnak helyet. Kétségtele-
nül a csakhamar már végleges címén,
Könyvvilág elnevezéssel kiadott lap sok
mindent megôrzött elôzményébôl.

1966-tól A Könyv címmel egy újabb pe-
riodikum indult, igaz, egészen más céllal
és rendeltetéssel, mint az 1965 végén meg-
szûnô azonos elnevezésû. Az új orgánum
dokumentációs szemle volt, vagyis a kül-
földi szaksajtóban megjelent cikkek fordí-
tása, kivonata vagy ismertetése kapott he-
lyet a kiadványban, magyar szerzôk cikkei,
írásai kezdetben szerény mértékben képvi-
seltették magukat. A dokumentációs
szemle kiadója a Kiadók és Terjesztôk Tá-
jékoztató Központjának Piackutató Cso-
portja volt 1969-ig, amikor átvette e peri-
odikum kiadását is a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése. Az új ki-
adó értelemszerûen bizonyos változtatá-
sokat hajtott végre a folyóirat szerkezeté-
ben, az Egyesülés elsôsorban a magyar
könyves világ szakmai orgánumává kíván-
ta fejleszteni. Ez azt jelentette, hogy 1975-
ös megszûnéséig – a kezdôdô gazdasági
nehézségek miatt a minisztérium szüntet-
te meg –  növekvô szám-
ban voltak olvashatók ha-
sábjain hazai szerzôk tol-
lából származó publikáci-
ók, vagyis dokumentációs
szemle jellege csökkent,
bár A külföldi sajtóból cí-
mû rovatában rendszere-
sen jelentek meg írások a
nemzetközi szaksajtóból.
Ez persze csak elônyére
szolgált, hiszen korláto-
zott mértékben, de mégis-
csak a nemzetközi tájéko-
zódást tette lehetôvé.

1969-tôl tehát a Magyar
Könyvkiadók és Könyv-
terjesztôk Egyesülése vet-
te át a hazai könyvszak-
mai lapok kiadását: az
1950-es években a kezde-
ményezô a lapkiadásban
az ÁKV volt, 1963-tól a
Kiadók és Terjesztôk Tá-
jékoztató Központja és
1969-tôl az Egyesülés ad-
ta ki a Könyvvilágot, az A
Könyvet és a még 1959-
ban induló idegen nyelvû
szaklapot. A Bücher aus Ungarn, illetve angol és francia nyel-
ven napvilágot látó változata kezdetben a Corvina Kiadó
közreadásában készült, célja a magyar könyv külföldi propa-
gálása volt. Nem kétséges, hogy a szép kiállítású és gazdag tar-
talmú periodikum egyike volt a külföldnek szánt propagan-
dakiadványoknak, egyik feladata az volt, hogy a nagyvilág, el-
sôsorban persze a nyugati országok felé jó képet mutasson a
levert forradalom után a Kádár-rendszerrôl. A negyedévente
megjelenô periodikum két változatának címe 1972-tôl kissé
változott, az angol Hungarian Book Review, a francia pedig

Le Livre Hongrois néven
hagyta el a sajtót. A fo-
lyóirat a legtágabban fel-
fogott könyvszakmáról
tájékoztatta önálló cik-
kekben és ismertetések-
ben, hírekben a külföldet,
vagyis a zenemûkiadást a
kezdetektôl, a hangle-
mezkiadást késôbb szin-
tén figyelemmel kísérte.
Hasznos volt bibliográfi-
ai rovata, az elôzô ne-
gyedévben megjelent
könyvek válogatott jegy-
zékét is rendszeresen köz-
zétette a folyóirat.
A Bücher aus Ungarn és
két nyelvi mutációja
1990-ben szûnt meg.
Szintén a rendszervál-
toztatással járó átalaku-
lások sodorták el az
Egyesülés kiadásában
1987-ben újraindult A
Könyv címû szaklapot
is. A negyedévenként

napvilágot látó folyóirat 1987 és 1990
közötti négy évfolyama szerencsésen öt-
vözte a korábbi szaklapok szerkesztési
elveit. A könyvszakma helyzetét elméle-
ti igényességgel tárgyaló cikkek mellett
jól megfértek a publicisztikai hevületû
közlemények, az interjúk mellett helyet
kaptak hasábjain az emlékezô írások ép-
pen úgy, mint a szélesebb olvasóközön-
ség érdeklôdésére számot tartó Philo-
biblon rovat írásai. A lap rendszeresen
közölte a könyvszakma bibliográfiáját
és jó kitekintést nyújtott hírei révén a
külhoni eseményekre. A rendszerváltoz-
tatás idôszakában megjelenô orgánum
számos cikke taglalta az óriási átalaku-
lásban élô könyvszakma ügyeit, amelyek
egyre nehezebbé váltak. Az 1990-évi 3-
4. szám végén rövid közlemény tudatta
az Olvasóval, hogy „Anyagi nehézségek
miatt e negyedéves periodika további
megjelentetésére nincs lehetôség.”
Nagyjából ugyanekkor szûnt meg a még
1979-ben indult Olvasó Nép címû folyó-
irat. Magyarországon az 1950-es évektôl
számos akció, mozgalom indult (és több-
nyire halt el) az olvasás népszerûsítésére.
1979-ben a Magyar Írószövetség indította

útjára az Olvasó Nép elnevezésû országos mozgalmat, mely-
nek a Hazafias Népfront kiadásában azonos címû folyóirata is
létezett. A periodikum kezdetben évi három alkalommal je-
lent meg, 1981-tôl negyedévi periodicitással követték egymást
1989-es megszûnéséig számai. A folyóirat nívós cikkek, tanul-
mányok közlése mellett számos interjút, visszaemlékezést is
közölt; ezek között szép számmal akadtak a könyvszakma je-
les személyiségeit megszólaltatók.

Pogány György
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Sikerlista Tanulmányi emlékeim szerint a tudományos hipotézis igazsága azzal bizonyosodik be, ha a benne leírt elôfelte-
vések megvalósulása esetén a feltételezett eredmény elôáll. Tekintsük ezt a fölállást érvényesnek a könyvszakmai tapasztala-
tok alapján megfogalmazott hipotézisekre is, hogy büszkén jelenthessem, alighanem igazam volt, amikor egy korábbi siker-
lista „jegyzetelésben” azt állítottam: a legjobb könyvnek is jól jön a „médiatámogatás”. A mostani sikerlistákból kiolvasható
ennek az állításnak az igazsága. Az élbolyba került, vagy benne is maradt Frank Schätzing A raj, Méhes György: Kolozsvári
milliomosok, Tolvaly Ferenc: El Camino – Az Út c. kötete, és legfrissebb megjelenésként Fábry Sándor Dizájn Center c. igen
súlyos és igen drága kötete is dobogós helyre került az egyik listán. Ki-ki persze különbözôképpen figyel a médiahatásokra,
de azt hiszem, különösebb figyelem nélkül is érzékelhetô volt e könyvek médiajelenléte, így állításunk szellemében megjó-
solható volt: sikerlistásak lesznek. Quod erat demonstrandum.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. október
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabo Kiadó
2. Paulo Coelho: A zarándoklat – Egy mágus naplója Athenaeum 2000 Kiadó
3. Dan Brown: Angyalok és démonok Gabo Kiadó
4. Leslie L. Lawrence: A maharáni arcképe Gesta Könyvkiadó
5. Dan Brown: Digitális erôd Gabo Kiadó
6. Robert Merle: Pallos és szerelem Európa Kiadó
7. Szabó Magda: Für Elise Európa Kiadó
8. Méhes György: Kolozsvári milliomosok Ulpius-Ház Könyvkiadó
9. Michael Crichton: Félelemben Aquila Kiadó

10. Frank Schatzing: Raj – GEO Könyvek Athenaeum 2000 Kiadó

Ismeretterjesztô
1. A. J. Crisztián: A teljesség tekintete Édesvíz Kiadó
2. Gyurcsány Ferenc: Útközben Napvilág Kiadó
3. Fábry Sándor: Dizájn Center Szerzôi magánkiadás
4. Nagy Világatlasz 2005 Topográf Kiadó
5. A világ állatai képes enciklopédia Alexandra Kiadó
6. Helen Exley: A barátság Alexandra Kiadó
7. Melissa Hellstern:

Audrey Hepburn világa – A kedvesség mûvészete JLX Kiadó
8. Kipp Angelika: Karácsonyi ablakdíszek Cser Kiadó
9. Sharan Newman: A Da Vinci-kód a történész szemével Gold Book Kiadó

10. Vicki Smallwood: Száz recept kenyérsütô géphez Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Thomas Brezina: Boszorkánytitkok Egmont Hungary Kft.
3. Nosztregerusz titokzatos kézirata – Geronimo Stilton Alexandra Kiadó
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Móra Kiadó
6. Meg Cabot:

Mia karácsonya – A neveletlen hercegnô naplója Ciceró Kft.
7. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen Magvetô Kiadó
8. Ann Brashares: Harmadik nyár egy gatyában Geopen Könyvkiadó
9. Sajtsárga lakókocsi – Geronimo Stilton Alexandra Kiadó

10. El a mancsokkal, te sajtképû! – Geronimo Stilton Alexandra Kiadó

Libri sikerlista
2005. október 25. – november 8.
Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A zarándoklat Athenaeum 2000 Kiadó
2. Méhes György: Kolozsvári milliomosok Ulpius-Ház Könyvkiadó
3. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
5. Schätzing, Frank: Raj Athenaeum 2000 Kiadó
6. Tolvaly Ferenc: El Camino – Az Út Kortárs Kiadó
7. Szerb Antal: Utas és holdvilág Magvetô Kiadó
8. Szerb Antal: A Pendragon legenda Magvetô Kiadó
9. Leslie L. Lawrence: A maharáni arcképe Gesta Könyvkiadó

10. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Popper Péter: Lelkek és göröngyök Saxum Kiadó
2. Lajos Mari – Hemzô Károly:

99 kímélô étel 33 színes ételfotóval Aquila Könyvkiadó

3. Gyurcsány Ferenc: Útközben Napvilág Kiadó
4. Általános kislexikon I–II. Magyar Nagylexikon Kiadó
5. Vujity Tvrtko: Tvrtko könyve Alexandra Kiadó
6. Christian, A. J.: A teljesség tekintete Édesvíz Kiadó
7. Fábry Sándor: Dizájn center Bohumil Kft.
8. Gál László: „Csak a szépre...” – budapesti élet-képek Fekete Sas Kiadó
9. Schobert Norbert:

A Norbi update életmódrendszer lényege–zsebkönyv Norbi.Hu Kft
10. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve Tericum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Brezina, Thomas: Boszorkánytitok Egmont-Hungary Kft.
2. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Stroud, Jonathan: A gólem szeme Animus Kiadó 
4. Paolini, Christopher: Eragon Európa Könyvkiadó
5. Bálint Ágnes: Mazsola Holnap Kiadó
6. Egyiptológia Egmont-Hungary Kft.
7. Horowitz, Anthony: A sas lecsap Animus Kiadó
8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Eken, Cecilia: A viharok vihara Egmont-Hungary Kft.

10. Ottesen, Josefine: Az arany forrás Egmont-Hungary Kft.

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2005. október
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Kiadó
2. Lawrence, Leslie L.: A maharáni arcképe Gesta Könyvkiadó
3. Coelho, Paulo: A zarándoklat Athenaeum 2000 Kiadó Kft
4. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó Kft
5. Méhes György: Kolozsvári milliomosok Ulpius ház Könyvkiadó
6. Spiró György: Fogság Magvetô Kiadó
7. Schätzing, Frank: Raj Athenaeum 2000 Kiadó Kft 
8. Tolvaly Ferenc: El Camino – Az Út Kortárs Kiadó
9. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Kiadó

10. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Középiskolai kötelezô olvasmányok elemzése Corvina Kiadó 
2. Gyurcsány Ferenc: Útközben Napvilág Kiadó
3. Albert Györgyi: Miért pont én? Park Kiadó
4. Angster Erzsébet: Programozás tankönyv I. 4 Kör Bt
5. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv Norbi.hu Kft
6. Deák Sándor:

Gyógyítás fény- és színterápiával Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.
7. A jóléti rendszerváltás csôdje Századvég Kiadó
8. Angol kisokos – nyelvtani összefoglaló Animus Kiadó
9. Szöllôsy György: Puskás Ringier

10. Gardner, Laurence: A Szent Grál vérvonala Gold Book

Gyermek és ifjúsági 
1. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Barbie mozi – mesekönyv és vetítô Egmont-Hungary Kft.
3. Saint–Exupéry, Antoine de: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Kästner, Erich: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Brezina, Thomas:

Boszorkánytitok – fiúk kizárva! Egmont-Hungary Kft.
7. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Talentum Kiadó
8. Knight, Eric: Lassie hazatér Talentum Kiadó Kft
9. Színezd ki …és számolj te is Göncöl Kiadó

10. Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó

AANNDDEERRSSOONN,,  DDAAHHLLHHAAUUSS ,,  DDRRAAAAIISSMMAA,,  SSZZÉÉKKEELLYY,,  SSMMUULLLLYYAANN,,  FFEEHHÉÉRR--BBÉÉKKÉÉSS ,,  FFEERRRRIISS ,,  GGIINNGGYYIIKKIINN,,  MMCCGGRRAATTHH,,
GGRROOSSSS ,,   HH EERRSSHH ,,  HH OOFFSSTTAADDTTEERR ,,  KK IISSSS EELLEEMMÉÉRR ,,  LL EEMM ,,  LL ÉÉNNÁÁRRDD SS.. ,,   MM AARRGGIITTAAYY ,,  MM OOSSSS ,,   RR OOPPOOLLYYII ,,
NNOORRTTHH,,  PPAATTAAKKII --TTAAKKÁÁCCSS ,,  PPAATTKKÓÓSS--FFRREEII ,,  PPÉÉTTEERR RRÓÓZZSSAA,,  PPLLÉÉHH,,  RRÉÉNNYYII ,,  RRIIEESS ,,  SSZZAALLAAYY,,  SSZZÉÉKKEELLYY JJ..,,  TTOOFFFFLLEERR

KARÁCSONYI AJÁNDÉKÖTLETEK A TYPOTEXTÔL!
A Typotex Kiadó több mint 30 könyve
40%-os kedvezménnyel december 1–31. között
az Olvasók boltjában
Budapest, 1052. Pesti Barnabás u. 4. Telefon: 266-0018
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Az ünnepek elôtt a kiadók még egy utolsó
nekifutást tesznek, hogy az év legjelesebb

ünnepkörére szánt ajándékok közül minél több
könyv legyen. Szinte minden kiadó közzétesz

egy-egy mesekönyvet, reprezentatív
fényképalbumot, hogy meghódítsa a vásárlókat. 

■ A francia–magyar közös tulajdonú L’HARMATTAN
Kiadó könyvkiadási terveiket alapvetôen két csoportra
bontja. Sorozataikkal szeretnék biztosítani magyar szerzôk
munkáinak magyar nyelven történô megjelentetését, a francia
és egyéb idegen nyelvû szakkönyvek fordításával pedig lehe-
tôvé teszik az adott kutatási terület bôvebb megismerését. A
karácsonyi könyvvásárra irodalmi munkákat is ajánlanak ol-
vasóiknak. Megjelenik Julio Cortazár életmûsorozatának har-
madik része, az Átjárók címû novelláskötet, melyet jövôre egy
újabb novellás, és öt további (regényeket, verseket tartalma-
zó) opusz követ. A sorozat érdekessége nem csupán az, hogy
a kiadó jelenteti meg elsôként az argentin író életmûvét ma-
gyarul, hanem hogy a novellák a szerzô által összeállított sor-
rendben látnak napvilágot. Másik kötetük egy mesekönyv,
Jorge Amado: A galád kandúr és a fecskekisasszony címû kötete,
melyet a Cortazár-sorozat szerkesztôje ajánlott figyelmükbe.
Ez az elsô mesekönyv a kiadó életében. Péntek Zoltán, az Öt
Könyv Kiadó Társulás kereskedelmi igazgatója elmondta, ér-
dekességnek számít a Milyen a magyar? címû összeállítás,
amely anekdotázó szócikkekben boncolja, milyen is a magyar
lélek, táj, sors, férfi és nô, betegség vagy éppen a magyar ló. 

A szintén elsôsorban tudományos mûveket publikáló ÚJ
MANDÁTUM Kiadó egyik újdonsága, a tudományos
körökben minden bizonnyal nagy érdeklôdésre számot tar-
tó  Mérei emlékkönyv (Mérei – élet – mû címmel), amelyben
a kollégák, pályatársak a modern magyar pszichológia törté-
netének egyik meghatározó alakjára emlékeznek kéziratok,
személyes és levéltári dokumentumok, interjúk felhasználá-
sával. A társadalmi és politikai életben is részt vevô, hatal-
mas életmûvet felvonultató tudós pszichológiai, pedagógiai
és személyes sorsát sokoldalúan tárgyalja a kötet. Mérei Fe-
renc gyermeklélektani, pszichodrámai, lélektani, szociál-
pszichológiai, vagy éppen mûvészetlélektani munkásságá-
nak elemzésén túl szó esik benne Mérei börtönéveirôl és le-
velezésérôl is. Sarkady Ildikó: Médiajogi tanulmányok címû
könyve az ismert médiajogász elmúlt évtizedben közölt  írá-
sait tartalmazza, a nyomtatott sajtóval, az elektronikus mé-
diumokkal, illetve a reklám körébe tartózó jogi problémák-
kal foglalkozik. Agárdi Péter: Rádió és médiapolitika a század-
forduló Magyarországán címû kötete több szempontból is ak-
tuális. 2005. december 1-jén ünnepli a Magyar Rádió meg-
szólalásának 80. évfordulóját. A kötet szigorú szembenézés:
egy, a Rádió iránt szenvedélyesen elkötelezett értelmiségi
fájdalmas kritikai hangvétele jellemzi. Müller Rolf: Beksics
Gusztávról, a kiegyezés utáni korszak sajátos hangú politikai
gondolkodójáról írt könyve a Panteon-sorozatban látott
napvilágot. Beksics programját mindvégig a magyarság ér-
dekpolitikájának figyelembevételével alakította, fejlesztette,
szerepe a dualizmus éveinek feldolgozásakor megkerülhetet-
len. T. Kiss Tamás: Beszélô viszony címû mûve az 1995-ben
megjelent A szemtôl szembeni formációk kommunikációs

viszonyai (Szöveg és szemelvénygyûjtemény) c. kötet har-
madik, átdolgozott és javított kiadása. Ladányi János: Szoci-
ális és etnikai konfliktusok Magyarországon címû tanulmány-
kötete a szerzô önállóan és szerzôtársaival, Szelényi Iván-
nal, továbbá Csanádi Gáborral és Gerô Zsuzsával közösen
írt, 1987 és 2004 között keletkezett fontosabb cikkeit és ta-
nulmányait adja közre.  Karády Viktor: A Francia Egyetem
Napóleontól Vichyig (Társadalom és oktatás-sorozat, 29.) cí-
mû könyve  végigkíséri a francia „oktató állam” történelmi
alakváltozásait egészen a rendszer részleges fellazulásáig a
II. világháborút követôen. Zeke László: Döbrögi újra száguld!
címû  opusza a felnôttben lakozó gyermeknek szól, azoknak
akik nemcsak tudják, hogy gyermeknek lenni nagyszerû, de
kicsit maguk is azok maradtak.

A GEOGRAPHIA ÉS OFFICINA 96 kiadót elsôsor-
ban szép albumaikról ismerjük, a kiadó a National Geogra-
phic világhírû, illusztris kiadványainak hazai képviselôje.
Résch Éva kiadóvezetô elmondta, anyakiadójuktól, az olasz-
országi White Star kiadótól átvett két könyvük szerepel a ka-
rácsonyi könyvvásáron. Az egyik egy Kínáról szóló képes al-
bum, mely egyaránt foglalkozik az ország történelmével, vi-
dékeivel, mai életével és mûemlékeivel. A 300 oldalas albu-
mot számos fotó díszíti, melyet Marco Moretti és stábja ké-
szített. Másik kötetük a „Magasan fentrôl” sorozat részeként
egy olyan album, amely felülrôl, légi felvételek formájában
barangolja be a világot. Enrico Lavagno és társai fotografálá-
sában 630 oldalon keresztül fantasztikus felvételeket láthat
az olvasó világ különbözô tájairól, hegyeirôl, városairól és
mûemlékeirôl. A kiadó idei legnagyobb vállalkozása és siker-
könyve szintén jelen lesz még a karácsonyi vásáron, ez a
könyv megint csak a National Geographic könyve, egy mû-
holdas világatlasz, melyben egymást váltják a kartográfiai tér-
képek, mûholdas felvételek és a mûholdas felvételek közeli
nagyításai.

A GENERAL PRESS Kiadó november végéig megjelenteti
az összes, karácsonyra szánt könyvét. Ismeretterjesztô, illetve
tudományos könyveik közül Vojtech Zamarovsky Rómáról és
a római birodalomról írt könyve még októberben napvilágot lá-
tott, a tudományos igényû, kézikönyvként is forgatható mun-
ka az 1969-ben magyarul megjelent fordítás bôvített és felújí-
tott kiadása. Christopher Chippindale: Stonehenge – Az ötezer
éves rejtély címû munkája a kôegyütes megalkotásáról, építôi-
rôl és funkcióiról  született elképzeléseket veszi sorra, bemu-
tatja feltárásának amatôr, majd szakmai menetét és a helyhez
kapcsolódó tudományos és ezoterikus elméleteket. Az átte-
kintô tudományos ismeretterjesztô mûvek sorába tartozik
még Jeremy Narby – Francis Huxley: Sámánok (Ötszáz év a
tudáshoz vezetô ösvényen) címû munkája, amelyben sámá-
nokról, elhivatásukról, szertartásaikról, eszközeikrôl, hatá-
sukról szóló beszámolókat olvashatunk. A kötet tanulmányai
mintegy ötszáz évet fognak át, s papok, felfedezôk, kalando-
rok, természettudósok és politikai másként gondolkodók tol-
lából származnak, illetve összefoglalják az antropológiai vizs-
gálódásokat. 

Norman F. Cantor: Az utolsó lovag címû könyve a 14. szá-
zad Angliájában virágzó lovagi világot és irodalmat hozza kö-
zelebb az olvasóhoz, a kor központi figurájával John of
Gaunttal. Pazar udvartartása patronálta Chaucer-t és az ôs-
protestáns hittudósokat. Egy magyar kötet is megjelenik a tu-
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dományos munkák sorában, Bessenyei József: A Nádasdyak
címû kötete. A család történelmi jelentôségéhez mérten ke-
véssé kutatott. A miskolci egyetem tanszékvezetô tanára a
15–16. századra fókuszálva elemzi a család történetét, Nádas-
dy Tamás nádor révén ugyanis akkor emelkedett legmaga-
sabbra a család.  A II. világháború után a család megmaradt
tagjai kivándoroltak. A még élô tizenkét unokatestvér vissza-
emlékezései bemutatják a családot ért 20. századi sorscsapá-
sokat. A nagy irodalmi apparátussal kidolgozott, komoly csa-
ládkutató eredményeket felvonultató kötetben családfa, ké-
pek, festmények „beszélnek” a család múltjáról. Folytatódik
a Mészöly Dezsô életmûsorozat, melynek második darabja még
az idén a könyvesboltokba kerül. Szalay Zsuzsa a kiadó mun-
katársa a gyerekeknek két klasszikus mûvet ajánl: Benedek
Elek: A kék liliom címû könyve ismert magyar népmese-feldo-
gozásokból válogat, Bányai Éva illusztrálásával, míg Tamkó
Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll címû verseskötet-trilógiája
a költô születésének 100. évfordulóját köszönti. A könnyebb,
szórakoztató irodalmat kedvelôknek is jónéhány kötetet aján-
lanak az ünnepek elôtt. A romanti-
kus regények sorozatban Sparks, Jo
Putney és Stone, a krimiket kedve-
lôknek Finder, Nance és a Preston-
Child szerzôpáros nyújt izgalmas ol-
vasnivalót.

A TINTA Könyvkiadó mára
már 10 kötetes A magyar nyelv ké-
zikönyvei sorozata a leggazdagabb
magyar szinonima szótárral, a Ma-
gyar szókincstárral indult 1998-ban.
A napokba került a boltokba ennek
a sikerkönyvnek a nyolcadik kiadá-
sa. Friss kötetük még Tótfalusi Ist-
vántól az Idegenszó-tár, ennek új-
donsága, hogy nemcsak megmagyarázza nyelvünk 30 000 ré-
gi és legújabb idegen szavát, hanem igen részletesen bemu-
tatja azt az utat is, amelyet egy-egy szó megtett az eredeti
nyelvbôl a magyar nyelvig. Ez az út igen sok esetben a gö-
rögbôl kiindulva a latin, a német vagy a francia közvetítô
nyelveken keresztül vezet. Litovkina Anna Magyar közmon-
dástár címû szótára monumentális alkotás, mely minden ko-
rábbi szótárnál részletesebben ismertet 2000 magyar köz-
mondást, hiszen ahol felkutatható volt, a szerzô közli a köz-
mondás pontos eredetét. Ez igen sok esetben valamely antik
szerzô, vagy a Biblia. Másik érdekessége, hogy Pázmány Pé-
tertôl Esterházy Péterig idéz a magyar irodalomból, hogy be-
mutassa, hogy milyen szövegkörnyezetben használták köz-
mondásainkat irodalmunk nagyjai. Nyelvünk állandósult
szókapcsolataival foglalkozik a Bárdosi Vilmos fôszerkesztô
által összeállított Magyar szólástár, amely nyelvünk 12 000
szólását leltározza. Gyakorlatias összeállítás, három részbôl
áll, az értelmezô, és a teljes körû szómutató mellett a harma-
dik rész elôször tartalmazza szólásainkat fogalomkörök sze-
rint csoportosítva. A Magyar nyelvmûvelô kéziszótár igen jól
kiegészíti ezeket, hiszen a Grétsy László és Kemény Gábor
által összeállított segédkönyv, nyelvünk vitás 5000 jelenségé-
rôl mondja meg, hogy hogyan kell azokat megfelelôen, he-

lyesen használni. Nem mindegy, ökumenikus vagy ökono-
mikus, illetve többek között megtudhatjuk, hogy mi a helyes
írásmód zöld szám vagy zöldszám. A TINTA Könyvkiadó
szótárai családi használatra készülnek. Mint Kiss Gábor, a ki-
adó vezetôje elmondta, szeretnék, ha a sorozat minden csa-
lád könyvespolcán ott lenne, és kívánják, hogy onnan gyak-
ran emeljék is le nyelv rejtett titkai iránt érdeklôdôk, és az
igényes nyelvhasználatra törekvôk.

A szegedi KÖNYVMOLYKÉPZÔ Kiadó ezúttal a gye-
rekeken kívül a szülôknek és a pedagógusoknak is olvasmá-
nyokat kínál. Mint Katona Ildikó, a kiadó vezetôje elmond-
ta, régen hiányzik a hazai piacról egy Hemingway-sorozat,
melynek két kötete (Az öreg halász és a tenger, Akiért a harang
szól) az ünnepek elôtt lát napvilágot, szintén a felnôtteknek
szól Eric Knight: Légy hû önmagadhoz címû könyve és Dallos
Sándor Munkácsyról írt mûve. A gyerekkönyvek terén A
Nagy Könyv játékban kiválóan szereplô Egri csillagokat egy
szegedi grafikus klasszikus illusztrációival jelentetik meg, az-

zal a szándékkal, hogy nagyobb
kedvet csináljanak a gyerekeknek
az olvasáshoz. Folytatják Mont-
gomery életmûsorozatukat (Anne
az élet iskolájában, Váratlan utazás
2., illetve magyarul elôször az An-
ne karácsonya). 12 év feletti lá-
nyoknak ajánlják legújabb bo-
szorkányos könyvüket, melyet az
elsôkötetes magyar szerzônô Jes-
sie Blair néven jegyez. Folytató-
dik a Csukás-regények kiadása
(Vakáció a halott utcában), és több
klasszikus regény is újra megjele-
nik (A Sátán kutyája Rakovszky
Zsuzsa új fordításában,  A három

testôr Majtényi Zoltán rövidítésében, a Jane Eyre rövidített vál-
tozata is A lowoodi árva címmel). Kamaszoknak íródott Ke-
mény Dezsô: A titokzatos kecskebak címû fantasztikus történe-
tekbôl álló könyve. 14 év feletti lányoknak való a most indu-
ló Szívzûrök címû sorozat, amelyben a Jóbarátokhoz hasonló
színvonalon, egy baráti társaság mindennapjairól esik szó (el-
sô kötete a Zoey görbe utakon). A cicus és a büdös macskák
háborúja szerzôjétôl – amely a gyerekek kedvence volt –
újabb kiadvány érkezik a kiskamaszok részére Kótyagos boszor-
kák címmel (Rakovszky Zsuzsa fordításában). Ugyanennek a
korosztálynak szól a Nagy gonosztettek kézikönyve (A kis farkas
sorozatban) Tandori Dezsô fordításában. 8 év körülieknek
való a cseh Milos Macorek: Mach és Schebestova címû, cseh
humorral átitatott, jópofa történeteket és tanulságokat felvo-
nultató könyve. A 6 éveseknek egy Mikulás történetet ajánla-
nak a Csiperke-könyvek sorozat elsô darabját (Az ember, aki
felvette az összes ruháját), szintén Rakovszky Zsuzsa tolmácso-
lásában. Ez a sorozat a Janikovszky–Réber páros derûjét, em-
berségét és szeretetét idézte fel a kiadó munkatársaiban.Tíz
év felettieket céloz meg a Szellemkert sorozat elsô darabja, A
titkos ajtó, amely egy olyan kisfiú története, aki egy szellem-
rezervátumban vállalt munkát.

Sz. Zs.
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■ Milyen volt, mi volt a Nagy Könyv kurta fél évszázada?
Meg tudom mondani. Jules Verne Prémvadászokja 83 450 pél-
dányban jelent meg az akkor is nagyjából tízmilliós Magyar-
országon. Megelôzte Cooper A prérijét és Móricz Zsigmond
Légy jó mindhalálig címû regényét (80–80 ezer példány). Het-
venezres példányszám fölött végzett Jókai Az új földesúrral
(71 000), s még tizenöt könyv fakaszt irigységet a ma ezer-két-
ezer példányoknak is örülô kiadókban az akkor ötvenezret is
meghaladó kelendôségével. Ezek rendre: Thomas Manntól A
Buddenbrook ház (67 400), Jack Londontól Az éneklô kutya
és A fehér csend (67 200), továbbá Boccaccio Dekameronja
(67 000), Sebôk Éva–Lukács Ottó: Mese az állatgyerekekrôl
(63 500), Coopertôl Az utolsó mohikán (63 375), Walter
Scott-tól A talizmán (62 650), a finn Martti Larnitól A negye-
dik csigolya (61 150), Vernétôl az Észak Dél ellen (60 000),
Passuth Lászlótól a Ravennában temették Rómát (58 600), Jó-
kai Mór válogatott mûvei és Gábor Éva: Mit látsz a képen? cí-
mû munkája egyaránt 58-58 ezer példányban, valamint a Ma-
gyar versek könyve (57 800), Jókaitól a Mire megvénülünk
(56 000), Roger Martin du Gard-tól a Thibault család (54 000)
és a Nemes Nagy Ágnes–Gyôrffy Anna szerzôpáros Jó reggelt,
gyerekek! címû könyve kereken ötvenezer példányban.

Ezt olvastuk, ennyien olvastunk 1963-ban. A negyvenezre-
sek táborában olyan nevek szerepeltek, mint Traven, Ros-
tand, Vörösmarty, Passuth, Széchenyi Zsigmond és Kazake-
vics. Harmincezernél több példányban adták ki Victor Hugo,
Heltai Jenô, Theodor Storm, Móra Ferenc, Szerb Antal,
Emily Brontë, Bókay János, Kaffka Margit és Gyertyán Ervin
munkáit, s kereken harmincezer példányban kellett az akko-
ri magyar piacnak Villontól A nagy testamentum. A húszez-
resek élén is Villon, Összes verseivel (29 200), e népes tábor
sereghajtója Gábor Éva Cirókája és a Mai amerikai elbeszélôk
kötete 20–20 ezer példánnyal.

A „Mûvelôdésügy” jelzetû statisztikai kimutatás „A jelentô-
sebb és nagyobb példányszámban megjelent szépirodalmi és
ifjúsági könyvek” kelendôségében a tízezresekkel zárul: Hein-
rich Böll, Fekete Gyula, Mikes György, Maxim Gorkij, Mó-
ricz Zsigmond és Honoré de Balzac a Goriot apóval.

Az átkosnak nevezett (és sokaknak már) régi, de (a könyvter-
jesztés adatait tekintve) szép idôkben ötszáz, de kétezer példány
is csúfos bukásnak számított. A rendszerváltozás évében írta
Kristó Nagy István: „Nálunk a könyvek ma (hozzávetôlegesen)
50 000 példány alatt ráfizetésesek, sôt, jó darabig ahogy nô a
példányszám, úgy nô a ráfizetés is. Most a jól eladható köny-
vek is a bûvös határ alá kerülnek s ahelyett, hogy pénzt hozná-
nak (mellesleg több olvasóhoz jutnának el), hallatlanul defici-
tessé válnak. Egyetlen példa: Wilder remekmûve, ami ugyanak-
kor bestseller is lehetne, A teremtés nyolcadik napja azért nem
jelenhetik meg új kiadásban, mert oly keveset rendeltek, hogy
nagy veszteséggel járna a kiadása, pedig reális lenne egy olyan
példányszám, amely hasznot hozna, a terjesztôknek is...” Hely-
zetjelentés-értékû dolgozatát Kristó kérdéssel zárja: „Megeszik-
e a nagy halak a kicsiket? Bízzuk az idôre. És az olvasóra.”

Az idô (több mint 15 év) eltelt, az olvasó (megcsappant tá-
borban) döntött: meg. Míg a a kilencvenes években három-
millió vevôt regisztráltak a könyvesek, ma alig több mint két-
millióan vásárolnak olvasnivalót. Nem a nagy halak eszik
meg a kicsiket, hanem a közepesek lesznek bajban – vázolta
Kolosi Tamás, a Líra és Lant Rt. elnök-vezérigazgatója a ha-
zai könyvpiac jövôjét (Népszabadság, 2005. 05. 04.). A
könyvszakma felgyorsuló tôkekoncentrációja csak annak nem
szúr szemet, aki életében nem járt még könyvesboltban –
meglepôdnénk, ha kiderülne, mennyien vannak –, s nem ér-
dekli a Nemzeti Tankönyvkiadó, a noran, az Európa stb. „be-
tagozódása” sem. „Aki kívül marad, legfeljebb vegetálhat még
egy darabig, az árrést a »nagyok« diktálják az évi csaknem hat-
vanmilliárdos forgalmú hazai könyvpiacon” – továbbította a
szakma vélekedését nemrégiben az újságíró (Varsányi Gyula:
A nagy könyvesek megeszik a kicsiket? – Népszabadság,
2005. 10. 18.)

Egy könyvkiadással és -kereskedéssel egyaránt foglalkozó is-
merôsömtôl nemrégiben kesergô hangú elektronikus levelet
kaptam: „…szinte semmilyen könyvet sem tudok eladni és
nincs tôkém, hogy ki tudnám várni a jobb idôket. Most ép-
pen kiadó és nagyker vagyok, nincs saját üzletem, éppen ezért
teljesen ki vagyok szolgáltatva a hozzám járó kereskedôknek:
amit ôk megvesznek, szigorúan azt kell kiadnom. … A pia-
con pánikhangulat van, mintha az emberek elfelejtettek vol-
na olvasni.” Egy másik kiadó irodalmi fôszerkesztôje ezt írta:
„A kéziratot elolvastam, tetszett. Kiadásra vonatkozó javas-
lattal továbbítottam a kereskedelmi igazgatónak, aki elôzetes
felmérést végez a kereskedôknél. Sajnálom, de így mûködik
ma a könyvkiadás.”

Mûködik? Eufemisztikus túlzás. Bitó László a múltkorában,
mikor interjút készítettem vele sokadik nagy könyve megjele-
nése alkalmából, többek között ezt válaszolta: „…úgy tûnhet,
mintha az olvasás tényleg kiment volna a divatból, mondjuk,
a hetvenes évekhez képest, amikor nem volt ritkaság az ötven-
ezer vagy még több eladott példány. Viszont ma sokkal több
könyv jelenik meg és talán százszor annyi kiadó van, mint ak-
kor volt. A támogatási rendszer is megváltozott és a kiadók
már-már több idôt fordítanak támogatási pályázatok fogalma-
zására, támogatás szerzésére, mint lektorálásra, szerkesztésre.
A legfôbb különbség azonban az, hogy akkoriban a legtöbb
ember számára a könyv (és a rádió) volt a legfontosabb ablak
a külvilágra, míg ma már sok ablak nyílt meg a tévécsatornák
elszaporodásával és a kapuk is tágra nyíltak…”

Az írói pályafutása során bibliai, történelmi és orvosetikai té-
mákat feldolgozó Bitó jól látja, még a „talán százszor annyi ki-
adó” becslésében sem téved. Akik ezt megközelítôleg ponto-
san tudhatják, 1200 kiadói céget tartanak nyilván napjaink Ma-
gyarországán. Ezek közül azonban mindössze 80 adja a könyv-
forgalom 90 százalékát. Megkockáztatom: egészen pontosan
senki nem tudja, hány könyvkiadó egzi(sz)tál ma hazánkban.
Ha valaki pontos számadattal jelentkezne, megkérdezném, is-
meri-e, példának okáért, R. G. kiadóját, amely szabályszerûen
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bejegyeztetett ugyan, de évek óta egyetlen könyvet sem adott
ki, vagy a másikat, a kétévente egy-egy új címmel jelentkezôt,
amely bérelt panellakásban mûködik, kiegészítô tevékenység
gyanánt színes esôkabátokat gyárt, tôkeerejérôl pedig a @free-
mail.hu végzôdésû (ingyenes) E-mail-cím árulkodik.

Kiadót, úgy hiszem, ma bárki alapíthat Magyarországon.
Akárcsak társkeresô irodát, ingatlanügynökséget, jós-stúdiót
és egyéb szemfényvesztô mûhelyeket. Egyikhez-másikhoz ta-
lán szükségeltetik valamely gyorstalpaló sebtében megszerez-
hetô papírja, de könyvkiadásba bárki belefoghat. Az is (tapin-
tatom tiltja nevén nevezni e kiadói szerkesztôt), aki gyatra
nyelvérzékét, felszínes
magyartudását megtámo-
gatandó, a Word szöveg-
szerkesztô beépített he-
lyesírás-ellenôrzô prog-
ramját használja mankó-
ul. (Tudják, ez az a prog-
ram, amely szerint a nota
bene nóta benne, a kakas-
leves kakásleves vagy ka-
kaleves, és ha eddig írunk
le egy mondatot: A va-
dászutakon elfogyasztott
bálnasztékek – máris pi-
ros aláhúzás figyelmeztet
rá, hogy a balga szerzô
alighanem erre gondolha-
tott: a vadászurakon elfo-
gyasztott bálnaszékek…

„Kedves Fodor Róbert!
– írta nekem az egyik leg-
nagyobb, ha nem a legna-
gyobb magyar könyvkia-
dónak az a munkatársa,
aki a beérkezett kéziratok
véleményezésével foglal-
kozik – Sajnos, jelenleg
annyira telített a kiadói
tervünk, hogy egy-másfél
éven belül biztosan nem
tudunk új kiadványt vál-
lalni.” Elmélkedhetnénk
azon, vajon miért tekin-
tendô sajnálatosnak egy
kiadói terv telítettsége, de
elgondolkodtatóbb a ki-
adói munkatárs túlter-
heltsége, akinek „éber” fi-
gyelme, memóriája már a
megszólításnál megbicsaklik. Mennyi jut vajon a kéziratra?

Nem nevezett Fodor Róbertnek, hanem – már-már példát-
lan módon – a nevemen szólított egy másik nagy kiadó fel-
kent véleményezôje, aki kéziratomról úgy vélte, hogy „elég jó
írásról van szó”, s türelmemet kérte. Ennek elmúltával telefo-
náltam, de a megadott számon már egy másik hang közölte,
hogy „az irodalmi titkár úr külföldre távozott”. Újságírói fon-
dorlattal sikerült megtudnom, hogy nem frankfurti Verlag
szippantotta el, hanem Ausztráliába ment – benzinkutasnak.
A kiadó, persze – egyelôre – talpon maradt, ezek szerint van-
nak még leendô benzinkutasok szép számmal...

Most pedig, engedelmükkel, idézni fogok a magyar sajtóból.
Könyvkiadással kapcsolatos megállapításokat, tényeket és vé-
leményeket egyaránt. Két éve vezetett jegyzetfüzembôl máso-
lom ide ôket, zárójelben annak a nevével, akitôl származnak:

„a nyilvános riszáláshoz nem szokott alkotót kiverte a hideg
veríték, ha valahol mûvel kopogtatott. Kinek nyakába teker-
je a biztos veszteséget a pályáztatás anomáliái közepette, csak
úgy?” (Aczél Géza); „…ma, Magyarországon mindenki köny-
vet ír, aki ismeri a kisbetû és a nagybetû közti különbséget,
de a pénz is jól jön.” (Seszták Ágnes); „Évente 10–12 ezer kö-
tet jelenik meg a honi könyvpiacon. Ennek negyede utánnyo-
más, és csak egy töredéke szépirodalom.” (Orosházi Csilla);
„Az irodalom iránti érdeklôdés ismét a jól elmesélt történet-
nek szól.” (Kolosi Tamás); „A mai könyvkínálat eléggé ve-
gyes. Láthatunk kevésbé értékes mûveket díszes címlappal,

ugyanakkor sze-
rény külsejû, de
értékes tartalmú
könyveket is.” (Ba-
lázs Tibor); „…a
könyvkiadás im-
már ugyanúgy a
pénzrôl szól, mint
bármely más áru
elôállítása.” (Beré-
nyi Gábor);
„Dosztojevszkijtôl
az elmúlt tizenöt
év alatt csupán egy
regény került a
boltokba, mert kö-
telezô olvasmány
volt.” (Csordás
Gábor); „…ma
már majdnem
mindenki könyvet
ír és majdnem
mindenkirôl írnak
könyvet.” (Egri
Károly); „Egy
könyv háromezer
példánynál null-
szaldós, ma már
8–10 ezer példány
igazi sikernek szá-
mít. A mi legsike-
resebb könyveink
el szokták érni a
több tízezer pél-
dányt, de ez saj-
nos nem gyakori.”
(Kepets András);
„Miközben a ma-
gyar kiadók általá-

ban háromezer példányokat nyomatnak egy-egy könyvbôl,
addig televíziós személyiségek mûvei több tízezer példány-
ban kelnek el, új trendet teremtve ezzel a könyvpiacon.”
(Schranz Edit); „Egy kevésbé ismert kiadó számára nagyon
fontos, hogy néz ki a könyve. Az igényes nyomdai minôség
is vonzhat olvasót.” (Borzák Tibor); „…az érettségizettek
egyharmada, a diplomások egyhatoda egyáltalán nem vesz
kezébe könyvet, az összes felnôtt alig fele olvas el évente leg-
alább egy kötetet.” (Varsányi Gyula).

Ezek után vajon mit mondhatnék még a mai magyar könyv-
kiadásról és -terjesztésrôl? Egyetlen – szakmába vágó – kér-
dést szeretnék mindenképpen tisztázni: nem tudja valaki,
mennyit kereshet manapság egy benzinkutas Ausztráliában?

Juhani Nagy János 4
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■ A Frankfurti Könyvvásár újra meg újra lenyûgözi
a látogatót a méreteivel: beláthatatlanul nagy, több-
szintes csarnokok minden szintjén kisebb-nagyobb
bokszok (standok) sokaságában feldolgozhatatlanul
sok könyv között nyüzsgô embertömeg. Idén 101
országból 7223 önálló kiállító 380 655 címet hozott
el megmutatni, és ezt 168 790 négyzetméteren tehet-
ték-tették (egyik tételnek sem számoltam utána, az
adatok forrása a Frankfurti Könyvvásár hivatalos in-
ternet-oldala). A Buchmesse „költôi öntudata” meg-
felel ezeknek a számoknak, a sajtótájékoztatókon ne-
mes egyszerûséggel és az elvárható szerénységgel a
világ legfontosabb, legnagyobb, üzletileg leghatéko-
nyabb könyvvásáraként emle-
getik, és még az is lehet, hogy
tényleg ez a valóság. 

Annyi bizonyos, hogy a
2005. évi Frankfurti Könyv-
vásár rekordot döntött a re-
gisztrált kiállítók számával, a
kiállítókra, és bemutatott
mûveikre pedig a vásár öt
napja alatt 280 000 látogató
volt kíváncsi a hivatalos sta-
tisztika szerint.

A kiállítók vagy valamelyik
témához csatlakozva állítják
fel standjaikat – ilyen például
a gyermek, ifjúsági könyvek ki-
állítói tömbje, vagy a comic-
sok világa, vagy a tudomá-
nyos szakkönyvkiadás csarno-
ka –, vagy a nemzeti kiállítá-
sukhoz csatlakoznak önálló
standdal. Az angol nyelvû
könyvkiadás – angol, ameri-
kai, ausztrál, kanadai – példá-
ul egy egész csarnokot meg-
töltött kiadói standokkal.

A magyar nemzeti standon
gazdag irodalmi programot
nyújtottak az érdeklôdô vá-
sárlátogatóknak, Kôrösi Zol-
tán, Spiró György, Báthori Csaba, Balla Zsófia, Németh Gábor,
Máté Imre volt idén meghívott résztvevôje a Frankfurti Könyv-
vásárnak Konrád György mellett, aki Dalos Györggyel beszélget-
ve mutatta be legújabb német nyelven megjelent kötetét, és a be-
szélgetés után köszöntötte a
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk fogadására
érkezô hazai és külföldi
vendégeket.

Minden évben van egy
nemzet, amelyiknek jelenlé-
te hangsúlyosabb a könyv-
vásáron, ezúttal Korea (Dél-
Korea) élvezte a díszvendég
státusszal együtt járó na-
gyobb figyelmet.

A vásár területén több he-
lyen is felbukkant a koreai

jelenlét nyoma, de
kiállításuk és prog-
ramjaik egy köz-
ponti csarnokba
koncentrálódtak.
A csarnok „édes
kis félhomályá-
ban” a belépôre
koreai irodalmá-
rok tekintettek le
nagy poszterekrôl,
a dekoráció hang-
súlyos eleme pedig
a mûfû pázsitból
kinövô kôoszlopo-
kon (kôfákon)
nyugvó „könyv-
termés” volt, il-
lusztrálva a termé-
szet–technika–kul-
túra valamiféle
harmonikus egysé-
gét. Példamutató-
an oldották meg –
a szerencsés elôfel-
tételek adottak
voltak – a jelenlét
pénzügyi hátteré-
nek biztosítását is.
(Mert egy ilyen
d í s z v e n d é g s é g
igen sokba kerül a
vendégnek, tudjuk
ezt Magyarország
1999-es vendéges-
kedése óta.) Felte-
hetôleg a Samsung
szponzorálta az
eseményt (bizo-

nyára mások mellett), és a példamutató a Samsung jelenlétében
az volt, hogy funkcionálisan tökéletesen illeszkedett a fôcélhoz,
azaz a koreai kultúra, irodalom bemutatásához. A kôoszlopokon
elhelyezett könyvek mindegyike mellett volt egy Samsung mo-
biltelefon, amelyet a látogató kezelt – ha valaki a „kiállított tár-
gyakhoz nem nyúlunk” szindróma miatt bizonytalankodott,
kedves koreai hölgyek biztatták rá, hogy vegye csak kézbe a ké-
szüléket – és a mobiltelefonon választhatott a világnyelvek vala-
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melyikébôl, hogy azon hall-
gathassa meg, olvashassa el,
milyen könyvet tart a kezében éppen. Ily módon
Koreának sikerült egyszerre felmutatnia az ôsi
kultúráját és legmodernebb technikáját.

A bevezetôben már hüledeztem a frankfurti
Könyvvásár méretein, ebbôl természetszerûen
következik az is, hogy ilyen rövidre szabott tudó-
sításban legföljebb néhány hangulat-morzsa köz-
vetítésére futja. Érdekes látványt nyújtottak a
zöldbe öltözött, virággal díszített hölgyek, (akik
idônként férfiak voltak), csak közelrôl derült ki,
hogy nem valami könyvújdonságot, hanem egy
kozmetikumot reklámoznak. Ez nyilván jót tett a
vásár bevételeinek.

A vásáron újdonságként elôször volt „saj-
tó-vásár”, Presse Messe, ahol tematikus be-
osztásban nagyon sok tudományos, kultu-
rális, szakmai folyóiratot mutattak be ki-

adóik, és lehetôség volt arra is, hogy a láto-
gató az ôt érdeklô kiadványokból „mutat-
vány példányt” kérjen: adatainak megadá-
sa után postán küldik ki címére az újságot.
Másik ilyen „elôször volt” újdonság az

Antikvár Könyvvásár: az
egyik csarnok elkülönített
területén – kötelezô ruha-
tárral és külön beléptetô
rendszerrel – alakították ki
az antikváriumok bemutat-
kozására szolgáló területet.
Természetesen érthetô a
biztonságra törekvés: itt vá-
sárolni is lehetett a kiállított
régiségeket, ritkaságokat, és
bizony rendkívül értékes ki-
adványokat is felvonultat-
tak az antikváriusok. Megle-
petés is ért: egy müncheni
antikvárium Csehországból
származó képviselôje ma-
gyar könyveket is hozott
magával a kiállításra. Ujvári
Sándor Futurum exactum,
Palasovszky Ödön Punalua
és Szamuely Tibor Riadó cí-
mû kötete mutatta címlap-
ját a polcon. Az Ujvári-kö-
tet már 450 euróért (kb.
120 000 Ft) birtokomba ke-
rülhetett volna. Magyar an-
tikváriusokkal nem konzul-
táltam, de az a gyanúm,
ennyit csak Münchenben ér
a könyv, a Múzeum kör-
úton olcsóbban lehet hoz-
zájutni (ha van).
Lezajlott hát a Frankfurti
Könyvvásár, de már ké-
szülnek a következôre:
lesz 2006-ban is.
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Pogány György:
A magyar könyvgyûjtô kalauza

17,5 x 24,5 cm, 317 oldal, 52 szövegközti ábrával,
keménytáblás kötésben, védôborítóval, Ára 4400 Ft

AZ INTERNET UTÁN A KÖNYVESBOLTOKBAN IS

Császár Péter
A Nagy Szolnoki
közbelép!

A „Nagy” Szolnokinak
és barátainak sztorijai
a rendszerváltozás
elôtt, egy abszurd vi-
lág végnapjaiban –
majd a ’90-es évek és
a jelen Magyarorszá-
gán, sokakat nevet-
tettek már meg az in-
terneten a nagyszol-
noki.hu cím alatt.
Most itt a jóval telje-
sebb regényváltozat,
vadonatúj részekkel.
A sztorik, amelyek a
kedélyes, betyáriva-
dék Szolnokival, a nôi
nem örök rajongójá-
val és töméntelen ba-
rátjával, ismerôsével
estek meg – fergete-
gesen humoros látle-

letét adják egy kornak, amelyet muszáj volt kibírni annak,
aki benne élt. És hogy ezekben a történetekben a vidámság
a fôszereplô, egyáltalán nem véletlen: e nélkül nem lehetett
kibírni.
267 oldal, fûzve 1790 Ft

Terjeszti:  Móró Könyvkereskedés
1136 Budapest, Hollán Ernô u. 41.

Telefon/fax: 349-4428

A könyv megvásárolható könyvesboltokban és megrendelhetô
illetve megvásárolható a kiadóban is.

Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703 E-mail: konyvhet@axelero.hu 

A megrendeléseket postai úton, utánvéttel, 500 Ft postaköltség felszámításával teljesítjük.

 könyvhét 2005-11  7/6/06  2:18 PM  Page 60



 könyvhét 2005-11  7/6/06  2:18 PM  Page 61



E két editor testvére egymásnak. Tulajdonos-
vezetôi szerint: unióban mûködnek. Le-

gyünk líraiabbak: vegyük úgy, hogy részint
egy szellemi szigetre (ha nem is lakatlanra,

de belakhatóbbra) kínálnak olvasnivalót. Ré-
szint pedig (hiszen a saxum jelentése: kô,

szikla) feltételezzük, olyasféle hely ez – Sa-
xum sacrum –, ahonnan Remus a madarakat

leste, milyen a röptük, várván, mit hoznak
közelrôl, messzirôl. Egyébként tudható: saxa
loquuntur, a kövek megszólalnak. Ha ôk is,
a könyvek persze, hogy beszélnek velünk...

■ – Elsôül: elnézést a belemagyarázásért. De annyi igaz-e a
fentiekbôl, hogy nem kis részt az olvasóval beszélgetô köny-
veket publikálnak?
– Természetesen minden könyv igyekszik megszólítani olvasó-
ját. Már a kôbe vésett szövegek írói számítottak közönségre, mi
több: tartós sikerre, az utókor figyelmére. A Sziget kötetei 1993
óta jelennek meg, a Saxum késôbb csatlakozott „bátyjához”. E
testvérkiadók tulajdonosai, vezetôi régi könyvesek, ebbôl kö-
vetkezik hagyományos szemléletünk. Kérjük ezt úgy érteni,
hogy szerkesztésben, tervezésben, kiállításban, nyomtatásban
alfától ómegáig szigorúan tartjuk magunkat minden szakmai
követelményhez. Ami persze nem mond ellent annak, hogy a
klasszikusoktól a legújabbakig tágas téma- és mûfajkörben kí-
náljunk mindenfélét. Lett légyen szó sokakhoz szóló siker-
könyvrôl vagy rétegkiadványról, a mérce mindig az, hogy le-
gyen a kötet a maga nemében minôség. Ez vonatkozik a „kül-
lemre” is: szép könyveket igyekszünk kézbe adni. (Csupán egy
példa ajándékköteteink sorából: Brigitte Hamann Erzsébet,
Magyarország királynéja címû kötete hiteles fotók segítségével
kíséri végig e rendkívüli asszony életét.)
– Van-e valamiféle kiadói szereposztás? Mintha a Saxum több-
félét kínálna, a Sziget pedig többekhez kívánna szólni... Vagy
csupán sokféle ízlésû közönség figyelmére számítanak?
– Nem hisszük, hogy bárkinek az ízlését ketrecbe lehetne zár-
ni. Egyik legmûveltebb színmûvészünknek, Gábor Miklósnak
például két fô kedvence volt: James Joyce és Georges Simenon.
Nem lehetünk tehát sznobok, s nem törekszünk semmiféle ki-
zárólagosságra. No de, a tárgyra térve: a Saxum korábban szá-
mos szépirodalmi sikerkönyvet jelentetett meg, többek között
Capote, Dreiser, Dürrenmatt, James Jones, Oates, Sagan, Irwin
Shaw regényeit. Ma inkább ismeretterjesztô, természettudomá-
nyi, pszichológiai mûveket, lexikonokat adunk ki. Említsünk
néhány jellemzô példát. Legutóbb tavaly publikáltuk
„a könyvek könyvét”, vagyis – immár harmadik alkalommal –
a Nagy Képes Bibliát, Michelangelo, Tintoretto, Veronese, El
Greco és mások bibliai tárgyú festményeinek reprodukcióival.
A tudás könyvtára sorozatunk (a Fiesta kiadóval közösen) töb-
bek között bibliai, csillagászati, mitológiai kislexikont ad –
mondjuk így – tanulók és nem szakemberek kezébe. Külön le-
xikonsorozatunk is van; eddig például a történelem, a történel-

mi emlékhelyek, az irodalmi Nobel-díjasok tárgykörében ad-
tunk ki ilyen munkát; s készül Irodalmi mindenes címû kiad-
ványunk. Vallástörténeti sorozatunkban, mások közt, Popper
Péter és Raj Tamás kötetét közöltük; s tervezzük Sári László
Keleti vallások címû munkájának kiadását. Az élet dolgai címû
pszichológiai sorozatunk tárgya mindennapjaink megannyi
lelki gondja-baja; s e könyvek közérthetôen szólnak, de a mi-

nôség, a szakértelem felsô fokán.
Ezt már a szerzôk neve – Popper
Péter, Ranschburg Jenô, Vekerdy
Tamás – eleve szavatolja. (Még az
idén napvilágot lát Fischer Eszter
Modern mostohák, jövôre pedig
Ranschburg Jenô A meghitt erôszak
címû kötete – az utóbbi a családon
belüli erôszakról.) De egyik kedves
tárgyunk a zene is: kiadtuk a Balet-
tek könyvének átdolgozott, bôvített
változatát; ugyanígy Kertész Iván
Operakalauzát; s hasonló frissítés-
sel karácsonykor kínáljuk Pándi
Marianne Hangversenykalauzának
elsô két kötetét.
– Említette a neves pszichológus-
professzort (a valláspszichológia, a

mûvészetlélektan kutatóját és közírót). Vagy tucatnyi mûvét
kiadták. Miért iratkoztak be éppen a „Popper-egyetemre”?
– Bizonyára azért, mert olyasmit tud és mûvel, amit kevesen. Leg-
felsôbb fokon kutatja, ismeri, mûveli tudományát, de sokak szá-
mára sokféleképpen tesz közérthetôvé érthetetlennek, megmagya-
rázhatatlannak vélt lelki jelenségeket, s ugyanígy közelít idôben-
térben elérhetetlenül távolinak gondolt világokba. Magyarán: írás-
tudó gondolkodó. Ekképpen sikerkönyveket ír. Talán elegendô
közülük csupán néhányat említeni: A belsô utak könyve, Fáj-e
meghalni?, Az Istennel sakkozás kockázata, Az önmagába térô ös-
vény, Holdidô, Pilátus testamentuma. Tavaly az Ószövetségrôl és
az Újszövetségrôl írott két könyvét vásárolták-olvasták sokan, de
legkedvesebb verseit s a hozzájuk fûzött gondolatait egybefoglaló
kötete is népszerû. Idei publikációja a Lelkek és göröngyök, amely
pszichológiai írásainak foglalata; ezt ugyan ô „túladagoltnak” vé-
li, ám az olvasók nem sokallják, mert közfogyasztásra alkalmassá
teszi az esszé jelleg, s persze az ironikus beszédmód.
– Gondolom, e tudásfok, noha más módon, más szerzôiket is
jellemzi. De ne bánjunk mostohán az édestestvérrel, a Sziget
Kiadóval sem...
– A Sziget ifjúsági és gyermekkönyvek, építészeti és egyéb kiadvá-
nyok mellett – jórészt Réz Pál segítségével – versválogatásokat je-
lentet meg a kiadó nevét égiszére tûzô sorozatban. Azon meggyô-
zôdésben – amelyet egyébként a fogadtatás is igazol –, hogy lett
légyen bármilyen kor vagy kurzus, az igazi vers sosem avul el. Né-
hány kötetcím e húszas listáról: Amerikai költôk; Baudelaire;
Beatköltôk; Catullus–Vergilius–Horatius; Goethe–Hölderlin–
Heine; Kínai és japán költôk; Olasz költôk; Orosz költôk; Shakes-
peare; Shelley és Keats; Verlaine; Villon. S a magyarok: Ady End-
re, Arany János, Dsida Jenô, Nagy László, Szabó Lôrinc; kará-
csonyra pedig Kosztolányi-kötetet kínálunk. A gombák, a virágok,
az évszakok világában segít eligazodni Természetkalauzunk, s a
„fenyôünnepre” fák, bokrok gyógyító erejérôl írt könyvecskét bo-
csátunk ki. Sziget-könyv a cseh Bohumil Vurm Európa titkos tör-
ténete címû trilógiája, amely olyan históriát tár fel, amely jósze-
rint kimarad az iskola-könyvekbôl. S ha már Erzsébet királynét
említettük, egy másik Habsburg-legendát is megelevenítünk: Ru-
dolf trónörökösrôl és az ôt övezô hölgyekrôl kínálunk képgazdag
monográfiát. Sok mindent nem említettünk, ezekrôl majd más-
kor. Viszontlátásra Saxum-Szigeten!4
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Saxum és Sziget Kiadó

Jenei Tamással
beszélget Nádor Tamás
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